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Hot och våld  
måste bekämpas
Drygt var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för våld, trakasserier, skade
görelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan under de senaste 
två åren. Denna verklighet är ett allvarligt samhällsproblem. Det är en kränkning 
av den enskilda individen, ett hot mot rättssamhället och i förlängningen också ett 
angrepp mot demokratin.

Jusek har bevakat förekomsten av hot, våld och trakasserier inom den offentliga delen av 
rättsväsendet sedan 2009. Utfallen skiljer sig åt mellan de tillfrågade medlemmarna i domstols
väsendet, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och åklagarväsendet. I denna rapport 
redogör vi för nuläget och utvecklingen sedan 2013. Trots vissa förbättringar, framför allt inom 
åklagarväsendet, kvarstår de flesta av problemen sedan den förra undersökningen.
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Även om upplevelsen av otrygghet har minskat totalt sett sedan förra undersökningen känner sig 
fortfarande var tredje medlem på Kronofogdemyndigheten otrygg. De anställda på Kronofogde
myndigheten är de i särklass mest utsatta – där har två av tre utsatts för våld, trakasserier, skade
görelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan. Hot är fortfarande vanligast. 
Undersökningen visar också att färre medlemmar polisanmäler – endast 14 procent av händelserna 
polisanmäldes. Det är också fler medlemmar än tidigare som anser att en polisanmälan inte skulle 
leda till något.

Många av medlemmarna berättar med egna ord om en stor utsatthet och otrygghet i sin yrkes
utövning, om ett ökande näthat, om hur familjen kartläggs och om en bristfällig säkerhet. 
Flera efterfrågar ett bättre säkerhetsarbete och stöd från arbetsgivaren. Endast 43 procent av 
medlemmarna svarar att arbetsgivaren de senaste två åren vidtagit generella förebyggande åtgärder. 
Bland åklagarna svarar drygt hälften att åtgärder vidtagits medan endast en tredjedel av de 
polisanställda anger detta.

Idag står till exempel den stora majoriteten av landets totalt 48 tingsrätter utan permanent 
säkerhets kontroll. Obligatoriska säkerhetskontroller i domstolarna är också en av de åtgärder som 
många medlemmar efterfrågar. Flera tar även upp att de känner sig utsatta efter arbetstid. Många 
upplever att det är allt för lätt att få tag på personuppgifter i Sverige jämfört med andra länder. 
Flera åklagare vittnar om ett hårdare klimat, dels i rättssalen och dels från journalister och i sociala 
medier, med ett tilltagande fokus på åklagarens person.

Resultaten i undersökningen måste tas på allvar. Det självklara målet är att ingen ska behöva 
känna oro eller otrygghet på jobbet. Arbetsmiljön måste prioriteras och alla former av otillbörlig 
påverkan bekämpas. Det är viktigt för dem som jobbar i rättsväsendet idag, för rättssamhället och 
demokratin. Det är dessutom en framtidsfråga för att rättskarriärerna ska förbli attraktiva.

J U S E K V I LL S E

• Ökad säkerhet för rättsväsendets aktörer.
• Förstärkt skydd av personuppgifter.
• Stärkt straffrättsligt skydd mot hot och våld.
• Förbättrat stöd till medarbetarna.
• Permanenta säkerhetskontroller i alla domstolar.

Jusek vill se nolltolerans mot alla former av hot, våld och trakasserier mot anställda inom rätts
väsendet och har drivit frågan om ökad säkerhet i många år. En del har blivit bättre men det finns 
fortfarande mycket kvar att åtgärda. Vi uppmanar politiker och myndighetsansvariga att ta till sig 
Juseks 17 punkter för ökad trygghet för rättsväsendets medarbetare. 
 

S O F I A L A R S E N
ORDFÖR AN DE FÖR J USEK
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Ingen ska behöva 
känna oro eller 
otrygghet på jobbet

 
 
VA R S JÄT TE Ä R OTRYG G I  A R B E TE T

Det flesta av Juseks medlemmar inom rättsväsendet känner sig trygga i sin yrkesutövning. Men 
drygt var sjätte känner sig otrygg i sin yrkesutövning på grund av risk för hot, våld eller trakasserier. 
Det är en minskning med fyra procentenheter sedan 2013. Minskningen beror främst på att flera 
inom åklagarväsendet känner sig allt mer trygga, vilket är en utveckling vi har sett under flera år. 
I Juseks undersökning 2011 kände sig 42 procent av respondenterna från åklagarväsendet otrygga 
medan motsvarande grupp i denna undersökning minskat till 19 procent. Det har även skett en 
minskning av antalet otrygga inom domstolsväsendet. Minskningen där är tre procentenheter 
sedan 2013. Inom Kronofogdemyndigheten är det sämre ställt — där känner sig drygt var tredje 
otrygg och ingen förbättring har skett sedan förra undersökningen
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� Vet ej
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VA R FJÄ R D E H A R U T SAT T S FÖ R H OT,  VÅ LD E LLE R LI K N A N D E

Mer än var fjärde medlem har blivit utsatt för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller 
annan form av otillbörlig påverkan de senaste två åren i sitt arbete. Detta innebär knappt någon 
förändring sedan 2013. På myndighetsnivå har antalet utsatta medlemmar inom domstolsväsendet 
ökat med tre procentenheter och inom Kronofogdemyndigheten med sju procentenheter jämfört 
med 2013. Utsattheten inom Polismyndigheten har utvecklats positivt och minskat med sex 
procentenheter medan sifforna ligger kvar på samma nivå som 2013 för åklagarväsendet.
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H OT VA N LI G A S T

Hot är fortfarande den vanligaste formen av otillåten påverkan. Det är dock två procentenheter 
färre som har blivit hotade i 2015 års undersökning jämfört med 2013. Trakasserier, som är den 
näst vanliga formen av otillåten påverkan, har ökat med en procentenhet sedan förra under
sökningen. Annan form av otillbörlig påverkan har ökat med två procentenheter. Mutförsök, 
skadegörelse och våld drabbar endast ett fåtal.
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K R O N O FO G D E M Y N D I G H E TE N M E S T U T SAT T

Medlemmar på Polismyndigheten är minst utsatta och de från Kronofogdemyndigheten mest 
utsatta för hot, trakasserier och annan form av otillbörlig påverkan. Inom Kronofogdemyndigheten 
har två av tre har utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller annan form av 
otillbörlig påverkan. Kronofogdemyndigheten är dessutom i särklass mest utsatt för hot – nära 
hälften av respondenterna inom denna grupp som drabbats har utsatts för hot – och trakasserier 
som drabbat en dryg fjärdedel av de utsatta inom denna grupp.

Kronofogdemyndigheten DomstolarnaÅklagarna Polisen

ANDEL UTSATT FÖR HOT ELLER VÅLD
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U T SAT TH E TE N S TÖ R S T U N D E R A R B E T S TI D

Det stora flertalet incidenter, 89 procent, inträffar på arbetet eller under tjänsteutövning. Incidenter 
i hemmet uppgår till fyra procent av fallen och den vanligaste händelsen i hemmet är skadegörelse. 
Här har det inte skett någon större förändring jämfört med 2013.

”Verbala påhopp som skapar oro. Inte alla, som är i affekt, kan skilja på sak och person.” 
— KRONOFOGDE ANSTÄLLD
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TE LE FO N O CH E  P OS T Ö K A R — P E R S O N LI G KO NTA K T M I N S K A R

Telefon eller personlig kontakt är det vanligaste tillvägagångsättet när medlemmarna har utsatts. 
Telefon används i 47 procent av fallen och personlig kontakt i 21 procent av fallen. Incidenterna 
som sker vid personlig kontakt har minskat med hela åtta procentenheter medan de som görs via 
telefon har ökat med tre procentenheter sedan förra undersökningen. Incidenter genom epost 
utgör tolv procent och har ökat med tre procentenheter sedan 2013. Brev som tillvägagångssätt 
har ökat med en procentenhet till nio procent.
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K R A F TI G M I N S K N I N G AV P O LI SA N M Ä LN I N G A R

Incidenterna polisanmäls sällan. Endast 14 procent av händelserna polisanmäls. Det är en klar 
försämring sedan 2013 då 23 procent av händelserna polisanmäldes. Det är för våld, trakasserier 
och hot som polisanmälningarna minskat kraftigt. Endast drygt vart fjärde hot och en tredjedel 
av våldsfallen anmäldes. Skadegörelse polisanmäls däremot i avsevärt högre utsträckning, där har 
anmälningarna ökat från 34 till 55 procent sedan 2013. De i särklass vanligaste orsakerna till 
varför man inte polisanmälde var att medlemmen inte ansåg att händelsen var allvarlig, brottslig 
eller att det ändå inte skulle leda till något. Var fjärde ansåg att det inte skulle leda till något. 
Av samtliga polisanmälda fall lades 29 procent av utredningarna ner, var tredje utredning pågår 
fortfarande och i en sjättedel av fallen har gärningsmannen lagförts.
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S TÖ D E T TI LL U T SAT TA H A R M I N S K AT

De som utsatts för otillbörlig påverkan av olika former, till exempel hot, våld eller trakasserier kan 
ha behov av stöd från arbetsgivaren i form av kontakt med psykolog, kurator, läkare, debriefare, 
säkerhetsansvarig, chef, kollega eller liknande. Färre har erbjudits stöd än tidigare – endast 24 
procent 2015 jämfört med 30 procent 2013. Hela sju procent hade velat ha någon form av kontakt 
men erbjöds inte det. Samtidigt ökar den största gruppen som anser att de inte har något behov av 
kontakt. Drygt hälften av respondenterna anser sig inte ha något behov av sådan kontakt.

A R B E T S G I VA R N A S G E N E R E LL A S K Y D DSÅTG Ä R D E R M I N S K A R

I denna undersökning svarar endast 43 procent att arbetsgivaren de senaste två åren vidtagit 
generella förebyggande åtgärder. Motsvarande siffra var 50 procent 2013. Av åklagarna svarar 
drygt hälften att åtgärder vidtagits medan endast en tredjedel av medlemmar på Polismyndigheten 
anger att åtgärder vidtagits. Bland dem som uppger att arbetsgivaren inte vidtagit åtgärder, trots 
att det efterfrågats, dominerar respondenter från Kronofogdemyndigheten, domstolarna och 
Polismyndigheten. Vad beträffar förebyggande skyddsåtgärder för dem som redan utsatts för en 
specifik händelse uppger 25 procent att deras arbetsgivare vidtagit någon form av åtgärd för att det 
inte ska upprepas.
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”Kartläggning av mig och min familj. Ibland publiceras kartläggningen på nätet.  
Det är inte direkta hot men det är ett försök att påverka mig som domare. Att det inte är straff bart 

eller att det inte går att komma åt är skamligt. Domstolen har dessutom av ekonomiska skäl inte 
alltid säkerhetskontroll eller ordningsvakter, vilket är oförsvarbart.” — DOMARE
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Säkerhetsarbetet 
inom rättsväsendet
D O M S TO L S VÄ S E N D E T

Domstolsverket har en säkerhetsavdelning och i princip varje domstol har en säkerhetsansvarig. 
Säkerhetsaspekterna vägs in vid planeringen av nya lokaler och, om möjligt, vid ombyggnation.

Incidentrapportering sker i form av att anställda rapporterar händelser som man utsatts för, 
till exempel hot. Rapporteringen är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet för att se vilka 
typer av händelser det rör sig om och för uppföljning av säkerhetsarbetet. Elva av 48 tingsrätter 
har fast säkerhetskontroll, det vill säga daglig säkerhetskontroll som omfattar alla besökare 
till domstolen. Sex av dessa använder bagageröntgen. Ytterligare tre tingsrätter planerar att 
införa fast säkerhetskontroll under 2016–2017. Under 2015 har kameraövervakning, larm och 
metalldetektorbågar installerats vid ett flertal domstolar.

Å K L AG A RVÄ S E N D E T

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har fortsatt sitt förstärkta säkerhetsarbete med 
inriktning på personsäkerhet. Vid de båda myndigheterna finns en säkerhetsfunktion som på 
heltid arbetar med säkerhetsfrågor. Säkerhetsansvariga som genomgått internutbildningar finns på 
varje arbetsplats. De båda myndigheterna har personsäkerhetsprogram sedan flera år tillbaka som 
omfattar dem som arbetar med ärenden av särskilt hög risk. 

Myndigheterna har också ett incidentrapporteringssystem för att bland annat kunna hantera hot 
och våld. Det fyller i huvudsak två funktioner. Dels är det ett ärendeuppföljningssystem för de 
incidenter som inträffar och dels är det ett strategiskt verktyg för att kunna vidta förebyggande 
säkerhetsåtgärder.  

”En ökad polarisering i samhället. Det finns en stundtals hätsk bevakning av rättsväsendet,  
i synnerhet i sociala media, där människor hängs ut och en medial bevakning som tenderar  

att fokusera mer och mer åt sensationsjournalistik. En saklig granskning av våra  
medlemmar tenderar därmed att hamna på undantag. Sedan finns frågan om  

den bristande säkerheten i domstolar.” — ÅKL AGARE

”Många människor har en svår situation och är desperata. Jag hade velat ha mer säkerhet,  
till exempel obligatorisk säkerhetskontroll.” — DOMARE
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K R O N O FO G D E M Y N D I G H E TE N

Kronofogdemyndigheten har en säkerhetsenhet. Lokalernas utformning anpassas för att stärka 
säkerheten och omfattar till exempel hur in och utpassering sker samt så kallade överfallslarm i 
receptioner och bråklarm i besöksrum. Uppdatering av den fysiska säkerheten sker framför allt vid 
nyetablering eller ombyggnad. Personalen måste genomgå en interaktiv säkerhetsutbildning och de 
som är verksamma på fältet har bärbara personlarm.

Kronofogden har ett incidentrapporteringssystem där personalen rapporterar till exempel hot och 
våld. Rapporterna möjliggör ett förebyggande arbete för att undvika upprepning av händelserna. 
Säkerhetsarbetet leds av säkerhetschefen som har stöd av säkerhetsrådgivare som också stödjer 
personalen inom de olika verksamhetsområdena.

P O LI S M Y N D I G H E TE N

Polismyndigheten har ett författningsreglerat ansvar för särskilt personsäkerhetsarbete avseende 
anställda inom rättsväsendet. Utvecklingen har gått mot att allt fler polisanställda med annan 
bakgrund än polisiär grundutbildning fattar myndighetsutövande beslut. Det kan öka den 
potentiella risken för hot och våld mot beslutsfattare i till exempel djur eller vapenlicensärenden. 
Personsäkerhetsarbetet bygger allmänt sett på bedömningar som följer en trappa av åtgärder. 
Informations och säkerhetssamtal, tekniska hjälpmedel (larmtelefon med mera), bevakning och/
eller en särskild kontaktperson hos Polismyndigheten är några alternativ som kan övervägas.

”Skyddet för en statstjänsteman är för svagt. Uppgifter om min adress, mina barn,  
min sambo, mitt telefonnummer med mera är enkelt att hitta för folk som vill hota,  

trakassera och så vidare.” — KRONOFOGDE ANSTÄLLD

”Beslut som rör medlem i kriminell organisation, beslut som rör djur och beslut som har 
psykiskt labila mottagare kan ge oanade konsekvenser.” — POLIS



11

Det här vill Jusek 
— 17 PUNK TER FÖR ÖK AD TRYGGHET FÖR R ÄT TSVÄ SENDETS 
MEDARBETARE

Ö K A D SÄ K E R H E T FÖ R R ÄT T S VÄ S E N D E T S A K TÖ R E R

Säkerhetsarbetet i rättsväsendet ska ges hög prioritet. Det gäller såväl förebyggande insatser som 
åtgärder i samband med en konkret händelse. Utbildning av personalen ska ske återkommande. 
För att säkerställa att säkerhetsarbetet ges en hög prioritet kan det vara en fördel med medarbetare 
som är avdelade att särskilt arbeta med dessa frågor, förutsatt att de har en stark förankring i 
organisationen.

Domstolens lokaler ska vara utformade så att risken för hot och våld minimeras. Vid ny  och 
ombyggnation ska säkerhetsfrågor ges stor uppmärksamhet. De som är verksamma i domstolar 
bör involveras såväl i övergripande planering som i de konkreta förberedelserna av ett byggprojekt. 
Sekretesskyddet för ritningarna till domstolslokaler bör stärkas.

Genom säkerhetskontroller i domstolens entré ökar känslan av trygghet. Då kontroller, mot
svarande flygplatskontroller med larmbågar, används brukar ett antal farliga föremål tas omhand. 
Säkerhetskontroll kan idag användas tillfälligt. Det finns också permanent säkerhetskontroll i ett 
mindre antal av landets tingsrätter. I dessa tingsrätter anses det konstant finnas en abstrakt hotbild. 
Permanenta säkerhetskontroller finns inte i till exempel förvaltningsrätt, hovrätt eller kammarrätt. 
Det är dags att införa permanenta säkerhetskontroller i landets samtliga domstolar, i ett första steg 
i tings  och förvaltningsrätter. En sådan förändring kräver ny lagstiftning, personalförstärkningar 
samt satsningar på teknisk utrustning. De separata samtalsrummen i domstolarna bör bli fler. 
Ordningsvakter ska finnas på plats i domstolslokalerna.

J U S E K V I LL

• Att säkerhetsarbetet i rättsväsendet ges hög prioritet.
• Att arbetet mot säkerhetsbrister i domstolslokalerna fortsätter.
• Att sekretess för ritningar av domstolslokaler införs.
• Införa permanent säkerhetskontroll, till en början i tings  och förvaltningsrätt.
• Se fler separata samtalsrum i domstolarna.
• Ha ordningsvakter på plats i domstolslokalerna.

”Dålig säkerhet i domstolar. Tilltalade, deras släktingar och vänner har fritt tillträde till samma 
lokaler som åklagaren. Det finns ingen särskild utgång för åklagare efter en förhandling vilket leder 

till att den tilltalade kan stå och vänta på en utanför domstolen.” — ÅKL AGARE
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FÖ R S TÄ R K T S K Y D D AV P E R S O N U P P G I F TE R

Medarbetare i rättsväsendet som utsätts för brott till följd av sin yrkesutövning ska självklart ha 
möjlighet till effektiva skyddsåtgärder. Risken att utsättas gör att medarbetare i rättsväsendet rent 
allmänt har ett förstärkt behov av skydd av personuppgifter.

Skyddet för personuppgifter i lagstiftningen behöver förstärkas. Det svagaste skydd som finns enligt 
dagens regelverk förutsätter att det finns en konkret hotbild. Det gör att det i vissa fall kan vara 
svårt att få ett sådant skydd även om det finns ett behov utifrån de arbetsuppgifter som personen 
har. Det finns även andra brister. Det förekommer till exempel att skyddade personuppgifter av 
misstag lämnas ut från myndigheter, vilket också kan motivera förstärkt lagstiftning och under alla 
omständigheter visar på behovet av väl fungerande rutiner för hanteringen av dessa uppgifter.

Det finns också behov av mindre ingripande alternativ. Det skulle till exempel kunna innebära att 
enskilda personer samt företag som gör uppgifterna tillgängliga på internet nekas åtkomst till de 
folkbokförda uppgifterna. Med ett sådant begränsat skydd skulle den som skyddet omfattar slippa 
vissa nackdelar som dagens skydd för med sig, såsom svårigheter i kontakter med myndigheter 
och sjukvård. Ett alternativ eller komplement är att rent generellt begränsa rätten att använda 
information från folkbokföringen i verksamhet som går ut på att sprida uppgifter om bland annat 
bostadsadresser och födelsedagar.

Idag är flera aktörer inblandade i hot  och riskbedömningar och i bedömningar av vilka skydds
åtgärder som bör bli aktuella i ett visst fall. Ingen myndighet har ett övergripande ansvar eller 
möjlighet att göra en helhetsbedömning. Det är till nackdel för den enskilde. Det bör tillskapas en 
mer sammanhållen ordning för hot  och riskbedömningar samt för olika skyddsåtgärder.

J U S E K V I LL

• Ha ett starkare skydd för personuppgifter.
• Ha rutiner för hantering av skyddade personuppgifter på myndigheter. Rutinerna ska följas upp.
• Införa en ny form av skydd av personuppgifter då skyddsbehovet är mindre och som innebär 

färre nackdelar för den enskilde.
• Införa begränsningar för de företag vars verksamhet är att sprida information om bland annat 

bostadsadresser och födelsedagar på internet.
• Ha en mer sammanhållen ordning för hot  och riskbedömningar samt skyddsåtgärder.

”Jag är ofta ute på förrättningar i olika ärenden. Många jag möter är arga, rädda,  
hotfulla eller psykotiska. Det finns också ofta risk för att bli attackerad av en eller flera 

ilskna och vaktande hundar.” — KRONOFOGDE ANSTÄLLD
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S TÄ R K T S TR A F F R ÄT T S LI GT S K Y D D M OT H OT O CH VÅ LD

När någon utsätts för hot, våld eller annan brottslighet till följd av åtgärder i sin yrkesutövning är 
det ytterst ett hot mot demokratin. Straffen för dessa brott ska stå i proportion till brottens allvar. 
Så är inte fallet idag.

Visserligen är maxstraffet för hot eller våld mot tjänsteman fyra års fängelse. (Från och med den 
1 juli 2016 sänks straffmaximum från fängelse i fyra år till två år för brott av normalgraden då 
brottets ringagrad tas bort och en grov grad av brottet införs där maxstraffet är fängelse i fyra år.) 
Maxstraffet för förgripelse mot tjänsteman är sex månaders fängelse. Ser man till de faktiska straff 
som döms ut ligger de dock på helt andra och lägre nivåer. Straffen bör skärpas för brott mot rätts
väsendets medarbetare som har samband med deras yrkesutövning. Skärpta straff är en viktig 
markering om att hot mot demokratin inte accepteras.

Medarbetare i rättsväsendet riskerar att få ta emot hot och kränkningar på olika forum på internet, 
så kallat näthat. Uppgifterna är enkelt sökbara och kan finnas kvar länge. Den straffrättsliga lag
stiftningen på området är gjord i en helt annan tid. Regelverket mot näthat behöver moderniseras.

J U S E K V I LL

• Skärpa straffen för hot, våld och annan brottslighet mot rättsväsendets medarbetare.
• Modernisera det straffrättsliga regelverket mot näthat.
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FÖ R BÄT TR AT S TÖ D TI LL M E DA R B E TA R N A

Medarbetare i rättsväsendet som utsätts för hot, våld eller trakasserier kan ha behov av stöd i form 
av till exempel samtal med psykolog eller läkare. Det rimliga är att varje arbetsplats kan erbjuda 
stöd vid behov.

Det är viktigt att den som varit med om en hotfull eller på annat sätt riskabel eller obehaglig 
situation rapporterar detta till arbetsgivaren (incidentrapportering). Arbetsgivaren ska alltid ge en 
återkoppling till den berörde om hur ärendet sedan hanteras. Det ska finnas väl fungerande rutiner 
för detta.

En medarbetare kan också bli ifrågasatt för något han eller hon har gjort i sin yrkesutövning. 
Det kan till exempel röra sig om en åklagare som beslutat att inte begära en brottsmisstänkt 
häktad. Den misstänkte begår sedan ett allvarligt brott. Medietrycket kan då vara stort och många 
gånger är det lämpligt att den enskilde inte uttalar sig i ett ärende där han eller hon är ifrågasatt. 
Det är viktigt att det finns väl fungerande rutiner kring hur sådana situationer ska hanteras på 
arbetsplatsen. I vissa fall kan det även vara lämpligt med en i förväg utsedd talesperson, till vilken 
det går att hänvisa mediekontakter. Talespersonen kan finnas på en viss arbetsplats eller centralt 
och han eller hon kan ha till uppgift att bland annat uttala sig generellt om en viss yrkesroll och 
dess förutsättningar.

J U S E K V I LL

• Att det ska finnas stöd vid hot, våld eller trakasserier.
• Att det ska finnas rutiner för incidentrapportering med återkoppling. Rutinerna ska följas upp.
• Att det ska finnas rutiner för mediekontakter då en medarbetare är ifrågasatt. Rutinerna ska 

följas upp.
• Att det ska finnas en talesperson att hänvisa till då en medarbetare är ifrågasatt.

 

”Allt fler lättkränkta och labila människor med bristande impulskontroll.  
Gäller inte endast tilltalade och övriga parter utan även åhörare.” — ÅKL AGARE
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Om Juseks undersökning
U N D E R S Ö K N I N G E N BYG G E R  på en webbenkät utförd av Exquiro Market Research under 2015 
till alla Juseks medlemmar inom domstolsväsendet, åklagarväsendet, Kronofogdemyndigheten 
och Polismyndigheten med epostadress i Juseks medlemsregister. Det rör sig totalt om 1 274 
personer som svarat. Svarsfrekvensen var 46 procent. Avrundningar av procentsatser har gjorts, 
varför slutsummeringen ibland blir lite mer eller mindre än 100 procent.

I undersökningar av denna typ finns alltid en viss risk att personerna som väljer att besvara 
enkäten inte är helt representativa för målgruppen som helhet. För att motverka att ojämn svars
frekvens mellan grupper ska inverka på totalresultaten har resultaten viktats utifrån bland annat 
ålder, kön och sektionstillhörighet. Vissa grupper (till exempel personer som utsatts för hot, våld 
eller dylikt) kan fortfarande vara överrepresenterade, men effekten torde vara densamma som i 
tidigare undersökning.



Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls
vetare. Med nära 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i 
Saco och partipolitiskt obundet. 
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