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Akademikerförbundet Jusek vill med detta program bidra 
till ett rättsväsende präglat av PRO FE S SIO NA LITE T, 
K VALITE T OCH O B E RO E N DE . Juseks medlemmar, jurister, 
ekonomer, systemvetare, personal vetare, kommunikatörer 
och samhällsvetare, finns i en rad olika yrkesroller inom rätts
väsendet. Totalt rör det sig om cirka 8 500 Jusekmedlemmar, 
som arbetar inom polisen, hos åklagar myndigheterna, i 
domstolarna och på advokatbyråerna. 

Med rättsväsendet avses i programmet Polis myndigheten, 
Säkerhets polisen, Åklagar myndigheten, Ekobrotts
myndigheten, Sveriges Domstolar och advokatkåren.

Inledning
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Professionalitet, 
kvalitet och 
oberoende
Demokratin i Sverige har en lång tradition. För att demo
kratin ska fungera måste medborgarnas rättigheter och 
skyldigheter upprätthållas. En god och effektiv rätts
ordning är också en förutsättning för ett väl fungerande 
näringsliv och en bra samhällsekonomisk utveckling. 

Medborgarna har rätt att ställa höga krav på rätts
väsendet. Beviskraven måste upprätthållas. Mål och 
 ärenden ska avgöras i rimlig tid. Rättsväsendet ska 
också vara tillgängligt för alla. Var och en som kommer 
i kontakt med rättsväsendet ska mötas av respekt. 

Rättsväsendet ska präglas av professionalitet, kvalitet 
och oberoende. I ett professionellt rättsväsende utförs 
arbetet av människor med rätt kompetens. Kraven i 
 samhället på ökad specialisering möts. I ett rättsväsende 
präglat av kvalitet tas människors förmåga och olika 
erfarenheter tillvara. Resurser används på ett effektivt 
sätt. I ett oberoende rättsväsende har alla medarbetare 
möjlighet att utföra sitt arbete, utan otillåten påverkan. 
Arbetet för säkerhet har hög prioritet och medarbetar
nas villkor är utformade så att oberoendet värnas. 

I  MED 
BORGARNA S 

TJÄNST
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P R O F E S S I O N A LI S E R A D P O LI S O R G A N I SATI O N
Polisen behöver en mix av kompetenser och ett kon
tinuerligt inflöde av kunskaper och erfarenheter från 
olika delar av samhället. I många situationer, till exem
pel i brottsförebyggande arbete och i komplicerade 
brottsutredningar, behövs ett akademiskt förhållnings
sätt. Det är också i många fall värdefullt med specialist
kunskaper. Polisorganisationen behöver därtill ledas och 
styras av personer med rätt utbildning och erfarenhet. 

I ljuset av detta behöver polisen anställa fler akade
miker och kompetensen hos akademiker med relevant 
arbetslivserfarenhet bör användas i större utsträckning. 
För att denna kompetens bäst ska tas tillvara  behöver 
regelverket vara utformat så att det så långt som 
 möjligt ser till den enskildes kompetens. Till exempel 
bör det bli möjligt även för polisanställda som inte är 
polisutbildade men som har tillräcklig kompetens att 
leda förundersökningar. Utvecklingen på senare år 
inom polisen går mot mer administrativa arbets upp
gifter i takt med att de professionella administratörerna 
har blivit färre. Administrativa arbetsuppgifter ska 
utföras av personer med rätt kompetens och utbild
ning. Det behövs därtill fler karriärvägar inom  polisen. 
Den nystart som det innebär att polisen numera 

består av enbart Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen ger möjlighet att bättre 

ta tillvara akademikernas kompetens 
inom polisen.

Idag utför polisen ett stort antal 
uppgifter långt från kärnverksam
heten. Polisens uppdrag bör ren
odlas och fokusera på ökad trygghet, 

 minskad brottslighet och att fler brott 
kan klaras upp. Polisen och de professio

nella yrkesgrupper som ingår inom polisen 
bör ha ett stort utrymme att forma polisverk

samheten. För många  direktiv och särskilda regerings
uppdrag flyttar fokus från de huvudsakliga upp gifterna. 
Det innebär också ofta administrativa uppgifter. 
Riksdag och  regering ska sätta ramar, inte detaljstyra. 

Det som gäller hos polisen i fråga om behov 
av an  passat regelverk, tydliga yrkesroller och 
fler karriärvägar för akademiker gäller också på 
Ekobrottsmyndigheten.

J U S E K V I LL
• Att fler akademiker anställs inom polisen.
• Att arbetsuppgifterna breddas för akademikerna 

inom  polisen.
• Att regelverket anpassas så att det så långt som 

 möjligt ser till den enskildes kompetens. Alla polis
anställda med tillräcklig kompetens ska kunna få leda 
för under sökningar.

• Att yrkesrollerna ska vara tydliga och arbetsuppgifter 
ska anpassas efter kompetens.

• Att det ska finnas fler karriärvägar inom polisen.
• Att polisens uppdrag ska renodlas med fokus på ökad 

trygghet, minskad brottslighet och fler brott som 
klaras upp.

• Att polisen får ett stort utrymme att utforma den 
egna verksamheten.

Ö K A D P R O F E S S I O N A LI S E R I N G AV D Ö M A N D E T
Nämndemäns medverkan i svenska domstolar har 
mycket långa traditioner och är fortfarandet ett  tydligt 
inslag i rättsväsendet. Det finns idag cirka 8 300 
nämnde  män. I en tid då rättsväsendets verksamheter 
går mot en ökad professionalisering, finns det dock skäl 
att minska nämnde männens deltagande i dömandet. 
Det skulle också frigöra resurser. 

Nämndemän bör främst delta där de med sina erfaren
heter bäst kan bidra till väl övervägda av  göranden. I hov 
och kammarrätt, där fokus idag är på överprövning och 
där huvudregeln är att flera jurist domare deltar vid av
görandet, är det rimligt att nämnde män inte med verkar. 
I tings och förvaltningsrätt är det  rimligt att nämnde
män deltar i mindre utsträckning. Redan idag kan en 

Ökad 
professionalitet 

POLISEN
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ensam juristdomare avgöra vissa mål i första instans. 
Denna möjlighet bör utökas. I de fall då  nämndemän 
skulle delta i första instans är det rimligt att antalet 
 minskas från tre till två.

J U S E K V I LL
• Att nämndemän i hov och kammarrätt tas bort.
• Att fler avgöranden i tings och förvaltningsrätt 

avgörs av en juristdomare.
• Att det ska vara två nämndemän i  stället  för tre i 

de fall där nämndemän kvarstår.

M E R S P E CI A LI S E R I N G I N O M D O M S TO L A R N A 
Inom många områden i samhället blir man allt mer 
speciali serad. Det finns till exempel olika special
kammare vid Åklagarmyndigheten och åklagar
befattningar med inriktning mot olika brottstyper. 
Åklagare kan till exempel vara specialister på miljö brott 
eller våld i nära relationer. Detta är en naturlig utveck
ling då brottmålen i många fall blivit mer komplexa. 
Domstolarna har inte fullt ut följt med i utvecklingen. 
Idag saknas till exempel formell möjlighet till befordran 
för skickliga domare som inte vill bli chefer i tings och 
förvaltningsrätt. Det  saknas också tydliga karriärvägar 
för föredraganden och beredningsjurister på domstol.

När brottmålen blir mer komplexa och kraven på 
 kvalitet är höga bör möjligheterna till specialisering 

inom domstolsväsendet förstärkas. Mer specialisering 
skapar också möjligheter för den enskilde domaren att 
 ut vecklas och göra karriär. Det bidrar också till att göra 
domar yrket mer attraktivt för jurister utanför domstols
väsendet med särskilda kunskaper, som till exempel 
förvärvats i ett annat land. 

En förstärkt specialisering i domstol bör ske genom 
ökade möjligheter till vidareutbildning. Det bör också 
ske genom en ny form av specialistbefattning för 
domare. De nya befattningarna ska vara 
för ankrade i verksam hetens behov 
samt tillsättas av  regeringen efter 
beredning av Domarnämnden i 
likhet med vad som  gäller för 
tjänster som  ordinarie domare. 

Tydligare karriärvägar 
genom speciali sering för före
draganden och berednings
jurister är också ett bra sätt att 
möta ökade krav på dom stolarna. 
Det skulle också minska den idag höga 
personal omsättningen för dessa grupper. 

J U S E K V I LL
• Ha ökade möjligheter till vidareutbildning för domare.
• Ha nya befattningar av specialistkaraktär i domstol.
• Ha fler karriärvägar för föredraganden och 

berednings jurister.

DOM STOLEN
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F LE R VÄG A R I N I  R ÄT T S VÄ S E N D E T S Y R K E N
Rättsväsendets yrken har en hög attraktionskraft och 
många jurister bestämmer sig tidigt i karriären för 
en inriktning som åklagare, domare eller advokat. De 
 traditionella vägarna i form av bland annat notarie
tjänstgöring på i regel två år har, och ska ha stor bety
delse för kompetensförsörjningen. Dock behövs fler 
vägar in. Skickliga jurister som vill växla karriär senare 
i livet ska kunna göra det. De tar med sig erfarenheter 
från tidigare anställningar. Dessutom underlättar fler 
vägar in för jurister med utbildning eller erfarenhet från 
ett annat land. Det är också ett sätt att komma till rätta 
med de rekryteringssvårigheter som ibland 
finns till domartjänster. Självklart ska kraven 
på kvalitet på dem som anställs upprätt
hållas även när vägarna breddas. 

För att genomgå den särskilda 
domar utbildningen och för att  an ställas  
som åklagare ställs idag krav på notarie
tjänstgöring. Det är ett  rimligt grundkrav 
i de flesta fall och för den särskilda domar
utbildningen finns redan idag en  möjlighet 
till dispens från kravet. Den möjligheten 
används dock mycket  sällan och bör tillämpas oftare. 
Fler bör söka dispens och det bör också  initieras en 
diskussion med dom stolar och Domstolsverket om hur 
man ser på dagens dispensmöjlighet. 

För att anställas som åklagaraspirant eller extra 
 åklagare innebär dagens regler att endast reger
ingen kan ge dispens från kravet på notarietjänst
göringen. Beslut om dispens bör också kunna fattas 
av Riksåklagaren. Det kan till exempel finnas före
draganden och beredningsjurister på domstol som 
skaffat sig erfarenheter som enligt domstolschefens 
bedömning motsvarar notarietjänstgöring och som 
därför bör kunna komma ifråga. När det gäller anställ
ning som åklagare eller åklagaraspirant är advokater 
och andra kvalificerade jurister som inte har genomfört 
notarietjänstgöring också en tänkbar målgrupp.

Adjungering i hov eller kammarrätt har varit ett 
bra sätt för kvalificerade jurister som inte har gått den 

 särskilda domarutbildningen att skaffa sig erfarenheter 
av domaryrket. Dock har vägledande avgöranden 
som rör jäv gjort det svårare med adjungering. Det är 
olyckligt. Det behövs en lösning som gör att kvalifi
cerade jurister tillfälligt kan tjänstgöra i domstol utan 
dagens begränsningar. Ett tänkbart alternativ är att 
skapa en ny utbildningsanställning med tjänstgöring i 
hov eller kammarrätt samt eventuellt även tings eller 
förvaltningsrätt. Inriktningen skulle vara på  områden 
utanför den  en skildes tidigare yrkeskompetens. 
Jävsproblematiken skulle därmed kunna undvikas. 

Adjunktion i domstol i enstaka dispositiva tviste mål 
för advokater är ett sätt att skapa erfarenhets

utbyte och öka förståelse för varandras yrkes
roller. Sådan adjungering förekommer idag, 

men bara i mindre utsträckning. Möjligheten 
bör användas mer. 

Idag finns möjlighet att göra en generell 
intresseanmälan till Domarnämnden, vars 

uppgift är att ge förslag till regeringen vid 
utnämningar av ordinarie domare. Anmälan 

kan till exempel avse alla rådmanstjänster i 
Skåne. När ansökningstiden börjar gå ut, kan de 

som har anmält ett generellt intresse få veta vilka som 
sökt tjänsten och därefter avgöra om de själva vill söka. 
Att intresse anmälan idag är offentlig kan få vissa att 
avstå från en anmälan. Sekretess bör därför införas i 
intresse anmälningar och gälla till dess att anmälaren 
väljer att tas upp som sökande i ett visst ärende. 

Domarnämnden består av fem ledamöter som är 
eller har varit ordinarie domare. Därtill ingår två leda
möter som är jurister utanför domstolsväsendet och 
två  ledamöter som representerar allmänheten. Det är 
rimligt att nu på nytt överväga nämndens samman
sättning och ta ställning till om den är den bästa för att 
tillgodose både kvalitet och bredd i rekryteringen av 
ordinarie domare. 

Om det vid domstolarna kan erbjudas halvtids eller 
andra deltidsanställningar som ordinarie domare skulle 
det kunna öka sökbenägenheten hos en del externa 
jurister, bland annat äldre advokater. 

Ökad kvalitet

FLER  
VÄGAR IN
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J U S E K V I LL
• Att dispensmöjligheten från krav på notarietjänst

göring för den särskilda domarutbildningen används 
i större utsträckning.

• Att riksåklagaren får möjlighet att fatta beslut om 
dispens från krav på notarietjänstgöring för att få 
 anställas som åklagare.

• Att kvalificerade jurister ska få tjänstgöra tillfälligt 
i hov och kammarrätt utan dagens begränsningar. 
Tänkbart är en ny utbildningstjänstgöring för denna 
grupp.

• Att advokater ska kunna adjungeras vid enstaka mål 
i tviste mål i större utsträckning.

• Att sekretess införs vid intresseanmälningar som 
 ordinarie domare.

• Att domarnämndens sammansättning ska övervägas.
• Att halvtids eller andra deltidsanställningar som 

domare inrättas.

LI K A K A R R I Ä R FÖ R U T SÄT TN I N G A R FÖ R 
K V I N N O R O CH M Ä N 
Kvinnor utgör hälften eller fler av de jurister som 
anställs hos åklagarmyndigheten och vid domstolar och 
advokatbyråer. När det gäller andelen kvinnor på höga 
positioner ser det olika ut i rättsväsendet. Som exempel 
är en hög andel av cheferna på Åklagarmyndigheten 
kvinnor. På advokatbyråer är enbart var femte kvinna 
delägare och ser man till de största advokatbyråerna är 
det ännu färre kvinnor som är delägare.

Män och kvinnor ska självklart ha lika karriärförutsätt
ningar i rättsväsendet. Både för den enskilde individen 
och för kvaliteten i rättsväsendet är det viktigt att skick
liga och ambitiösa jurister har goda möjligheter att göra 
karriär. Det behövs fler kvinnor i ledande positioner på 
advokatbyråerna. 

Att till exempel arbetsgivarna satsar på ledarskaps
utbildningar och mentorprogram är ett sätt att skapa 
ökad bredd vid rekryteringar till höga positioner. Struktu
rerade och öppna rekryteringsprocesser kan också ha 
betydelse. Att lyfta fram såväl kvinnliga som manliga 
chefer som förebilder är ytterligare en viktig faktor. 

Arbetsliv och föräldraskap ska gå att kombinera. På 
moderna arbetsplatser ska det till exempel gå att arbeta 
deltid och att hämta och lämna barn på förskolan. Att 
arbetsgivaren ger föräldralediga medarbetare föräldra
lön, som komplement till föräldrapenningen, kan bidra 
till ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Så 
är det redan i dag på många arbetsplatser, men inte 
överallt. Det är också viktigt att personer på ledande 
positioner självklart bejakar föräldraskap och föräldra



8

ledighet. Även om advokatyrket ställer särskilda krav 
på till exempel medarbetarnas tillgänglighet går det att 
hitta lösningar som gör det möjligt att fungera bra både 
i arbetet och som förälder. 

J U S E K V I LL 
• Se satsningar på ledarskapsutbildningar och mentor

program.
• Ha strukturerade och öppna rekryteringsprocesser.
• Att både manliga och kvinnliga chefer lyfts fram som 

förebilder.
• Ha flexibla lösningar, som gör det möjligt att kombi

nera arbetsliv med föräldraskap.
• Att föräldralön införs vid föräldraledighet på alla 

arbets platser.

S L Å VA K T O M E N K VA LI F I CE R A D 
N OTA R I E TJÄ N S TG Ö R I N G 
Under sin tid på domstol handlägger och avgör notarien 
självständigt ett stort antal mål och ärenden. Notarien 
utgör därför en viktig resurs för domstolens dömande 
verksamhet. Notarietjänstgöringen innebär även en 
förberedelse för många andra traditionella juristyrken. 
För arbete som åklagare och för den särskilda domar
utbildningen är notarietjänstgöring idag ett krav. Även 
för advokatyrket och på myndigheter utanför rätts
väsendet, kommuner och departement är notarietjänst
göring en värdefull merit. Efter notarietjänstgöring 
förväntas juristen vara förberedd för samtliga dessa 
 arbeten. Notarietjänstgöringen har därmed ett direkt 
värde för våra domstolar såväl som för rättsväsendet 
i stort. 

Eftersom varje domstol utgör en egen myndighet, 
finns idag stora skillnader i omfattning och art av nota

riens arbetsuppgifter 
samt vilken intern utbild
ning som erbjuds. Efter 
tjänstgöring har varje notarie 
rätt till en skriftlig bedömning efter vissa kriterier, där
ibland yrkesskicklighet. Det finns dock ingen nationell 
och enhetlig ledning för hur dessa omdömen bör gra
deras, vilket gör bedömningarna svåra att jämföra. Det 
medför även oklarheter för hur bedömningar värderas 
vid antagningen till domarutbildningen. Det är därför 
svårt för den som söker domarutbildningen att fullt ut 
veta på vilka grunder denna antagning sker. 

Det är viktigt att det finns en god tillgång av notarie
platser. Genom att erbjuda fler så kallade pakettjänst
göringar, där en del av notarietiden förläggs på en 
annan myndighet, skapas utrymme så att fler får 
 möjlighet till notarietjänstgöring. Dessutom får man 
genom pakettjänstgöringen en ökad närhet mellan 
domstolen och övriga myndigheter 

Mot bakgrund av notarietjänstgöringens centrala 
roll i ett kvalificerat rättsväsende finns skäl att genom 
nationella riktlinjer säkerställa att alla notarier får rele
vant utbildning, att de uppgifter en notarie utför är 
kvalificerade och att betygssättning samt antagning till 
domarutbildning sker efter likvärdiga, jämförbara och 
transparenta kriterier. 

J U S E K V I LL 
• Ha en utökad central utbildning.
• Införa nationella riktlinjer för intern utbildning, 

 arbetets innehåll och gradering av omdömen.
• Se en ökad transparens vid antagning av fiskaler 

till domarutbildningen.
• Införa fler pakettjänstgöringar där en del av notarie

tiden förläggs på annan myndighet.

UTÖK AD 
UTBILDNING
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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 per
sonalen 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 över
gripande 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, motsvarande flyg
platskontroller med larmbågar, används brukar ett antal 
farliga föremål tas omhand. Säkerhetskontroll kan idag 
användas tillfälligt. Det finns också permanent säker
hetskontroll 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 domstols lokalerna.

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.

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 för
stärkt 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 hot
bild. 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 
person uppgifter av misstag lämnas ut från myndig
heter, 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 alterna
tiv. Det bör vara möjligt med ett svagare personupp
giftskydd. Det skulle till exempel kunna innebära att 
enskilda personer samt företag som gör uppgifterna 
tillgängliga på internet nekas åtkomst till de folkbok

Stärkt oberoende
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förda 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 verk
samhet som går ut på att sprida uppgifter om bland 
annat bostadsadresser och födelsedagar. 

Idag är flera aktörer inblandade i hot och riskbedöm
ningar och i bedömningar av vilka skyddsåtgärder som 
bör bli aktuella i ett visst fall. Ingen myndighet har ett 
övergripande ansvar eller möjlighet att göra en helhets
bedömning. 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 bostads
adresser och födelsedagar på internet.

• Ha en mer sammanhållen ordning för hot och risk
bedömningar och skyddsåtgärder.

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. Detsamma gäller 
övergrepp i rättssak. 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 rättsväsendets 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 lagstiftningen 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.

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 (incidentrappor
tering). 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 

STÄRK T 
SK YDD OCH 

FÖRBÄT TR AT 
STÖD
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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.

T Y D LI G G Ö R A N D E AV D E N O B E R O E N D E 
D O M A R RO LLE N
För domstolarnas oberoende är det viktigt att verksam
heten styrs och finansieras på ett sätt som möjliggör en 
långsiktig och stabil verksamhet. Även om höga krav 
ska ställas på att domstolarna arbetar effektivt, är det 
samtidigt av stor vikt att rättssäkerheten inte utsätts för 
risker till följd av besparingskrav. 

Det är för domarnas oberoende viktigt med villkor 
och arbetsförhållanden som ger ett verkligt utrymme 
för självständiga bedömningar. Domstolarnas inre 
organisa tion ska vara utformad på ett sätt som stöder 
det synsättet. Organisationerna kan se olika ut, men 
den enskilde domaren ska ha möjlighet att påverka det 
egna arbetets planering och innehåll. Att det finns ett 
visst självbestämmande för professionen i dessa frågor 
är viktigt för oberoendet, för yrkets attraktivitet och 
också för verksamhetens resultat. Därtill ska det finnas 
god tillgång till administrativt och tekniskt stöd i dom
stolarna. Den som är ordinarie domare ska kunna lägga 
sin arbetstid på kvalificerade juridiska arbetsuppgifter 
och på att handleda kollegor som är nyare i yrket. De 
som utnämns till chefer i domstolarna ska ha sådan 
ledarskapskompetens att de har förmåga att effektivt 
leda en verksamhet med dessa speciella förutsättningar.

J U S E K V I LL
• Att den enskilde domaren ska kunna påverka arbetets 

planering och innehåll.
• Att det ska finnas god tillgång till administrativt och 

 tekniskt stöd i domstolarna.
• Att det ska rekryteras domstolschefer med hög grad 

av ledarskapskompetens.

TI LLG Å N G TI LL R ÄT T S TRYG G H E T
Tillgången till rättstrygghet är en viktig grundprincip 
för medborgarnas förtroende för rättsväsendet och 
upplevelse av att de har möjlighet till rättvisa. Principen 
är också viktig för att rättsväsendets aktörer ska kunna 
fullgöra sina uppgifter och erbjuda ett rättsväsende 
som håller hög professionalitet, kvalitet och oberoende.

I tillgång till rättstrygghet ligger att enskilda ska 
kunna få sin sak prövad och få möjlighet till juridisk 
rådgivning.  När enskilda hamnar i tvister finns det ofta 
moment i tvisten som medför att de behöver juridisk 
kvalificerad rådgivning. Den möjligheten måste finnas 
oavsett var man bor. För att rätten till domstolspröv
ning ska kunna tillgodoses krävs en bra tillgång på, och 
återväxt av, skickliga advokater och rättsliga biträden, 
något som idag är ett problem i vissa delar av landet. 
För att fler ska välja att arbeta med brottmål, familjerätt 
och andra tvister som rör enskilda, krävs en översyn 
av beräkningsmodellen för ersättningsnivåerna i dessa 
typer av mål, den så kallade timkostnadsnormen.

En annan viktig del i tillgång till rättstrygghet är 
den enskildes möjlighet att driva ett ärende i dom
stol. I hemförsäkringen finns ett rättsskyddsmoment 
som ersätter kostnader för en tvist med en självrisk 
om 20–25 procent. Rättsskyddet ersätter egna och 
motpartens ombudskostnader. De som inte har en 
hem försäkring får istället förlita sig på den 
rättshjälp som staten betalar. Rättshjälpen 
utgår från den enskildes ekonomi och 
över en viss inkomst får man inte 
rättshjälp. Vid beslut om rättshjälp 
fastställs också en avgift som ökar 
procentuellt i förhållande till den 
enskildes ekonomiska situation. Den 
stiger idag brant i förhållande till 
 ekonomin. Detta sammantaget drabbar 
de ekonomiskt svagaste i samhället. 
Det försvårar deras möjligheter att driva 
ett ärende och ger därmed dem en sämre tillgång till 
rättstrygghet. De ekonomiska villkoren för att få rätts
hjälp har i många år varit oförändrade. Det är rimligt 
med en översyn av dessa villkor. Det finns bland annat 
behov av att ge fler människor möjlighet till rättshjälp.

J U S E K V I LL 
• Att timkostnadsnormen ses över för att säkerställa 

återväxten och tillgången till försvarare, målsägande
biträden och andra rättsliga biträden i hela landet.

• Höja inkomstgränsen för beviljande av rättshjälp, det 
vill säga rättshjälp ska vara möjligt att få beviljat vid 
högre inkomst än vad som är fallet idag.

• Justera beräkningen av rättshjälpsavgiften.

TILLGÅNG 
TILL R ÄT TS 
TRYGGHET
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