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Sammanfattning  
 
Denna studie undersökte representativiteten avseende nämndemännens i Linköpings tingsrätts domsaga 
demografi; nämndemäns attityder till rättsliga frågor; samt om dessa nämndemäns demografi och attityder 
kan predicera individuella beslut i konstruerade rättsfall. Dessutom undersöktes vad som styr nämndemäns 
autonoma beslut respektive hur rättens enade beslut fattas under överläggningar. Resultaten visade att 
nämndemän inte var representativa för allmänheten avseende ålder eller emotionellt relaterade attityder till 
rättsliga frågor, men att varken ålder eller attityder till rättsliga frågor kunde predicera beslutsbeteende i 
manipulerade rättsfall. Inflytande över nämndemännens beslut går att beskriva i medierande och 
modererande faktorer i en modell över beslutsprocessen. Implikationer för fortsatt forskning inom området 
rättsprocessens psykologi diskuteras. 
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Sammanfattning 
 
Denna studie undersökte representativiteten avseende nämndemännens i 
Linköpings tingsrätts domsaga demografi; nämndemäns attityder till rättsliga 
frågor; samt om dessa nämndemäns demografi och attityder kan predicera 
individuella beslut i konstruerade rättsfall. Dessutom undersöktes vad som styr 
nämndemäns autonoma beslut respektive hur rättens enade beslut fattas under 
överläggningar. Resultaten visade att nämndemän inte var representativa för 
allmänheten avseende ålder eller emotionellt relaterade attityder till rättsliga 
frågor, men att varken ålder eller attityder till rättsliga frågor kunde predicera 
beslutsbeteende i manipulerade rättsfall. Inflytande över nämndemännens beslut 
går att beskriva i medierande och modererande faktorer i en modell över 
beslutsprocessen. Implikationer för fortsatt forskning inom området 
rättsprocessens psykologi diskuteras. 

 

Abstract 

This study was aimed to investigate representativity of demography; Swedish 
laymen judges attitudes towards judicial issues; and if demographic and 
attitudinal factors can predict individual laymen judge´s decisions in 
manipulated court cases. Further, to investigate what influences laymen judge´s 
autonomous decisions and how the court´s unified decisions were made during 
deliberations. Results indicated that laymen judges were not representative for 
the public in regard to age or emotionally related attitudes to judicial issues, but 
neither age, nor attitudinal factors, could predict decision behavior in 
manipulated court cases. Influence of laymen judges is possible to describe in 
mediating and moderating factors in a model of the decision process. 
Implications for further research in the field of court process psychology is 
discussed.  



Förord 

 
Ofta blir människor upphöjda för att de utfört en prestation utöver vad som 
förväntas av dem. Det händer oss alla någon gång och nog är det nyttigt för oss 
att ibland stå i rampljuset, bli bekräftade och förstärkta för vårt nedlagda flit, 
vårt uppvisade mod, våra vackra anletsdrag, vår goda hemlagade lasagne eller 
vad det nu kan vara som anses beundransvärt. Tyvärr glömmer man allt för ofta 
alla de människor som står bakom den som hyllas och som gjort det hela 
möjligt. Därför skrivs sådana här förord. Det är helt enkelt så att vi människor så 
gott som undantagslöst lever i ett socialt sammanhang som kan möjliggöra eller 
begränsa vårt beteende, men detta faktum blir lätt satt på undantag när ett 
resultat av vårt beteende ska presenteras. 
 
Jag har skrivit denna uppsats under våren 2008. Klappa mig gärna på axeln för 
det, men det finns andra människor som gjort allt detta möjligt och de förtjänar 
lika mycket tack och positiv förstärkning: 
 
Min älskade hustru Camilla, som sporrat mig, lyssnat på min rappakalja, läst och 
kommenterat det oläsbara och kramat mig långsamt när stressen varit stor. Du 
har dessutom varit min ekonomiska huvudsponsor under 5 år. 
 
Mina två döttrar Olivia och Nora, som har accepterat en pappa som ibland varit 
riktigt långt borta i sina tankar. Ni har även fått avstå riktiga semestrar med mig 
under studietiden. 
 
Min handledare Björn Lidestam, som tålmodigt givit mig förklaringar på 
metodfrågor och motiverat mig att jobba vidare. Man märker att man har en bra 
handledare när man åker från handledningen med självförtroende och en lust att 
jobba vidare direkt. Så har det alltid varit! 
 
Alla nämndemän som tagit sig tiden att besvara enkäten. Ni har ett enormt 
viktigt uppdrag och era bedömningar påverkar livet för alla målsäganden och 
tilltalade ni möter i rätten. Att ni lånade ut era bedömarhjärnor till mig och 
vetenskapen när ni fyllde i enkäten känns hedrande. Sex av er lånade dessutom 
ut tid och engagemang för att delta i en intervju. Det ska ni ha särskilt tack för! 
 
Tingsrättens i Linköping lagman, Urban Sandén, som ställt tingsrättens lokaler 
till förfogande och som talade varmt för att motivera sin personal att delta i 
studien. Jag fick intrycket att du Urban har ett starkt patos för att utveckla 
rättsskipningen i Sverige och det motiverade mig. 
 



Alla ni 106 människor som fyllt i Hämnd–Rättviseskalan och bidragit med era 
värderingar till kontrollgruppen. 
 
Tack också till Eva Jonhed, Ekholmens intresseförening, för att du lät mig stå 
och samla in enkäter bland allmänheten i ett mycket trevligt köpcentrum. 
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RÄTTSPROCESSEN UR ETT PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 

- jämförelse av allmänhetens och nämndemäns attityder, samt upplevda 
påverkansprocesser vid rättsliga beslut 

Introduktion 

En av de principer det svenska rättsamhället bygger på, är principen om att 
allmänhetens rättsuppfattning ska genomsyra rättens domar (Lindell, Eklund, 
Asp & Andersson, 2005). För att så ska ske, har vi i rättegångsbalkens § 3, en 
bestämmelse om att tingsrätten vid huvudförhandling i brottmål ska bestå av en 
lagfaren domare och tre nämndemän, med lika rösträtt. Om det finns särskilda 
skäl för det kan rätten bestå av ytterligare en lagfaren domare eller ytterligare en 
nämndeman, eller både en extra lagfaren domare och en extra nämndeman. 
Tingsrätten kan vidare betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv: juridiskt som 
en funktion i rättsamhället, sociologiskt som ett kulturellt uttryck för statens 
konstituerande värdegrund, eller psykologiskt som individer i beslutande 
grupper. Jag som skriver denna uppsats var delaktig i denna juridiska, 
sociologiska och psykologiska process under åren 2002–2006 och intresserade 
mig då för dels den psykologiska aspekten av tingsrätten som en beslutande 
grupp, dels den sociologiska aspekten av tingsrätten som ett av samhällets 
moraliskt exekutiva redskap. 
 
Psykologiskt perspektiv 
Utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv har jag valt att beskriva tingsrätten med 
tre karaktäristiska särdrag. För det första är den semipermanent, vilket i detta fall 
innebär att de tre nämndemännen bildar en nämndgrupp som tjänstgör 
återkommande under en fyraårig mandatperiod, vid varje ordinarie tingsdag, i 
regel en dag per månad. Denna nämndgrupp tillförs en lagfaren domare enligt 
ett separat rullande schema. Ur en kohesionsaspekt (Dion, 2000) innebär detta 
att tre i gruppen ges möjlighet att bilda en triad, som tillförs en individ när, och 
endast när gruppen ska träda i funktion. Nämndemän och lagfarna domare är 
samtidigt del av varsin avskild social gemenskap, där nämndemän stärker sin 
kohesion i storgrupp i studieresor och sociala aktiviteter, medan lagfarna domare 
delar den sociala arbetsdagen med varandra, vilket stärker kohesionen i 
storgruppen professionella domare. 
 
För det andra är tingsrätten en beslutande grupp. Den betydelsebärande 
verksamheten är att fatta beslut om dom i brottmål och andra mål. I den 
verksamheten finns det formella regler (Rättegångsbalken, 1942) för hur 
besluten ska fattas och i vilken ordning man ska överlägga respektive uttala sin 
mening i ett föredraget ärende. Att fatta ett gruppgemensamt beslut om dom är 
det uttalade målet med rättens överläggning, även om gruppen anses ha fullföljt 
sin uppgift även om oenighet om beslutet råder. 
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För det tredje är tingsrätten en fackkompetensmässigt ojämlik grupp. Det är inget 
unikt för just tingrätten, men skapar annorlunda förutsättningar för 
beslutprocessen, än om gruppen hade bestått av likvärdigt kompetenta individer 
inom juridik.  
 
Sociologiskt perspektiv 
Rätten fungerar som samhällets moraliskt exekutiva redskap, som avdömer om 
någons beteende brutit mot lagen eller inte, samt vilken konsekvens detta 
beteende ska medföra för gärningsman och i viss mån även den som lidit skada 
av gärningsmannens beteende. Rättens samhälleliga funktion har enligt Lindell, 
Eklund, Asp & Andersson (2005) i olika tider haft olika innebörd: 
vedergällning, försoning, avskräckning, uppfostran, förbättring och skydd har 
historiskt varit viktiga funktioner. Ett exempel på hur denna dynamiska process 
fortgår idag är det ökade intresse för så kallad restorative justice som kunnat 
skönjas i svensk rätt under de senaste decennierna. 1 juli 2002 fick Sverige en 
ny lag om medling mellan gärningsman och brottsoffer, vilket syftar till att just 
reparera, försona, uppfostra och ge upprättelse (Lindell, Eklund, Asp & 
Andersson, 2005). Men alltjämt är det ändå proportionerlig repression som är 
den bärande idén i den svenska straffrätten (Regeringsprop. 1994/95:23 ; 
Petersson, 2005). 
 
Genom historiska beskrivningar av lagstiftningens och den exekutiva juridiska 
praxisens utveckling kan vi följa hur rättssynen i ett samhälle är dynamiskt 
föränderlig över tid (Petersson, 2005). Nämndemännens medverkan i den 
exekutiva utövningen av stiftade lagar, är avsett att tjäna syftet av en sådan 
dynamisk följsamhet, att domarna som avkunnas vid våra tingsrätter blir en 
syntes av den lagstiftande maktens mening och allmänhetens i tiden rådande 
rättsuppfattning (Regeringsprop. 2005/06:180). 
 
Representativitet och beslutsautonomi 
För att denna funktion ska kunna realiseras, behöver åtminstone två faktorer 
vara reellt uppfyllda: Nämndemännen som grupp behöver, avseende 
rättsuppfattning, vara representativa för allmänheten. Med statistiska termer kan 
man uttrycka det som att urvalet nämndemän behöver återspegla populationens 
rättsuppfattning. Den andra faktorn som behöver vara uppfylld är att 
nämndemännen i sin tjänsteutövning, är tillräckligt autonoma gentemot övriga 
ledamöters gruppsykologiska, eller annan yttre påverkan i beslutsprocessen. 
Dessa två faktorer, representativitet respektive grad av beslutsautonomi, går att 
undersöka deduktivt med statistiska metoder. Vidare kan man induktivt 
undersöka faktorer som medierar eller modererar individuell beslutsautonomi 
(Baron & Kenny, 1986), vilket ger kunskap inför fortsatta deduktiva 
undersökningar av nya faktorer. Med medierande faktorer menar Baron och 
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Kenny (1986) faktorer som talar om hur eller varför en viss effekt uppstår. 
Modererande faktorer är enligt samma författare faktorer som påverkar riktning 
eller styrka i relationen mellan en prediktor och ett utfall. I sammanhanget för 
denna studie skulle medierande faktorer vara faktorer som förklarar varför eller 
hur en nämndeman beslutar på ett visst sätt, medan modererande faktorer avgör 
styrkan och inriktningen i det inflytande som nämndemannen utsätts för under 
förhandling och överläggning. I praktiken kan ofta medierande och modererande 
faktorer ge liknande eller samma resultat, men teoretiskt är de av betydelse att 
åtskilja. 
 
Enligt en nationell undersökning (Domstolsverket, 2007), utförd av Statistiska 
Centralbyrån, på Domstolsverkets uppdrag, är representativiteten god avseende 
könsfördelning och etnicitet bland nämndemännen. Däremot är 
åldersfördelningen inte representativ för allmänheten, med en kraftig 
överrepresentation av äldre nämndemän. Om faktorn ålder, hypotetiskt, skulle 
vara betydelsefull för rättsuppfattning eller beslutsbeteende, kommer denna 
demografiska snedrekrytering att påverka det exekutiva utfallet i våra domstolar. 
Därmed förefaller sambandet mellan variablerna ålder och utfall i 
ställningstagande till rättsliga dilemman vara intressant att undersöka. 

Tidigare forskning 

Forskning som rör rättsliga beslutsprocesser 
Enligt Devine, Clayton, Dunford, Seying och Pryce (2001), har forskning om 
beslutsprocesser i rättsliga system gjorts i systematiserad form sedan 1950-talet i 
USA. Ett stort forskningsprojekt, The Chicago Jury Project, sträckte sig över 
flera år och syftade till att studera juridiska fenomen med samhällsvetenskapliga 
metoder. Det leddes av Kalven och Zeisel vid University of Chicago. Man 
bedrev dels experimentella gruppsykologiska studier av fingerade jurygrupper, 
dels in vivo-datainsamling av ljudupptagningar från verkliga juryöverläggningar 
och efterföljande intervjuer. The Chicago Jury Project samlade under femtiotalet 
och början av sextiotalet data från 3.500 rättegångar, där juryns dom och den 
dom som domaren förordade jämfördes. Resultaten visade att domare och jury 
var överens i 78% av domarna, att juryn föredrog en mildare dom i 19% och att 
domarna föredrog en mildare dom i 3% av de undersökta fallen (Kalven & 
Zeisel, som hänvisas till i Devine et al, 2001). Kalven och Zeisel genomförde 
också en intervjustudie av jurymedlemmar och domare i direkt anslutning till 
225 överläggningar, vilket ledde fram till en av de hittills mest robusta 
slutsatserna inom juryforskningen: den dom som initialt föredrogs av 
majoriteten, blev juryns slutliga utfall i 90% av fallen (Devine et al., 2001).  
 
I början av 1970-talet introducerade Davis sin modell social decision scheme, 
SDS (Devine et al., 2001). Det är en generell socialpsykologisk modell för att 
beskriva hur individuella preferenser översätts till ett gruppbeslut i en 
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slumpmässig process. Denna modell kom att appliceras på juryforskningen som 
ett sätt att utifrån individuella juridiska preferenser predicera en jurygrupps 
slutliga utfall.  
 
Under 1980- och 1990-talen expanderade forskningen om jurybeslut inom flera 
olika riktningar: jurygruppers demografiska och dispositionella karakteristika, 
effekter av olika processrättsliga strukturer och rutiner, samt målsägandens grad 
av framgång och skadestånd i civilrättsliga mål (Devine et al., 2001). 
 
Under andra halvan av 1990-talet har den naturalistiska forskningen av 
beslutsprocesser i riktiga jurygrupper, under verkliga rättegångar åter börjat 
genomföras (Devine et al, 2001). Ett exempel på detta är det så kallade Capital 
jury project, som är nytt försök med naturalistisk, in vivo-forskning av 
juryprocesser som involverar dödsdomar eller livstidsdomar. Fjorton delstater i 
USA samarbetar i projektet som syftar till att samla data genom strukturerade 
intervjuer av fyra slumpmässigt utvalda juryledamöter per studerad rättegång. 
Hittills har 1198 intervjuer efter 353 rättegångar genomförts (What is the Capital 
Jury Project, 2008). Från Capital jury project har ett flertal studier presenterat 
resultat. Ett av de områden som studerats är i vilken utsträckning expertvittnen 
kan influera juryn under rättegångar där livstidsdomar eller dödsstraff är ett 
tänkbart utfall (Lanier, 2004; Sundby, 1997).  Andra studier undersöker 
skillnader i hur tilltalade av olika ras bedöms för liknande gärningar (Bowers, 
Steiner & Sandys, 2001; Steiner, 1999). Andra studier har använt materialet från 
Capital jury project till att studera i vilken omfattning juryn påverkas av 
domarens instruktioner (Bowers, Foglia, Giles, & Antonio, 2006). 
 
I Arizona har man genomfört en juryreform, som innebär att juryn tillåts 
diskutera bevisen under pågående rättegång, vars effekter man sedan studerar. 
En av dessa studier är Hannaford, Hans och Munsterman (2000), som påvisade 
att i jämförelse mellan betingelserna diskussionsförbud och diskussionstillstånd, 
gav den senare en ökad grad av säkerhet på juryledamöters egna preferenser 
början av överläggningen, högre grad av konflikt och lägre sannolikhet för 
enhällighet. 
 
Forskning om beslutsfattande i grupp 

Konformitet. En av pionjärerna inom det socialpsykologiska fältet var 
Sherif (1935). Han använde den autokinetiska effekten, för att studera hur 
individers kognitiva upplevelser av stimuli blir konforma under social påverkan. 
Experimentet i sin ursprungliga form gick ut på att individer fick stirra på en 
ljuspunkt i ett i övrigt helt mörklagt rum. Efter en kort stund uppstår den 
autokinetiska effekten: att ljuspunkten förefaller förflytta sig, trots att ljuskällan 
är helt stilla. Sherif bad försökspersonerna bedöma hur långt och i vilken 
riktning ljuset flyttade sig och fann att under ett hundratal upprepningar var 
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svaren konsistenta. En och samma individ rapporterade således en liknande 
rörelse oavsett hur många gånger försöket upprepades. Men när Sherif 
upprepade experimentet med försökspersonerna i grupp, fann han att de 
rapporterade konforma riktningar och avstånd, oberoende av hur de tidigare 
rapporterat i de individuella försöken. I ett antal utvecklade varianter av 
försöken fann han att konformitetseffekten ökade med graden av tvetydighet i de 
objektiva ledtrådarna i form av referenspunkter i rummet, som 
försökspersonerna fick.  
 
Schachter (1951) fann att den som uttrycker en åsikt som devierar från gruppens 
konsensus, får mångdubbelt fler kommunikationsenheter i syfte att övertala den 
devierande individen till konformitet. Den som uttrycker en devierande åsikt blir 
enligt Schachters studier också mindre omtyckt av de andra i gruppen. 
Seyranian, Atuel och Crano (2008), fann att minoriteter sågs av allmänheten 
som mer divergenta i sitt tänkande och med en mer negativ värdering än 
majoriteter. 
 
Festinger (1954) publicerade social comparison theory, där ett par hypoteser av 
relevans för detta arbete återfinns. För det första att grupper eftersträvar enfald 
hellre än mångfald i åsikter. För det andra menade han att individer eftersträvar 
att få sina åsikter, sin tro eller sina föreställningar bekräftade av gruppen.  
 
Deutsch och Gerard (1955) studerade konformitet i grupper och presenterade en 
teori om detta. Enligt denna teori beter sig individer konformt beroende på 
informationsinflytande eller normativt inflytande. Informationsinflytande 
uppstår när andra upplevs ha överlägsen kunskap om något och normativt 
inflytande uppstår för att undvika att vara udda. Anledningen till att vi strävar 
bort från ”det udda”, är enligt denna teori att vi kopplar samman sympati med 
konformitet och antipati med diskonformitet. De fann att faktorer som ökar 
konformitetsbeteende var i första hand gemensamma mål för gruppen, i andra 
hand osäkerhet eller tvetydighet och i tredje hand avsaknad av möjlighet till 
anonymitet. Denna teori får stöd av Hornsey, Frederiks, Smith och Ford (2007), 
som studerade konformitetsbeteende och anonymitet i grupper som utsattes för 
utomgruppskritik. I deras studie utsattes grupper av australiska medborgare för 
kritik mot sitt land, vilken de sedan skulle ge respons till. Responserna på 
kritiken var mer defensiva om försökspersonerna inte trodde att deras responser 
kunde ses av en inomgruppspublik.  
 
Baron, Vandello och Brunsman (1996) studerade socialt konformitetsbeteende 
genom att låta försökspersoner genomföra enkla och svåra 
identifieringsuppgifter i en social kontext med falskrapporterande 
medförsökspersoner. Försökspersonerna fick se en bild av en ”misstänkt” och 
sedan identifiera denna person på en av fyra andra bilder. Försöken 
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manipulerades i svårighet genom olika lång exponering för bilden av den 
misstänkte och upplevd betydelse genom en berättelse om att försöken skulle 
leda till effektivare rutiner för brottsutredningar, samt penningbelöning om 
försöken gjordes ”rätt”. Resultaten visade att konformitetsbeteendet ökade med 
uppgiftens svårighet och betydelsen av resultatet. 
 
Sammanfattningsvis finns ett teoretiskt underlag i tidigare forskning om 
konformitet vid beslutsfattande i grupp med ursprung främst i 1950-talets 
gruppsykologiska studier. Dessa studier påvisar att individer kan anpassa sina 
beslut till övriga individer i gruppen, att graden av kommunikation ökar 
gentemot den individ som avviker från gruppens norm och att den som uttrycker 
en avvikande åsikt blir mindre omtyckt av de andra i gruppen. Grupper 
eftersträvar enfald hellre än mångfald i åsikter och individer vill få gruppen att 
tjäna syftet att bekräfta individens åsikter. Konformt beslutsbeteende kan bero 
på informationsinflytande eller normativt inflytande, där det förra beskriver hur 
information från vissa individer i gruppen tillskrivs större betydelse än 
information från andra. Det senare beskriver hur individer anpassar sina egna 
åsikter till övrigas för att undvika att vara udda, eftersom detta förknippas med 
antipati.  
 
Faktorer som, enligt tidigare forskning, ökar det konforma beslutsbeteendet är 
gemensamma mål för gruppen, tvetydigheten i de objektiva stimuli som ligger 
till grund för besluten, avsaknad av möjlighet till anonymitet, uppgiftens 
svårighet, samt betydelsen av beslutet. 
 

Majoritetsinflytande. Asch (se Brown, 2000) studerade under tidigt 1950-
tal majoritetsinflytande på kognitiv distorsion i grupper. Experimenten gick ut 
på att studera vid vilka betingelser en försöksperson var beredd att överge 
information från sina egna sinnesintryck, till förmån för uppfattningen som 
majoriteten i gruppen hade. Asch bad försökspersoner jämföra vertikala linjers 
längd i närvaro av andra försökspersoner, vilka var instruerade att ge falska svar. 
Asch fann att en majoritet på tre personer, alltså att gruppen bestod av tre 
falskrapporterande individer och den riktiga försökspersonen, gav en 
genomsnittlig konformitet på 30%, vilket betyder att försökspersonerna i en 
tredjedel av försöken värderade majoritetens bedömning tyngre än sina egna 
sinnesintryck. Han fann också att effekten av en individs brytande av konsensus, 
är av stor betydelse för övriga gruppens konformitetsbeteende. I de försök där en 
eller fler av de andra försökspersonerna alltid rapporterade sanningsenliga svar, 
sjönk konformitetsbeteendet till försumbara nivåer under fem procent. Bond och 
Smith (1996) fann i en metastudie av studier som replikerande Aschs paradigm 
att konformitet är starkare i kulturer präglade av kollektivism, jämfört med 
kulturer präglade av individualism.  
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Sammanfattningsvis visar Asch´s studier, samt replikationer som gjorts, att i ett 
gruppsammanhang kommer individer att ge uttryck för den åsikt de uppfattar 
som gruppens norm, hellre än sin egen uppfattning, i snitt var tredje beslut. Men 
om en eller flera i gruppen redan har framfört en åsikt som stämmer med en 
annans uppfattning, försvinner det konforma beslutsbeteendet nästan helt. 
 

Minoritetsinflytande. Moscovici (1976) bedrev studier av 
minoritetsinflytande till skillnad från den dittills dominerande synen på 
inflytande som tog majoritetsinflytandet som nästintill självklart. Slutsatserna 
från Moscovicis och Lages (1976) studier är att minoriteter skapar möjligheter 
till förändrade gruppnormer genom en kombination av nya yttre kontextuella 
förhållanden eller uppgifter, samt en divergerande uppfattning hos någon eller 
några i gruppen. Minoriteterna skapar en spänning mellan en divergerande åsikt 
och befintliga normer, vilket skapar en kognitiv konflikt hos majoriteten, vilken 
i sin tur blir en förutsättning för förändring. Avgörande för om minoritetens 
ståndpunkt lyckas förändra gruppens normer, är hur ihärdigt minoritetens 
uppfattning drivs. 
Ett stöd för Moscovicis´ slutsatser om hur ihärdigt en avvikande åsikt framförs 
ökar sannolikheten till inflytande över gruppens beslut, ges i en översiktsartikel 
av Woods, Lundgren, Oullette, Busceme och Blackstone (1994). Slutsatserna 
från denna ger också stöd för Deutsch och Gerards (1955) indelning av 
konformitetsbeteenden i kategorierna informationsinflytande och normativt 
inflytande, samt Moscovicis slutsats att minoritetsinflytande utgår från helt 
andra processer än majoritetsinflytande. 
 
Överväganden om utländsk forsknings relevans 
Inom Sverige bedrivs psykologisk forskning om rättsprocessen i starkt 
begränsad, om ens någon omfattning. Svensk processrättslig lagstiftning tillåter 
inte att andra än rättens ledamöter närvarar under överläggningen, vilket 
begränsar möjligheterna till vetenskapliga studier av denna process. Ingen 
vetenskaplig litteratur med svenskt ursprung har kunnat identifieras vid de 
sökningar som gjorts inför detta uppsatsarbete. 
 
Avsaknaden av svenskt referensmaterial innebär för denna studie att 
klargöranden behöver göras om vilka forskningsresultat som går att relatera och 
vilka som inte går att relatera till den företrädesvis amerikanska forskningen. Jag 
identifierar åtminstone två faktorer som bör beaktas när svenska och utländska 
forskningsresultat relateras till varandra. För det första kulturella skillnader 
mellan populationerna, vilket kan antas påverka värderingar och attityder till 
olika rättsliga ställningstaganden. För det andra finns det skillnader i 
rättsprocessen, som kan påverka resultaten vid jämförelser. I Sverige, med sitt 
civilrättsliga rättssystem, används nämndemän som lekmannadomare, vilka har 
lika stor formell påverkansmöjlighet i såväl ansvars- som påföljdsfrågan. Man 
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kan uttrycka det som att det svenska rättssystemet bygger på en integrerad rätt, 
jämfört med en delad rätt i de länder där brottmål avdöms med en lekmannajury 
för sig och en yrkesdomare för sig, med sinsemellan åtskilt ansvar för olika delar 
av domen. Dessa rättssystem kallas common law system och förekommer främst 
i de anglosaxiskt kulturellt präglade länderna.  
 
De svenska nämndemännen tjänstgör dessutom under en på förhand given 
period om fyra år och kan därmed antas förvärva ett visst mått av juridisk 
kompetens under tjänstgöringen. I common law rättssystem används inte särskilt 
utvalda medborgare som jury. De tjänstgör under en medborgerlig plikt vid en 
enskild rättegång i tolvmannagrupper tillsammans med andra medborgare utan 
tidigare sociala band eller juridisk kompetens. Det svenska rättssystemets 
dömande ledamöter skiljer sig alltså från ledamöterna i common law rättssystem 
genom rekryteringsförfarandet, kontinuiteten i tjänstgöringen, antal ledamöter i 
den dömande gruppen, sociala band och utbildning. Förutom dessa skillnader, 
relaterade till grupperna av dömande personer, förekommer flera skillnader som 
rör rättsprocessen, exempelvis rätten att ställa frågor under rättegången, eller 
graden av instruktion som yrkesdomaren ger. 
 
Rättsliga studier av utfall vid domstolar i andra länder är därmed inte direkt 
jämförbara på grund av olika rättsprocesser. Generella studier om hur 
beslutsfattande går till i grupper kan vara jämförbara, om de faktorer som antas 
påverka beslutsprocessen klart specificeras. Attityder till rättsliga frågor är inte 
direkt jämförbara mellan olika länder på grund av att kulturella skillnader kan 
tänkas påverka attityderna. Studier som rapporterar icke kulturellt färgad social 
påverkan i grupp är däremot jämförbara, i den mån det överhuvudtaget existerar 
akulturell social påverkan. 
 
Syften och frågeställningar 
Föreliggande uppsats hade tre delstudier. Den första delstudien hade som syfte 
att undersöka i vilken utsträckning nämndemännen representerar den svenska 
allmänhetens attityder till olika rättsliga frågor. De två frågeställningar som 
kopplades till detta syfte var: a) Hur kan den demografiska sammansättningen 
avseende kön, ålder och etnicitet av nämndemän i Linköpings domsaga, 
beskrivas? b) Hur representativa är nämndemäns och lagfarna domares attityder 
till rättsliga frågor, i förhållande till allmänheten? 
 
Den andra delstudien syftade till att undersöka i vilken utsträckning 
demografiska faktorer eller attityder till rättsliga frågor kunde påverka rättsliga 
beslut. De fyra frågeställningar som kopplades till detta syfte var: c) Hur ofta 
förekommer informationsprocesser inom den överläggande gruppen, som 
påverkar nämndemännens ställningstagande i rättsliga beslut? d) Hur påverkas 
enskilda nämndemäns beslut av attityder till rättsliga frågor i frånvaro av den 
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överläggande gruppen? e) Hur påverkas enskilda nämndemäns beslut av den 
tilltalades eller brottsoffrets ålder i relation till ledamotens egen ålder i frånvaro 
av den överläggande gruppen? f) Hur påverkas enskilda nämndemäns beslut av 
ledamotens kön i frånvaro av den överläggande gruppen?  
 
Den tredje delstudien syftade till att undersöka medierande och modererande 
faktorer för individuella beslut hos nämndemännen i rättens överläggningar. De 
två frågeställningarna kopplade till detta syfte var: g) Hur kan nämndemännens 
beslutsprocess beskrivas? h) Vilka faktorer medierar, respektive modererar, 
nämndemännens beslut? 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes, balanserade forskningskravet mot kravet 
på individskydd enligt de fyra huvudkrav som det tidigare Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, numera Vetenskapsrådet fastställt 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet  

Allmänhet. Försökspersonerna informerades om studiens syfte, att 
datainsamlingen gjordes inom ramen för ett examinationsarbete på 
psykologprogrammet, att deras insats bestod i att anonymt besvara 16 
påståenden om attityder till rättsliga frågor samt bakgrundsdata, samt att 
undersökningen var frivillig och när som helst kunde avbrytas. De respondenter 
som hade ytterligare frågor fick svar på dessa utan dröjsmål. I de fall yngre 
personer fyllde i allmänhetens enkät, informerades de, eller eventuella 
medföljande vuxna om att vissa frågor kunde, på grund av sitt innehåll, 
uppfattas med obehag. 
 

Nämndemän och domare. Försökspersonerna informerades i enkätens 
informationsdel om syftet med undersökningen, vilka som ingick i urvalet, 
kontaktuppgifter till författaren, vilka delar enkäten var uppbyggd av, att 
enkäten var anonym och att data från den enbart kommer presenteras på 
gruppnivå, samt att deltagandet var frivilligt. Se vidare enkätens informationsdel 
i bilaga 1. 
 

Informanter i intervju. Försökspersonerna informerades förutom den 
information de fått i enkätens informationsdel, muntligt i samband med 
intervjun om syftet med undersökningen, att intervjun var strukturerad med sju 
frågor och beräknades ta 15 – 25 minuter att genomföra. Vidare att 
intervjusvaren enbart skulle komma att presenteras på gruppnivå, samt att 
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 
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Samtyckeskravet 
Allmänhet: Samtycke från respondenterna bedömdes föreligga när de av 

egen fri vilja kom fram till det bord i köpcentret där formulär och postlåda för 
insamling av ifyllda formulär stod. På bordet fanns ett anslag med texten ”Hjälp 
forskningen! Ta ställning till 16 påståenden om rättsliga frågor. Tack för din 
medverkan!” Tre respondenter var under 15 år, vilka dock besvarade enkäten i 
medföljande vuxens sällskap. 
 

Nämndemän och domare. Enkäten skickades ut med post och samtycke 
bedömdes föreligga när enkäten returnerades ifylld. 
 

Informanter i intervju. Samtycke bedömdes föreligga när 
försökspersonerna aktivt tog kontakt med undersökningsledaren för att tacka ja 
till en intervju. Ingen person blev uppringd eller utsatt för större påtryckningar 
att delta än via anslag i nämndemännens uppehållsrum. 
 
Konfidentialitetskravet 

Allmänhet. Alla ifyllda formulär stoppades direkt i en postlåda av kartong, 
så att identifiering av ifyllaren försvårades. Ett fåtal personer, vars identitet var 
känd av undersökningsledaren fyllde i formuläret, medan övriga var okända. 
Förfarandet med postlåda bedömdes tillgodose konfidentialitetskravet så långt 
det var möjligt. Inga personuppgifter annat än ålder, kön och etnisk bakgrund 
registrerades på det formulär allmänheten besvarade. 
 

Nämndemän och domare. Enkäten var anonym och endast uppgifter om 
ålder, kön, etnisk bakgrund och funktion i rätten, nämndeman eller yrkesdomare, 
registrerades. Personuppgifter i form av namn och postadresser till 
nämndemännen meddelades av tingsrättens registrator i form av en lista. Listan 
skrevs därefter in manuellt i ett adressetikettprogram, varefter etiketterna skrevs 
ut och listan raderades. Domarnas enkäter distribuerades i kuvert utan 
adressetiketter via tingsrättens registrator. 
 

Informanter i intervju. De informanter som kontaktade 
undersökningsledaren för att boka en intervju, kunde av naturliga skäl inte hållas 
anonyma för undersökningsledaren. Dock har dessa namn aldrig nedtecknats i 
samband med de data som insamlades. Informanterna kallades där enbart för 
”Informant” följt av ett löpnummer, som inför redovisningen blandades. Det 
finns således ingen koppling mellan informantens nummer i uppsatsen och den 
ordning i vilken intervjuerna genomfördes.  
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Nyttjandekravet 
Resultaten av denna studie är föremål för en fortlöpande avvägning om 
forskningskravet mot individskyddskravet. Det bedöms kunna finnas ett 
kunskapsvärde i resultaten av denna studie, vilket måste vägas mot kravet på 
skyddet mot de individer som deltagit i studien. Inga kommersiella intressen 
finns idag, även om samhällsutvecklingen kan tänkas göra resultaten 
kommersiellt intressanta i framtiden. Författarens bedömning är att denna 
uppsats, med dess sammanställda data, kommer att vara fritt tillgänglig som en 
offentlig handling. Däremot kommer inte de ifyllda formulären, enkäterna, eller 
datamatrisen att vara tillgängliga för annat än forskningsändamål under samma 
etiska regler som denna studie bedrivits. Inga personuppgifter från studien 
sparas. 
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Delstudie ett, nämndemännens representativitet 

Metod 
Deltagare och bortfall. Samtliga nämndemän i Linköpings tingsrätts 

domsaga (n = 99) samt samtliga domare vid Linköpings tingsrätt (n = 12) 
tillsändes en enkät. Bortfallet var i gruppen nämndemän 37 icke besvarade samt 
en som exkluderades på grund av ofullständigt ifyllda data. I gruppen domare 
var bortfallet 11. Bedömningen gjordes att exkludera gruppen domare, då data 
från en individ i en grupp inte bedömdes kunna representera gruppen. Kvar i 
studien var 61 besvarade enkäter från gruppen nämndemän i Linköpings 
tingsrätts domsaga. För att balansera data användes en jämförelsegrupp ur 
allmänheten i Linköping. Demografisk data och data om attityder till rättsliga 
frågor insamlades via ett frågeformulär som distribuerades till ett urval av 
allmänheten (n = 115). Från dessa exkluderades tre på grund av grund av för låg 
ålder, uppenbar begåvningsfunktionsstörning, samt uppenbar nonchalans, där 
texten till frågorna inte lästes. Ytterligare sex exkluderades på grund av total 
avsaknad av ifyllda demografiska data. Kvar i studien var 106 besvarade 
formulär ur jämförelsegruppen ur allmänheten. 
 

Procedur. Ett formulär för anonym insamling av demografiska data och 
attityder till rättsliga frågor konstruerades och distribuerades till ett urval av 
allmänheten vid tre olika tillfällen i ett köpcentrum i Linköping. Köpcentret var 
geografiskt beläget mellan områden som beboddes av invånare från olika 
socioekonomiska grupper. Samma frågor om demografiska data, samt samma 
frågefält om attityder till rättsliga frågor, inkluderades i en enkätundersökning 
som genomfördes i gruppen nämndemän och lagfarna domare ur Linköpings 
tingsrätts domsaga. Gruppen lagfarna domare exkluderades senare på grund av 
för låg svarsfrekvens. För att kunna jämföra demografiska data inhämtades 
jämförelsedata från Domstolsverkets kartläggning (2007) över nämndemännen 
nationellt före och efter riksdagsvalet 2006, samt jämförelsedata ur 
totalpopulationen medborgare över 17 års ålder från Statistiska Centralbyrån. 
 

Instrument. Vetenskaplig litteratur genomsöktes efter verktyg för 
operationalisering av attityder till rättsliga frågor, varvid två sådana verktyg 
hittades. Det första, Vengeance scale (Struckless & Goranson, 1992) var 
unidimensionellt och mätte enbart hämnd som motiv till rättsliga attityder. Det 
andra instrumentet var multidimensionellt och avsåg att mäta såväl hämnd, 
vilket ansågs mer emotionellt färgat, som mer instrumentella, icke emotionellt 
färgade attityder till rättvisa (Ho, ForsterLee, ForsterLee & Crofts, 2002). Detta 
senare instrument bedömdes kunna ge en mer nyanserad beskrivning av attityder 
till rättsliga frågor än Struckless och Goransons hämndskala. Därför valdes 
”Justice-Vengeance Scale”, utvecklat av Ho, ForsterLee, ForsterLee och Crofts 
(2002) vid Central Queensland University. ”Justice–Vengeance Scale”, härefter 
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kallat ”J–V Scale”, översattes till svenska. Översättningen gjordes av författaren 
själv och de ord som författaren upplevde som möjligt tvetydiga, jämfördes med 
Cambridge dictionaries online, samt återöversattes till svenska via Språkrådets 
lexikon Lexin.  
 

Analys. Formuläret J-V Scale innehåller fyra skalor, samt har genomgått 
en konfirmatorisk faktoranalys i normgruppen australisk allmänhet, n = 323, år 
2001. Dessa skalor beskriver fyra kategorier av attityder till rättsliga frågor, 
nämligen hämnd–känsla, hämnd–dom, rättvisa–rimlighet och rättvisa–lag. Då 
instrumentet inte med självklarhet kunde antas vara valitt i en svensk population, 
genomfördes en explorativ faktoranalys med statistikprogrammet SPSS 16.0 på 
skaldata från J–V Scale från grupperna i allmänhet respektive nämndemän, i 
syfte att undersöka hur ingående påståenden laddade i skalans faktorer i 
grupperna allmänhet respektive nämndemän. t-test av oberoende stickprov 
genomfördes därefter, först på faktorsummorna i skalans faktorer och därefter 
påstående mot påstående i de bägge grupperna. 
 
Resultat  

Demografiska data för det undersökta urvalet ur nämndemän i Linköping. 

Könsfördelningen var 33 kvinnor (54%) och 28 män (46%). Personer med 
utländsk bakgrund var i föreliggande studie tre (4.9%). Medelåldern i 
föreliggande studie var 57.7 år (SD 10.7 år), med ett åldersspann mellan 22 och 
76 år. Avseende åldersfördelningen var tre (4.9%) under 40 år, 27 (44.3%) var 
mellan 40 och 59 år och 31 (50.8%) var 60 år eller äldre.  
 

Demografisk representativitet. Könsfördelningen bland nämndemännen 
nationellt var under 2007 50% kvinnor (Domstolsverket, 2007). 
Nämndemannakåren nationellt bestod under 2007 till 16.5% av personer med 
utländsk bakgrund (utrikes födda, eller inrikes födda med en eller två utrikes 
födda föräldrar). Åldersfördelning bland nämndemän nationellt var under 2007 
15% under 40 år och 50% 60 år eller äldre. Medelåldern av nämndemän i 
Domstolsverkets nationella undersökning 2007 redovisas inte. 
 
För att möjliggöra en jämförelse av demografiska bakgrundsdata i vuxen svensk 
totalpopulation ges här (Tabell 1) en redovisning av kön, etnisk bakgrund och 
ålder på Svenska medborgare, äldre än 17 år 2006-12-31 (Domstolsverket, 
2007). 
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Tabell 1 
Demografisk bakgrundsdata i grupperna nämndemän i föreliggande studie, 

kontrollgrupp allmänhet, nämndemän nationellt 2007, samt svensk 

normalpopulation över 17 år, 2007  

Grupp N Andel 
kvinnor 
(%) 

Andel 
utländsk 
bakgrund 
(%) 

Medel-
ålder (år) 

Andel  
< 40 år 
(%) 

Andel  
> 60 år 
(%) 

Nämndemän 
Linköping 

61 54 4.9 57.7  
(SD=10.7) 

4.9 50.8 

       
Jämförelse-
grupp 

106 58 7.5 45.1 42.5 24.5 

Linköping, 
2008 

   (SD=19.2)   

       
Nämndemän 
Nationellt, 2007 

8 473 50 16.5 --- 15 50 

       
Normalpopu-
lation, 
> 17 år, 2007 

6 771 
417 

51 18 --- 35 31 

 
Representativitet i attityder till rättsliga frågor. Jämförelsen av 

medelvärden i grupperna nämndemän och svensk allmänhet gjordes med t-test 
av oberoende stickprov med de fyra ursprungliga faktorerna i J–V Scale (Tabell 
2). Signifikanta skillnader i medelvärdet mellan grupperna fanns i faktorerna 
Hämnd–Känsla t(161) = 4.71, p < .05 respektive Hämnd–Dom t(138) = 4.95, p 
< .05.  
 
Skillnader i attityder försvinner när man balanserar korrelationen för skillnader i 
ålder. Attityder till rättsliga frågor enligt J–V Scale korrelerar med ålder oavsett 
grupp enligt följande: Hämnd–Känsla r(165) = -.264, p < .01. Hämnd–Dom 
r(165) = -.288, p < .01. Rättvisa–Rimlighet r(160) = .183, p < .05. Rättvisa–Lag 
r(161) = .181, p < .05.  
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Tabell 2 
Medelvärden och skillnader mellan faktorerna i Justice Vengeance Scale för 

allmänhet och nämndemän, standardiserad effektstorlek, t, Cohen´s d för poolad 

varians, samt varianskvoten, F 

 Allmänhet 
(n=106) 

 Nämndemän 
(n=60) 

   

Faktor M SD  M SD t d F 
Hämnd – Känsla  9.10 4.49  6.40 2.86 4.71 ** .68 2.46 

         
Hämnd – Dom 15.57 6.73  10.68 5.68 4.95 ** .77 1.40 

         
Rättvisa – 
Rimlighet 

22.48 2.30  23.09 1.69 -1.91 .29 1.85 

         
Rättvisa – Lag  16.07 1.96  16.51 1.54 -1.58 .24 1.62 

* p < .005 ** p < .001 
 
Not. I faktorerna fanns bortfall i enskilda besvarade påståenden, men aldrig fler 
än 4 i gruppen allmänhet och 2 i gruppen nämndemän. 
 
En faktoranalys gjordes av data från de 16 påståenden som J–V Scale (Ho et al, 
2002) bestod av, i gruppen nämndemän respektive gruppen allmänhet. 
Faktoranalysen gav fem faktorer (egenvärde > 1.0) i gruppen nämndemän och 
förklarade där 67.0% av variansen. Även i gruppen allmänhet föll 
faktoranalysen ut i fem faktorer, vilka förklarade 64.6% av variansen. 
Faktorlösningarna roterades i alla olika rotationsmetoder som var möjliga i 
analysprogrammet SPSS, version 16.0, vilka sedan jämfördes i de två grupperna 
allmänhet och nämndemän. Beroende på rotationsmetod, varierade 
faktorlösningarna mellan två och åtta påståenden, av 16 möjliga, som laddade 
samma faktorer i grupperna allmänhet respektive nämndemän. 
 
En tvingad fyrfaktorlösning togs fram för att möjliggöra en jämförelse mellan 
faktorlösningen av påståenden i den australiska allmänheten, där instrumentet J–
V Scale ursprungligen normerades. De fyra faktorerna förklarade 59,8% av 
variansen i gruppen nämndemän, respektive 57,6% av variansen i gruppen 
allmänhet. Eftersom den australiska jämförelsegruppens data var oblikt roterade, 
gjordes en oblik rotation av fyrfaktorlösningarna, innan en jämförelse mellan 
grupperna gjordes. Resultatet blev att 13 av 16 påståenden fördelade sig i 
samma faktorer i grupperna svensk och australisk allmänhet. I gruppen svenska 
nämndemän var det fyra påståenden som överensstämde med australisk 
allmänhet, och två påståenden som överensstämde med svensk allmänhet. En 
svag negativ korrelation (r = –0,257, p < .05) kunde påvisas mellan andra 



 

 16 

faktorn i nämndemannagruppen och samma faktor i svensk allmänhet. I övrigt 
korrelerade inga faktorer mellan de båda grupperna. 
 
Vidare gjordes en jämförelse av medelvärden med t-test av oberoende stickprov 
påstående för påstående, mellan grupperna nämndemän och svensk allmänhet. 
Gruppernas svar var signifikant skilda på 7 av 16 påståenden (p < .005), se 
Tabell 3. Beräkning av varianskvoten F gjordes, vilket påvisade hur skillnader 
mellan gruppernas homogenitet såg ut, fråga för fråga. 
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Tabell 3 
Medelvärden och skillnader mellan påståenden i Justice–Vengeance Scale för 

allmänhet och nämndemän, standardiserad effektstorlek, t, Cohen´s d för poolad 

varians, samt varianskvoten, F 

Påstå-
ende 

Allmänhet  
(n = 106) 

Nämndemän  
(n = 60) 

   

 M SD M SD t d F 
1 5.79 .70 5.86 .39 -.86 .12 3.22 
        
2 3.36 1.92 1.92 1.46 5.42 ** .81 1.73 
        
3 5.27 .88 5.17 1.01 .69 .11 .76 
        
4 2.18 1.64 1.97 1.30 .92 .14 1.59 
        
5 5.76 .63 5.93 .25 -2.47 .32 6.35 
        
6 2.06 1.67 1.38 1.12 3.10 * .45 2.22 
        
7 5.68 .70 5.75 .51 -.69 .11 1.88 
        
8 1.70 1.41 1.20 .78 2.96 * .41 3.27 
        
9 5.33 1.39 5.47 1.47 -.60 .10 .89 
        

10 2.40 1.91 1.53 1.36 3.40 * .50 1.97 
        

11 5.15 1.19 5.58 .87 -2.65 .40 1.87 
        

12 1.68 1.42 1.12 .56 3.61 ** .47 6.43 
        

13 5.55 1.05 5.83 .38 -2.50 .32 7.64 
        

14 4.26 1.90 3.78 1.97 1.53 .25 .93 
        

15 1.75 1.39 1.23 .62 3.32 * .44 5.03 
        

16 3.49 2.00 2.12 1.67 4.74 ** .73 1.43 
* p < .005 ** p < .001 
 
Not. På sex besvarade påståenden fanns bortfall, men aldrig fler än tre i gruppen 
allmänhet och en i gruppen nämndemän.  
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Diskussion 
Diskussion om demografisk representativitet. De undersökta 

nämndemännens demografiska sammansättning är representativ avseende 
könsfördelning, men underrepresenterad avseende annan etnisk härkomst 
gentemot såväl den nationella nämndemannagruppen, som normalpopulation. 
Vidare är den undersökta gruppen representativ avseende äldre personer, 60 år 
eller äldre, gentemot den nationella gruppen. Däremot är gruppen inte 
representativ avseende andel äldre gentemot normalpopulation. Avseende andel 
yngre personer, under 40 år, är det undersökta urvalet kraftigt 
underrepresenterat. 
 
Utifrån ett samhällsperspektiv är representativitet i valda eller politiskt 
utnämnda positioner önskvärt. Samhällets verkställande makt förväntas i en 
representativ demokrati utövas av folkets ombud som en förlängning av folkets 
sammanlagda vilja och förmåga (Domstolsverket, 2007). Att 
nämndemannakårens ålderssammansättning är skev och inte representerar 
allmänheten är tidigare känt. Diskrepansen avseende etnisk bakgrund är också 
känd sedan tidigare. I det undersökta urvalet återfanns 3 av 61 nämndemän med 
utländsk bakgrund. För att uppnå representativitet skulle 10–11 av de undersökta 
nämndemännen ha varit av utländsk bakgrund. Om detta förhållande återspeglar 
verkligheten i Linköpings domsaga, eller om obalansen går att härleda till ett 
oproportionerligt bortfall i studien är omöjligt att säga. En genomgång av de 99 
namnen på adresslistan indikerar 8 nämndemän med utländska för- och 
efternamn. Hur representativiteten avseende kön, ålder och etnicitet ser ut 
regionalt, eller lokalt i domsagorna, förefaller inte vara känt. Den demografiska 
variansen i föreliggande studie indikerar ett behov av en lokal och regional 
kartläggning av nämndemännens demografi. 

 

Resultatdiskussion om attityder till rättsliga frågor. Nämndemännens 
attityder till rättsliga frågor förefaller inte vara representativa för allmänheten. 
Det är osäkert om den ens går att beskriva med nu kända standardiserade 
instrument. J–V Scale utgår från den teoretiska grunden att attityder till rättsliga 
frågor går att beskriva inom fyra domäner: Hämnd–Känsla, som antas återspegla 
behovet av emotionell repression, att ”ge igen”. Hämnd–Dom, som antas 
återspegla behovet av repressiv konsekvens, att ”göra bot”. Rättvisa–Rimlighet, 
som antas återspegla behovet av proportionalitet mellan gärning och påföljd. 
Rättvisa–Lag, som antas återspegla behovet av ett gemensamt normsystem i 
samhället, en vägvisare för medborgaren om en minsta gemensamma nämnare 
för vilket beteende som är rätt och fel. 
 
Signifikanta skillnader återfanns i faktorerna hämnd–känsla och hämnd–dom. 
Allmänheten hade ett högre medelvärde än nämndemännen på dessa två 
faktorer, men också en större standardavvikelse. Även faktoranalysen påvisade 
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skillnader mellan allmänhet och nämndemän. Av de 16 frågorna i J–V Scale, 
laddade aldrig mer än hälften i samma faktorer i de bägge grupperna i den 
femfaktorlösning (Tabell 9) som det svenska underlaget gav. Däremot var det 13 
av 16 påståenden som fördelade sig till samma faktorer i grupperna svensk och 
australisk allmänhet vid en fyrfaktorlösning. I samma fyrfaktorlösning 
överensstämde faktorfördelningen mellan gruppen svenska nämndemän och 
australisk allmänhet med fyra påståenden, och två påståenden med svensk 
allmänhet. En slutsats man kan dra av faktoranalyserna är att attityderna till 
rättsliga frågor är mer jämförbara i grupper av allmänhet från olika länder, än 
mellan allmänhet och nämndemän. Nämndemännens attityder till rättsliga frågor 
kan inte anses representera allmänheten. 
 
En tänkbar förklaring till den observerade skillnaden skulle kunna vara att det 
förekommer en inlärning under tjänstgöringen, vilket kan reducera den 
emotionella färgningen av attityden till olika rättsliga frågor. En nämndeman lär 
sig av erfarenheten att förhålla sig mer objektiv till berättelser om brott, att ett 
brottsligt beteende kan ha en förklarande historia, samt att repressionen i sig 
sällan har en beteendeförändrande funktion. Det är rimligt att anta att sådana 
erfarenheter reducerar behovet av repression selektivt hos gruppen nämndemän. 
Denna inlärningseffekt skulle i sådana fall påverka de grupper av människor 
som tjänstgör inom rättsväsendet, såsom poliser, yrkesdomare och 
kriminalvårdspersonal, men inte grupper av människor som aldrig kommer i 
kontakt med rättsväsendet. En inlärningseffekt skulle också ge en hypotetisk 
förklaring till den högre varians som återfanns i allmänhetens svar. Om denna 
hypotes är korrekt eller inte får eventuell framtida forskning utvisa.  
 
En alternativ förklaring av de observerade skillnaderna i attityder till rättsliga 
frågor skulle kunna vara att urvalet nämndemän redan vid rekryteringen besitter 
särskilda karaktärsdrag, som inte allmänheten delar. De är så gott som 
undantagslöst partipolitiskt aktiva människor, vilket kan tänkas avspegla ett 
patos för ett rättssamhälle enligt bestämda principer. Antagandet, att ett 
ideologiskt eller åtminstone samhällsprincipiellt ställningstagande, reducerar 
benägenheten till repressiv emotionell respons vid brott, är rimlig. 
 
Den observerade skillnaden kan även bero på ålder snarare än inlärning eller 
ideologiskt engagemang. Om så är fallet, ökar betydelsen av en åldersmässigt 
representativ nämndemannakår. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså nämndemännens i Linköpings tingsrätts domsaga 
demografiska sammansättning beskrivas som representativ för populationen 
avseende könsfördelning, osäkert representativ avseende etnisk bakgrund, samt 
icke representativ avseende ålder. Underlag för att beskriva domarnas i 
Linköpings tingsrätts domsaga demografiska sammansättning saknas. 
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Nämndemännens i Linköpings tingsrätts domsaga attityder till rättsliga frågor är 
enligt föreliggande resultat inte representativa för populationen. Skillnaden i 
attityder är signifikant avseende attityder som inbegriper aspekter av hämnd, där 
nämndemännen dels har lägre grad av instämmande till påståenden om hämnd 
som motiv för påföljd, dels ger mer homogena svar på påståenden om attityder 
till rättsliga frågor. 
 

Metoddiskussion om demografisk representativitet. Uppgifter om 
nämndemännens demografiska data är baserad på det urval som besvarade 
enkäten. Detta ses som en potentiell felkälla, då bortfallet kan ha varit ojämnt 
fördelat. En undersökning av dessa data i register från Domstolsverket hade 
sannolikt varit mer rättvisande. Dessa uppgifter har dock inte varit tillgängliga 
för denna studie. 

 
Metoddiskussion om attityder till rättsliga frågor. I denna studie har flera 

olika metoder använts, för att beskriva olika aspekter av nämndemännens 
funktion i rätten. Jämförelser mellan egna framtagna empiriska data och 
offentlig statistik har gjorts utan vidare bearbetning än en presentation i en tabell 
(Tabell 1), där läsaren själv kan jämföra demografiska förhållanden. Validiteten 
i den offentliga statistik som presenteras i Domstolsverkets undersökning (2007) 
bedöms som god, då källan till statistiken är Statistiska Centralbyrån, med ett 
mycket stort statistiskt underlag. För att kunna studera attityder till rättsliga 
frågor behövdes ett instrument för att kunna operationalisera dessa attityder, så 
att jämförelser och statistiska bearbetningar kunde möjliggöras. Endast två 
sådana instrument har till dags dato presenterats i vetenskaplig litteratur 
(Struckless & Goranson, 1992 ; Ho et al., 2002). Det valda instrumentet är 
utvecklat enligt vedertagen vetenskaplig praxis och återspeglar sannolikt 
respondentens attityder till rättsliga frågor. Normeringen av instrumentet i 
svensk allmänhet utgår från ett urval enligt samma metod och i liknande miljö 
som instrumentets ursprungliga normering, vilket talar för valida resultat, dock 
med reservation för en svensk normgrupp som kan anses vara i minsta laget. 
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Delstudie två, demografi och attityders påverkan på rättsliga beslut 

Metod 
Deltagare  och bortfall. Samtliga nämndemän i Linköpings tingsrätts 

domsaga (n = 99) samt samtliga domare vid Linköpings tingsrätt (n = 12) 
tillsändes en enkät. Efter bortfall och exklusion av gruppen domare (se delstudie 
ett) återstod 61 enkätsvar från nämndemän ur Linköpings tingsrätts domsaga. 
 

Procedur. Denna delstudie genomfördes genom en kombination av 
retrospektiv egenrapportering av nämndemännens verkliga beslut under 2007, 
samt inferensstatistisk analys av demografiska faktorers eller attitydfaktorers 
prediktionskraft för individuellt ställningstagande till experimentellt 
manipulerade rättsliga dilemman. Datainsamlingen skedde genom en 
enkätundersökning.  
 

Instrument. För undersökning enligt det andra syftet konstruerades en 
enkät (Bilaga 1) som bestod av fyra delar: bakgrundsdata, J–V Scale, 
kompletterande frågor om verkligt beslutsbeteende under år 2007, samt 
ställningstagande till vinjetter med fyra rättsliga dilemman.  
 
I enkäten inkluderades 13 frågor som avsåg återspegla nämndemännens 
erfarenheter av ett urval av gruppsykologiska faktorer i samband med 
överläggningar de varit med om under 2007. Urvalet av frågor baserades dels på 
författarens egna erfarenheter av nämndemannatjänst under åren 2002–2006, 
dels influenser från litteraturen om gruppsykologisk påverkan författaren tagit 
del av inför denna studie. Frågorna konstruerades som frågor om andelen av det 
totala antalet rättsfall under 2007 som ett visst beteende förekommit. 
Svarsskalan var 0 – 100% utefter en graderad linje (bilaga 1).  
Exempel:  
 
3. Hur ofta har en av nämndemännen ensam varit skiljaktig? 
 
0 %             100 % 

 
Aldrig              Alltid 
 
De vinjetter med rättsliga dilemman som ingick var baserade på verkliga 
rättsfall som presenteras på websidan Domstolsväsendets vägledande 
avgöranden (2008). Fallen hämtades ur fyra olika brottstyper: misshandel, olaga 
hot, brott mot trafikbrottslagen, samt narkotikabrott. Samtliga fall hade 
överklagats och vinjetterna omarbetades till en regionalt adekvat geografisk 
miljö. Vinjetterna var vidare manipulerade åldersmässigt, så att varje respondent 
fick ta ställning till två fall med unga och två fall med äldre gärningsmän eller 
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brottsoffer, för att undersöka om nämndemännens egen ålder påverkade utfallet. 
Totalt ingick åtta rättsfall i studien, där hälften av respondenterna fick besvara 
fyra av fallen och den andra hälften de övriga fyra fallen (Tabell 4). 
Anledningen till att åtta rättsfall inkluderades i undersökningen, var att 
möjliggöra en jämförelse mellan betingelserna yngre respektive äldre 
gärningsman eller målsägande i fall av samma brottstyp, i relation till 
nämndemannens egen ålder. Dock gjordes bedömningen att åtta vinjetter var ett 
för omfattande material att inkludera i enkäten, där risken för ett stort bortfall 
bedömdes vara högre än nyttan av att alla åtta vinjetter besvarades av alla 
respondenter. Fördelningen gjordes genom att de två olika enkäterna blandades 
innan de packades i kuvert och därefter etiketterades med nämndemännens 
namn och adress.  
 
Tabell 4 
Rättsfallens (vinjetternas) brottstyp och åldersmanipulation 

Rättsfall Brottstyp Åldersmanipulation 
1A Misshandel Ung kvinnlig målsägande 
1B Misshandel Äldre manlig målsägande 
2A Olaga hot Ung manlig gärningsman 
2B Olaga hot Äldre manlig gärningsman 
3A Trafikbrott Ung manlig gärningsman 
3B Trafikbrott Äldre manlig gärningsman 
4A Narkotikabrott Ung kvinnlig gärningsman 
4B Narkotikabrott Äldre kvinnlig gärningsman 
 

Analys. Inferensstatistisk analys i form av logistisk regressionsanalys 
genomfördes, där respondenternas ställningstagande till fallen, och självskattad 
allvarlighet av de olika rättsliga dilemman som besvarats, användes som 
utfallsmått. Variablerna J–V Scale, nämndemannens ålder, samt 
nämndemannens kön användes som prediktorer. Svaren på de 13 frågorna om 
beteenden i anslutning till verkliga beslut under 2007 presenterades med 
medelvärde och standardavvikelse i en tabell (Tabell 5). 
 
Resultat 
Signifikansnivån i analyserna är antingen 5% (p = .05), vilket markeras med *, 
eller 1% (p = .01), vilket markeras med **. 

Egenrapporterade erfarenheter av informationsprocesser under 

överläggningar. I enkäten ställdes 13 frågor om nämndemännens egna 
erfarenheter från överläggningar under 2007. En nämndeman valde att inte 
besvara denna del av enkäten och en valde att inte besvara fråga 10. Resultaten 
redovisas som andel av överläggningar under år 2007 fråga för fråga, med 
medelvärde och standardavvikelse i procentenheter.  
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Tabell 5 
Nämndemännens erfarenheter av informationsprocesser under 

överläggningarna 2007, andel av överläggningar (n = 61) 

Fråga M 
(%) 

SD 
(%) 

1. Hur ofta, enligt din erfarenhet, har rätten efter överläggningen 
varit oenig i sitt beslut? 
 

15.3 14.6 

2. Hur ofta har rättens ordförande varit av en skiljaktig mening? 9.6 10.3 
 

3. Hur ofta har en av nämndemännen ensam varit skiljaktig? 14.9 12.9 
 

4. Hur ofta har två av rättens ledamöter varit av skiljaktig 
mening? 
 

10.2 10.7 

5. Hur ofta har du uppfattat att rättens ordförande ändrat 
ståndpunkt under överläggningen? 
 

15.9 17.3 

6. Hur ofta har du uppfattat att andra nämndemän ändrat 
ståndpunkt under överläggningen? 
 

28.8 21.7 

7. Hur ofta har du själv varit med om att ett mål diskuterats 
utanför överläggningen, vid exempelvis paus eller uppehåll i 
förhandlingen? 
 

41.9 30.6 

8. Hur ofta har du själv varit med om att det mellan två eller fler 
ledamöter gjorts överenskommelser om ett visst 
beslutsbeteende, eller att ”pakter” har bildats?  
 

2.4 4.7 

9. Hur ofta har det hänt att du under överläggningarna hållit inne 
med din egen spontana uppfattning när du har fått höra en 
annan? 
 

8.2 10.9 

10. Hur ofta har det hänt att du under överläggningarna försökt 
övertala övriga ledamöter i rätten att ansluta sig till din 
uppfattning?  
 

13.2 18.0 

11. Hur ofta har protokollföraren deltagit aktivt i 
överläggningens diskussion? 
 

29.5 30.5 

12. Hur ofta har ditt ställningstagande påverkats av 
protokollförarens uppfattning av hur ett mål ska dömas? 
 

9.1 15.4 

13. Hur ofta har ditt ställningstagande påverkats av övriga 
rättsledamöters uppfattning om hur ett mål ska dömas?  

23.1 21.2 
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Samband mellan bedömd allvarlighet och benägenhet till fällande utfall. 

Sambandet mellan nämndemännens bedömning av allvarlighetsgrad och 
bedömningen om bevisningen i ett presenterat fall är styrkt eller inte 
undersöktes med korrelationsanalys. Resultaten påvisar en signifikant positiv 
korrelation mellan bedömd allvarlighetsgrad och ställningstagande för en styrkt 
bevisning i två av rättsfallen (Tabell 6).  
 
Tabell 6 
Point biserial korrelation, rpb, mellan utfallet styrkt/inte styrkt och 

nämndemannens bedömning av rättsfallets allvarlighet 
Allvar-
lighet 

Misshandel Olaga hot Trafikbrott Narkotika-
brott 

 Ung Äldre Ung Äldre Ung Äldre Ung Äldre 
Utfall .328 .419 * .502 ** .130 N/A .338 .294 .070 
* p < .05 ** p < .01  2-tailed 
 
Not. Korrelation i fallet 3A går inte att beräkna på grund av konstant variabel, 
alla svarade att det fallet var ”styrkt”. 
 
Predicerande faktorer till utfall i rättsfallens ansvarsdel. För att undersöka hur 
nämndemännens demografiska variabler, kön och ålder, samt attityd till rättsliga 
frågor, kunde predicera utfallet av de hypotetiska rättsfallen, gjordes en binär 
logistisk regressionsanalys till varje fall. Variablerna definierades enligt Tabell 
7. Vilka påståenden som i denna analys ingår i faktorerna ”Hämnd” respektive 
”Rättvisa”, framgår av Tabell 8. 
 
Tabell 7 
Oberoende variabler som prediktorer för nämndemännens dom i rättsfallens 

ansvarsdel 

Oberoende 
variabel 

Definition Beroendevariabel 

Kön Nämndemannens kön  
Ålder Nämndemannens ålder Styrkt = 1 
Hämnd Summan av hämndfaktorerna i J-V Scale 

(Tabell 8) 
 

Rättvisa Summan av rättvisefaktorerna i J-V Scale 
(Tabell 8) 

Inte styrkt = 0 

Allvarlighet Nämndemannens skattning av brottets 
allvarlighet 
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Tabell 8 
Definition av de två summerade faktorerna ”hämnd” och ”rättvisa” i J-V Scale 

Oberoende variabel Definition 
”Hämnd” Påstående 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ur J-V Scale 
”Rättvisa” Påstående 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ur J-V 

Scale 
 

Första logistiska regressionsanalysen. En binär logistisk 
regressionsanalys ger en uppfattning om prediktionskraften för en eller flera 
oberoende variabler för ett binärt utfall. Logistiska regressionsanalyser var 
möjliga att göra i alla rättsfall utom 3A, där varians i utfallet helt saknades, 
vilket därmed omöjliggjorde analys. Resultatet var att inga signifikanta 
prediktionsvärden av de undersökta faktorerna för utfallet, kunde påvisas.  
 

Andra logistiska regressionsanalysen. En andra omgång logistiska 
regressionsanalyser genomfördes med nya oberoende variabler från de fem 
empiriska faktorer som faktoranalysen av J-V Scale i de sammanslagna 
grupperna nämndemän (n = 60) och allmänhet (n = 106) gav (Tabell 9). 
Faktorerna definierades efter en bedömning av innehållet i de påståenden som 
faktoranalysen gav. De påståenden som bildade faktor 1 bedömdes relatera till 
grova brottsliga gärningar, faktor 2 bedömdes relatera till subjektivitet i 
rättsprocessen. Påståenden som bildade faktor 3 bedömdes relatera till ideala 
principer i rättsprocessen. Ingen enhetlig kategorisering kunde göras på faktor 4 
och 5, vilket är anledningen till att de redovisas som ”faktor 4” respektive 
”faktor 5”.  
 
Tabell 9 
Definition av de fem empiriska faktorerna i J-V Scale efter faktoranalys i 

sammanslagna grupperna allmänhet och nämndemän (n = 166) 

Oberoende 
variabel 

Definition Beroende 
variabel 

”Grovhet” Påstående 2, 6, 10, 14, 16 ur J-V Scale  
”Subjektivitet” Påstående 4, 8, 12, 15 ur J-V Scale Styrkt = 1 
”Juridiska 
ideal” 

Påstående 1, 3, 5, 7 ur J-V Scale  

Faktor 4 Påstående 9 ur J-V Scale Inte styrkt = 0 
Faktor 5 Påstående 11 & 13 ur J-V Scale  
 
Not. Påstående 9 i JV-Scale löd: ”När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att 
inte tillåta ovidkommande information eller fördomar påverka ens beslut.” 
Påstående 11 löd: ”När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att försäkra sig 
om att den tilltalades dom baseras enbart på bevis som presenterats under 
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rättegången.” Påstående 13 löd: ” När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att 
vara säker på att den tilltalade är skyldig bortom rimligt tvivel.” 
 
Resultaten från den andra logistiska regressionsanalysen var att inte heller i 
dessa analyser föll några statistiskt signifikanta resultat ut.  
 

Tredje logistiska regressionsanalysen. En tredje omgång logistiska 
regressionsanalyser gjordes. Denna gång genererades prediktionsfaktorerna av 
de fem faktorer som den faktoranalys som utgick från enbart gruppen 
nämndemän, gav. Vilka påståenden som ingick i dessa faktorer framgår av 
Tabell 10. Ingen definition av gemensam karaktäristik för dessa faktorer kunde 
göras utifrån gemensamma semantiska nämnare i olika påståenden. 
Fördelningen var således strikt statistisk. 
 
Tabell 10 
Definition av de fem empiriska faktorerna i J-V Scale efter faktoranalys i enbart 

gruppen nämndemän (n=60) 

Faktor Definition Beroendevariabel 
Faktor 1 Påstående 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ur J-V 

Scale 
 

Faktor 2 Påstående 4 & 11 ur J-V Scale Styrkt = 1 
Faktor 3 Påstående 5, 13, 15 ur J-V Scale  
Faktor 4 Påstående 3 & 7 ur J-V Scale Inte styrkt = 0 
Faktor 5 Påstående 1 & 9 ur J-V Scale  
 
Den tredje omgången logistiska regressionsanalyser gav inte heller något 
signifikant resultat.  
 

Predicerande faktorer för bedömd allvarlighet i rättsfallen. Linjära 
regressionsanalyser gjordes av de fem empiriska faktorerna (Tabell 9) från J-V 
Scale, samt nämndemännens ålder och kön som prediktorer för skattad 
allvarlighet i respektive rättsfall. Resultaten var signifikanta på 1% nivån 
avseende nämndemannens kön som prediktor för allvarlighetsskattningen i fall 
4A. Kvinnliga nämndemän var mer benägna att skatta allvaret högre i rättsfall 
4A, den yngre kvinnliga gärningsmannen som hade begått ett narkotikabrott. 
Likaså kunde faktorn ”Grovhet”, summan av påstående 2, 6, 10, 14, 16 ur J-V 
Scale, predicera (p <.05) en hög allvarlighetsbedömning på rättsfall 4B, den 
äldre kvinnan som gjort sig skyldig till narkotikabrott (Tabell 11).  
 
Motsvarande analyser gjordes av nämndemännens kön eller attityder till grova 
brott som prediktorer för summan av allvarlighetsbedömningarna i rättsfallen 
med yngre, respektive äldre gärningsmän eller målsägare. Kvinnliga 
nämndemän var mer benägna (p < .05) att ge en högre allvarlighetsbedömning 
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på rättsfallen med yngre målsäganden eller tilltalad. Nämndemän med en högt 
skattad attityd mot grova brott, hade en högre benägenhet (p < .05) att skatta 
allvarligheten högre i de rättsfall som innehöll äldre målsägande eller tilltalade. 
Likaså var kvinnliga nämndemän mer benägna att ge en högre 
allvarlighetsbedömning totalt sett över alla rättsfall. Nämndemän som i J-V 
Scale uppvisade höga värden av instämmande med påståenden gällande grova 
brott, hade också en högre benägenhet att skatta högt i allvarlighetsbedömningen 
generellt (Tabell 11). 
 
Tabell 11 
Multipelregressionskoefficienter, Standardiserade betakoefficienter och 

signifikans för prediktorerna Kön och Grovhet för skattad allvarlighet i rättsfall 

Faktor Regressionskoeffi-
cient för modellen     
R2 

Nämndemannens 
kön 
Beta 

Grovhet 
Beta 

4A .334 -.55 ** .10 
4B .323 -.05 .51 * 
Summa allvar yngre .144 -.31 * .26 
Summa allvar äldre .139 -.20 .30 * 
Summa allvar totalt .161 -.28 * .31 * 
* p < .05 ** p < .01 
 
Diskussion 

Resultatdiskussion om nämndemännens egenrapporterade erfarenheter. 
Enligt svaren i den utsända enkäten var Linköpings tingsrätt under 2007 oenig i 
sitt beslut i cirka 15% av alla avkunnade domar. Ingen offentlig statistik förs 
över oeniga domar, varken på lokal eller på nationell nivå. Enligt tingsrättens 
lagman, Urban Sandén (personligt samtal januari 2008), är ungefär 10% av de 
avkunnade domarna oeniga. Det är, enligt nämndemännens svar, vanligare att en 
nämndeman än en domare är av skiljaktig mening och ungefär lika vanligt att 
två nämndemän är skiljaktiga, som att domaren är det. Asch (Brown, 2000) fann 
att en majoritet på tre personer gav en genomsnittlig konformitet på 30%, vilket 
kan jämföras med antalet överläggningar där någon nämndeman ändrat 
uppfattning under 2007, som var 29%. 
 
Det som av Devine med flera (2001), anses som juryforskningens hittills mest 
robusta slutsats, Kalven och Ziesels (1966) slutsats att den uppfattning som 
majoriteten föredrog initialt, också blev det slutgiltiga utfallet i 90% av fallen, 
verkar inte gälla i det svenska nämndemannasystemet. Enligt föreliggande 
undersökning menar nämndemännen att yrkesdomaren ändrat uppfattning under 
överläggningen i 16% av fallen, och att en annan nämndeman gjort sammalunda 
i 29% av fallen. Resultaten går inte att jämföra rakt av, eftersom Kalven och 
Ziesel gjorde studier in vivo och det är över fyrtio år gamla data i deras studie, 



 

 28 

men de indikerar att några självklara slutsatser om majoritetens robusthet inte 
går att generalisera utanför jurybaserade rättssystem. 
 
Däremot verkar resultaten från Arizona jury reform (Hannaford, Hans & 
Munsterman, 2000), även gå att observera i det svenska resultatet. Enligt de 
amerikanska forskningsfynden ökar benägenheten till oenighet i den beslutande 
gruppen, ju mer diskussion tillåts eller uppmuntras. 
 

Resultatdiskussion efter predicerande faktorer till utfall i rättsfallens 

ansvarsdel. Den sammanfattande slutsatsen efter inferensstatistiska analyser av 
prediktorer för utfallet styrkt–inte styrkt samt bedömd allvarlighet i rättsfallen är 
att ingen av de undersökta faktorerna kan predicera utfallet i de rättsfall 
nämndemännen enskilt fick ta ställning till.  
 

Metoddiskussion om nämndemännens egenrapporterade erfarenheter. De 
13 frågor som relaterade till nämndemäns och domares erfarenheter under 2007 
innehöll en grafisk skala för att illustrera spannet 0 till 100%. Denna grafiska 
skala hade tio markeringar fördelade längs en horisontell linje, samt de två 
dikotoma benämningarna ”0% – 100%”, samt ”Aldrig – Alltid”. Avsikten var att 
inte begränsa respondentens möjligheter till att svara enkelt men ändå precist 
utefter en grafisk skala. Vid överföringen av data från de besvarade 
pappersformulären, till datormatrisen, framkom att vissa respondenter hade 
svarat konsekvent med markeringar mitt emellan skalstrecken, alltså 5, 15, 25, 
35% och så vidare, utan att någon gång markera mindre än 5% som ett svar. 
Detta skulle kunna tolkas som om respondenten avsett att svara 0%, men att 
detta svar tolkats som 5% i överföringen från papper till datormatris. Svaren till 
fråga åtta uppvisar ett medelvärde under 5%, där denna effekt kan misstänkas ha 
påverkat resultatet. 12 respondenters svar på denna fråga har tolkats som 5%. 
Sex respondenter har svarat frekvensen 10% eller mer på samma fråga och 
övriga 42 har alltså svarat 0%.  

 
Metoddiskussion av faktoranalyser och regressionsanalyser. De 

faktoranalyser som gjordes för att kontrollera om den svenska allmänhetens 
attityder till rättsliga frågor återspeglar samma faktorindelning som australisk 
allmänhet, påvisade att instrumentet J-V Scale inte utan vidare är interkulturellt 
generaliserbart. De faktoranalyser som gjordes på data från undersökningen i 
nämndemannakåren är att anse som osäkra, på grund av ett för litet antal 
individer. En faktoranalys bör innehålla minst 100 individer och minst 5 
individer per variabel (Andersson, 2006), vilket uppnås i fallet med gruppen 
allmänhet, men inte i gruppen nämndemän.  
 
Vidare utgår instrumentet J-V Scale från antagandet att attityder till rättsliga 
frågor går att beskriva inom de fyra domäner skalan innehåller. I utvecklingen 
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av J-V Scale beskriver författarna hur en initial indelning i två kategorier 
”rättvisa” och ”hämnd” görs mycket tidigt i utvecklingsprocessen. Möjligen har 
denna tidiga kategorisering medfört att fler aspekter av attityder till rättsliga 
frågor inte beaktats under den fortsatta utvecklingen. Indikationer på att 
ytterligare aspekter av attityder till rättsliga frågor, som inte täcks in av J-V 
Scale, framkommer i denna studies kvalitativa del och diskuteras vidare under 
resultatdiskussionen av den kvalitativa undersökningen. Detta skulle kunna ge 
en förklaring till att den förklarade variansen i faktoranalyserna var 
förhållandevis låg (58–60%) i en indelning i fyra faktorer enligt 
upphovsmännens modell. Enligt Andersson (2006) bör andelen förklarad varians 
i en faktoranalys vara över 60%, även om så inte alltid är fallet. Sett ur detta 
perspektiv hade ett egenutvecklat instrument, som inte på förhand avgränsat 
attityder till rättsliga frågor till kategorierna hämnd eller rättvisa, varit att 
föredra. Behovet av vetenskapliga instrument för operationalisering av attityder 
till etiska dilemman i allmänhet, och rättsetiska frågor i synnerhet, förefaller 
stort. 
 
För delstudie två, den del som syftade till att undersöka i vilken utsträckning 
demografiska faktorer eller attityder till rättsliga frågor kunde påverka rättsliga 
beslut, övervägdes olika alternativ. Den design som metodologiskt hade varit att 
föredra, var en prospektiv naturalistisk gruppobservation av verkliga enskilda 
överläggningar. Det är dock inte legalt möjligt (Rättegångsbalken 5 kap. 5§) att 
andra än rättens ledamöter närvarar vid överläggningar. En prospektiv 
gruppobservation i experimentell kontext med verkliga grupper av nämndemän 
och domare hade varit legalt möjligt, men resursmässigt omöjligt. Den metod 
som till slut sågs som legalt och resursmässigt möjlig var en kombination av 
retrospektiv egenrapportering av verkligt beslutsbeteende under 2007, samt 
individuellt ställningstagande till experimentellt manipulerade rättsliga 
dilemman. 
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Delstudie tre, medierande och modererande faktorer  
för nämndemännens beslut 

Metod 
Deltagare och bortfall. För det tredje syftet, att undersöka modererande 

eller medierande faktorer för ett autonomt beslutsbeteende, genomfördes 
strukturerade intervjuer av sex frivilliga ur grupperna nämndemän (n = 99) och 
lagfarna domare (n = 12). Att antalet intervjuer var så få som sex beror på att 
fler informanter inte gick att rekrytera. Utan påminnelser kunde tre informanter 
inbokas för intervju. Två uppdaterade påminnelser med uppmaningar att ställa 
sin tid till förfogande anslogs i nämndemännens uppehållsrum, vilket resulterade 
i tre nya intervjuer. Ingen lagfaren domare valde att medverka i en intervju. 
 

Procedur. Delstudien genomfördes genom en datainsamling via en 
strukturerad intervju utan ljudupptagning, samt en efterföljande, icke 
metodbunden kvalitativ analys av insamlad data. 
 

Instrument. Frågorna som ställdes baserades på en frågeguide (Bilaga 2) 
och avsåg att induktivt beskriva undersökningsgruppens egna idéer om vad som 
kan förstärka eller försvaga deras egen beslutsautonomi, respektive vad som kan 
mediera försök att påverka den övriga gruppen att ta ställning för deras egen 
uppfattning. Utrymme gavs för informanderna att förutom svaren på de ställda 
frågorna, fritt få uttrycka åsikter och resonemang. Under intervjuerna fördes 
stödanteckningar, vilka vid slutet av intervjun konfirmerades med informanden 
och inom ett dygn efter intervjun nedskrevs på dator. 
 

Analys. Samtliga informanters svar sorterades in som sex olika svar på 
varje fråga, varvid en kvalitativ dataanalys (Hartman, 2001) vidtog. Uttryck för 
faktorer som påverkar beslutsautonomin extraherades ur anteckningarna och 
kategoriserades. En sammanfattning av de svar alla informanter givit på varje 
fråga antecknades och systematiserades där det var möjligt. En ny 
sammanfattning av kategorier eller sammanhängande kluster av kategorier 
nedtecknades, varefter kategorierna inordnades i två systemmodeller som 
byggde på relationer mellan dem, utifrån indelningen medierande respektive 
modererande faktorer (Baron & Kenny, 1986). 
 
Resultat 
Resultaten från delstudie tre redovisas först under respektive fråga, varefter 
sammanfattande slutsatser om faktorer som medierar eller modererar 
nämndemännens beslutsbeteende redovisas i form av två modeller. 
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1. När under rättegången fattar du ditt beslut om den tilltalades ansvar? 
 
Svaren på denna fråga indikerar tre principer för när beslutet fattas. Den första 
principen lyder: ”Tillräcklig sent under förhandlingen för att höra all 
information, men innan överläggningen för att undvika påverkan från övriga.” 
Informanterna som ger uttryck för denna linje motiverar det med en 
kombination av normerna att ingen skall dömas ohörd, samt hänsyn till vikten 
av sin egen beslutsautonomi. Att fatta sitt beslut innan man vet vad de andra 
ledamöterna i allmänhet, och yrkesdomaren i synnerhet, tycker, blir en 
vägledande princip för dessa nämndemän. Den andra principen kan sägas vara 
den förstas motsats och lyder: ”Aktivt invänta övrigas synpunkter, i synnerhet 
domarens uttolkning av lagen.” Informanterna som ger uttryck för denna princip 
motiverar det med en tilltro till att domarens expertis och erfarenhet ger ett 
bättre beslutsunderlag, dels att fler ledamöter antas ha en bättre förmåga att 
uppfatta och ta alla fakta i beaktande. Denna syn om ökad perceptuell förmåga i 
grupp, relativt den enskilda nämndemannen, framkom även under 
diskussionerna efter frågorna 5 och 6. Den tredje principen är en pragmatisk 
växelvis tillämpning av de bägge första ”Om jag är säker fattar jag beslut själv 
innan överläggningen, men är jag osäker diskuterar jag min osäkerhet med de 
andra innan jag fattar beslutet” (Informant 1). En hög osäkerhet medierar alltså 
ett senare, mer konformt beslut. 
 

Det går nog inte att ange en specifik tid när jag fattar mitt beslut. Ibland tycker jag 
mig inte ha några frågetecken och då tar jag ställning innan överläggningen, men 
ibland behöver jag diskutera frågetecken med de andra, för att vara säker på att mitt 
egna beslut inte är fattat på felaktigt uppfattade grunder. Men sedan tar jag inte så 
mycket intryck av vad de andra kommer fram till för beslut (Informant 1). 

 

2. Beskriv hur du själv tänker när du ska komma fram till ett beslut? 
 
Svaren på denna fråga beskriver två principer för beslutsfattande. Antingen 
tillämpas enbart rationell–analytisk beslutsprocess, eller en kombination av 
rationell–analytisk och heuristisk–intuitiv beslutsprocess (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Den rationell–analytiska beslutsprocessen beskrivs som 
renodlat objektiv, där olika faktorer, som lagens krav på bevis, förmildrande 
omständigheter, den tilltalades personalia och tidigare brottshistoria, 
målsägandens beteende och historik, systematiskt sammanvägs enligt bestämda 
principer.  
”Jag försöker koppla bort det subjektiva och istället ”nära” min objektivitet. Jag 
processar information och bygger en bas för mitt beslut utifrån den.” (Informant 
4) 
 
Den heuristiskt–intuitiva beslutsprocessen beskrivs som mer styrd av egna 
värderingar och normer, vilka nämndemannen ser som sitt ansvar att bidra till 
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beslutet med. Det gäller exempelvis principen att döma milt och behandlande för 
enstaka förseelser och strängare, eller mer skyddande för allmänheten, vid 
återfallsförbrytelser. En annan princip som kategoriseras under heuristisk–
intuitiv beslutsprocess är principen att alltid först lyssna på vad domaren tycker 
och ge denna en betydande roll för det egna beslutet. 

 
Jag försöker vara lyhörd för vad de andra snappar upp av berättelsen under 
förhandlingen, om jag skulle ha missat något. Jag vill döma människor som 
fungerar bra i samhället, men som gjort någon enstaka tabbe, till lite mildare och 
gärna vårdande påföljder. Återfallsförbrytare vill jag döma strängare och längre 
och där är skydd för andra den viktigaste aspekten (Informant 5). 

 

3. Beskriv vad som kan väcka din sympati för, eller antipati mot 
människorna du dömer? 
 
Svaren på denna fråga fördelade sig längs två axlar utan inbördes gradering. De 
går därmed att presentera i ett fyrfältsdiagram (Figur 1). Sympati för den 
tilltalade kan enligt nämndemännen väckas vid presentationen av deras 
bakgrund, ett beteende som indikerar insikt eller ånger, samt låg ålder. Sympati 
för målsäganden väcks på motsvarande vis av en generaliserad offersympati i 
allmänhet och om offret är ett barn i synnerhet. Ingen nämndeman beskrev hur 
målsägandens beteende i rätten kunde väcka sympati. Antipati gentemot den 
tilltalade kan väckas av dels beteendet i rätten, där uppenbara lögner och 
nonchalans gentemot rättens funktionärer ges som exempel. Vidare kan typen av 
brottslig gärning väcka antipati, där vålds- och sexualbrott utgör ett sådant 
exempel. Antipati mot målsäganden kan enligt nämndemännens utsagor väckas 
när deras beteende i rätten präglas av vaga eller tvetydiga utsagor. 
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Figur 1. Nämndemännens beskrivning av faktorer som väcker sympati och 
antipati i rätten. 
 
Not. Figuren ska förstås som faktorer som kan väcka sympati eller antipati hos 
de intervjuade nämndemännen. Åtta urskiljbara kategorier av faktorer bland 
informanternas svar fördelar sig i antingen sympatiskapande eller 
antipatiskapande längs y-axeln. En indelning av om faktorerna gäller tilltalad 
eller målsägande bildar x-axeln. Till exempel väcker barn sympati såväl som 
brottsoffer som ung gärningsman, medan en persons bakgrundshistoria väcker 
sympati om personen är den tilltalade.  
 
4. När du fattar beslut om påföljden i en dom, hur balanserar du mellan 
faktorer som är relaterade till den tilltalade som person, målsäganden som 
person, och förhållandet mellan gärningen och lagen?   
 
Svaren på denna fråga ger uttryck för ett sekventiellt beslutsfattande, där vissa 
faktorer balanseras först och andra sedan. Såväl strategin gärning och lag först, 
personerna sedan, som strategin personerna först, gärning och lag sedan, 
företräds i det insamlade materialet.  
”Jag gör det i två steg. Först tar jag i beaktande vad lagen ger för utgångspunkt 
och ramar för mitt beslut. Därefter väger jag den tilltalade mot målsäganden och 
de väger lika tungt” (informant 3). Balansen mellan de personbundna faktorerna 
företräds i tre olika linjer, där jämvikt mellan den tilltalades och målsägandens 
sak är en och att målsägandens sak väger tyngre en annan. ”Målsägandens 
lidande väger tungt. Lagens värdering av olika gärningars straffvärde ger 
ramarna för hur jag kan döma, men inom de ramarna spelar målsägandens 

Sympati 

Antipati 

Tilltalad Målsägande 

Bakgrund 
 
Insikts- /ångerbeteende 
 
Låg ålder 

Nonchalans- / 
Lögnbeteende 
 
Typ av brott 

Generell 
offersympati 
 
Barn som 
brottsoffer 

Tvetydiga eller 
vaga utsagor 
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lidande en stor roll” (Informant 4). En tredje linje är att den tilltalades sak väger 
tyngre, även om idealet sägs vara jämvikt.  
 

Jag skulle nog säga att jag baserar 70% av beslutet på själva gärningen, sen 20% på den 
tilltalade, och då främst någon form av prognos för vad som kan fungera som påföljd. 
De sista 10% står nog målsägaren för, tyvärr. Det känns som om man borde vikta 
målsägaren lite tyngre, men att det sällan blir så i verkligheten (Informant 2). 

 
Grupptillhörighet, som kön, etnicitet eller socioekonomisk klass uppges inte 
inverka på beslutet alls, medan ålder är en faktor som vissa väljer att beakta och 
andra att aktivt bortse från. 
 
5. Om du har en annan uppfattning i ansvarsdelen än de andra i rätten, vad 
kan få dig att stå fast, och anstränga dig lite extra för att argumentera för 
din mening? 
 
Svaren på denna fråga förgrenar sig i två riktningar och två nivåer. 
Huvudkategorierna är nämndemannens funktion i rätten, respektive faktorer som 
är relaterade till det specifika målet. Svaren som relateras till den andra 
huvudkategorin visade sig syfta på diskussionerna avseende påföljden, snarare 
än ansvarsdelen. Inom huvudkategorin nämndemannens funktion i rätten 
förgrenade sig svaren i underkategorierna allmänhetens förväntningar och egen 
perception och norm. Utsagorna återspeglade nämndemännens upplevda ansvar 
att som allmänhetens ombud i rätten göra sin uppfattning hörd, respektive 
nämndemannens egna personliga behov av att föra fram sin tolkning av hur han 
eller hon har uppfattat den information som förmedlats vid förhandlingen. ”Det 
där är ju egentligen bara aktuellt när det är oklar bevisning. Då är det ju hur jag 
själv uppfattar berättelserna jag får höra, som ligger till grund för hur jag 
argumenterar i överläggningen” (Informant 6). ”Om allting i rättsprocessen 
fungerar som det ska, så ska en oklar bevisning rimligtvis leda till fyra klart 
olika uppfattningar. Spretigheten blir då ett kvitto på att nämndemännen fyller 
sin avsedda funktion” (Informant 2). 
 
Skillnaden på de bägge kategorierna inom huvudkategorin nämndemannens 
funktion i rätten var varifrån incitamentet att driva sin åsikt kom: upplevda 
förväntningar från den allmänhet man representerar, eller ett från 
nämndemannen själv kommande behov av att föra fram sin talan. 
Underkategorierna till den andra huvudkategorin, faktorer relaterade till det 
specifika målet, var den tilltalades prognos respektive allmänhetens behov av 
skydd från farliga personer. Vidare är en oklar bevisning en medierande faktor 
för att en autonom argumentation över huvud taget ska äga rum. 
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Figur 2. Nämndemännens beskrivning av faktorer som medierar autonom 
argumentation.  
 
Not. Figuren ska förstås som ett hierarkiskt schema över anledningar till att de 
intervjuade nämndemännen argumenterar autonomt under överläggningen. På 
den övre nivån fördelar sig anledningarna mellan nämndemannens egna 
uppfattningar som beskrivs som oförändrade mellan olika förhandlingar, 
respektive anledningar som härrör från information som rör det specifika målet 
och är nya för varje förhandling. På den undre nivån fördelar sig argumenten 
ytterligare inom respektive kategori. 
 
6. Vad kan få dig att INTE stå fast vid din ursprungliga åsikt? 
De svar som avges under denna fråga har gått att kategorisera under tre rubriker. 
Den första rör nämndemannens osäkerhet på sin egen perception, där 
nämndemannen kan ändra ståndpunkt som ett resultat av att han eller hon 
misstror sin egen förmåga att uppfatta informationen under rättegången. ”Om 
jag blir överbevisad. Om argumenten från domaren eller de andra 
nämndemännen övertygar mig” (Informant 6). Den andra kategorin är ett 
renodlat majoritetsinflytande, där en nämndeman ger upp sin uppfattning om de 
övriga tre har en avvikande uppfattning, oavsett om nämndemannen har stor 
eller liten tilltro till sin egen förmåga till att uppfatta informationen under 
förhandlingen. Den tredje kategorin är informationsinflytande, där 
nämndemannen justerar sin åsikt som ett resultat av att en annan uppfattning 
tillskrivs större betydelse på grund av ett normativt övertag från den 
uppfattningens källa, som exempelvis lagens ramar, rättspraxis eller den mer 
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juridiskt skolade domaren. ”Jag lyssnar nog lite extra på domaren, för domaren 
kan ju lagen och har mer erfarenhet” (Informant 6). 
 
7. Beskriv vad du märker för skillnad på överläggningar i oklara, 
respektive klart bevisade mål? 
Svaren på denna fråga beskriver skillnader inom tre domäner, nämligen den 
överläggande gruppen som helhet, beteenden relaterade till domaren, samt 
beteenden relaterade till nämndemännen. Inom domänen gruppen som helhet 
beskrivs överläggningen som snabbare och med mindre resonemang och 
argumentation om det är ett klart bevisat mål. Ansvarsfrågan berörs nästan inte 
alls och det enda som diskuteras är därmed påföljden. Den andra domänen rör 
domarens beteende, där nämndemännen uppfattar att domaren inte efterfrågar 
alternativa uppfattningar i klart bevisade mål, att domaren mer eftersträvar 
bekräftelse av sin uppfattning i klart bevisade mål och att överläggningen blir 
mer beroende av domarens beteende som diskussionsledande ordförande i 
oklara mål.  

 
Det första jag har lagt märke till är att domarnas sätt att informera nämndemännen 
förändras. I klart bevisade mål efterfrågas inte alternativa uppfattningar, utan då är det 
mer en bekräftelse på domarens uppfattning de vill ha. Det finns en tendens till att 
domaren dominerar diskussionen om det inte finns någon som kan balansera domarens 
auktoritet och kunskap. Därför behövs mer utbildning av nämndemännen, något som 
Domstolsverket snålar med. Jag får uppfattningen att det nästan bara är jag som 
verkligen går i polemik med domaren ibland (Informant 4). 

 
Den tredje domänen berör nämndemännens beteende, vilket beskrivs som att de 
tar mer plats i diskussionerna i oklara mål. En nämndeman beskrev detta som att 
om diskussionen spretar mer avseende oklar bevisning i ansvarsdelen, spiller 
denna spretighet över till diskussionen i påföljdsdelen, under förutsättning att 
nämndemännen är ”bra”. 
 

Sammanfattning av resultatet från delstudie tre. Att aktivt välja bort 
inflytande från övriga ledamöter genom att ta beslutet innan överläggningen, 
eller att aktivt vänta med beslutet för att medvetet ta intryck från övriga 
ledamöters argument, är en medierande faktor för inflytande från övriga 
ledamöter. 
 
Besluten fattas med en analytisk-rationell ansats med eller utan en heuristisk-
intuitiv inblandning.  
 
Betydelsen av hur sympati och antipati gentemot parterna påverkar de formella 
besluten varierar mellan olika nämndemän. Att beteenden i rätten från tilltalad 
och målsägare, typen av brott, ålder och bakgrunder kan väcka sympati eller 
antipati är okontroversiellt bland de intervjuade nämndemännen. Bland dessa 
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nämndemän finns uppfattningar om att denna emotionella upplevelse inte 
påverkar beslutsfattandet, medan andra tillstår att emotionella upplevelser har 
betydelse för hur beslutet fattas. Öppenheten för egna subjektiva upplevelser 
medierar alltså om beslutet fattas strikt objektivt eller inte. 
 
De intervjuade nämndemännen balanserar olika variabler i sitt beslut 
sekventiellt, snarare än momentant. Ordningen för balanseringen av enskilda 
eller parvisa variabler varierar, liksom preferenser för balansen mellan de 
personbundna variablerna. Den enda gruppvariabeln som uppges påverka 
beslutet är ålder på tilltalad eller målsägande. Ålder är därmed en modererande 
faktor för kraft och riktning av sympati–antipati. 
 
Nämndemännens autonoma beteende medieras dels av faktorer som kan 
hänföras till deras egen formella funktion i rätten, dels faktorer som kan 
relateras direkt till det aktuella målet. 
 
Nämndemännens konforma beslutsbeteende medieras av osäkerhet på sin egen 
perceptuella kapacitet, majoritetsinflytande eller informationsinflytande. 
 
Utrymmet till argumentation modereras av osäkerheten i bevisen. Domarens 
betydelse i rollen som diskussionsledare modereras av osäkerheten i 
bevisningen. Sammantaget leder detta till mer spretighet och mindre konformitet 
i överläggningar efter oklara mål. 
  

Modeller för medierande och modererande faktorer. Medierande och 
modererande faktorer till inflytandet i de sex intervjuade nämndemännens beslut 
går att beskriva i en modell i två figurer (Figur 3; Figur 4). Olika källor till 
inflytande över nämndemännens beslut redovisas till vänster i respektive figur. 
Till höger återfinns effekten i form av vad som medieras av faktorerna, 
alternativt den modererade effekten av faktorerna. Under intervjuerna framkom 
ett urval, snarare än en komplett bild av möjliga faktorer för inflytande. Dessa 
faktorer verkade via olika typer av påverkan, där vissa var individuella och 
andra typer av inflytande relaterade till gruppsykologiska processer.  
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Figur 3. Medierande faktorer till inflytande i nämndemännens beslut. 
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Figur 4. Modererande faktorer till inflytande i nämndemännens beslut. 
 
Resultatdiskussion 
Vissa nämndemän återspeglar i intervjuerna idealet, snarare än reella 
beslutsprocesser. Man beskriver sitt beslutsfattande som systematiskt, rationellt–
analytiskt samtidigt som man tidsbestämmer det som momentant, vilket 
objektivt sett är en omöjlighet, även om det subjektivt kan upplevas så. 
Rationellt–analytiska beslut fattas under en relativt tidsödande och ansträngande 
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process, medan heuristiskt–intuitiva beslut är betydligt mer resurssnåla och kan 
fattas momentant. Härav följer logiskt att ett snabbt fattat beslut grundas på 
heuristiskt-intuitiva ledtrådar, som exempelvis egna eller andras antagna normer. 
 
Andra nämndemän beskriver motsatsen, nämligen hur de idealt sett vill låta 
beslutet influeras av sina egna normer som allmänhetens representanter, eller en 
personlig värdegrund, samtidigt som dessa nämndemän beskriver en utdragen 
beslutsprocess som pågår under hela förhandlingen och överläggningen och som 
hela tiden omprövas när ny information tillkommer. Här är det alltså frågan om 
en kombination, där en serie momentana heuristiskt–intuitiva beslut tas i en 
rationell–analytisk process som tillåter kontinuerlig omprövning av tidigare 
fattade delbeslut. 
 

Representativitet av mer än attityder? I jämförelser av den svenska 
rättsprocessmodellen, med en integrerad rätt med en majoritet partipolitiskt 
aktiva ledamöter, versus den anglosaxiska traditionen med en jury av 
representanter för allmänheten, kan frågor om representativitet vara relevanta. I 
denna studie har demografisk representativitet, samt representativitet avseende 
attityder till rättsliga frågor, undersökts. Det idealiserade resonemanget under 
intervjuerna med nämndemännen väcker även frågan om representativitet 
avseende humanistiska eller sociala ideal. Medborgare som aktivt väljer ett 
politiskt engagemang kan antas ha en annorlunda värderingsgrund, än en 
politiskt oengagerad allmänhet. En indikation på att nämndemännen har en 
uttalad vilja och egen idé om ett idealt rättsamhälle är de uttryckta önskningarna 
om fler möjliga påföljder att döma, om en önskan till mer aktivt rehabiliterande 
och behandlande påföljder. Utvecklade tankegångar om repression är få i 
materialet, vilket indikerar att en skala som uteslutande bygger på hämnd och 
rättvisa, kanske utelämnar viktiga aspekter om brottsprevention, 
medborgarskydd och beteendeförändrande påföljder. Det är möjligt att J-V Scale 
inte är ett valitt instrument för att mäta attityder till rättsliga frågor utanför det 
moraliskt kulturella sammanhang där det utvecklades.  
 

Beslutstidpunkt. Utifrån analysen av intervjumaterialet kan fler teorier om 
beslutsfattande i grupp relateras till tingsrättens överläggningar. Festingers 
(1954) teori om att grupper eftersträvar uniformitet, syns i materialet genom att 
ingen såg det som ett värde i sig att gruppen kommer fram till olika 
ståndpunkter, utan snarare att det var en sista utväg att skriva en skiljaktig 
mening, även om ingen tvekade att göra det när deras uppfattning verkligen 
skilde sig från de övrigas. Festinger beskrev också (1954) att individer 
eftersträvar att få sina åsikter bekräftade av gruppen. Detta uttrycks tydligt av 
flera informanter i intervjumaterialet och ställs där i relation till tidpunkten för 
beslutsfattande som en mediator för denna typ av påverkan. Antingen 
eftersträvar man medvetet andra ledamöters bekräftande åsikter och väljer då 
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strategin att vänta med beslutsfattandet. Alternativt ser man de andras åsikter 
som ett hot mot ens egna uppfattning och fattar då medvetet ett beslut innan de 
andra ledamöterna gör sina åsikter hörda. 
 

Konformitetsbeteende. Deutsch och Gerard (1955) beskrev 
konformitetsbeteende i grupper där andra upplevs ha överlägsen kunskap. I det 
undersökta materialet beskrivs detta som yrkesdomarens informationsövertag i 
form av en formell utbildning och erfarenhet. Detta informationsövertag 
beskrivs av de sex intervjuade nämndemännen dels som en faktor man i vissa 
fall vill beakta innan ens egna beslutsprocess avslutas, dels som ett hot mot ens 
autonomi. Deutsch och Gerard (1955) beskrev också att faktorer som ökar 
konformitetsbeteende var osäkerhet eller tvetydighet. Även detta återspeglades i 
materialet där graden av osäkerhet i bevisningen modererade styrkan i 
informationsinflytandet från yrkesdomaren. Baron, Vandello och Brunsmans 
(1996) slutsatser om att konformitetsbeteendet ökade med uppgiftens svårighet 
och betydelsen av resultatet är ingenting som denna studie kunnat vare sig styrka 
eller vederlägga.  
 

Minoritetsinflytande. Utifrån Moscovicis och Lages (1976) studier skapar 
minoriteter möjligheter till förändrade gruppnormer. Avgörande för om 
minoritetens ståndpunkt lyckas förändra gruppens normer eller inte, är enligt 
deras teori, hur ihärdigt minoritetens uppfattning drivs. I denna studie har inte 
ihärdigheten i sig studerats, men under intervjuerna framkom flera klara 
ställningstaganden för betydelsen av den egna uppfattningen. Man kan beskriva 
det som en upplevelse av den egna perceptionens autenticitet, eftersom vissa av 
nämndemännen beskrev att just deras egen uppfattning om vad som är den 
objektivt mest rättvisande beskrivningen, och är enbart av den anledningen av 
stor betydelse att framföra. Moscovici och Lage (1976) beskriver 
minoritetsinflytandets mekanismer på ett liknande sätt: När någon i gruppen 
förmår beskriva en alternativ kontextuell bild, skapas den kognitiva dissonans, 
som är förutsättningen för att ett alternativ reellt ska kunna existera. 
 
En förändring i den överläggande tingsrättens beslutpreferenser, förutsätter 
alltså ett minoritetsinflytande som består i att någon av ledamöterna för fram en 
avvikande uppfattning om hur det återberättade händelseförloppet kan ha gått 
till. En alternativ kognitiv tolkning som dessutom framförs med större ihärdighet 
än den rådande konforma uppfattningen. Eftersom beslutet i ansvarsdelen är ett 
dikotomt beslut med enbart två möjliga utfall för gruppen, kan inte 
minoritetsinflytandet påverka till viss del, eller färga, gruppens beslut, utan 
beslutet måste omprövas i sin helhet. Detta kräver ett mycket ihärdigt och 
övertygande minoritetsinflytande. Resultaten från denna studie indikerar att för 
att minoritetsinflytandet ska kunna leda till ett förändrat gruppbeslut, krävs 
osäker eller tvetydig bevisning, en påstridig ledamot med en bestämd egen 
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uppfattning, samt att minst ytterligare en ledamot i rätten är beredd att ompröva 
sitt personliga ställningstagande under överläggningen. 
 

Hur nämndemännens beslutsprocess kan beskrivas. Nämndemännens 
beslutsprocess kan därmed beskrivas som individuella kognitiva processer fram 
till att överläggningen startar. Dessa individuella processer modereras av ålder 
på tilltalad eller målsägande, samt graden av oklar bevisning. Beslutstidpunkt 
och öppenhet för emotionell påverkan, kan mediera om andra tillåts influera 
nämndemannens beslut och hur objektivt beslutet fattas. När överläggningen väl 
har startat sker påverkan genom kända gruppsykologiska modeller som 
majoritetsinflytande, informationsinflytande och osäkerhet på den egna 
perceptionen, vilka medierar konformt beteende. Nämndemannens egen 
upplevelse av att spela en allmänhetsföreträdande roll, samt egenskaper hos 
tilltalad eller målsägande som stämmer in på nämndemannens värderingar, 
medierar ett autonomt beteende i rätten.  
 
Metoddiskussion till delstudie tre  
Den kvalitativa delen av studien bestod av sex strukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer var strukturerade av den anledningen att frågeställningen fokuserade 
till nämndemännens egna erfarenheter av informationsprocesser under 
överläggningarna. Utan struktur hade intervjun mer övergripande kommit att 
handla om uppdraget som nämndeman i sig, och mindre fokuserat på de 
aspekter frågeställningen avsåg. Å andra sidan löper föreliggande studie en risk 
att inte fullständigt ha avhandlat olika aspekter av fenomenet beslutsautonomi i 
rättsliga beslutande grupper. Varken insamlandet av kvalitativa data eller 
analysen följde någon särskild metodologisk modell, men eftersom författaren 
tidigare har erfarenhet av en studie enligt metoden Glasersk Grounded Theory 
(Hartman, 2001), färgas dataanalysen av den metodik som Barney Glaser 
förespråkar. Vid analysen av datamaterialet nåddes en mättnad i kategorierna, 
men utan egentlig marginal, vilket kan innebära att de kvalitativa resultaten inte 
är fullständiga i sin beskrivning av fenomenet. 

Övergripande metoddiskussion 

Utformningen av enkätundersökningen visade sig i efterhand innehålla detaljer 
som kan misstänkas ha givit upphov till missförstånd eller andra, för studien 
negativa effekter, hos respondenterna. Första sidan innehöll mycket information, 
vilket tillsammans med fyra fallbeskrivningar kan ha avskräckt respondenter att 
besvara enkäten. Denna avskräckande effekt kan antas vara högre hos 
nämndemän och yrkesdomare med annat än svenska som modersmål, vilket 
skulle kunna förklara den lägre andelen personer med annan än svensk etnisk 
bakgrund som besvarade enkäten.  
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Vidare är fråga nio i J-V Scale en potentiell felkälla i resultaten. Den innehåller 
dubbla negationer och förefaller ge inkonsistenta resultat i den statistiska 
bearbetningen. Respondenter kan ha missat en negation och därmed bytt 
polaritet i sitt svar. Eftersom denna fråga är den enda med dubbla negationer, 
blir effekten av missförstånden mer framträdande. Om fortsatt forskning ska 
bedrivas, där instrumentet J-V Scale används, bör man överväga att 
omformulera eller exkludera påstående nio. 
 
Avseende den delen av enkätundersökningen som bestod av fallbeskrivningarna 
med tillhörande frågor, ställdes två metodologiska principer mot varandra. 
Ostörd experimentell manipulation ställdes mot realistiska fenomen. Eftersom 
nämndemännens ålder var den enda demografiska faktorn som signifikant skilde 
sig från allmänheten, fanns en metodologisk önskan att experimentellt 
manipulera åldern i fallen för att kunna undersöka om nämndemännens egen 
ålder kunde predicera ett åldersrelaterat beslutsbeteende i rättsfallen. Därmed 
behövdes rättsfall som var jämbördiga i alla faktorer utom ålder, vilket ledde till 
att rättsfallen konstruerades som par, där det ena innehöll en ung gärningsman 
eller målsägande och det andra en äldre motsvarighet. För att få ett så realistiskt 
underlag som möjligt, hämtades underlag till rättsfallen från offentliga domar i 
domstolsväsendets vägledande avgöranden, vilket innebar att rättsfallen skiljer 
sig inom respektive par, avseende fler faktorer än åldersmanipulationen. Detta 
skulle kunna förklara att ingen signifikant skillnad mellan åldersmanipulerade 
fall kunnat noteras. En mer strikt manipulation av den faktor som avses mätas, 
och i övrigt helt identiska fall, hade metodologiskt varit att föredra. 
 
Den del av rättsfallen som beskriver hur diskussionerna under överläggningen 
gick, författades med den enda egentliga intentionen att förespegla respondenten 
att ett dilemma med en potentiellt oenig tingsrätt låg för handen. Respondenten 
skulle därmed behöva ta ställning till en av två ståndpunkter. Inget utrymme 
lämnades för att ha en annan uppfattning än någon av de två presenterade 
ståndpunkterna ”åtalet är styrkt” eller ”åtalet är inte styrkt”. Detta återspeglar 
visserligen verkligheten såtillvida att en nämndeman alltid måste ta ställning och 
inte kan förhålla sig neutral, men skälen till ett ställningstagande är inte 
nödvändigtvis de som angavs i texten i respektive rättsfall. Detta tillsammans 
med eventuella juridiska felslut kan ha orsakat omöjliga beslutsgrunder för 
respondenter i enskilda fall. 
 
Enkäten till nämndemän och domare testades i förväg på tidigare nämndemän, 
för att identifiera eventuella tvetydigheter eller andra oklara formuleringar. 
Enkäten testades däremot inte i förväg på yrkesdomare, eftersom antalet 
tillgängliga domare var kritiskt lågt för att kunna exkludera någon för att göra 
pilottest av enkäten. Det bedöms finnas en möjlighet att en pilottest av enkäten 
på en eller två yrkesverksamma domare skulle kunna ha minskat det nästintill 
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totala bortfallet i denna grupp. Undersökningen var förankrad i förväg av 
ledningen av tingsrätten. 
 
Diskussionen om övergripande metodologiska vägval fokuseras mot 
bedömningen av resultatens validitet för verkliga förhållanden. De demografiska 
jämförelserna bedöms vara valida, då de bygger på data från reliabla källor som 
Statistiska Centralbyrån, med ett mycket stort underlag och direkta 
egenuppgifter på svarsblanketter, där incitament för att lämna oriktiga uppgifter 
om kön, ålder eller etnicitet inte finns. Däremot är det svårbedömt hur de 
demografiska skillnaderna mellan nämndemannagruppen respektive 
allmänhetsgruppen, i framför allt ålder, har påverkat resultaten avseende 
attityder till rättsliga frågor. Försök att även rekrytera respondenter i 
jämförelsegruppen som var i förvärvsarbetande vuxen ålder gjordes genom att 
välja tidpunkter för datainsamlingen i köpcentret, som inföll på helgdagar när 
förvärvsarbetande kunde antas göra sina veckoinköp. Trots detta är gruppen 
mellan 40 och 60 års ålder underrepresenterad i jämförelsegruppen, i förhållande 
till totalpopulationen. Det fanns signifikanta skillnader i attityder till rättsliga 
frågor mellan jämfröelsegruppen ur allmänheten och nämndemän i materialet. 
Men om skillnaden i attityder kan förklaras av skillnader i ålder är inte utrett. 
 
Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder är ett vägval som gjorts 
utifrån en idé om att detta är en vetenskaplig studie i ett, för Sverige, nytt 
forskningsområde. Det finns, såvitt författaren vet, inga hypoteser från tidigare 
svensk forskning att undersöka deduktivt och inga tidigare svenska 
undersökningar att replikera. Utländsk tillämpad rättsprocessforskning är inte 
tillämplig i en svensk rättsprocesslig kontext. Därmed bedömdes det som 
lämpligt att empiri genererades med induktiva forskningsmetoder, där en 
kombination av utforskande statistisk bearbetning och fokuserade intervjuer 
utifrån frågor med grund i författarens egen förförståelse av fenomen inom 
området, genomfördes. Studien är därmed metodologiskt att betrakta som en 
pilotstudie, som indikerar och i viss mån avgränsar områden för vidare forskning 
inom området psykologi i svensk rättsprocess. 
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Slutsatser 

Nämndemännen i Linköpings domsaga är representativa för allmänheten 
avseende kön. Nämndemännen kan inte anses vara representativa för 
allmänheten avseende attityder till rättsliga frågor, där det dock finns 
metodologiska oklarheter om hur attitydfaktorer kan operationaliseras. 
Nämndemännen i Linköpings domsaga beskriver hur deras beslutsbeteende 
påverkas av grupprocesser och att de ändrar uppfattning under överläggningen i 
cirka en tredjedel av fallen, vilket stämmer väl med resultat i tidigare forskning 
(Asch, i Brown, 2000) om gruppers konformitetsbeteende.  
 
Inferensstatistisk analys av demografiska faktorers och attityder till rättsliga 
frågors prediktionskraft för nämndemäns beslut eller bedömd allvarlighet i 
rättsfall, har i denna studie genomförts utan att ett sådant samband kunnat 
påvisas. Däremot kan ett samband ses mellan kvinnliga nämndemän och 
benägenheten att bedöma brott allvarligare i allmänhet och brott begångna av 
yngre i synnerhet. Likaså observerades ett samband mellan höga skattningar av 
attityder mot grova brott och benägenhet att bedöma brott i allmänhet, och brott 
begångna av äldre gärningsmän i synnerhet, strängare. 
 
Resultaten från föreliggande studies intervjudel påvisar en ökad spretighet och 
mindre konformitet i osäkert bevisade mål, där också ordförandens betydelse 
som diskussionsledare ökar med osäkerheten i bevisningen. Här kan noteras, att 
betydelsen av juryns ordförande i USA, respektive tingsrättens ordförande i 
Sverige, i sin samtalsledande funktion bör undersökas i framtida forskning. 
 
Resultaten från intervjun av sex nämndemän beskriver hur nämndemännens 
öppenhet för emotionell påverkan medierar sympati eller antipati gentemot 
målsägande och tilltalad. Likaså är tidpunkten för det individuella beslutet om 
åtalet är styrkt eller inte, en medierande faktor för om övriga ledamöter ska 
tillåtas influera beslutet eller ej. Slutligen indikerar resultaten att styrkan i 
bevisningen är en modererande faktor för hur mycket rättens ordförande tillåts 
påverka nämndemannens beslut.  

 
Förslag till fortsatt forskning 
Behovet av vetenskapliga instrument för operationalisering av attityder till 
etiska dilemman i allmänhet, och rättsetiska frågor i synnerhet, förefaller stort. I 
föreliggande studie har attityder till hämnd och rättvisa operationaliserats, men 
resultaten indikerar att fler faktorer kan influera attityderna. Exempel på sådana 
faktorer är åsikter om påföljder som avskräckande allmän brottsprevention, 
skydd för tredje person, uppfostrande och beteendeförändrande påföljder, samt 
påföljder med ett försonande syfte. 
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Att nämndemän har en lägre benägenhet till emotionell respons på brottsliga 
gärningar, jämfört med jämförelsegruppen ur allmänheten är ett av resultaten 
från denna studie. Men om detta är ett resultat av en inlärning under 
tjänstgöringen, eller ett uttryck för karaktäristik som är utmärkande för gruppen 
politiskt aktiva, eller om det är en effekt av ålder, är inte känt. 
 
För att skapa kunskap om informationsprocesser i grupper behöver man studera 
grupper i beslutande processer. Föreliggande studie har försökt att indirekt 
beskriva dessa processer genom retrospektiv egenrapportering av 
beslutsbeteenden i rättens överläggningar under 2007, men felkällorna i denna 
metod kan antas vara för stora för att kunna dra säkra slutsatser. Därför skulle 
gruppobservationer av riktiga rättsledamöter i experimentella rättssituationer 
behöva genomföras. I synnerhet skulle betydelsen av rättens ordförande i sin 
samtalsledande funktion behöva studeras mer ingående.  
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Bilaga 1. Enkät till nämndemän och domare  
 
Enkätundersökning till domare och nämndemän vid Linköpings tingsrätt 
 

 Du håller nu en exklusiv enkät i din hand. Enbart du och dina kolleger bland 

yrkesdomare och nämndemän vid Linköpings Tingsrätt är utvalda att få besvara den. Jag som 

har utformat enkäten heter Rikard Tordön och var nämndeman under perioden 2002 – 2006. 

Nu studerar jag min sista termin på Psykologprogrammet vid Linköpings Universitet och 

kommer att basera min examensuppsats på resultatet av denna enkät och övrig 

referensinformation. Du kan nå mig på telefon 070-204 60 75 eller e-post 

rikto501@student.liu.se om du har frågor. 

Syftet med studien är att undersöka beslutsfattande i rätten, med fokus på 

psykologiska processer under rättens enskilda överläggningar. Enkäten består av fyra delar: 

först bakgrundsdata om dig, därefter 16 påståenden om attityd till olika rättsliga frågor, sedan 

kommer några frågor om dina generella erfarenheter från enskilda överläggningar, och 

slutligen fyra rättsfall jag ber dig ta ställning till. 

Enkäten är anonym och data kommer enbart att presenteras på gruppnivå i min 

uppsats. Deltagandet är frivilligt, men jag vill understryka att det är mycket viktigt att 

tillräckligt många svarar för att resultatet ska bli trovärdigt. Just ditt svar betyder mycket! 

Det enda området som undersökts vetenskapligt tidigare inom detta fält är attityderna 

till rättsliga frågor. Övriga delar av denna undersökning är, åtminstone ur psykologiskt 

perspektiv, helt nya forskningsområden. Stort tack för att du tar dig tid att hjälpa mig och 

vetenskapen framåt! Jag behöver ditt svar i det bifogade kuvertet senast fredag 2008-03-14. 

 

Intervju? 

 Förutom denna enkät, gör jag ytterligare två empiriska undersökningar. Dels har jag 
redan nu samlat in ett hundratal svar från allmänheten på de 16 påståenden om hur brottsliga 
gärningar ska dömas som du snart ska besvara. Dels skulle jag vilja intervjua några 
nämndemän och några yrkesdomare med mer kvalitativa frågor som inte går att besvara i en 
enkät. Intervjun innehåller bara ett fåtal frågor och bör inte ta mer än 10-15 minuter att 
genomföra. Om du kan tänka dig att medverka i en intervju, ber jag dig ta kontakt med mig 
direkt så att vi kan komma överens om tid och plats. Jag har tyvärr inte råd att ersätta dig för 
din insats, fast jag gärna skulle vilja det. Men om du vill läsa slutresultatet, kommer det att 
finnas tillgängligt i elektronisk form från mig och i ett par pappersexemplar från mitten av 
juni 2008. Tack än en gång!
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Bakgrundsfrågor (ringa in) 
 

Mitt kön är:    Kvinna Man 

 

Min funktion i rätten är:  Nämndeman  Rättens ordförande 

 

Min ålder är:     år 

 

Min etniska bakgrund är:  Svensk  Nordisk  

 

Europeisk  Utanför Europa 
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Här får du ta ställning till 16 påståenden om hur brottsliga gärningar bör 

dömas. Svara i enlighet med dina åsikter, genom att ringa in ditt svar.  

Exempel: När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att vara propert klädd. 

Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
1. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att vara objektiv i förhållande till bevisen. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
2. När man dömer i ett brottmål, borde alla förövare av sexualbrott genomgå kemisk 
kastrering. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
3. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att fatta alla beslut i enlighet med juridiska 
principer. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
4. När man dömer i ett brottmål, är det okej att tillåta ens känslor att påverka bedömningen. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
5. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att låta den tilltalade få uttrycka sina argument. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
6. När man dömer i ett brottmål, är dödsstraff den enda rimliga påföljden för en mördare. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
7. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att den tilltalade prövas i enlighet med juridiska 
principer. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
8. När man dömer i ett brottmål, är ens ilska en viktig komponent i beslutet om påföljd.  
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 
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9. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att inte tillåta ovidkommande information eller 
fördomar påverka ens beslut. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
10. När man dömer i ett brottmål, borde dödsstraffet vara ett valbart alternativ för avskyvärda 
brott. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
11. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att försäkra sig om att den tilltalades dom 
baseras enbart på bevis som presenterats under rättegången. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
12. När man dömer i ett brottmål, är det acceptabelt att tillåta ens ilska gentemot den tilltalade 
påverka beslutet. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
13. När man dömer i ett brottmål, är det viktigt att vara säker på att den tilltalade är skyldig 
bortom rimligt tvivel. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
14. När man dömer i ett brottmål, är det acceptabelt att döma till en strängare påföljd än vad 
lagen rekommenderar, om den brottsliga gärningen var brutal. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
15. När man dömer i ett brottmål, bör ens beslut grundas delvis på subjektiva, personliga 
känslor. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

 
16. När man dömer i ett brottmål, borde alla fällda mördare dömas till livstids fängelse utan 
chans till frigivning. 
 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar knappt 
avstånd 

Instämmer 
knappt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 
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Här följer några frågor om dina erfarenheter av rättens överläggningar 

under år 2007. Sätt ett kryss på skalan för att markera ditt svar. 

 
1. Hur ofta, enligt din erfarenhet, har rätten efter överläggningen varit oenig i sitt beslut? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
2. Hur ofta har rättens ordförande varit av en skiljaktig mening?  
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
3. Hur ofta har en av nämndemännen ensam varit skiljaktig? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
4. Hur ofta har två av rättens ledamöter varit av skiljaktig mening? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
5. Hur ofta har du uppfattat att rättens ordförande ändrat ståndpunkt under överläggningen? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
6. Hur ofta har du uppfattat att nämndemän ändrat ståndpunkt under överläggningen? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
7. Hur ofta har du själv varit med om att ett mål diskuterats utanför överläggningen, vid 
exempelvis paus eller uppehåll i förhandlingen? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
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8. Hur ofta har du själv varit med om att det mellan två eller fler ledamöter gjorts 
överenskommelser om ett visst beslutsbeteende, eller att ”pakter” har bildats?  
 

0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 

 
9. Hur ofta har det hänt att du under överläggningarna hållit inne med din egen spontana 
uppfattning när du har fått höra en annan? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
  

 
10. Hur ofta har det hänt att du under överläggningarna försökt övertala övriga ledamöter i 
rätten att ansluta sig till din uppfattning? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
 
11. Hur ofta har protokollföraren deltagit aktivt i överläggningens diskussion? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 

 
12. Hur ofta har ditt ställningstagande påverkats av protokollförarens uppfattning av hur ett 
mål ska dömas? 
 
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
 
 
13. Hur ofta har ditt ställningstagande påverkats av övriga rättsledamöters uppfattning om hur 
ett mål ska dömas?  
0 %                100 % 

 
Aldrig                 Alltid 
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Fall 
Du kommer här att få ta ställning till fyra rättsfall. Fallen innehåller en kortfattad 
gärningsbeskrivning, en redogörelse för omständigheterna, en redogörelse för hur 
diskussionerna går under rättens enskilda överläggning och ett tillämpligt lagrum. Fallen är 
tänkta att vara dilemman, som ska gå att bedöma på åtminstone två olika sätt utan att göra 
orimliga antaganden. Informationen är knapp och ofullständig, men döm ändå efter förmåga. 
 
Fall 1A. Misshandel. 

Karl Viktorsson har den 20 oktober 2007 på Ågatan i Linköping misshandlat Ulrika Nederfors 
genom att tilldela henne ett slag i ansiktet och knuffa omkull henne på marken. Till följd 
härav har smärta, ömhet och svullnad uppstått. Karl Viktorsson förnekar gärningen. 

Av utredningen framgår att Ulrika Nederfors och några kamrater till henne besökte 
restaurangen Plaza efter att tidigare ha deltagit i ett s.k. releaseparty. Där träffade de Karl 
Viktorsson och Paul Fersen, vilka kom från en annan fest och som de inte kände sedan 
tidigare. Paul Fersen är nära vän till och affärsbekant med Karl Viktorsson. Från Plaza 
fortsatte Ulrika, Karl och Paul till restaurangen Harrys. Efter en kort tid lämnade de denna 
restaurang i sällskap. På Ågatan intill korsningen mellan St.Larsgatan och Ågatan föll Ulrika 
till marken. Enligt henne berodde detta på att hon blivit knuffad av någon efter det att Karl 
slagit henne i ansiktet. Enligt Karl berodde fallet på att hon snubblade. Efter fallet uppsökte 
Ulrika i sällskap med en vän sjukhus, där de skador iakttogs som antecknats i rättsintyget. 

Under överläggningen diskuteras det oklara bevisläget. Vittnet Paul såg inte vad som hände 
innan fallet och ord står mot ord. Rättsintyget visar att Ulrika har blånader, svullnad och 
skrubbsår i ansiktet och på överarmar, men säger inget om hur de har uppstått. Karl har i 
rätten sakligt berättat sin version. Två ledamöter uppfattade honom som arrogant och okänslig 
gentemot Ulrika, medan två inte uppfattade hans redogörelse så. Två ledamöter vill fälla Karl 
för misshandel, två vill fria.  

Lagrum: Brottsbalken (1962:700) 3 kap.   

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 
honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till 
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Lag (1998:393).  

 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 

 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 1B. Misshandel. 

Ronny Paulin har den 20 oktober 2007 på Vasavägen i Linköping misshandlat Josef Kornevik 
genom att med en kraftig stöt mot överarmen, knuffa omkull honom. Till följd härav har 
smärta, ömhet och svullnad uppstått. Ronny Paulin förnekar gärningen. 

Ronny Paulin är busschaufför och förde vid det aktuella tillfället buss nr 620 som gick från 
Linköping mot Motala. Josef Kornevik, född 1930, kom gående med sin rullator till 
hållplatsen vid Vasavägen utanför Länsmuséet där bussen stod bakom en stadsbuss som också 
höll på hållplatsen. Bussen skulle precis köra ut från hållplatsen då Josef kom fram och 
knackade på en ruta i bussen för att få den att släppa ombord honom. Enligt Josefs uppgifter 
knackade han bara på rutan och inte någon annan stans på bussen, medan Ronny uppgett att 
han hörde smällar från bakre delen av bussen också. Det hela slutade enligt Josef med att 
Ronny gick ur bussen och knuffade till honom så att han föll bakåt och i fallet bröt vänster 
underarm. Ronny uppgav att han gick ur bussen för att hjälpa Josef stiga på. Han var sen 
enligt tidtabellen och medger att han kan ha uppträtt något forcerat. När han skulle hjälpa 
Josef att stiga på genom att stödja honom med ett grepp om överarmen, ryggade Josef undan 
och ramlade. 

Under överläggningen diskuteras det oklara bevisläget. Inga vittnen såg vad som hände innan 
fallet och ord står mot ord. Rättsintyget visar att Josef har en fraktur på vänster underarm, och 
styrker att den kan ha uppstått genom ett fall. Två ledamöter bedömer att det hela var en 
ouppsåtlig olycka, medan två menar att Ronny faktiskt inte kunde behärska sig, utan knuffade 
omkull Josef med vilje. Två ledamöter vill fälla Ronny för misshandel, två vill fria. 

Lagrum: Brottsbalken (1962:700) 3 kap.   

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 
honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till 
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Lag (1998:393).  

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 

 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 2A. Olaga hot. 

Tony Borg, född 1989, har den 27 november 2007, dels under färd i polisbil från Lambohov 
till Garnisonen och dels i arresten hos Linköpingspolisen hotat polismannen David Dahlin i 
dennes myndighetsutövning genom att han riktat handen mot David vid ett flertal tillfällen 
och gjort blindavfyrningar samt uttalat att "jag kommer att träffa dig någon dag och då 
kommer jag att ta dig". Tony Borg har den 27 november 2007 smädat polismannen David 
Dahlin genom kränkande tillmälen genom att under transport i polisbil och i arresten i 
Linköping uttala "djävla blatte", "negerdjävel" och "djävla invandrare" samt liknande uttryck. 
Tony Borg har den 27 november 2007 smädat polisassistenten Ann-Louise Åkerbom genom 
kränkande tillmälen genom att under transport i polisbil och i arresten i Linköping uttala 
"snutfitta" och "snuthora" samt liknande uttryck. 

Målsägandena David Dahlin och Ann-Louise Åkerbom yrkade att Tony Borg i anledning av 
ovannämnda brott skulle förpliktas att utge skadestånd avseende kränkning med, i Davids fall  
20 000 kr, varav 10 000 kr avsåg olaga hot och 10 000 kr avsåg förolämpning och i Ann-
Louises fall 5 000 kr. 

Tony bestred ansvar och de enskilda anspråken. Han vitsordade inte något skadeståndsbelopp 
som skäligt i och för sig. 

Under överläggningen diskuteras hur mycket okvädningsord och hot en polisman får vara 
beredd att acceptera inom ramen för sin tjänst, samt ett allmänt resonemang om det allt grövre 
språkbruket bland dagens unga. Alla är eniga om att förolämpning har skett, men två 
ledamöter vill även döma till ansvar för olaga hot. De övriga två av rättens ledamöter anser 
inte att det som Tony yttrade hade någon egentlig substans som kunde föranleda att poliserna 
skulle kunna känna allvarlig fruktan. 

Lagrum: Brottsbalken (1962:700) 4 kap.   
 
5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 
ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 
   Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207). 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 

 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 2B. Olaga hot. 

Albin Hansson, född 1939, har varit gift med Anita Hansson under tiden 15 november 1962 - 
26 mars 2007. Han har under tiden 1 januari 2007 - 2 maj 2007 i Rimforsa vid upprepade 
tillfällen, genom delvis förtäckta hotelser, hotat Anita med brottslig gärning på ett sätt som 
varit ägnat att hos henne framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom.  

Under förhandlingen redogörs för hoten vid följande tillfällen: 

a) Någon gång i januari 2007 i Anitas bostad i Rimforsa genom att göra ett tecken med 
innebörd att han skulle skjuta henne.  
b) Den 14 januari 2007 genom att under telefonsamtal fälla yttranden av innebörd att han 
skulle bränna ner deras gemensamma hus eller förstöra deras gemensamma egendomar.  
c) Den 27 april 2007 genom att under telefonsamtal fälla ett yttrande av innebörd att om han 
inte fick tillbaka henne så fanns det ingen anledning att någon i familjen existerade.  
d) Den 1 maj 2007 genom att under telefonsamtal fälla yttranden av innebörd att han inte 
längre stod för konsekvenserna av sitt handlande och att hans handlande skulle komma att 
framkalla stora insatser från polisens sida. 

Åklagaren gör gällande att Albin Hansson härutöver vid upprepade tillfällen genom 
hänsynslöst beteende ofredat Anita genom att ringa ett mycket stort antal telefonsamtal till 
henne. Var och en av gärningarna, menar åklagaren, har utgjort ett led i en upprepad 
kränkning av Anitas integritet och har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. 
Albin förnekar gärningarna och kommenterar knappast anklagelserna alls. Han ger ett bittert, 
uppgivet och stundtals svartsjukt intryck under förhandlingen och sitter med tårfyllda ögon 
under nästan hela tiden.  
 
Under överläggningen diskuteras att även om Albin förnekar detaljerna, anses det som rimligt att det har gått till så som 
gärningsbeskrivningen menar. Vidare diskuteras hur mycket bitterhet som kommer fram och som man kanske får tåla i en 
separation efter ett längre förhållande. Alla är överens om att döma Albin för ofredande. Två ledamöter vill dessutom fälla 
Albin till ansvar för olaga hot, och två vill fria honom från det brottet med hänvisning till att det Albin yttrade mer var att 
anse som en desperat mans bittra yttringar av hopplöshet, vilka Anita borde inse inte var bokstavligt och allvarligt menade. 

Lagrum: Brottsbalken (1962:700) 4 kap.   
5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 
ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 
   Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207). 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 
 
 
  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 
 
 
Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 

 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 3A. Vårdslöshet i trafik. 

Niklas Alsterlind, född 1982, åtalades för vårdslöshet i trafik enligt följande 
gärningsbeskrivning:  
Niklas Alsterlind förde den 20 juli 2007 sin motorcykel på Brokindsleden i Linköping, på ett 
sådant sätt att framförandet av motorcykeln innebar fara för trafikolycka. Han gjorde sig 
skyldig till grov oaktsamhet och visade uppenbar likgiltighet inför andra människors liv eller 
egendom. 

Under förhandlingen framkommer att Niklas kört sin sportmotorcykel på bakhjulet i minst 
150 meter på Brokindsleden, på raksträckan mellan korsningen Skogsgatan och korsningen 
Ålerydsvägen. En videofilm tagen med mobiltelefonkamera dokumenterar bakhjulsåkningen, 
som kan ha skett över tillåten maxhastighet, men i så fall bara marginellt. 
Hastighetsbegränsningen på platsen är 70 km/tim. Niklas tillstår att han kan ha kört upp till 90 
km/tim., men hävdar bestämt att han, trots att endast ett hjul var i kontakt med marken, hade 
sitt fordon under tillräckligt god kontroll för att inte kunna anses ha varit så oaktsam som 
åklagaren påstår. 

Vid överläggningen är det ingen diskussion om de faktiska förhållandena. Hastighet, plats, 
sikt, med mera anses tillfredställande utrett. Däremot råder delade meningar om 
bedömningen. Två ledamöter anser att det inte är styrkt att han saknade kontroll över fordonet 
och att han därför inte skall dömas för vårdslöshet i trafik. Två ledamöter är av åsikten att 
Niklas genom att köra motorcykeln på bakhjulet under så lång sträcka som 150 meter, i 
väsentlig mån har brustit i den omsorg och varsamhet som han haft skyldighet att ta. 
 
Lagrum: Lag om straff för vissa trafikbrott. (SFS 1951:649) 
1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för 
motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av 
trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. 
Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov 
oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för 
grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416). 
 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 
 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 

 
 
 
 
 
 



 

 61 

Fall 3B. Vårdslöshet i trafik. 

Sigvard Agrell, född 1936, har den 26 september 2007 på Ålerydsvägen, Linköpings 
kommun, vid förande av personbil i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet genom att 
inte vara tillräckligt uppmärksam på Stina Senevåg, som varit på väg att korsa vägen på ett 
obevakat övergångsställe och hålla tillräckligt låg hastighet med hänsyn till att han bländats 
av solen med följd att han på övergångsstället kört på och skadat Stina Senevåg.  

Stina Segevåg har berättat att hon såg Sigvards bil på ett avstånd av omkring 50 meter och då 
bedömde hastigheten till inte mer än 30 kilometer i timmen. Därefter saktade Sigvard ner 
farten. På ett avstånd av omkring fem meter från övergångsstället körde Sigvard sakta. Stina 
tyckte att hon fick en bekräftelse på att Sigvard hade sett henne och att han skulle stanna 
bilen. Hon blev påkörd när hon befann sig halvvägs ut på den närmaste körbanan. 

Sigvard Agrell har berättat att han fick solen i ögonen omkring 30-50 meter från 
övergångsstället och att han bromsade och förmodligen inte körde mer än 7-8 kilometer i 
timmen strax före övergångsstället. Han tyckte att han såg en bit framför sig på vägbanan och 
fortsatte att köra sakta eftersom han inte trodde att man "kunde bli så blind". Han hörde en 
smäll och stannade genast på övergångsstället. Han såg då att Stina rullade framför bilen. 

Vittnet Agneta Dyving har berättat att hon hade stannat sin bil framför övergångsstället, i 
motsatt färdriktning i förhållande till Sigvard, för att släppa förbi Stina. Hon såg att det kom 
en bil från andra hållet. Föraren saktade ner farten och Agneta kan förstå att Stina kan ha trott 
att Sigvard skulle stanna bilen. Stina stod stilla och tittade åt båda hållen innan hon gick över 
vägen. Sedan "small det". Agneta hörde inga bromsljud men bilen stod stilla efter smällen. 

Vid överläggningen är det ingen diskussion om de faktiska förhållandena. Hastighet, plats, 
sikt, med mera anses tillfredställande utrett. Däremot råder delade meningar om 
bedömningen. Två ledamöter anser att Sigvard, mot bakgrund av den låga hastigheten, inte 
kan anses ha i sådan väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet att han skall dömas för 
vårdslöshet i trafik. Två ledamöter är av åsikten att Sigvard genom att köra bilen trots att han 
inte uppmärksammat Stina och därför kört på henne, i väsentlig mån har brustit i den omsorg 
och varsamhet som han haft att iaktta till förekommande av trafikolycka. 
 
Lagrum: Lag om straff för vissa trafikbrott. (SFS 1951:649) 
1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för 
motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av 
trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. 
Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov 
oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för 
grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416). 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 
 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 

1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 4A. Narkotikabrott. 

Frida Eek, född 1988, har under tiden 20 - 24 oktober 2007 i Linköpings centrum mottagit 
och därefter på Munkhagsgatan i Linköping olovligen förvarat 201 ecstasytabletter, som är 
narkotika, samt 24 stycken subutextabletter, 8 mg., innehållande buprenorfin, som är 
narkotika. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk. F.E. har innehaft narkotikan i 
överlåtelsesyfte. 

Under förhandlingen hävdade Frida och hennes försvarare att innehavet var för eget bruk 
under en längre period framöver. Frida går i princip varje vecka på ravefester, där hon menar 
sig få ett känslomässigt utbyte av drogerna som, enligt henne, varken skadar henne eller 
någon annan. Hon fick för några månader sedan ärva en penningsumma om 100 000 kronor 
från en avliden släkting, samtidigt som hon blev erbjuden att köpa ett större parti för ett 
fördelaktigt pris. Eftersom hon hade råd, valde hon att inte avstå från en ”bra affär”. 

Under överläggningen efter förhandlingen diskuteras om åklagarens påstående om att 
överlåtelsesyfte kan anses vara styrkt enbart utifrån den beslagtagna mängden narkotika. Två 
av rättens ledamöter menar att innehav, men inte överlåtelsesyfte, är styrkt och två av rättens 
ledamöter menar att den förhållandevis stora mängden narkotika talar för att innehav i 
överlåtelsesyfte är styrkt.  

Lagrum: 1 § stycke 4 och 6 narkotikastrafflagen (1968:64)  

1 § Den som olovligen 
1. överlåter narkotika, 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 
narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, 
förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om 
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 
döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 
 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 
 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Fall 4B. Narkotikabrott. 

Cornelia Grep, född 1950, har den 13 oktober 2007 i Linköpings centrum mottagit och 
därefter på Stiglötsgatan i Linköping olovligen förvarat 201 tabletter Sobril 15 mg, som är ett 
narkotikaklassat läkemedel, samt 104 gram cannabisharts, som är narkotika. Narkotikan har 
inte varit avsedd för eget bruk. C.G. har innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte. 

Cornelia och hennes försvarare hävdade att innehavet var för eget bruk under en längre period 
framöver. Cornelia har återkommande ångestattacker, men får på grund av en 
tillvänjningsproblematik inte längre denna medicin utskriven av läkare. Hon lider också av 
fibromyalgi, där hon hävdar att cannabisrökningen lindrar besvären. När polisen gjorde 
husrannsakan hade hon nyligen köpt ett parti Sobril och cannabisharts av sin leverantör. 

Under överläggningen efter förhandlingen diskuteras om åklagarens påstående om att 
överlåtelsesyfte kan anses vara styrkt enbart utifrån den beslagtagna mängden narkotika. Två 
av rättens ledamöter menar att innehav, men inte överlåtelsesyfte, är styrkt och två av rättens 
ledamöter menar att den förhållandevis stora mängden narkotika talar för att innehav i 
överlåtelsesyfte är styrkt.  
 

Lagrum: 1 § stycke 4 och 6 narkotikastrafflagen (1968:64)  

1 § Den som olovligen 
1. överlåter narkotika, 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 
narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, 
förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om 
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 
döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

 

Din dom i ansvarsdelen: (ringa in) 
 

  Brottet är styrkt Brottet är inte styrkt 

 

Oavsett hur du dömt i ansvarsdelen, hur allvarligt anser just du att detta brott (enligt 
fallbeskrivningen) är? Gradera på en skala mellan 1 (inte allvarligt) och 10 (extremt allvarligt) 
 
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide för kvalitativ del av studie rättspsykologi 
 
Kort bakgrund: Jag studerar hur processen vid beslutsfattande i rätten går till med olika 
metoder. Dels gör jag en enkätundersökning för att få svar på hur attityder till rättsliga frågor 
ser ut i grupperna ”nämndemän”, ”domare” och ”allmänhet”. I den enkäten studerar jag också 
om det finns ett samband mellan attityder, kön, etnisk härkomst eller ålder till hur man 
individuellt dömer i olika fall. Likaså ingår det en del i enkäten som handlar om hur ofta olika 
beteenden i beslutsfattandet har skett under förra året. Den delen vill jag också studera lite 
mer kvalitativt, genom att intervjua dig om hur du uppfattar att beslutsprocessen vid rättens 
överläggning påverkar rättens beslut. 
 
Jag antecknar som stöd för mitt minne och mina anteckningar kommer att användas i 
uppsatsen, men inga namn eller uppgifter som går att härleda till person kommer att föras 
vidare. Du är anonym och kommer i uppsatsen att kallas ”informant X”. Intervjun är kort och 
konkret, men det är viktigt att alla idéer, tankar och erfarenheter av hur du uppfattar att du 
själv eller andra har påverkats eller påverkat beslutsfattandet under överläggningarna kommer 
fram. 
 
 
1. När under rättegången fattar du ditt beslut om den tilltalades ansvar? 
 
2. Beskriv hur du själv tänker när du ska komma fram till ett beslut?  
 
3. Beskriv vad som kan väcka din sympati för eller antipati mot människorna du 
dömer? 
 
4. När du fattar beslut om påföljden i en dom, hur balanserar du mellan faktorer som är 
relaterade till den tilltalade som person, målsäganden som person, och förhållandet 
mellan gärningen och lagen?   
 
5. Om du har en annan uppfattning i ansvarsdelen än de andra i rätten, VAD kan få dig 
att stå fast, och anstränga dig lite extra för att argumentera för din mening? 
 
6. Vad kan få dig att INTE stå fast vid din ursprungliga åsikt? 
 
7. Beskriv vad du märker för skillnad på överläggningar i oklara, respektive klart 
bevisade mål?  
 
 
 
 
 
 
 
 


