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Hur det hela började  
1976 tog Tullia von Sydow och nämndemannaföreningen 
vid Stockholms Tingsrätt initiativ till att bilda en organisation som 
kunde samordna de då ganska lösa nämndemannaföreningar som 
fanns. 1977 startades tidningen ”Nämndemannen” med ett provnummer. 
Domstolsverket var positivt..   
 
Fram till 1979 genomfördes arbetskonferenser, förslag på stadgar togs fram och 
andra frågor diskuterades. Och i november 1980 hölls den allra första kongressen i 
Jönköping med ombud från 48 nämndemannaföreningar runt om i Sverige, och den 9 
november bildades Nämndemännens Riksförbund. Ett historiskt beslut.  
 
Vad hände sedan? 
NRF har därefter intensifierat kontakterna med Domstolsverket och uppvaktat justitie-
ministern, bl.a. om reglerna för bidrag där NRF tog initiativ. Förbundet blev också 
remissinstans till Justitiedepartementet. NRF började få ekonomiskt stöd även om 
mer önskas för studiebesök och verksamheten.   
 
Det regionala samarbetet utvecklades och man tog tag i frågor som utbildning, infor-
mation och media, etik, reseverksamhet, tidningen och framtida föreningsbildning 
liksom försäkringar för nämndemän. NRF har också sedan starten 1980 tagit strid för 
bättre arvoden för nämndemännen.   
 
NRF idag 
NRF:s samarbete med lokalföreningarna har stor betydelse. Både för lokalfören-
ingarna men även för NRF:s utveckling. Ett starkt medlemskap ger NRF tyngd i sin 
uppgift föra nämndemännens talan gentemot Justitiedepartementet, Domstolsverket, 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) m.fl. NRF bidrar i utvecklingen av nämnde-
mannarollen och arbetar för att ge nämndemännen så goda förutsättningar som 
möjligt. Nämndemannarollen är ett svårt och grannlaga uppdrag vilket kräver kompe-
tens. Genom våra domar påverkar vi människors väl och ve på ett ingripande sätt. 
 
Våra huvudfrågor – den strategiska agendan 
Det finns några frågor som NRF mer offensivt nu driver. Den kanske viktigaste frågan 
är lekmannasystemet, vi ska ha ett starkt lekmannainflytande i våra domstolar, en 
viktig demokratisk tradition sedan århundraden. Rekryteringen av nya nämndemän är 
därför en prioriterad fråga. Andra prioriterade frågor är nämndemännens arvoden, 
kompetens, den ökande risken för hat, hot och våld och opinionsbildning.  

 
NRF fortsätter arbetet för bättre villkor, och ju fler medlemmar vi 
är desto starkare blir trycket från oss mot Domstolsverket, 
Justitiedepartementet och riksdagen.  
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