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Om undersökningen
Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning 
till samtliga personer som under perioden fullgjort sin notariemeritering hos Sveriges 
Domstolar. Rapporten bygger på svar från drygt 300 notarier. De svarande utgörs till  
två tredjedelar av tingsrättsnotarier och en tredjedel av förvaltningsrättsnotarier.1 

I enkäten fanns bland annat frågor om introduktion till notarietjänstgöringen, arbetsuppgifter, 
utbildnings- och studiebesöksmöjligheter, handledarskap, betyg och arbetstid. Utöver flervalsfrågor har 
respondenterna kunnat fylla i fritextsvar på ett flertal frågor. Saco-S Domstol har analyserat enkätsvaren 
och har kunnat identifiera en rad tendenser som presenteras i rapporten. De frågor som redovisas i 
rapporten är sådana som Saco-S Domstol bedömer har störst relevans för notarier som grupp. Svaren 
från tingsrätts- och förvaltningsrättsnotarier presenteras samlat om inte annat anges. 

Rapporten är indelad i tre avsnitt
• Utbildningstjänst
• Arbetstid och arbetsbelastning samt möjlighet att få ersättning för sitt arbete
• Handledning och betygsättning

!

I anslutning till varje avsnitt presenteras ett antal åtgärdsförslag. Det ska dock poängteras att det inte är 
någon uttömmande lista av åtgärder, utan att de utgör exempel på möjliga åtgärder.

1 Enkäten innehåller 35 frågor och har skickats ut till 661 respondenter mellan den 2 maj 2017 och den 5 september 2018. 
312 personer har besvarat enkäten. Av de som besvarat enkäten har 209 uppgett att de har varit tingsrätts notarier och 
103 att de har varit förvaltningsrättsnotarier.
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Hur mår rättsväsendets framtid?
Det svenska rättsväsendet står inför stora utmaningar. För att säkra kompetens försörjningen inom 
rättsväsendet måste vi säkerställa att notarietjänstgöringen ger blivande åklagare eller domare 
bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete. 

För att ta reda på hur notarierna själva upplever sin tjänstgöring har Saco-S Domstol genomfört 
en enkätundersökning bland personer som fullgjort notariemeritering hos Sveriges Domstolar. 
Merparten av notarierna ger ett förhållandevis högt betyg till notarie tjänstgöringen som helhet. 
Men det finns resultat i enkäten som väcker oro. 

Många notarier uppger att utbildningsinslaget i tjänstgöringen får stå tillbaka till förmån för 
domstolens behov av arbetskraft. Bland respondenterna som fullgjort sin notarie tjänst göring på 
förvaltningsdomstol uppger sju av tio att de i mindre utsträckning getts möjlighet att själva leda 
muntliga förhandlingar. En återkommande uppgift bland respondenter som tjänstgjort på tingsrätt 
är att arbetsuppgiften att skriva dom förväntas ske utanför ordinarie arbetstid. En majoritet av de 
svarande uppger att de arbetar mer än den tänkta heltiden på 40 timmar per vecka. Trots det är 
det ingen självklarhet att övertidsarbetet kompenseras. Flera av respondenterna menar att dagens 
modell för betygsättning leder till stress och begränsar möjligheten att säga sin mening.  

Notarierna är rättsväsendets framtid
För att säkra återväxten av åklagare och domare måste vi ge notarierna bästa möjliga förutsätt-
ningar under sin notarietjänstgöring. I följande rapport presenterar Saco-S Domstol därför 
åtgärdsförslag som vi tror kan vara viktiga steg mot en bättre notarieutbildning. Det handlar 
bland annat om

• att fokus på utbildningsaspekterna i notarietjänstgöringen stärks 

• att arbetet organiseras på sådant sätt att notarier inte regelmässigt arbetar övertid

• att notariebetygen avskaffas och att ett system införs där notarien blir notariemeriterad om 
förutbestämda krav uppfylls. 

Marit Wedin,  
Saco-S Domstol

Saco-S är en sammanslutning av 20 Saco-förbund som företräder cirka 90 000 akademiker.  
Saco-S förhandlar och tecknar kollektivavtal för statligt anställda akademiker.

Saco-S Domstol är lokal part för alla medlemmar i Saco-S-förbund som arbetar vid Sveriges 
domstolar, sammanlagt omkring 3 000 personer. Jusek är kontaktförbund för Saco-S Domstol.  
Mer information om Saco-S Domstol: www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-domstol/
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Sammanfattning
De resultat som presenteras i rapporten är på samma gång väntade som oväntade. Att arbets-
situationen på domstolar runt om i landet är ansträngd är väl känt. Likaså att notarier som grupp 
har en hög arbetsbelastning och arbetar mycket. Även frågan om betygsättning som något som 
stressar och påverkar många notariers mående under notarietjänstgöringen är allmänt känt. Det 
som är oväntat är väl snarast att det fortsätter att vara på detta sätt trots att frågorna tagits upp 
av arbets tagar organisationer och arbetsgivarparter under många års tid. Det visar att det är en 
strukturell fråga som behöver tas på allvar. 
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Något som är tydligt i enkätresultaten är att svaren på frågorna inte kan separeras från varandra. 
De olika områdena interagerar och förstärker i många fall existerande tendenser och strukturer. 
Arbetsbelastningen har en direkt koppling till såväl övertidsarbete som utrymmet för kvalificerat 
juridiskt arbete under ordinarie arbetstid. Handledaren har en viktig roll att introducera och föra 
in de moment i arbetsdagen som notarien behöver för att kunna få en så allsidig juridisk utbildning 
som möjligt. Det står vidare klart att utbildningsaspekterna i tjänstgöringen ofta får stå tillbaka till 
förmån för domstolens krav på produktion. 

Genom att dela upp svarsresultaten utifrån notariens egen helhetsbedömning av notarie-
tjänstgöringen framkommer vissa omständigheter som förefaller ha en stor inverkan på hur 
notarietiden upplevs av den enskilde notarien. Det går utifrån underlaget i rapporten inte att med 
säkerhet säga att det ena leder till det andra, men det är ändå tydligt att det finns omständigheter 
som har stor betydelse för hur en notarie upplever sin tjänstgöring.

En av enkätfrågorna gäller helhetsintrycket av notarietjänstgöringen. Notarien har då ombetts att 
skatta sitt samlade intryck av notarietjänstgöringen på en skala mellan 1 och 10, där 1 är sämst och 10 
är bäst, se diagram 1. 

Diagram 1. Samlat intryck av notarietjänstgöringen
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För att analysera enkätresultaten ytterligare har samtliga enkätsvar delats upp i tre undergrupper 
utifrån det omdöme svaranden gav notarietjänstgöringen som helhet. Svaren har delats upp i 
de som angett ett samlat intryck om 1–4, 5–7 och 8–10, fortsättningsvis benämnda grupp 1–4, 
grupp 5–7 och grupp 8–10. Genom att analysera svarsresultaten på detta vis har ett antal områden 
som förefaller vara av särskild betydelse för notariens helhetsintryck av tjänstgöringen kunnat 
identifieras.

Det kan noteras att merparten av notarierna ger ett förhållandevis högt betyg till notarie tjänst-
göringen som helhet. Detta kan, mot bakgrund av det som framkommer i rapporten, föranleda 
viss förvåning, men skulle dock kunna sammankopplas med att det kan förmodas finnas höga 
förväntningar på notarietjänstgöringen. Även 
det faktum att notarietjänstgöringen pågår under 
en begränsad tid får antas ha betydelse. Oavsett 
detta anser Saco-S Domstol att enkätresultaten 
visar att det finns förbättringspotential avseende 
notarietjänstgöringens innehåll och upplägg.

Majoriteten av notarierna ger, trots hög 
arbetsbelastning och krav, ett högt betyg 
till notarietjänstgöringen som helhet.
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Utbildningstjänst

”På grund av hög arbetsbelastning blir ofta de mer juridiska uppgifterna,  
såsom att skriva dom, lidande.”

”På förvaltningsrätten […] finns i princip inte utrymme för notarierna  
att handlägga annat än tvångsmål.”

Att utbildningsmomentet bör utgöra en central del av notarietjänstgöringen framgår av Notarie-
nämndens föreskrifter för notarietjänstgöring. Där anges att syftet med notarietjänstgöringen är 
att bereda notarien en allsidig utbildning samt att tillgodose 
domstolens behov av arbetskraft. Det framgår även att 
notarien ska ges sådana arbetsuppgifter att hen kan uppnå 
syftet med tjänstgöringen.2

I enkäten ställs en rad frågor som rör utbildnings aspekterna 
i notarietjänstgöringen, däribland frågor om vilka arbets-
uppgifter notarien utfört och i vilken omfattning uppgiften 
utförts. Vid genomgång av enkätsvaren framgår att det finns en rad likheter mellan domstolsslagen, 
men även ett antal betydande skillnader. De upplevelser som delas av förvaltningsrättsnotarier och 
tingsrättsnotarier presenteras inledningsvis gemensamt. Därefter presenteras erfarenheter från 
respektive domstolsslag.

En återkommande kommentar bland förvaltningsrätts- och tingsrättsnotarier är att det finns en 
obalans mellan utbildningsdelen av notarietjänstgöringen och domstolens arbetskraftsbehov. 
Många notarier uppger att utbildningsinslaget i tjänstgöringen får stå tillbaka till förmån för 
domstolens behov av arbetskraft. Flera svarande påtalar ett önskemål om större fokusering på 
lärande i stället för produktion som många menar prioriteras. En notarie uppger följande:

”Utbildningsbehovet har inte tillgodosetts på det sätt som jag önskar.  
Den större delen av notarietjänstgöringen har arbetsuppgifterna styrts av situationen  

på domstolen. Arbetsgivaren har inte tagit ansvar för att tillgodose behovet av att  
få göra varierande mål och av olika svårighetsgrad.”

En stor mängd av fritextsvaren tar sikte på situationen notarien beskriver i citatet ovan. Flera 
notarier uppger sig vara besvikna på att utbildningsaspekterna inte tas på större allvar.

Som nämndes inledningsvis finns även vissa skillnader mellan domstolsslagen. Svaren från 
förvaltningsrättsnotarier och tingsrättsnotarier presenteras separat i följande avsnitt.

2 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol (DVFS 2013:1) 1–3 §§.

Notarietjänstgöringen är 
en utbildnings tjänst och 
utbildnings momentet bör 
därför utgöra en central del.
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Tingsrätt

Av fritextsvaren framgår att många tingsrättsnotarier lägger mycket arbetstid på administrativa 
eller juridiskt okvalificerade arbetsuppgifter. Det rör sig bland annat om omfattande protokoll-
föring, del givning och kopiering av tryck till förhandlingar. Flera notarier anger vidare att 
de sitter i förhandling och protokollför vid förhandlingar motsvarande 2,5–3,5 arbetsdagar i 
veckan. De uppger att det myckna protokollförandet inverkar på hur pålästa de kan vara inför 
respektive förhandling. De menar att de inte hinner läsa på om rättsområdet och sätta sig in i 
omständigheterna i målet på ett sådant vis som de anser är nödvändigt för att göra ett bra jobb. 
Det får till följd att de möjliga läromomenten vid varje förhandling minskar drastiskt. En notarie 
beskriver det som att hen, på grund av att hen har haft för lite tid att förbereda sig, mer eller mindre 
”sitter av tid i förhandlingssalen” vid dessa tillfällen. 

Flera svarande kommenterar även hur arbetsuppgifterna på domstolen fördelas och menar att 
notariekollektivet får ta på sig arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier inte hinner med eller vill 
göra. En notarie uppger följande på frågan om vad som skulle göra notarietjänstgöringen bättre:

”Tydligare arbetsbeskrivning. Notarierna får ofta göra det som ingen annan yrkesgrupp  
’vill ta på sig’ och riskerar att bli klämda mellan domare och handläggare.”

Flera tingsrättsnotarier uppger att en tydligare arbetsbeskrivning för notarier och uttryckligare 
arbetsfördelning mellan notarier och domstolshandläggare skulle underlätta samarbetet 
mellan olika yrkeskategorier på domstolen. De menar att de i många fall utför arbets uppgifter 
som ska, eller i varje fall kan, ligga på andra yrkesgrupper. Den stora mängd administrativa 
och okvalificerade uppgifter som notarier utför inverkar negativt på utbildningsaspekterna i 
notarietjänstgöringen eftersom arbetstiden är begränsad. Även sådana arbetsuppgifter som till 
sin natur är förenliga med notarietjänstgöringens syfte kan efter viss tid anses ha ett begränsat 
utbildningsvärde. Det i sammanhanget tydligaste exemplet är omfattande protokollföring. 

Många tingsrättsnotarier uppger att de på grund av en stor mängd administrativt arbete inte har 
tillräckligt med tid över till mer kvalificerade juridiska arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. 
De beskriver att de måste arbeta övertid för att kunna förbereda voteringar och egna förhandlingar 
samt skriva dom. 

Det är problematiskt att många tingsrättsnotarier upplever 
att de inte hinner göra arbets uppgifter som är centrala 
för att uppnå syftet med tjänstgöringen inom ordinarie 
arbetstid. Flera notarier menar vidare att denna uppfattning 
är förankrad hos delar av ledningen på domstolen. En 
notarie uppger följande:

”Enligt chefsrådmannen ingick inte att skriva dom i våra ordinarie arbetsuppgifter  
och fick inte gå ut över det dagliga arbetet. Emellertid var det mer eller mindre uttalat  

att det bara var domskrivning som räknades i betyget. I praktiken blev man alltså  
betygssatt för det arbete man utförde ’frivilligt’ utanför arbetstid.”

Många tingsrätts notarier 
hinner inte göra kvalificerade 
arbets uppgifter inom 
ordinarie arbetstid.
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Flera notarier redogör för liknande upplevelser med chefer som ser domskrivning som något som 
ska ske utanför ordinarie arbetstid. Det är högst anmärkningsvärt att en person i ledningsposition 
ger uttryck för denna typ av åsikt, oavsett om det sker i ord eller handling. Domskrivning är en 
viktig del av notarietjänstgöringen och bör givetvis ses som en naturlig del av det dagliga arbetet 
och inte som något notarier bör ägna sin fritid åt. En åsiktsyttring som denna sänder budskapet att 
notariers tid inte är viktig och att övertidsarbete bör ses som en naturlig del av notarietiden.

Förvaltningsrätt
För förvaltningsrättsnotarierna är situationen något annorlunda. Det är framför allt de begränsade 
möjligheterna att handlägga och döma i mål på egen behörighet samt en stor mängd tvångsmål som 
inverkar negativt på utbildningsmomenten i tjänstgöringen. En notarie uppger följande:

”Kommer att ha hållit en muntlig förhandling under tjänstgöringstiden  
förutsatt att denna inte ställs in.”

På frågan om i vilken utsträckning de haft möjlighet att hålla muntlig förhandling på egen 
behörighet uppger 72 procent av förvaltningsrättsnotarierna att de gjort detta i mindre 
utsträckning, se diagram 2. Det kan jämföras med att 56 procent av tingsrättsnotarierna uppger 
att de i hög utsträckning haft möjlighet att hålla muntlig förhandling på egen behörighet.3 
Att det begränsade antalet muntliga förhandlingar upplevs som ett problem framkommer 
även i fritextsvaren. Många notarier uppger att de fått hålla en eller endast ett fåtal muntliga 
förhandlingar på egen behörighet under sin tjänstgöringstid.

Diagram 2. Möjlighet att hålla muntlig förhandling på egen behörighet
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Muntliga förhandlingar på egen behörighet erbjuder viktiga erfarenheter i såväl muntlig fram-
ställning som processledning och är en betydelsefull del av notarietjänstgöringen. Det är olyckligt 
att förvaltnings rätts notarierna går miste om en så viktig del av domstolsarbetet. Att endast hålla 
en muntlig förhandling under sin tjänstgöringstid kan på intet vis anses tillräckligt för att få någon 

3 Notarier ska som en del av sin utbildning genomföra domaruppgifter på egen hand, däribland agera ordförande under 
muntliga förhandlingar.



9

Åtgärdsförslag
Vi föreslår följande åtgärder för att notarierna ska få en mer allsidig utbildning:

• Stärk fokus på utbildningsaspekterna i notarietjänstgöringen. 

• Identifiera vilka arbetsuppgifter som är centrala för att uppfylla notarietjänstgöringens syfte. 
Skapa förutsättningar för notarier att utföra dessa arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

• Se över de mål som tilldelas notarier för dömande på egen behörighet. 

• Öka tydligheten kring vilka arbetsuppgifter som ingår i notariens arbete. Skapa tydligare 
arbetsbeskrivningar för notarier och domstolshandläggare.

trygghet i momentet. Att antalet förhandlingar på förvaltningsrätterna är färre än på allmän domstol 
är inte i sig konstigt utan kommer sig i första hand av skillnader i processerna mellan domstolsslagen. 
Det finns dock anledning att misstänka att det även kan kopplas till synen på vad som är ett lämpligt 
mål för dömande på egen behörighet, så kallade notarielämpliga mål. En notarie uppger följande:

”Det finns en trend i att bedöma fler och fler mål som inte lämpliga mål för notarier att 
hålla egen förhandling i. På min domstol är det i princip endast väldigt enkla biståndsmål.”

Av enkätsvaren framkommer att det finns stora skillnader i möjligheten att avgöra mål på egen 
behörighet mellan domstolsslagen. Knappt två tredjedelar av tingsrättsnotarierna, 65 procent, 
uppger att de dömt på egen behörighet i hög utsträckning. Drygt var fjärde tings rättsnotarie, 
28 procent, anser att de haft möjlighet att döma på egen behörighet i ganska hög utsträckning. 
Endast 7 procent av tingsrättsnotarierna uppger att de dömt på egen behörighet i mindre 
utsträckning. Bland förvaltnings rätts notarierna är fördelningen mellan svarsalternativen desto 
jämnare: 34 procent uppger att de dömt på egen behörighet i hög utsträckning, 35 procent i ganska 
hög utsträckning och 30 procent i mindre utsträckning.

Den jämna fördelningen mellan svarsalternativen visar att det även finns stora skillnader 
mellan förvaltningsrättsnotariernas upplevelser. Eftersom svaren inte är uppdelade per 
domstol går det inte att uttala sig om det finns skillnader mellan olika förvaltningsrätter. De 
stora skillnaderna inom gruppen indikerar dock att det är möjligt att skapa förutsättningar för 
förvaltningsrättsnotarier att döma på egen behörighet.

Några av de svarande anger att de handlägger tvångsmål i så stor utsträckning att de periodvis 
inte har utrymme för andra måltyper. Handläggning av tvångsmål, såsom vård med stöd av 
lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller lagen om 
vård av missbrukare (LVM) innefattar mycket administrativt arbete inför förhandling, och 
domskrivningen är i många fall mallbetonad. Trots att det kan vara både intressant och lärorikt att 
handlägga dessa måltyper får de ändå sägas ha ett begränsat utbildningsvärde efter en viss period. 
Att måltyperna ofta ses som enklare mål medför dessutom att de tillmäts ett begränsat värde vid 
betygsättningen. Det kan ifrågasättas hur handläggandet av en mycket stor mängd tvångsmål 
förhåller sig till notarietjänstgöringens syfte att erbjuda en allsidig utbildning.

!



10

Arbetstid och arbetsbelastning samt 
möjlighet att få ersättning för sitt arbete

Arbetstid och arbetsbelastning

”8 timmars arbetsdag räcker inte till på en domstol. Det är underbemannat och extremt 
mycket att göra. Vid en lugn vecka jobbar man ändå mycket för att jobba preventivt inför 

stundande toppar. Det behövs mer personal i alla kategorier på domstolen.”

Att övertidsarbete förekommer på många domstolar är väl känt. Att många notarier arbetar 
mer än heltid är inte heller någon nyhet. Domstolsverket har vid flera tillfällen utrett frågan om 
notarietjänstgöringens utformning och notariers arbetssituation.4 I utredningarna rapporterar 
såväl notarier som domare att övertidsarbete är vanligt förekommande i notariegruppen. Dessa 
utredningar har visat att arbetsbelastning och 
arbetstid sett olika ut för notarier på tingsrätt 
och notarier på förvaltningsrätt. Utredningarna 
har vidare visat att tingsrättsnotarien typiskt sett 
arbetar fler timmar än förvaltnings rätts notarien. 

I Domstolsverkets utredning från 2003 anges att majoriteten av tingsrätts notarierna arbetar mer 
än heltid, medan det inte var så vanligt förekommande med övertidsarbete bland förvaltnings rätts-
notarierna. I Domstolsverkets utredning från 2010 framgår att övertidsarbete blivit allt vanligare 
även på förvaltningsrättssidan, dock inte i sådan omfattning att det var lika vanligt förekommande 
som på tingsrätterna. Drygt var tredje förvaltningsrättsnotarie uppgav i 2010 års rapport att hen 
arbetade mer än 40 timmar per vecka. Bland tingsrättsnotarierna uppgav sex av tio att de arbetade 
mer än ordinarie veckoarbetstid.5

I Saco-S Domstols enkät ställs en rad frågor om arbetstid. Bland annat hur mycket personen arbetar 
över under en vanlig arbetsvecka, se diagram 3. Svaren skiljer sig mellan 0 timmar, det vill säga att 
inget arbete utöver ordinarie veckoarbetstid utförts, till att personen vanligtvis arbetar mer än 
15 timmar utöver ordinarie veckoarbetstid. 

Hela 94 procent av tingsrättsnotarierna och 67 procent av förvaltningsrättsnotarierna uppger att 
de en vanlig vecka arbetat mer än ordinarie veckoarbetstid. Bland förvaltningsrättsnotarier är det 
vanligaste svaret att de arbetat 1–3 timmar utöver ordinarie veckoarbetstid. Hos tingsrätts notarier 
är det vanligast förekommande svaret att de arbetat 4–6 timmar utöver den ordinarie vecko arbets-
tiden. Dessutom uppger 5 procent av förvaltningsrättsnotarierna och 12 procent av tingsrätts-
notarierna att de återkommande arbetat mer än 50 timmar i veckan. 

4 Domstolsverket: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll, 2003 och Domstolsverket: Notariers och fiskalers 
arbetssituation, 2010.

5 Jämför Domstolsverket: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll, 2003, sidan 43 och Domstolsverket: Notariers och 
fiskalers arbetssituation, 2010, sidan 50.

Övertidsarbete är fortfarande vanligt 
förekommande i notariekollektivet.
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I likhet med tidigare undersökningar visar enkätsvaren att övertidsarbete förekommer i större 
utsträckning på allmän domstol än på förvaltningsrätt. Det bör dock noteras att förvaltnings rätts-
notarierna har börjat närma sig tingsrättsnotarierna vad gäller övertidsarbete och att de nu arbetar 
övertid i betydligt större utsträckning än tidigare. Trots att det alltjämt finns skillnader mellan 
grupperna står det klart att det i dag är betydligt vanligare för en notarie att arbeta mer än ordinarie 
veckoarbetstid än att inte göra det.

Diagram 3. Övertidsarbete antal timmar utöver ordinarie veckoarbetstid
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Det är anmärkningsvärt att majoriteten av de svarande uppger att de arbetat mer än heltid under 
sin notarietjänstgöring. Att så många som 17 procent av notarierna uppger att de återkommande 
arbetat mer än 50 timmar i veckan är oroväckande. Att betydande övertidsarbete förekommer 
bland notarier är, som nämnts ovan, inte något nytt fenomen utan det är tvärtom något som 
Domstolsverket känt till under en lång period. Resultaten från enkätundersökningen visar att de 
eventuella åtgärder som Domstolsverket och enskilda 
domstolar har vidtagit för att förändra situationen inte har 
varit tillräckliga för att förändra detta missförhållande.

Att notarier, i likhet med andra yrkeskategorier på 
domstolarna, behöver arbeta mer än ordinarie arbetstid 
vid tillfälliga arbetstoppar kan emellanåt vara motiverat. 
Resultaten från enkätundersökningen visar emellertid att det inte rör sig om enstaka tillfällen då 
övertidsarbete förekommer. Det är snararare så att notarier regelmässigt arbetar mer än 40 timmar 
i veckan. Det går därför inte att tala om eller hantera frågan som tillfälliga arbetstoppar. Frågan om 
övertidsarbete bland notarier bör bemötas som ett strukturellt problem och inte som ett problem 
som förekommer bland enstaka notarier.

För att undersöka hur det kom sig att så många notarier arbetade övertid gavs de svarande möjlighet 
att lista orsakerna till varför de arbetade mer än ordinarie veckoarbetstid, se diagram 4. 

Den stora majoriteten av notarierna anger hög arbets belastning som bakomliggande orsak till 
övertidsarbetet. I flera fritextsvar anges att arbetsuppgifterna inte hinns med under den ordinarie 
arbetstiden. Som exempel anges att mål satts ut till förhandling i större utsträckning än det funnits 
kapacitet för i arbetsgruppen, stor sjukfrånvaro på arbetsplatsen och att notarieplatser inte fyllts 
när en notarie har slutat. Andra anger att det tagit lång tid att få rutin i arbetet och ”när en väl fått 
in vanan”, samt har behörighet att utföra fler arbetsuppgifter, så blir det betydligt mer att göra.

Övertidsarbete förekommer i 
större utsträckning på allmän 
domstol än på förvaltningsrätt.
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Det näst vanligaste svarsalternativet är att personerna arbetat övertid för att kunna hålla den 
kvalitet som de uppfattat förväntats av dem. Svaret kan tolkas på flera vis, antingen som att 
personen arbetar mer för att kunna få ett visst betyg eller att den ordinarie arbetstiden inte 
räcker för att hålla godtagbar nivå på samtliga arbetsuppgifter som tilldelats dem. 

I fritextsvaren framkommer även att personer arbetar övertid i andra situationer, till exempel då 
personen vill arbeta in flex för att framöver kunna ha mer flexibla arbetstider eller för att personen 
helt enkelt vill lära sig mer och utvecklas så mycket som möjligt. En av de svarande uppger att hen 
arbetar övertid för att hen upplever att det som skrivs blir bättre när mer tid läggs på det. Som 
angavs i föregående stycke behöver detta inte vara ett uttryck för att notarier överarbetar saker, 
utan kan även vara kopplat till de krav som ställs på notariers arbete.   
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Diagram 4. Skäl till att du har arbetat mer än ordinarie veckoarbetstid,  fler än ett svarsalternativ möjligt

Möjlighet att få ersättning för sitt arbete
Som framgår av föregående avsnitt förekommer omfattande övertidsarbete i notariekollektivet. På 
frågan hur övertidsarbetet ersätts framkommer att övertidsarbetet sällan betraktades som beordrad 
övertid med rätt till särskild ersättning. Det vanligaste svaret bland såväl tingsrättsnotarier som 
förvaltningsrättsnotarier är att tiden lades till flextidssaldot. Flera av de svarande uppger att de får 
övertidsersättning i vissa situationer, till exempel vid övertidsinsatser, extraordinära situationer 
på arbetsplatsen eller när en förhandling fortsätter 
efter ordinarie arbetstid. Det upplevs vara svårt att få 
övertidsersättning vid andra situationer. 

Det näst vanligaste svaret är att övertiden till viss del 
läggs till flexsaldot och till viss del inte registreras. 
Detta kan kopplas till det flexsaldotak som finns på 
majoriteten av domstolarna. På flera domstolar kan de timmar som överskrider flextaket inte 
rapporteras in i systemet. Därmed räknas de inte. Rutinerna kring avstämning av flextidssaldo 
skiljer sig åt mellan olika domstolar. På vissa domstolar sker täta avstämningar av flextidssaldot. 
Vid dessa tillfällen stryks de timmar som överskrider det tillåtna flextidstaket. Många notarier 
beskriver att inarbetat flextidsöverskott ”brunnit inne” på grund av dessa avstämningar. Flera 
notarier uppger vidare att de har svårt att ta ut flextidsöverskott på grund av arbetssituationen på 
domstolen. De anger att arbetsbelastningen normalt sett är så hög att de inte kan ta ut flextid utan 

Övertidsarbetet betraktas sällan 
som beordrad övertid med rätt till 
särskild ersättning.
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att det drabbar deras kollegor eller dem själva vid återkomst från ledigheten. Detta medför att de 
inte tar ut den flextid som de har rätt till.

När notarierna ombads uppskatta hur mycket inarbetat flexöverskott som de inte kunnat ta ut 
under tjänstgöringstiden anger de förhållandevis få förvaltningsrättsnotarier som svarat på frågan 
att ungefär 10–40 timmar brunnit inne. Bland tingsrättsnotarierna har betydligt fler besvarat 
frågan. Här är även spannet desto större. Några få av de svarande uppger att de kunnat ta ut samtlig 
övertid i flex. Resterande uppskattar att de arbetat in mellan 5 och 400 timmar som de inte kunnat 
ta ut i tid eller få ersättning för.

Saco-S Domstol menar att notarier, i likhet med andra arbetande, har rätt till ersättning för 
sitt arbete. Det är inte acceptabelt att personer som är anställda av staten arbetar gratis i så stor 
utsträckning som notarier gör.

Åtgärdsförslag
Vi föreslår följande åtgärder för att notarierna inte ska arbeta för mycket och för att de ska  
få ersättning för all tid som de arbetar:

• Organisera arbetet på sådant sätt att notarier inte regelmässigt arbetar övertid. Notariens 
närmaste chef ska se till att arbetsbelastningen för den enskilde medarbetaren över tid är rimlig. 
Kontinuerlig dialog med närmaste chef angående arbetsbelastningen. 

• Se över domstolarnas arbetstidsavtal för att försäkra sig om att de anställdas rättigheter inte 
beskärs på ett otillåtet vis.

• Skapa tydliga riktlinjer kring vad som bör betraktas som beordrad övertid. Sprid information om 
rätten till övertidsersättning vid beordrad övertid. 

• Se till att inarbetat flextidsöverskott kan tas ut i tid. Om det inte finns förutsättningar för att 
ta ut överskottet i tid ska det betalas ut i pengar.

13

!
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Handledning och betygsättning

Handledning

”Handledarskapet varierar oerhört beroende på vem man får som handledare.  
Vissa tar sitt ansvar (och mer därtill) andra inte alls. Mina handledare tillförde  

inte särskilt mycket. Fanns däremot andra rådmän och fiskaler som erbjöd  
återkoppling och mer informellt handledarskap.”

”Det är VÄLDIGT varierande hur stort ansvar de enskilda rådmännen tar för  
notariens utbildning. Jag har haft jättetur med mina handledare.”

Av Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol framgår att en notarie ska ha 
en handledare som är domare under sin tjänstgöringstid. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet 
och främja notariens utveckling. Notarien ska fortlöpande få vägledning och instruktioner i arbetet 
samt kontinuerligt få återkoppling på arbetet.6 Av Domstolsverkets interna dokument gällande 
handledning av notarier framgår att handledning ska ses som ett komplement till den dagliga 
återkopplingen på det praktiska arbetet och att den ska bidra till att utveckla och stärka notarien i 
hens yrkesroll.7

I enkäten ombads notarierna att svara på ett antal frågor gällande handledning och hand ledar-
skap. De tillfrågades bland annat om de har haft en handledare som är domare under hela sin 
tjänst göring, om de fått vägledning och instruktioner för arbetet och om de fått återkoppling på 
sitt arbete. Av förvaltningsrättsnotarierna uppger 97 procent att de har haft en handledare som 
är domare under hela sin notarietid. Motsvarande siffra bland tingsrättsnotarierna är 85 procent. 
De huvudsakliga skälen till att notarien saknat handledare förefaller vara organisatoriska. Flera 
notarier uppger att de har haft en beredningsjurist som handledare under de perioder de arbetat 
på en beredningsenhet. I andra fall har notarien stått utan handledare på grund av egen eller 
handledarens sjukdom eller ledighet.

Notarierna ombads ge sin helhetsupplevelse av hand  ledningen 
under tjänstgöringstiden, se diagram 5. Det vanligaste 
svaret, med 52 procent bland förvaltnings rätts notarier och 
45 procent bland tingsrätts notarier, är att de på det stora hela 
är nöjda med handledningen de fått. Ungefär en fjärde del 
av de svarande uppger att de är mer nöjda än missnöjda med 
hand ledningen. Av förvaltnings rätts notarierna anger 5 procent att de är mer missnöjda än nöjda 
med handledningen. Missnöjet med handledningen är något större bland tingsrätts notarierna; 
där uppger 8 procent att de är mer missnöjda än nöjda. Svarsalternativet missnöjd väljs endast av 
1 procent av förvaltningsrätts notarierna och 4 procent av tingsrättsnotarierna. 

6 Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol (DVFS 2013:1) 4—5 §§.

7 Domstolsverket: Att handleda notarier — riktlinjer, PM 2014-05-19, sidan 4.

Handledaren ska utgöra 
ett stöd i arbetet och främja 
notariens utveckling.
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Diagram 5. Uppfattning om handledning

0

10

20

30

40

50

60

MissnöjdMer missnöjd
än nöjd

Lika nöjd som
missnöjd

Mer nöjd än
missnöjd

Nöjd

� Förvaltningsrätt

� Tingsrätt

Vid en genomgång av enkätsvaren framkom att frågan om handledarskap upplevts som svår att 
besvara eftersom de allra flesta notarier haft fler än en handledare under sin tjänstgöringstid. 
Upplevelsen av handledningen kan därför skilja sig åt vid olika tidpunkter. Att så är fallet framgår 
med stor tydlighet i fritextsvaren. Omdömena om handledarskap och handledning är mycket 
varierande. Många notarier uppger att de har varit nöjda 
med någon av handledarna de haft men att de även haft 
handledare som inte fungerat särskilt väl i den rollen. Som 
skäl till att det inte fungerat anges bland annat att person-
kemin mellan handledare och notarie inte har fungerat, 
att domarna inte har tid till hand ledning, att handledare 
ensidigt fokuserat på brister i ens arbete och att en del 
domare inte har intresse av handledning. Ett återkommande svar är att handledningen inte har 
varit tillräckligt konkret eller att den framför allt bestått av generella uppmaningar som ”fortsätt 
så” och ”hör du inget så är det bra”. 

Att handledaren har en viktig roll som kunskapsförmedlare och bollplank framgår tydligt i 
undersökningen. Flera notarier påtalar att domare som handleder notarier bör få mer tid för att 
kunna ägna sig åt just handledning. I flera svar lämnas önskemål om att handledare ska väljas 
utifrån intresse och förmåga och inte, som i dagsläget, vara en arbetsuppgift som samtliga domare 
förväntas utföra. Flera svarande anser att de domare som blir handledare bör erbjudas ytterligare 
utbildning i handledning och pedagogik. Att handledaren ska väljas utifrån intresse och personlig 
lämplighet är inte något nytt eller radikalt förslag utan framgår av Domstolsverkets egna riktlinjer 
för hand ledning av notarier.8 Av fritextsvaren framkommer dock med stor tydlighet att så inte 
alltid är fallet.

Utöver frågan om helhetsupplevelse av handledningen tillfrågades notarierna om i vilken 
utsträckning de fått fortlöpande vägledning och instruktioner i arbetet samt kontinuerlig åter-
koppling på sitt arbete. Det finns stora likheter mellan resultaten för fortlöpande vägledning och 
instruktioner i arbetet och resultaten för återkoppling på arbetet. Av utrymmesskäl presenterar 
vi därför endast resultaten för fortlöpande vägledning och instruktioner i arbetet.

8 Ibid.

Handledning är av avgörande 
betydelse för att kunna 
utvecklas i sitt arbete.
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Diagram 6. Fortlöpande vägledning och instruktioner i arbetet
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Ungefär tre fjärdedelar av notarierna uppger att de i hög eller ganska hög utsträckning fått 
fortlöpande vägledning och instruktioner i arbetet. Var fjärde respondent uppger att de fått 
vägledning och instruktioner vid ett fåtal tillfällen. Ingen av förvaltningsrättsnotarierna 
och 2 procent av tingsrättsnotarierna uppger att de inte alls fått fortlöpande vägledning och 
instruktioner.

Som angavs inledningsvis har samtliga frågor delats upp utifrån det helhetsomdöme som notarien 
gav notarietjänstgöringen. Frågor gällande handledning kommer även att presenteras utifrån denna 
uppdelning. Svaren redovisas i diagram 7 och 8.

Diagram 7. Uppfattning om handledning uppdelat utifrån totalintryck av notarietjänstgöringen
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När det gäller helhetsuppfattningen av handledningen anger endast 6 procent i grupp 1–4 att de är 
nöjda med handledningen. I grupp 5–7 och grupp 8–10 anger 21 procent respektive 63 procent att 
de är nöjda med handledningen. På andra sidan av spektrumet framkommer i stort sett motsatta 
resultat. I grupp 1–4 anger 33 procent sig vara missnöjda med handledningen. I grupp 5–7 och grupp 
8–10 anger 4 procent respektive 0 procent att de är missnöjda med handledningen. Resultaten tyder 
på att notariernas uppfattning om handledningen de fått i hög grad korrelerar med den uppfattning 
och det betyg som de gett notarietjänstgöringen som helhet. 
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När frågan om fortlöpande vägledning och instruktioner för arbetet delas in på samma vis 
framkommer att 29 procent i grupp 8–10 och 6 procent i grupp 5–7 anser att de fått vägledning 
och instruktioner i hög utsträckning. Ingen i grupp 1–4 anger att de fått fortlöpande vägledning 
och instruktioner i hög utsträckning. I samma grupp anger dock 17 procent att de inte alls fått 
vägledning och instruktioner. I grupp 5–7 anger 0 procent av de svarande att de inte alls fått 
fortlöpande vägledning och instruktioner. I grupp 8–10 är motsvarande siffra 1 procent.

Diagram 8. Fortlöpande vägledning och instruktioner för arbetet uppdelat  utifrån totalintryck av notarietjänstgöringen
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Det vanligaste svaret i grupp 1–4, med 61 procent, är att de fått återkoppling vid ett fåtal tillfällen. 
I grupp 5–7 och grupp 8–10 är det vanligaste svaret att de i ganska hög utsträckning fått fortlöpande 
vägledning och instruktioner – 52 procent respektive 56 procent av de svarande uppger detta. 

Enkätsvaren gällande handledning talar sitt tydliga språk. De visar att handledning, i form av 
vägledning i arbetet och återkoppling på utfört arbete, är av avgörande betydelse för att kunna 
utvecklas i sitt arbete. Resultaten visar även att handledaren och den handledning notarier får 
har stor inverkan på hur de trivs på sin arbetsplats och i slutändan hur de upplever sin notarie-
tjänstgöring som helhet. Eftersom notarietjänstgöringen är en utbildningstjänst är frågan 
om handledning ännu viktigare än för grupper i allmänhet. Av detta skäl bör frågor rörande 
handledning ges en särskilt framskjuten roll. 
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Betygsättning

”Betyget har påverkat benägenheten att säga ifrån vid för hög arbetsbelastning.”

”Jag som har barn har inte möjlighet att sitta kvar till kl. 19.00 eller senare som många 
andra notarier gör. Det blir lite skevt när betygen ska sättas.”

Betygsättning under notarietjänstgöringen är en av de frågor som väcker starkast känslor hos 
notarierna. Många uppger att betygsättningen påverkat dem i såväl deras arbete som i deras 
relationer med kollegorna på domstolen. 

När notarierna ombads svara på i vilken utsträckning de påverkats av betygsättningen uppger drygt 
två tredjedelar, 69 procent, av förvaltningsrättsnotarierna att de påverkas i hög eller ganska hög 
utsträckning av att betygsättas, se diagram 9. Bland tingsrättsnotarierna uppger knappt hälften, 
48 procent, att de påverkas i hög eller ganska hög utsträckning av betygsättningen.

Diagram 9. Påverkan av betygsättning
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Bland tingsrättsnotarierna är det vanligaste svaret att de påverkats i mindre utsträckning av 
betygen. För förvaltnings rätts notarierna är det vanligaste svaret att de påverkats i hög utsträckning. 
Svars alternativet påverkan i mindre uträckning är det tredje vanligaste svaret bland förvaltnings-
rätts  notarierna. Resultaten indikerar att förvaltningsrättsnotarier som grupp upplever en större 
påverkan av betyg sättningen än tingsrättsnotarier som grupp.

Eftersom begreppet påverkan kan innefatta såväl positiv som negativ påverkan tillfrågades 
notarierna på vilket sätt de påverkats av betygsättningen, se diagram 10. De gavs möjlighet att välja 
bland ett antal olika svar och fylla i egna fritextsvar.

Det vanligaste svaret bland såväl tingsrätts- som förvaltningsrättsnotarier är att betyg sättningen 
medfört en stress av att alltid vara på topp. För förvaltningsrättsnotarierna är det andra och tredje 
vanligaste svaret att de känt sig hindrade att säga sin mening respektive en rädsla för att bli orättvist 
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bedömd. Bland tingsrättsnotarier är det andra och tredje vanligaste svaret att de sporrats av betygen 
och att de upplevt en rädsla för att bli orättvist bedömda. 

De skiftande svaren visar att betygsättning både kan sporra och stressa. Att betygen har en stor 
inverkan på majoriteten av notarierna och deras upplevelse av notarietjänstgöringen framgår 
dock med all tydlighet, i synnerhet i fritextsvaren. Nedan presenteras ett antal kommentarer från 
fritextsvaren.

Diagram 10. Hur betygen påverkat dig, fler än ett svarsalternativ möjligt
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En av de vanligaste kommentarerna är att betygsättningen lett till att de arbetat mycket obetald 
övertid och att de inte känt att de kunnat säga nej till ytterligare arbetsuppgifter. En del beskriver 
att betygen använts som ett outtalat hot för att notarierna ska arbeta mer. Några av de svarande 
skriver att de inte påverkats i någon större utsträckning av betygen. En av dessa personer uppger 
att hen aktivt valt att inte tänka på betygen eftersom hen inte tänkt arbeta i domstol framöver. 
En annan uppger att hen vill fokusera på arbetet hen utför i stället för hur detta bedöms. En tredje 
person menar att det framför allt är personer som kommer direkt från juristutbildningen som dras 
med i betygshetsen. 

Som framgår av föregående avsnitt så är notariers 
obetalda övertidsarbete i stor utsträckning kopplad 
till hög arbetsbelastning. Det är emellertid tydligt 
att övertidsarbete även kan sammanlänkas med 
betygsättningen av notarier och en press att prestera.

Att många notarier arbetar mer än heltid medför, utöver en potentiellt problematisk arbetsmiljö, 
även svårigheter att göra rättvisa bedömningar av notariers arbetsinsatser. Den notarie som inte 
kan eller vill arbeta mer än ordinarie veckoarbetstid riskerar vid en jämförelse med en notarie som 
har arbetat obetald övertid att framstå som mindre effektiv och mindre noggrann. Som personen i 
ett av de inledande citaten anger riskerar det att bli skevt när betygen ska sättas. 

Det finns tecken på att betygen, utöver att påverka hur mycket notarien arbetar, även kan ha 
en inverkan på samarbetet mellan domare och notarier samt på relationer notarier emellan. 
Flera notarier berör i fritextsvaren det faktum att handledaren ofta är huvudansvarig för 

Övertidsarbete kan sammanlänkas 
med betyg sättningen av notarier 
och en press att prestera.
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betygsättningen. De uppger att de på grund av detta inte vänt sig till sin handledare i den 
utsträckning som de önskat. En del anger att det försämrat möjligheterna att påtala hög arbets-
belastning och arbetsmiljöbrister. En notarie uppger att betygsättningen har påverkat hens vilja 
att vända sig till domarna:

”Det har inte varit så mycket handledning. Det har ibland känts [sic] svårt att ställa frågor  
för att man ska visa sig ’självständig’.”

Utöver juridiska färdigheter så betygsätts notarien utifrån såväl samarbetsförmåga som själv-
ständighet under sin tjänstgöringstid. Att samarbetsförmåga bedöms kan resultera i att många 
notarier drar sig för att säga nej när de ombeds ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Som citatet 
ovan visar förekommer det även att notarier valt att inte vända sig till domare i den utsträckning 
de önskat på grund av rädsla för att ses som osjälvständiga. Att notarier drar sig för att vända sig till 
mer erfarna kollegor av detta skäl är högst problematiskt, och det kan inte ha varit avsikten med att 
ha självständighet som ett av områdena som notarien betygsätts på. Den kunskapsförmedling som 
ska ske mellan domare och notarier försämras i och med detta.

Flera notarier beskriver vidare att betygsättningen har en påverkan på stämningen i notarie-
gruppen, framför allt när vissa i gruppen arbetar mer än ordinarie arbetstid utan att redovisa 
sina timmar.

”Sämre stämning inom notariekollektivet på grund av att vissa arbetar utan att redovisa 
tid för att på så sätt få bättre betyg än andra som arbetar stipulerad arbetstid.”

Det är tydligt att övertidsarbete och bristfällig redovisning av timmar riskerar att skapa slitningar 
i notariegruppen. Här synliggörs vidare hur olika frågor och problemområden interagerar med 
varandra. Frågan om betygsättning samspelar med den om arbetstid och vice versa. De kan inte 
heller särskiljas från frågor om trivsel och samarbete på domstolen.

Diagram 11. Påverkan av betygsättning uppdelat utifrån totalintryck av notarietjänstgöringen
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Slutligen så har svaren på frågan i vilken grad personen påverkats av att betygsättas delats upp 
utifrån det betyg personen gav notarietjänstgöringen som helhet, se diagram 11. I grupp 1–4 
väljer inte någon av de svarande svarsalternativet att de inte alls påverkats av betygsättningen. 
För grupp 5–7 och grupp 8–10 är motsvarande siffror 3 procent respektive 11 procent. I motsatta 
sidan av spannet angav 69 procent av personerna i grupp 1–4 att de påverkats i hög utsträckning 
av betygsättningen. För de svarande i grupp 5–7 och grupp 8–10 är motsvarande siffror 28 procent 
respektive 15 procent. 

I grupp 5–7 angav 3 procent att de inte påverkades alls av betygsättningen. Av de svarande från 
grupp 8–10 angav 11 procent att de inte påverkats alls av betygsättningen. Ingen i gruppen 1–4 angav 
att de inte påverkats av betygsättningen. I likhet med tidigare avsnitt framgår att det finns stora 
skillnader mellan hur personer som gett notarietjänstgöringen ett högt och ett lågt betyg besvarat 
frågan. Notarierna i grupp 1–4 har i betydligt högre utsträckning påverkats av betyg sättningen 
än personer i grupp 8–10. Det går inte med säkerhet att uttala sig om vad det beror på att en 
person upplevt större påverkan, men det är inte helt osannolikt att omständigheten att betyg-
sättningen haft en så pass stor betydelse för den enskilde även spiller över på helhets upplevelsen 
av notarietjänstgöringen.  

Åtgärdsförslag
Vi föreslår följande åtgärder för att förbättra notariernas situation med handledning  
och betygssättning: 

• Skapa incitament för domare att prioritera handledning av notarier, till exempel i form av 
tid och ersättning. Handledning ska i första hand utföras av domare som är intresserade och väl lämpade 
att handleda. Erbjud handledare utbildning i pedagogik för att utveckla sina färdigheter.

• Avskaffa notariebetygen och inför ett system där notarien blir notarie meriterad om förut-
bestämda krav uppfylls (jämför 5 § Not NF). 

• Sträva efter att vara en modern arbetsplats med möjlighet till flexibilitet för enskilda 
medarbetare. Det ska till exempel finnas förutsättningar för den som har barn att genomföra notarie-
tjänstgöringen.

!
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Saco-S är akademiker i staten
Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är övertygade om att vi blir starkare 
tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen. Saco-S 
är en sammanslutning av 20 Saco-förbund.

Tillsammans företräder vi nästan 90 000 akademiker. Vi förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar 
kollektivavtal om till exempel löner, pensioner, semester och föräldra ledighet. Avtalen gäller för alla statligt 
anställda akademiker. Här hittar du våra avtal.

Du som är med i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten omfattas av Saco-S 
förhandlingsverksamhet. Mer formellt brukar Saco-S betecknas som en förhandlingsorganisation. S:et i 
Saco-S står för staten.

Här hittar du mer information om Saco-S: www.akademikeristaten.se
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För dig som är notarie
Antagningsstatistik
Jusek publicerar en lista med den lägsta intagningspoängen på respektive myndighet vid varje antagnings-
tillfälle. För att kunna ta del av statistiken krävs att du är medlem i Jusek. Läs mer på www.jusek.se

Bra att tänka på innan du söker notarietjänst
Innan du söker en notarietjänst på någon av landets domstolar kan det vara bra att uppmärksamma att 
fråga om jäv kan uppkomma i vissa situationer. En sådan situation kan komma att uppstå om du som 
notarie är tjänstledig från en underinstans (till exempel Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan 
med flera) till den domstol där du tjänstgör. Om du ska ansöka om notarieanställning och har frågor om 
detta bör du ta kontakt med den domstol där du är intresserad av att tjänstgöra för att få reda på hur 
jävsfrågor hanteras på just den domstolen.
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Bli medlem i något av Saco-S medlemsförbund påBli medlem i något av Saco-S medlemsförbund på saco-s.se

Akademikerförbundet SSR
Organiserar akademiker inom beteende -
vetenskap, ekonomi, personal vetenskap, 
samhällsvetenskap och socialt arbete.  
www.akademssr.se

Civilekonomerna
Organiserar civilekonomer  
och ekonomer.  
www.civilekonomerna.se

DIK
Akademikerfacket för kultur  
och kommunikation.  
www.dik.se

Fysioterapeuterna
Organiserar fysioterapeuter/
sjukgymnaster. 
www.fysioterapeuterna.se

Jusek
Organiserar jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare. 
www.jusek.se

Kyrkans Akademikerförbund, 
KyrkA
Organiserar präster, diakoner, 
församlings  pedagoger och alla  
akademiker som har tjänst inom kyrkan.  
www.kyrka.se

Lärarnas Riksförbund
Organiserar behöriga lärare och  
studie- och yrkesvägledare.  
www.lr.se

Naturvetarna
Organiserar naturvetare som  
exempelvis arbetar inom life science,  
jord, skog och miljö, de fysiska 
vetenskaperna, matematik och data. 
www.naturvetarna.se

Sjöbefälsföreningen
Organiserar befäl och annan personal 
i chefsställning inom sjöfarten.
www.sjobefalsforeningen.se 

SRAT
Organiserar specialister, kvalificerade 
handläggare och chefer inom hälsa, 
kommunikation och förvaltning.
www.srat.se 

Sveriges Arbetsterapeuter
Facklig och professionsinriktad 
organisation för arbetsterapeuter. 
www.arbetsterapeuterna.se

Sveriges Arkitekter
Fack- och bransch  organisationen  
för alla Sveriges arkitekter.  
www.arkitekt.se

Sveriges Farmaceuter
Organiserar apotekare och  
receptarier samt farmacie magistrar  
och farmacie kandidater.
www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Ingenjörer
Organiserar civil- och högskole -
ingenjörer inom alla yrkesinriktningar.  
www.sverigesingenjorer.se

Sveriges läkarförbund
Läkarnas fackliga och  
professionella organisation.
www.lakarforbundet.se 

Sveriges Psykologförbund
Organiserar leg psykologer, de med 
psykolog examen och fil doktors-
examen i psykologi eller pedagogik.  
www.psykologforbundet.se

Sveriges Skolledarförbund
Organiserar skolledare och de 
med ledande befattning inom 
utbildningsområdet.  
www.skolledarna.se

Sveriges universitetslärare  
och forskare, SULF
Universitetslärarnas, forskarnas  
och doktorandernas fackliga och 
professionella organisation.  
www.sulf.se

Sveriges Veterinärförbund
Organiserar veterinärer och  
veterinär studerande.
www.svf.se 

Tjänstetandläkarna
Organiserar tandläkare verksamma  
inom både offentlig och enskild sektor.
www.tjanstetandlakarna.se

Sacoförbunden för dig som är akademiker i staten


