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Har jobbat deltid 
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Förekomst och 
hantering av kränkande 
särbehandling och 
sexuella trakasserier 
inom advokatkåren 

Kontakt: Maria Billing 

Kontakt på Novus: Per Fernström och 
Annelie Önnerud 

Datum:  11 april 2019 
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BAKGRUND 

Syftet med undersökningen är att göra en uppföljning och 
fördjupning av 2017 års undersökning där fokus var på 
förekomsten av sexuella trakasserier bland kvinnor inom kåren.  
 
I denna undersökning ingår även frågor om kränkande 
särbehandling samt att den riktat sig till både kvinnor och män. 
 

MÅLGRUPP 

Målgruppen för undersökningen har utgjorts av 
Advokatsamfundets samtliga kvinnliga och manliga advokater och 
biträdande jurister. 

GENOMFÖRANDE 
 
 
 
 
 
 

 
 
En profilkontroll jämfört med totala antalet medlemmar har 
gjorts. Profilen stämmer väl överens med det totala urvalet 
avseende ålder, titel och avdelning, men en vägning har 
gjorts på kön (från 50M/50K till 60M/40K) för att 
totalresultatet fullt ut ska spegla den verkliga profilen. 
 

Antal intervjuer: 
2 407 
Fältperiod 18 februari – 
18 mars 2019 

Metod: 
Webbenkät 

Om undersökningen 

Deltagarfrekvens: 
32% 

Fältperiod 18 feb – 
18 mars 2019 
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Insikter från 2017 
års undersökning 

 1 av 3 kvinnor anser sig vara/ha varit utsatta. 
 

 Ju större byrå, desto mer påtagligt är problemet. 
 

 Störst andel utsatta - yngre kvinnliga jurister på större byråer. 
 

 Vanligast är att en chef är den som utsätter andra, men trots 
det är kvinnliga delägare själva över tid lika drabbade. 
 

 Totalt har över 400 kvinnor beskrivit sina upplevelser. Ofta 
beskrivs de sexuella trakasserierna som kränkningar och 
ofredande av olika slag.  
 

 Kritiska tillfällen är personalfester, konferenser, middagar, 
events etc. 



4 © Novus 2019. All rights reserved.  www.novus.se 4 

Resultat 2019  



5 © Novus 2019. All rights reserved.  www.novus.se 5 

44 % 

48 % 

32 % 

17 % 

34% 

37% 

36% 

24% 

52% 

55% 

30% 

13% 

Ja, mot kränkande särbehandling

Ja, mot sexuella trakasserier

Nej

Vet ej

Totalt

Kvinna

Man

14 % 18 % 18 % 

44 % 

61 % 
76 % 

1 anställd 2-3 anställda 4-9 anställda 10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller fler
anställda

Rubrik –  
glöm inte strecket 
FRÅGA: Har din byrå en kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och/eller sexuella 

trakasserier? 

50% uppger att deras byrå har en kommunicerad policy mot kränkande 
särbehandling och/eller sexuella trakasserier 

BAS: Advokatbyrå med anställda: Totalt (n=2261),  
Kvinna (n=907), Man (n=1352) 

Netto JA 

50% 
40% 
57% 

Netto = hur många 
unika personer som 
angivit ett eller två svar  

14 % 

61 % 
52 % 

42 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN ANTAL ANSTÄLLDA – NETTO JA 50% 

ROLL – NETTO JA 50% 
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71 % 

9 % 

20 % 

66% 

12% 

22% 

75% 

6% 

19% 

Ja, jag vet vem jag skall vända
mig till och det är en person jag

gärna väljer att vända mig till

Ja, jag vet vem jag ska vända mig
till men det är ingen person jag

själv skulle välja att vända mig till

Nej

Totalt

Kvinna

Man

51 % 

72 % 70 % 72 % 75 % 75 % 

1 anställd 2-3 anställda 4-9 anställda 10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller fler
anställda

Rubrik –  
glöm inte strecket 
FRÅGA: Vet du vem du skall vända dig till om du skulle bli utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier? 

71% vet vem de ska vända sig till och gärna gör det om de utsätts för 
kränkningar/trakasserier 

BAS: Totalt (n=2407), Kvinna (n=961), Man (n=1444) 

58 % 

82 % 
67 % 66 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN ANTAL ANSTÄLLDA – VET VEM OCH GÄRNA VÄNDER MIG TILL 71% 

ROLL – VET VEM OCH GÄRNA VÄNDER MIG TILL 71% 
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Resultat – Kränkande särbehandling 
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13 % 

12 % 

10 % 

10 % 

6 % 

4 % 

4 % 

4 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

72 % 

1 % 

21 % 

18 % 

16 % 

16 % 

9 % 

6 % 

5 % 

7 % 

2 % 

0 % 

2 % 

3 % 

58 % 

1 % 

8 % 

8 % 

5 % 

6 % 

4 % 

2 % 

4 % 

2 % 

2 % 

1 % 

0 % 

0 % 

82 % 

1 % 

Ja, nedsättande språkbruk

Ja, maktmissbruk

Ja, medveten tilldelning av för lite eller för mycket arbete, eller att du
erhållit arbetsuppgifter som inte är relevanta för din position

Ja, överdriven kontroll eller underminering av ditt arbete eller
regelbunden, irrelevant kritik eller kritik som inte är konstruktiv

Ja, utfrysning eller att du behandlas illa för att du för fram
åsikter/klagomål

Ja, hot eller ogrundade kommentarer om din anställningstrygghet

Ja, ryktesspridning

Ja, hindrats från befordran eller utbildningsmöjligheter

Ja, andra former av outtalade eller uttalade hot

Ja, våld eller hot om våld

Ja, utfrysning av annat skäl inklusive mobbning via sociala medier

Ja, annat

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

27% har utsatts för kränkande särbehandling 

FRÅGA: Har du under din tid som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå utsatts för kränkande särbehandling på 

något av följande sätt? 

BAS: Totalt (n=2407), Kvinna (n=961), Man (n=1444) 

Netto JA 

27% 
41% 
17% 

23 % 
29 % 27 % 24 % 24 % 30 % 

1 anställd 2-3 anställda 4-9 anställda 10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller fler
anställda

21% 24% 
34% 28% 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – NETTO JA 27% 

ROLL – NETTO JA 27% 

TOTALT/KÖN 
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Utsatts för kränkande särbehandling (27% av samtliga) 

43% uppger att kränkningen inträffat under de senaste 12 månaderna 

FRÅGA: Har denna kränkande särbehandling inträffat de senaste tolv 

månaderna? 

43% 

56% 

2% 

49 % 

49 % 

1 % 

33 % 

66 % 

2 % 

Ja

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

Denna siffra motsvarar 12% 
av samtliga ledamöter och 
biträdande jurister 

(20% av samtliga) 

 
(6% av samtliga) 

46 % 
38 % 

45 % 48 % 50 % 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50 eller fler
anställda

14 % 12 % 

48 % 

75 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN ANTAL ANSTÄLLDA – JA 43% 

ROLL – JA 43% 

BAS: Utsatts för kränkande särbehandling, Totalt (n=646), 

Kvinna (n=395), Man (n=251) 
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Utsatts för kränkande särbehandling                
(27% av samtliga) 

68% uppger att en chef 
har utsatt dem för den 
kränkande 
särbehandlingen 

BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Vem eller vilka är det som utsatt dig för den 
kränkande särbehandlingen? 

68 % 

39 % 

11 % 

9 % 

5 % 

3 % 

71% 

40% 

14% 

10% 

4% 

3% 

64% 

38% 

5% 

7% 

5% 

2% 

Chef

Kollega inom byrån, ej chef

Klient eller annan person
kopplad till klient

Branschkollega utanför
byrån

Annan person

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Utsatts för kränkande 

särbehandling, Totalt (n=646), Kvinna 

(n=395), Man (n=251) 

78 % 74 % 69 % 
62 % 

4-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50 eller fler
anställda

63 % 61 % 

82 % 
64 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – CHEF 68% 

ROLL – CHEF 68% 
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23% har utsatts minst varje månad 

FRÅGA: Ungefär hur ofta har du varit utsatt för kränkande särbehandling under de senaste 12 
månaderna i din roll som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå? 

 

BAS: Utsatt för kränkande särbehandling senaste 12 månaderna, Totalt (n=274), 

Av de som blivit utsatta för kränkande särbehandling 
senaste 12 månaderna har 9% utsatts minst varje 

vecka och 23% har utsatts minst varje månad 
 

 
 
 

33 % 

23 % 

16 % 
14 % 

8 % 

1 % 5 % 

Vid ett enstaka
tillfälle

Någon gång
per halvår

Varje kvartal Varje månad Varje vecka Varje dag Vill ej uppge
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25 % 

16 % 

13 % 

10 % 

4 % 

0 % 

7 % 

46 % 

2 % 

26 % 

16 % 

13 % 

11 % 

5 % 

0 % 

8 % 

46 % 

1 % 

22 % 

16 % 

13 % 

6 % 

3 % 

0 % 

4 % 

46 % 

6 % 

Ja, talat med chef

Ja, talat med den som trakasserat

Ja, talat med annan representant för arbetsgivaren eller
HR

Ja, talat med annan extern part

Ja, talat med facket

Ja, anmält händelsen till polis

Ja, annan åtgärd

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

Rubrik –  
glöm inte strecket 
FRÅGA: Har du själv agerat med anledning av den kränkande särbehandling 

du utsatts för under de senaste 12 månaderna? 

Utsatt för kränkande särbehandling senaste 12 månaderna (12% av samtliga) 

51% har  själva agerat 
Signifikanta skillnader 

 

Följande undergrupper svarar i högre grad följande:  

Xxxx (xxx%) 

• Xxxx (x%) 

 

Xxxxxx (x%) 

• xxxx(xx%) 

 

 

 

BAS: Utsatt för kränkande särbehandling senaste 12 månaderna, Totalt (n=274), Kvinna (n=194), Man (n=80) OBS LÅG BAS 

Netto JA 

51% 
53% 
49% 
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Rubrik –  
glöm inte strecket 
FRÅGA: Av vilket eller vilka skäl har du inte agerat med anledning av den 

kränkande särbehandling du utsatts för? 

Har inte själv agerat med anledning av kränkande särbehandling (5% av 

samtliga)  

64% saknar förtroende för att deras agerande 
kan göra skillnad 

BAS: Har inte agerat med anledning av kränkande särbehandling, 
Totalt (n=127) 

64 % 

29 % 

17 % 

5 % 

10 % 

8 % 

Saknar förtroende för att mitt agerande kan göra skillnad

Rädsla för repressalier

Ingen att vända sig till

Bytt arbetsplats

Annat

Vill ej uppge

Totalt
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BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Vet du om någon medarbetare på samma 

arbetsplats utsatts för kränkande särbehandling? 

23 % 

11 % 

10 % 

4 % 

2 % 

67 % 

2 % 

30% 

13% 

14% 

3% 

3% 

59% 

2% 

19% 

10% 

8% 

4% 

1% 

72% 

2% 

Ja, jag vet om att en biträdande
jurist utsatts

Ja, jag vet om att en administrativ
medarbetare utsatts

Ja, jag vet om att en anställd
advokat utsatts

Ja, jag vet om att en delägare
utsatts

Ja, jag vet om att en
studentmedarbetare utsatts

Nej

Vill ej uppge
Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Advokatbyrå med anställda,  

Totalt (n=2261), Kvinna (n=907), Man (n=1352) 

 

31% vet om någon 
medarbetare på samma 
arbetsplats som utsatts 
för kränkande 
särbehandling 

Netto JA 

31% 
39% 
26% 

16 % 19 % 26 % 28 % 28 % 
40 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

19 % 
29 % 

37 % 32 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – NETTO JA 31% 

ROLL – NETTO JA 31% 
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Resultat - Sexuella trakasserier 
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11 % 

7 % 

7 % 

6 % 

3 % 

3 % 

2 % 

1 % 

81 % 

0 % 

24 % 

15 % 

12 % 

13 % 

4 % 

4 % 

3 % 

1 % 

64 % 

1 % 

3 % 

1 % 

3 % 

2 % 

1 % 

2 % 

1 % 

1 % 

93 % 

0 % 

Ja, jag har tagit emot sexistiska
kommentarer, inklusive skämt av sexuell

natur eller med anspelning på kön

Ja, jag har blivit föremål för blickar som fått
mig att känna mig obekväm

Ja, jag har varit utsatt för olämplig fysisk
kontakt, till exempel klappar, nypningar,

kroppslig kontakt i form av strykningar med
kroppen eller annan olämplig…

Ja, jag har blivit föremål för kommentarer,
visslingar eller andra yttranden med sexuell

innebörd

Ja, jag har tagit emot förslag om sex eller
sexuellt relaterad handling, sexuell invit

eller annan påtryckning om sex

Ja, jag har varit utsatt för olämplig fysisk
kontakt av allvarligt slag, till exempel

kyssar, tafsande eller smekningar

Ja, jag har tagit emot e-post eller
meddelanden på sociala media med

sexuellt innehåll eller med sexuella inviter

Ja, annat

Nej

Ville ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

FRÅGA: Har du i din roll som advokat eller biträdande 

jurist på en advokatbyrå utsatts för sexuella trakasserier 

till exempel på något eller några av följande sätt? 

BAS: Totalt (n=2407), Kvinna (n=961), Man (n=1444) 

18% har i sin roll på en 
advokatbyrå utsatts för 
sexuella trakasserier 

9 % 
17 % 16 % 12 % 18 % 24 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

10 % 15 % 
25 % 20 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd
advokat

Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – NETTO JA 18% 

ROLL – NETTO JA 18% 

Netto  JA 

18% 
35%* 

7% 

Alternativ som har noll på 
totalen har kvinnor svarat 
0,5% på samtliga 

TOTALT/KÖN 

*2017 svarade en tredjedel av 
kvinnorna att de har utsatts för 
sexuella trakasserier 
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Utsatts för sexuella trakasserier                        
(18% av samtliga) 

48% uppger att en 
kollega har utsatt dem 
för sexuella trakasserier 

BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Vem eller vilka är det som utsatt dig för sexuella 
trakasserier? 

48 % 

40 % 

27 % 

17 % 

8 % 

3 % 

45% 

46% 

30% 

19% 

6% 

2% 

57% 

20% 

17% 

8% 

16% 

6% 

Kollega inom byrån, ej chef

Chef

Klient eller annan person
kopplad till klient

Branschkollega utanför
byrån

Annan person

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Utsatts för sexuella trakasserier,  

Totalt (n=440), Kvinna (n=335), Man 

(n=105) 

KOLLEGA 48% 

CHEF 40% 

58% på byråer med 50 eller fler 
anställda har svarat kollega 

55% av de anställda advokaterna 
har svarat chef 
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38% 

61% 

0% 

42 % 

58 % 

0 % 

26 % 

73 % 

1 % 

Ja

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

Denna siffra motsvarar 7% 
av samtliga ledamöter och 
biträdande jurister 

19 % 
30 % 

66 % 

Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN 

ROLL – JA 38% 

Har utsatts för sexuella trakasserier (18% av samtliga) 

38% uppger att de utsatts för sexuella trakasserier de senaste 
tolv månaderna 

FRÅGA: Har detta inträffat de senaste tolv månaderna? 

BAS: Utsatts för sexuella trakasserier, 

Kvinna Totalt (n=440), (n=335), Man 

(n=105) 

(15% av samtliga) 

 
(2% av samtliga) 

Bland företag med 50 eller fler anställda uppger   

44%  
(11% av samtliga på byråer 50+ anställda) 

att sexuella trakasserier inträffat de senaste 12 
månaderna 

ANTAL ANSTÄLLDA – JA 38% 

2017 : 13% av 
kvinnorna angav att  
att de utsatts för 
sexuella trakasserier de 
senaste 12 månaderna. 
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Har utsatts för sexuella trakasserier under de senaste tolv månaderna 
(7% av samtliga)  

50% utsatts 2-5 gånger  
37 % 

50 % 

5 % 

4 % 

4 % 

1 gång

2-5 gånger

6-10 gånger

Fler än 10 gånger

Vill ej uppge

Totalt

FRÅGA: Ungefär vid hur många tillfällen har du varit utsatt för sexuella 

trakasserier under de senaste 12 månaderna i din roll som advokat eller 

biträdande jurist på en advokatbyrå? 

BAS: Utsatts för sexuella trakasserier de senaste tolv månaderna, 
Totalt (n=167) 

TOTALT 



20 © Novus 2019. All rights reserved.  www.novus.se 20 

Har utsatts för sexuella trakasserier under de senaste tolv 
månaderna (7% av samtliga)  

37% har agerat med anledning av 
sexuella trakasserier 

FRÅGA: Har du själv agerat med anledning av de 

sexuella trakasserier du utsatts för under de senaste 12 

månaderna? 

16 % 

10 % 

7 % 

6 % 

1 % 

0 % 

5 % 

61 % 

3 % 

20% 

9% 

6% 

6% 

2% 

1% 

5% 

61% 

2% 

0% 

18% 

9% 

8% 

0% 

0% 

5% 

57% 

8% 

Ja, talat med chef

Ja, talat med den som trakasserat

Ja, talat med annan representant
för arbetsgivaren eller HR

Ja, talat med annan extern part

Ja, talat med facket

Ja, anmält händelsen till polis

Ja, annan åtgärd

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Utsatts för sexuella trakasserier under de senaste 12 
månaderna, Totalt (n=167), Kvinna (n=140), Man (n=27) 

Netto JA 

37% 
37% 
35% 
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Har inte själv agerat med anledning 

av sexuella trakasserier (4% av 

samtliga) 

53% saknar förtroende 
för att deras agerande 
kan göra skillnad 

53 % 

21 % 

11 % 

4 % 

19 % 

20 % 

59% 

22% 

13% 

5% 

18% 

17% 

Saknar förtroende för att mitt agerande kan
göra skillnad

Rädsla för repressalier

Bytt arbetsplats

Ingen att vända sig till

Annat

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

FRÅGA: Av vilket eller vilka skäl har du inte agerat med 

anledning av den sexuella trakasserier du utsatts för? 

BAS: Har inte agerat med anledning av de sexuella trakasserier de 
utsätts för, Totalt (n=101), Kvinna (n=86) 

TOTALT/KVINNOR 

Exempel: 
• Engångshändelse/tog inte 

illa vid mig/inte brytt mig 
• Hände för länge sedan 
• Orkar inte tjata/ville inte 

göra en stor grej av det 
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BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Vet du om någon medarbetare på samma arbetsplats 
utsatts för sexuella trakasserier? 

17 % 

8 % 

5 % 

2 % 

1 % 

76 % 

1 % 

20% 

9% 

7% 

3% 

1% 

72% 

2% 

15% 

8% 

4% 

2% 

1% 

79% 

1% 

Ja, jag vet om att en biträdande
jurist utsatts

Ja, jag vet om att en administrativ
medarbetare utsatts

Ja, jag vet om att en anställd
advokat utsatts

Ja, jag vet om att en
studentmedarbetare utsatts

Ja, jag vet om att en delägare
utsatts

Nej

Vill ej uppge

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Advokatbyrå med anställda,  

Totalt (n=2261), Kvinna (n=907), Man (n=1352) 

 

22% vet om att någon 
medarbetare på samma 
arbetsplats utsatts för 
sexuella trakasserier 

Netto JA 

22% 
26% 
20% 

12 % 11 % 10 % 14 % 
25 % 

34 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

10% 
21% 26% 23% 

Enmansbyrå Delägare Anställd
advokat

Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – NETTO JA 22% 

ROLL – NETTO JA 22% 
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47% uppger att deras arbetsplats har informerat om vad som gäller rörande 
kränkande särbehandling och sexuella trakasserier 

FRÅGA: Har man på din arbetsplats under det senaste året informerat de anställda om vad 

som gäller rörande kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen? 

 

38 % 

46 % 

39 % 

14 % 

31 % 

41 % 42 % 

16 % 

43 % 

50 % 

37 % 

13 % 

Ja, angående kränkande
särbehandling

Ja, angående sexuella
trakasserier

Nej Vet ej/ingen uppfattning

Totalt Kvinna Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Advokatbyrå med anställda, Totalt (n=2261), Kvinna (n=907), Man 
(n=1352) 

Netto JA 

47% 
42% 
50% 

7 % 12 % 19 % 
35 % 

59 % 
74 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

8 % 

56 % 49 % 
42 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokatBiträdande jurist
(ej advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – JA 47% 

ROLL – JA 47% 
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34 % 

31 % 

40 % 

24 % 

26% 

23% 

44% 

27% 

39% 

36% 

38% 

21% 

Ja, angående sexuella trakasserier

Ja, angående kränkande
särbehandling

Nej

Vet ej/ingen uppfattning

Totalt

Kvinna

Man

4 % 10 % 12 % 
27 % 

38 % 

61 % 

1 anställd 2-3 anställda 4-9 anställda 10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller fler
anställda

3 % 

46 % 
36 % 

28 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN ANTAL ANSTÄLLDA – JA 36% 

ROLL – JA 36% 

36% uppger att deras arbetsgivare har vidtagit några åtgärder för att arbeta 
förebyggande mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier 

FRÅGA: Har din arbetsgivare under de senaste 12 månaderna vidtagit några 

åtgärder för att arbeta förebyggande för att motverka kränkande särbehandling och 

sexuella trakasserier? 

BAS: Advokatbyrå med anställda,  
Totalt (n=2261), Kvinna (n=907), Man (n=1352) 

Netto JA 

36% 
29% 
41% 
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61 % 

43 % 
35 % 

Delägare Anställd advokat Biträdande jurist (ej
advokat)

TOTALT/KÖN 

ROLL – NETTO JA 50% 

Arbetsgivare vidtagit åtgärder för att motverka kränkande särbehandling/sexuella trakasserier  

40% tycker att de åtgärder som gjorts har lett till önskade förbättringar 

FRÅGA: Har de åtgärder som vidtagits under året som gått lett till några 

förbättringar när det gäller att motverka kränkande särbehandling och sexuella 

trakasserier? 

BAS: Arbetsgivare vidtagit åtgärder,  
Totalt (n=809),  

Kvinna (n=261), Man (n=548) 

40 % 

10 % 

4 % 

46 % 

29% 

17% 

8% 

46% 

45% 

8% 

2% 

46% 

Ja, i önskad omfattning

Ja, men inte i tillräcklig omfattning

Nej

Vet ej

Totalt

Kvinna

Man

Netto JA 

50% 
46% 
52% 
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42% tycker det har blivit 
lättare att prata om/säga 
ifrån mot sexuella 
trakasserier/ kränkande 
särbehandling 

BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Tycker du att det har blivit lättare att prata 

om/säga ifrån mot sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandling på din arbetsplats sedan #metoo och 

#medvilkenrätt? 

16 % 

26 % 

26 % 

3 % 

29 % 

19% 

32% 

25% 

2% 

23% 

14% 

23% 

26% 

4% 

33% 

Ja, mycket lättare

Ja, något lättare

Nej, ingen skillnad

Nej, tvärtom svårare

Vet ej/ingen uppfattning

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Advokatbyrå med anställda,  

Totalt (n=2261), Kvinna (n=907), Man (n=1352) 

 

JA 

42% 
51% 
36% 

 NEJ 

29% 
27% 
31% 

15 % 
28 % 32 % 

42 % 43 % 
53 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

18 % 

42 % 43 % 45 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd
advokat

Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA –  JA 42% 

ROLL – JA 42% 
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38% är positiva till 
Advokatsamfundets 
hantering av diskussionen 
i samband med #metoo 
och #medvilkenrätt 

BAS: Totalt (n=2407) 

FRÅGA: Hur ser du på Advokatsamfundets hantering av 

den diskussion som uppstod i samband med #metoo och 

#medvilkenrätt? 

12 % 

26 % 

14 % 

8 % 

29 % 

11 % 

10% 

23% 

20% 

11% 

24% 

11% 

13% 

28% 

10% 

5% 

32% 

12% 

Mycket bra

Ganska bra

Mindre bra

Inte alls bra

Ingen uppfattning

Jag har inte fått
information om på vilket
sätt Advokatsamfundet
hanterat diskussionen

Totalt

Kvinna

Man

TOTALT/KÖN 

BAS: Totalt (n=2407), Kvinna (n=961), Man 

(n=1444) 

Mycket/ 
ganska bra 

38% 
34% 
41% 

Mindre/inte 
alls bra 

22% 
31% 
15% 

40 % 44 % 40 % 42 % 36 % 33 % 

1 anställd 2-3
anställda

4-9
anställda

10-19
anställda

20-49
anställda

50 eller
fler

anställda

47 % 44 % 
36 % 30 % 

Enmansbyrå Delägare Anställd
advokat

Biträdande
jurist (ej
advokat)

ANTAL ANSTÄLLDA – MYCKET/GANSKA BRA 38% 

ROLL – MYCKET/GANSKA BRA 38% 
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Att bära med sig  
från undersökningen 

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

27% av samtliga har utsatts för kränkande 

särbehandling (41% av kvinnorna, 17% av 

männen). Vanligast är ett nedsättande 

språkbruk och maktmissbruk. 

 Av dessa anger 43% (12% av samtliga) att 

det skett de senaste 12 månaderna. 

 

 20% av samtliga kvinnor har utsatts de 

senaste 12 månaderna. Motsvarande 

siffra för män är 6%. 

 

 Vanligast är att chefen kränker (68%), 

men på större byråer är det ofta också en 

kollega (46%). 

 

 Av de som kränkts anger 51% att de 

agerat, vanligast är att man pratat med 

chef (25%). 

  

 Av de som inte agerat anger 64% att man 

saknar förtroende för att det gör skillnad 

SEXUELLA TRAKASSERIER 

18% av samtliga har utsatts för sexuella 

trakasserier (35% av kvinnorna, 7% av 

männen). 

 Av de som utsatts anger 38% (7% av 

samtliga) att det skett de senaste 12 

månaderna. 

 

 15% av samtliga kvinnor har utsatts de 

senaste 12 månaderna. Motsvarande 

siffra för män är 2%. 

 

 Vanligast är att det är en kollega som har 

utsatt en annan kollega (48%). 

 

 Av de som kränkts har 37% agerat, 

kvinnorna pratar ofta med chef, männen 

pratar oftare med den som trakasserat. 

  

 Av de som inte agerat anger 53% att man 

saknar förtroende för att det gör skillnad. 

Ytterligare 21% avstår p g a rädsla för 

repressalier. 
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Att bära med sig  
från undersökningen 

POLICYS/INFORMATION 

50% anger att det finns en policy mot kränkande 

särbehandling och-/eller sexuella trakasserier. 

• Ju större byrå desto vanligare är att man har 

anser att det finns/har gjorts (50+ anst: 76%). 

 

47% anger att deras arbetsplats har informerat 

om vad som gäller rörande kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier. 

• Ju större byrå desto vanligare är att man har 

anser att det finns/har gjorts (50+ anst: 74%). 

 

36% anger att arbetsgivaren under de senaste 12 

månaderna vidtagit åtgärder för att arbeta 

förebyggande för att motverka kränkande 

särbehandling och sexuella trakasserier. Av de 

som angivit att man vidtagit åtgärder anger 40% 

att de varit i önskad omfattning. 

 

I samtliga tre delfrågor ovan är det färre kvinnor 

än män som anser att så är fallet.  

I samtliga tre delfrågor anser fler delägare än 

övriga att det finns/gjorts. 

LÄTTARE ATT SÄGA IFRÅN? 

80% vet vem man skall vända sig till om 

man blir utsatt. 

• 71% vänder sig gärna till den personen 

• 9%  vill inte vända sig till den personen. 

 

42% anser att det har blivit lättare att prata 

om/säga ifrån mot sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling på din arbetsplats 

sedan #metoo och #medvilkenrätt 

• Ju större byrå desto fler anger att det 

blivit lättare (53%) 
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Indikatorer att bära med sig till ett nästa steg 

• 36% anger att det har vidtagits någon form av åtgärder. 40% av dessa 

anger att åtgärderna har varit i önskad omfattning. 
 

• 64% av de som utsatts för kränkande särbehandling men ej agerat 

saknar förtroende för att det skulle göra skillnad. 

• 53% av de som utsatts för sexuella trakasserier men ej agerat saknar 

förtroende för att det skulle göra skillnad. 
 

• 29% av de som utsatts för kränkande särbehandling men ej agerat är 

rädda för repressalier. 

• 21% av de som utsatts för sexuella trakasserier men ej agerat är rädda 

för repressalier. 
 

•  9% vill inte vända sig till den person de ska prata med. 

Signifikanta skillnader 

 

Följande undergrupper svarar i högre grad följande:  

Xxxx (xxx%) 

• Xxxx (x%) 

 

Xxxxxx (x%) 

• xxxx(xx%) 
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Åtgärderna var väldigt begränsade, och arbetsgivaren vägrade ta en egentlig 
ställning i frågan. Vi hade ett enda informationsmöte tillsammans med alla på 
byrån, inklusive de som var "skyldiga". Inga konkreta eller "seriösa" åtgärder 

vidtogs. 

Anser inte att arbetsgivarens åtgärder             
lett till förbättringar  

Mer konkreta åtgärder 
och kontinuerlig 
uppföljning efterfrågas 

FRÅGA: Du angav att du inte tyckte att åtgärderna har lett till 
de förbättringar som du önskat. Utveckla kort vad du upplever 
saknas. 

Angett svar: 61 

Urval av citat 

”Tydligare uppföljningsarbete och 
öppnare diskussioner om problemen.” 

Begränsade, ej 
konkreta åtgärder 

Vissa som inte 
efterföljer policys 

Ingen kontinuerlig 
uppföljning, diskussion 

52 % 48 % 

Besvarat frågan Vet ej

”Åtgärderna var väldigt begränsade, 
och arbetsgivaren vägrade ta en 
egentlig ställning i frågan. Vi hade ett 
enda informationsmöte tillsammans 
med alla på byrån, inklusive de som 
var "skyldiga". Inga konkreta eller 
"seriösa" åtgärder vidtogs.” 

”Fåtal personer som begår sexuella 
trakasserier. Beteendena har ej ändrats.” 

”Det är bara skriftliga rutiner, de omsätts 
aldrig i praktiken och betyder ingenting.” 

”Jag upplever att inte samtliga 
anställda på byrån följer de 
policys som finns, gäller 
framförallt äldre män.” 

Se separat listning för samtliga öppna svar 
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Tydliggöra att det är en del av det advokatetiska 
regelverket 

Förslag på åtgärder 
Advokatsamfundet  
bör vidta 

FRÅGA: Föreslå åtgärder som Advokatsamfundet bör vidta för 
att förebygga sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling på advokatbyråerna. 

Angett svar: 371 

Urval av citat 
”Skyldighet för advokatbyråer 

varje år visa för samfundet vilka 
åtgärder som görs för att 

förebygga, på samma sätt som 
byråerna ska visa att advokater 

har uppfyllt det årliga 
utbildningskravet.” 

Utbildning 

Tillsätta ombudsperson/ 
utomstående person 

Tydliggöra/ändra etiska 
reglerna  

Fortsatt debatt/diskussion 

15 % 

85 % 

Besvarat frågan Vet ej

Advokatsamfundet måste 
erkänna problemet, ta det 

på allvar, erbjuda stöd 

Ställ krav på byråerna 

”Långsiktig uppföljning. Bra med återkommande undersökningar som denna 
(bör ske varje år). Advokatsamfundet bör ställa hårdare krav mot byråerna 
om systematisk och återkommande arbete med dessa frågor (minst årligen) i 
o m problemens omfattning generellt.” 

”Tydligt ta avstånd och informera om vad 
följderna kan bli vid sådant beteende. 
Uppmärksamma och erkänna problemen inom 
branschen. Hålla obligatoriska utbildningar för 
män om hur man beter sig mot andra 
medmänniskor/kvinnor.” 

Obligatorisk utbildning för ALLA verksamma advokater. Ha en 
sida i Advokaten som tar upp detta med exempel och egna 
berättelser utifrån olika teman. 

”Fortsätta arbetet även om debatten tystnar 
framöver. Att utdela varningar när det 
framkommer oacceptabelt agerande.” 

”Tillsätta en motsvarande "ombudsman" 
som biträdande jurister och advokater kan 
vända sig till” 

”Tydliggöra att det är en del av det 
advokatetiska regelverket” 

”Utbildning, åtgärdsplan för när sexuella 
trakasserier inträffar på samfundets egna event 
(om så ej redan har implementerats), stöttande 

uttalanden som visar att man står bakom 
samfundets kvinnliga medlemmar och kvinnors rätt 

i allmänhet.” 

Uppföljning 

Se separat listning för samtliga öppna svar 
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Vi på Novus älskar frågor 
 

 

 

 

 

 

Kontakter på Novus 

 

 

Konsult 

Per Fernström 

Mobil: 0739 40 39 19 

E-post: per.fernstrom@novus.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projektledare 
Annelie Önnerud 

Mob: 0739 40 37 61 

E-post: annelie.onnerud@novus.se 
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Bilagor  
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ANTAL ANSTÄLLDA ÅLDER TITEL 

KÖN AVDELNING ROLL 

BAS: Totalt (n=2407) 

6 % 
5 % 

51 % 
16 % 

1 % 
17 % 

5 % 

Mellersta

Norra

Stockholm

Södra

Utland

Västra

Östra

11 % 

37 % 

21 % 

32 % 

Enmansbyrå

Delägare

Anställd advokat

Biträdande jurist (ej advokat)

6 % 

4 % 

8 % 

19 % 

13 % 

14 % 

36 % 

0 % 

Enmansföretagare utan anställd

1

2-3

4-9

10-19

20-49

50 eller fler

Vet ej

22 % 

30 % 

19 % 

15 % 

14 % 

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

67 % 

33 % 

0 % 

0 % 

Advokat

Biträdande
jurist

Konsult

Trainee

Bakgrund 

50 50 

HUR LÄNGE SAMMANSLAGT 
ARBETAT PÅ ADVOKATBYRÅ 

HUR LÄNGE ANSTÄLLD PÅ 
NUVARANDE ADVOKATBYRÅ 

16 % 

19 % 

20 % 

13 % 

32 % 

Mindre än 1 år

1-2 år

3-5 år

6-10 år

Mer än 10 år

8 % 

14 % 

18 % 

15 % 

44 % 

Mindre än 1 år

1-2 år

3-5 år

6-10 år

Mer än 10 år

Profilen stämmer väl överens med Advokatsamfundets medlemmar. Resultatet är dock viktat på kön till män 60% och kvinnor 40% 
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Urvalet och antal 
svar jämfört med 
förra mätningen 

 Utskick till 7678 advokater, biträdande jurister, enmansbyråer 
och delägare. Av dessa är det 295 st som aktiverat länken och 
sedan hoppat av och ej genomfört undersökningen. 

 257 st har aktivt tackat nej till att medverka och 94 studsar av 
emailadressen. 

 2407 har besvarat undersökningen och det ger en 
svarsfrekvens på 32% 

 
Cirka 10-15 inkommande mail om undersökningen där det har varit flest kommentarer om att 
länken ej fungerar eller att man skickat undersökningen vidare i tron att fler ska kunna besvara 
undersökningen. 

 
Undersökningen 2017 om sexuella trakasserier var riktad till 
kvinnor och under metoo-kampanjen. Därför svårt med en direkt 
jämförelse. 
 
 Utskick till 3009 kvinnliga advokater och biträdande jurister 
 Sammanlagt genomfördes 1621 intervjuer och det var en 

svarsfrekvens på 55% 
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Några referenser 

Novus:  
64% av kvinnorna har någon gång upplevt att de blivit 
sexuellt trakasserad eller sexuellt förolämpad.   

Läkarförbundet:  
40 procent av alla kvinnliga läkare har blivit utsatta för 
sexuella trakasserier eller övergrepp i sitt yrke 

Expressen: 
Var tredje kvinna har utsatts för sexuella övergrepp eller 
ovälkomna sexuella närmanden på sin arbetsplats. Värst 
drabbade är kvinnor inom servicebranschen, där hotell- och 
restauranganställda ingår – där har hälften drabbats.   
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Advokatsamfundets 
bidrag för att stävja 
sexuella 
trakasserier – 
spontant (2017) 

Diskutera frågan Bredda frågan Stärk kvinnors roll 

Påverka ägarna Undersök mer Handlingsplaner 

Information Ge utsatta stöd Ta fram policy 

Ta ställning Utred anklagelser Prata kultur 

Erkänn problemet Se allvaret Följ upp byråerna 

Håll kurser Stärk utbildningen Nolltolerans 

Fråga:  

Vad anser du att Advokatsamfundet kan 

bidra med för att stävja sexuella 

trakasserier på landets advokatbyråer? 
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering. 
 
 
 
 
 
 
För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns. 
 
Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats. 

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen. 
 

Publiceringsregler 


