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UNDERSÖKNING AV SVENSKA
ADVOKATERS ARBETSSITUATION*)

Skadliga nivåer av stress och därtill relaterade sjukdomar är ett väl 
belagt fenomen bland amerikanska advokater. Dock fanns det ingen 
likartad forskning om svenska advokater, varför föreliggande studie 
syftade till en ökad förståelse av deras arbetsförhållanden och 
hälsoproblem. Detta för såväl den samlade gruppen svarande som för 
demografiska undergrupper. En enkätundersökning av Sveriges 
advokatsamfunds verksamma medlemmar (N=2318) visade bland 
annat att advokaterna låg relativt högt på emotionell utmattning och 
upplevd effektivitet, men närmare medel beträffande cynism enligt 
Maslachs Burnout Inventory – General Survey. En hierarkisk 
regressionsanalys visade att arbetsförhållandena (kvantitativ och 
kvalitativ arbetsbelastning, samt överengagemang) i högre grad än 
demografiska faktorer kunde predicera sömnkvalitet, emotionell 
utmattning och cynism bland svenska advokater. Sammantaget 
indikerade resultaten en arbetssituation med såväl påfrestningar som 
resurser i form av hög arbetstrivsel och upplevd effektivitet. 

Nyckelord: Svenska advokater, arbetsförhållanden, hälsoproblem, 
utbrändhet, Maslachs Burnout Inventory - General Survery

*) Denna studie möjliggjordes tack vare finansiering, administrativ 
hjälp samt konsultation i sakfrågor av Sveriges advokatsamfund. Vi 
vill rikta ett  särskilt tack till generalsekreterare Anne Ramberg och 
biträdande chefsjurist Maria Billing för gott samarbete. Vi vill även 
tacka de svenska advokaterna för deras välvillighet med studien samt 
vår handledare professor Gunn Johansson för ovärderlig hjälp.
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I n l e d n i n g
I USA finns det en omfattande forskning på psykisk ohälsa bland advokater, och fynden är milt sagt 
nedslående (Daicoff, 1997; Elwork & Benjamin, 1995; Elwork, 1997). Studier på området visar att 
stress och stressrelaterade sjukdomar såsom depression, ångeststörningar, utbrändhet och missbruk 
är en vanlig och växande problematik inom den amerikanska advokatkåren (Allen, 1997; Andrew, 
Benjamin, Darling & Sales, 1990; Eaton, Anthony, Mandel & Garrison, 1990). Exempelvis visar 
undersökningar att advokater var mest deprimerade av 104 yrkesgrupper i USA (Eaton et al., 1990) 
och att hela 18% hade utvecklat alkoholproblem efter 2–20 år i yrket, vilket steg till 25% efter mer 
än 25 år i yrkesutövningen (Andrew et al., 1990). I linje med detta visar en studie av disciplinära 
åtgärder mot advokater att det  är stressrelaterade sjukdomar och missbruk som ligger bakom 60% 
av straffåtgärderna mot advokater i vissa delar av USA (Elwork & Benjamin, 1995, org. Spillis, 
1991). 

Stress bland advokater kan således få implikationer långt utanför advokatkåren. När advokater blir 
för stressade för att kunna utföra sitt arbete korrekt så slår det inte bara mot dem själva utan även 
mot klienterna och rättssystemet, varför problematiken ytterst är en angelägen samhällsfråga.

I Sverige finns det, oss bekant, ingen liknande forskning om yrkesgruppen advokater. Dock har 
Sveriges advokatsamfund uppmärksammat den växande stressproblematiken. Detta bland annat i en 
rad artiklar i tidskriften Advokaten (till exempel Hellberg, 2000; Hellberg, 2002a; Hellberg, 2002b). 
Av dessa framgår att advokaternas sjukförsäkring belastas alltmer av stressrelaterade sjukdomar 
som depression, trötthet, minnessvårigheter, utmattning och utbrändhet (Hellberg, 2002a). Vidare 
framgår det att allt fler klientskadeanmälningar förorsakas av advokaters överbelastning (ibid.). 
Under perioden 2000–2002 angav mer än 40% av de advokater som nyttjade sjukförsäkringen 
stressrelaterade symtom som anledning till sjukskrivningen (ibid.). Under perioden 2003–2004 steg 
antalet till nästan 50%, vilket gör psykiska besvär till den absolut vanligaste sjukdomsorsaken för 
svenska advokater, närmast följt av hjärtproblem och problem i rörelsesapparaten som vardera 
svarar för 12% av sjukskrivningarna  (Sveriges advokatsamfunds verksamhetsberättelse, 2004).   

Sammantaget tyder amerikanska och svenska advokaters förhållanden på en påfrestande 
arbetssituation. Dock är det vanskligt att dra paralleller respektive länder emellan på grund av 
skillnader i kulturer och juridiska system. Föreliggande studie syftar således till en ökad förståelse 
av svenska advokaters arbetssituation beträffande stress och utbrändhet. 

Stress
Enligt Trumbull och Appleys (1986) dynamiska processmodell uppstår stress vid obalans mellan 
individens upplevda krav eller belastningar, så kallade stressorer, och individens upplevda förmåga 
att bära och hantera dessa. Stressorerna kan ha karaktär av krav eller belastningar i miljön 
respektive individens krav på sig själv. När dessa överstiger individens bärkraft utlöses 
stressprocessen. Tillsammans utgör de olika stressorerna de kumulativa kraven på individen (ibid.) 

Modellen åskådliggör dynamiken mellan stressorer och individens fysiska, psykologiska och 
sociala system, vilka tillsammans utgör de resurser som representerar individens samlade bärkraft 
och motståndskraft gentemot stressorer (ibid.). Processperspektivet innebär att det finns ett 
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komplext samspel mellan systemen, varför en förändring i ett  system kan påverka hela individen, 
dennes relation till omvärlden, och ytterst även omvärlden. 

När ett  av de tre systemen inte förmår bära den belastning som stressorerna ger upphov till rinner 
belastningen över till andra system. Således kan en stressande oro börja ta sig uttryck i somatiska 
symtom (Sapolsky, 2004), vilket i sin tur kan påverka det sociala systemet etc.. Interaktionen 
mellan systemen kan därmed leda till kraftfulla, negativa spiraler, där problem i systemen blir 
ömsesidigt förstärkande. På motsvarande sätt kan systemen påverka varandra positivt, där en positiv 
förändring i ett  system kan starta en hälsosam synergi i individen och dess relation till omvärlden 
(Trumbull och Appley, 1986.). Uppkomsten av stress kan enligt  denna modell sammanfattas på 
följande sätt: When the functioning of one or more of these systems results in a discrepancy between 
any stressor and the carrying or resistance capacity available, there is stress (Trumbull & Appley, 
1986, s. 34). 

Förhållandet mellan de kumulativa kraven på individen och dennas bärkraft illustreras i Figur 1.
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Figur 1. De dynamiska relationerna mellan krav och bärkraft enligt Trumbull och Appley (1986).

Figuren har två raka linjer som illustrerar det  spann av stress som en individ tolererar. Över tid 
varierar såväl de kumulativa kraven (A) som individens bärkraft  av desamma (B). Så länge 
avståndet mellan de kumulativa kraven och bärkraften inte överstiger det spann av stress som 
individen tolererar uppstår ingen ohanterlig överbelastning. Med andra ord så uppstår inte stress om 
höga krav sammanfaller med en hög förmåga att möta dessa, som vid punkt  (1). På samma sätt  kan 
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individen klara sig bra trots en svacka i bärkraften, om kraven är motsvarande låga, vilket är fallet 
vid punkt (2). Av detta följer att stress kan uppstå antingen när bärkraften är sänkt (3), kraven är 
höga (4) eller både och (5). När höga krav kombineras med en sänkt bärkraft över tid (6) så kan 
stressen ta sig traumatiserade uttryck, exempelvis i form av långt skriden utbrändhet (ibid.). 

Utbrändhet 
Enligt Schaufeli och Enzman är utbrändhet en flerdimensionell stressreaktion med specifika 
arbetsrelaterade karakteristika. ...burnout is a particular, multidimensional stress-response that 
includes characteristic negative, job-related attitudes and behaviors not covered by the traditional 
job stress concept (Schaufeli & Enzman, 1998, s. 38). Denna flerdimensionella reaktion 
konceptualiseras i Maslachs definition av begreppet. Burnout is a syndrome of emotional 
exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment that occurs among 
individuals who work with people in some capacity (Maslach, Jackson & Leiter, 1996, s. 4).

Maslachs definition av utbrändhet operationaliseras genom självskattningsformuläret Maslachs 
Burnout Inventory  (Maslach et al.,1996), vilket numera används i mer än 90% av 
enkätundersökningar av utbrändhet (Schaufeli & Enzman, 1998). Maslachs Burnout Inventory  finns 
i tre versioner: Human Services Suvery (MBI-HSS), Educator’s Survey (MBI-ES) och General 
Survey (MBI-GS) (Maslach et al., 1996). Den första versionen är riktad mot klientorienterade 
yrken, den andra är avsedd för lärare medan den tredje utvecklats för att  undersöka bredare 
kategorier av yrkesgrupper. MBI-GS, som används i föreliggande studie, har således en mera 
allmän tillämpning och konceptualiserar i första hand utbrändhet som en kris i yrkesutövarens 
relation till arbetet (ibid.). Maslachs definition skiljer sig därmed från andra definitioner av 
begreppet i och med att hon understryker att det är ett icke-kliniskt syndrom som förekommer i 
vanliga, arbetande populationer (Maslach, 1982; Maslach, et al., 1996; Maslach & Leiter, 1999). 
Det handlar alltså inte om en psykiatrisk diagnos som till exempel utmattningsdepression 
(Socialstyrelsen, 2003). 

I MBI-GS mäts tre dimensioner av utbrändhet: emotionell utmattning, cynism och upplevd 
effektivitet.

Dimensioner av utbrändhet 
Den första dimensionen av utbrändhet är den emotionella utmattning som uppstår till följd av en 
långvarig känslomässig överansträngning (Maslach, 1982; Maslach, et al., 1996; Maslach & Leiter, 
1999). Denna sortens utmattning är särskilt vanlig i så kallade kontaktyrken, där arbetet  innehåller 
mycket personlig kontakt och är emotionellt krävande på grund av krav på förmåga till empati och 
interpersonella relationer (ibid.). Att hitta en balans mellan överengagemang och distans till arbetet 
och klienterna är en påtaglig svårighet i kontaktyrken, där båda ytterligheter innebär en 
känslomässig påfrestning för yrkesutövaren. I detta avseende kan kravet på professionell distans 
tänkas stärka individens motståndskraft mot överengagemang och emotionell utmattning, men 
risken finns även att det  blir ytterligare en stressor och barriär för personligt engagemang och trivsel 
i arbetet. 

Emotionell utmattning är enligt Maslach (ibid.) den första reaktionen på att kraven i ett arbete 
överstiger individens känslomässiga resurser. En vanlig reaktion på denna obalans är utvecklingen 
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av ett cyniskt förhållningssätt, vilket kan förstås som ett sätt att skapa en känslomässig distans 
mellan sig själv och arbetets dränerande krav. 

Cynism definieras som en distanserad attityd till yrkesutövningen och klienterna (ibid.). 
Engagemanget skiftar till negativ likgiltighet mot de yrkesspecifika värderingarna och empati 
ersätts av en avhumaniserad syn på klienterna. Cynism kan betraktas som en sorts dysfunktionell 
coping eftersom den reducerar individens energi i yrkesutövningen och därmed har negativ 
påverkan på individens effektivitet i arbetet (ibid.). Enligt den tidigare beskrivna stressmodellen 
(Trumbull & Appley, 1986) skulle utvecklingen av cynism innebära en tillfälligt ökad bärkraft som 
dock på längre sikt försvagar individens samlade resurser avseende stressorer. 

Den tredje dimensionen av utbrändhet  rör individens upplevelse av effektivitet i yrkesutövningen 
(Maslach, 1982; Maslach et al., 1996; Maslach & Leiter, 1999). Denna antas reduceras parallellt 
med utvecklingen av emotionell utmattning och cynism och kan resultera i en vikande självkänsla i 
yrkesutövningen. Låg upplevd effektivitet  har en depressiv komponent som kan ta sig uttryck i 
psykisk resignation, bristande självförtroende och social tillbakadragenhet på arbetsplatsen och 
gentemot klienterna (ibid.). 

Enligt Maslach (Maslach et al., 1996) kan utbrändhet  alltså förstås i termer av ett kontinuum eller 
en process som sträcker sig från engagemang till utbrändhet, där engagemang refererar till ett 
energiskt tillstånd i vilket yrkesutövaren strävar efter den optimala arbetsprestationen och är 
övertygad om sin egen effektivitet, medan utbrändhet  refererar till ett tillstånd av utmattning 
karakteriserad av ett cyniskt förhållningssätt till arbetet och bristande tilltro till egen effektivitet i 
yrkesutövningen (ibid.).   

Orsaker till utbrändhet 
Forskningen på området visar att utbrändhet i första hand är ett syndrom med organisatoriskt 
ursprung (Maslach & Leiter, 1999; Schaufeli & Enzman, 1998). Detta är en viktig poäng eftersom 
fokus således blir den sociala arbetssituationen snarare än den enskilda individen, varmed social 
stigmatisering och skuldbeläggande undviks. Att utbrändhet främst kan härledas till 
arbetssituationen betyder dock inte att personliga egenskaper ej kan ha betydelse för utvecklingen 
av utbrändhet. Till exempel anför Maslach och kollegor (1982; 1999) att demografiska faktorer 
såsom ålder, kön och utbildningsnivå kan ha viss betydelse för utveckling av utbrändhet.   

Den sociala arbetsmiljön kan alltså i sig innehålla moment som ökar individens risk för att utveckla 
utbrändhet (Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 1999; Schaufeli & Enzman, 1998). En väsentlig 
riskfaktor är i detta avseende ett arbete som ställer för höga krav i förhållande till individens 
tillgängliga resurser. Kraven kan handla om för mycket arbete, för svårt  arbete eller arbete som är 
för emotionellt krävande för individen (Maslach, 1982). Andra riskfaktorer är brist på kontroll över 
sitt arbete, bristande socialt  stöd samt personliga värderingskonflikter, där arbetets krav ej är 
förenliga med individens personliga värderingar (Maslach & Leiter, 1999). På samma sätt är 
organisationskultur samt regler och normer för relationerna på arbetsplatsen faktorer som bidrar till 
en arbetsmiljö som förebygger, alternativt ökar risken för, utvecklingen av utbrändhet (ibid.). 
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Konsekvenser av utbrändhet 
För den som drabbas av utbrändhet kan konsekvenserna vara allvarliga och återhämtningen 
långvarig (Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 1999, Scahufeli & Enzman, 1998). Emotionell 
utmattning, cynism och nedsatt effektivitet kan innebära att man blir mindre samvetsgrann, tappar 
sitt engagemang i arbetet och gradvis presterar allt sämre, vilket uppenbarligen innebär en stark 
reducering av kvaliteten på yrkesutövningen (Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 1999). En naturlig 
konsekvens är att den drabbades privatliv påverkas, så att relationerna med familj och vänner 
försämras till följd av utbrändhetens inverkan på individen (ibid.). Psykiska problem som ångest, 
depression och sömnproblem är vanliga följder av utbrändhet (Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 
1999; Schaufeli & Enzman, 1998; Währborg, 2002). Vidare kan utbrändhet ta sig somatiska uttryck 
som huvudvärk, mag-tarmbesvär, problem i rygg och nacke, kronisk trötthet etc. (ibid.) Resultatet 
blir en negativ cirkel med emotionell spänning, nedsatt immunförsvar samt försämrad sömnkvalitet 
och därmed reducerad möjlighet för återhämtning (Maslach & Leiter, 1999; Ekman & Arnetz, 2002; 
Währborg, 2002). Till detta kan kognitiva effekter i form av nedsatt koncentrationsförmåga, 
inlärningsproblem och minnessvårigheter räknas (ibid.). Enligt Trumble och Appleys modell (1986) 
skulle detta kunna förstås som omfattande konsekvenser i individens psykologiska, sociala och 
fysiska system.  

En modell för stress bland advokater 
Mot bakgrund av den amerikanska forskningen på advokaters arbetssituation har Elwork och 
Benjamin (1995) utvecklat en modell specifikt för stress hos advokater. Modellen identifierar fyra 
kärnområden som centrala för förståelsen av stress inom denna yrkesgrupp: stressorer, 
konsekvenser av stress, personfaktorer och interventioner. 

Interventioner

Psykolegala interventioner
Psykoedukation, psykologisk konsultation, stressworkshops 

Reformer i systemet
Alternativa konfliktlösningar t.ex. medling utanför 
rättssalen, begränsningar av förhör och depositioner

Stressorer

Allmänna påfrestningar i miljön
Stor arbetsbörda, krävande 
arbetsuppgifter, tidspress

Påfrestningar som är specifika 
för advokatyrket
Aspekter av det juridiska systemet som 
främjar konflikter, yrkeskulturen bland 
advokater, svårhanterliga 
klientkontakter, höga förväntningar och 
stort ansvar, professionell mystik 

Konsekvenser av stress

Effekter på advokater
Psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, 
omfattande funktionsnedsättningar, 
nedsatt yrkeseffektivitet, försämrad 
livskvalitet

Effekter på klienter och på 
det juridiska systemet
Inkompetent representation, etiska 
överträdelser och ämbetsbrott, 
bristande rättssäkerhet

Personfaktorer

Typ-A beteende, aggressivitet, rationalitet

Figur 2. Modell för stress hos advokater, fritt efter Elwork & Benjamin (1995).
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Stressorer 

Elwork och Benjamins modell (1995) innehåller två kategorier av stressorer i advokatyrket. Den 
första är allmänna påfrestningar i miljön, och innefattar klassiska stressfaktorer som hög 
arbetsbelastning, krävande arbetsuppgifter samt tidspress på grund av preskriptionstider etc. Den 
andra kategorin berör påfrestningar som är specifika för advokatyrket. 

Enligt modellen finns det specifika påfrestningar i själva miljön för yrkesutövningen som advokat. 
Till exempel finns det aspekter av det juridiska systemet i USA som främjar konflikter samt en viss 
kultur kring yrkesutövningen som föreskriver en nitisk advokatstil (ibid.). Enligt författarna kan 
påfrestningar som är specifika för advokatyrket även tänkas inkludera den stora ansvarsbördan och 
svårhanterliga klientrelationer. En komplicerande faktor i klientrelationer kan vara olika 
grundantaganden, förväntningar och uppfattningar av samarbetets mål (Maslach, 1982). Där 
advokaten går in i relationen med en intention om att bistå klienten i sina rättsliga problem kan det i 
själva verket finnas en rad olika problem och emotionella behov hos klienten, som denna omedvetet 
förväntar sig att advokaten skall lösa eller uppfylla (ibid.). Således kan klientrelationen tänkas 
innehålla outtalade krav, förväntningar och emotionella behov som kan bidra till en påfrestande 
arbetssituation för advokaten. 

Författarna anser även att Cherniss (1980) teori om den professionella mystiken kan bidra till 
förståelsen av påfrestningar inom advokatyrket. Den professionella mystiken är ett begrepp som 
refererar till en illusorisk uppfattning av ett  yrke, som florerar i allmänheten kring kvalificerade 
professioner som till exempel advokatyrket. En tydlig bieffekt av den professionella mystiken är att 
den tenderar att  skapa orealistiska förväntningar från allmänheten, men också från de nyutbildade 
som går in i yrket (ibid.). Nyutbildade advokaters möte med yrkesutövningens faktiska vardag kan 
således tänkas bli en svår omställning och omvärdering, vilket i sig kan bidra till utvecklingen av 
stress och utbrändhet. På samma sätt kan den professionella mystiken tänkas bidra till svårigheter 
att  skapa en realistisk bild av den egna yrkesrollen med därtill hörande ansvar och begränsningar. 
Orealistiska förväntningar från klienter, brustna förhoppningar om graden av autonomi, 
självförverkligande och kollegialitet inom yrkesutövningen kan på detta sätt  förstås som 
påfrestningar inom advokatyrket som är förknippade med den så kallade professionella mystiken 
(ibid.). 

I Elwork och Benjamins ursprungliga modell (1995) inkluderas personfaktorer som en tredje 
kategori av stressorer. Författarna antar dock att personfaktorer, vilka enligt modellen inkluderar typ 
A-beteende, en starkt rationell läggning samt karaktärsdrag som aggressivitet etc., i högre grad 
påverkar relationerna mellan stressorer och konsekvenser av stress, varför vi valt att placera 
personfaktorer i en kategori för sig.  

Konsekvenser av stress
I modellen delas konsekvenserna av stress upp i två kategorier; effekter på advokater samt  effekter 
på klienter och det juridiska systemet (ibid.). I den första kategorin kan stressrelaterad psykisk och 
fysisk sjukdom, missbruk samt kognitiv, affektiv och social funktionsnedsättning inkluderas. Till 
detta kommer minskad effektivitet i yrkesutövningen samt generellt försämrad livskvalitet. Vad 
angår effekter på klienter och det juridiska systemet kan inkompetent representation, etiska 
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överträdelser samt ämbetsbrott och bristande rättssäkerhet nämnas som möjliga konsekvenser av 
stress hos advokater (ibid.). 

Interventioner 
I kategorin interventioner har Elwork och Benjamin (1995) samlat de svar på konsekvenser av 
stress som arbetats fram i USA. Interventionerna består dels av psykolegala interventioner, dels av 
reformer i systemet. Den första gruppen av interventioner är ett tvärdisciplinärt område mellan 
psykologi och juridik. Exempel på psykolegala interventioner inkluderar utbildning i grundläggande 
psykologi – så kallad psykoedukation – psykologisk konsultation samt utbildningsinsatser med 
praktiska inslag i form av stressworkshops. De psykologiska interventionerna har utvecklats mot 
bakgrund av den amerikanska forskningen på området och har visat sig vara effektiva metoder för 
att reducera och förebygga stress och utbrändhet (Daicoff, 2004; Elwork & Benjamin, 1995). 

Den andra gruppen av interventioner vänder sig till det juridiska systemet, som i hög grad anger 
spelreglerna för advokaterna och därmed utgör en viktig arbetsmiljöfaktor. Det amerikanska 
systemet främjar till exempel en mycket aggressiv och konfronterande advokatstil, vilken kan antas 
bidra till den påfrestande arbetssituationen för amerikanska advokater. Ett sätt att  reducera 
påfrestningarna i advokaternas arbetssituation är således att genomföra reformer i systemet. Detta i 
form av exempelvis medling utanför rättssalen, begränsningar i antalet förhör och depositioner etc. 
(Elwork & Benjamin, 1995).

Trots det faktum att Elwork & Benjamins modell bygger på forskning av amerikanska advokaters 
arbetssituation finner vi modellen klargörande. Inte minst vill vi påpeka att det finns en etablerad 
forskning på området med beprövade förslag till interventioner att dra nytta av, i den mån det skulle 
visa sig att svenska och amerikanska advokaters arbetssituation är jämförbara avseende stress och 
utbrändhet. 

Syfte
Syftet med undersökningen var att  kartlägga påfrestningar i svenska advokaters arbetssituation, dels 
för yrkesgruppen som helhet, dels för olika undergrupper. Undersökningen syftade vidare till att 
belysa i vilken mån advokaternas demografiska bakgrund och arbetsförhållanden var relaterade till 
hälsoproblem och utbrändhet. 

 Frågeställningar
1. I vilken utsträckning rapporterar de undersökta advokaterna utbrändhet enligt Maslachs Burnout 
Inventory – General Survey (MBI-GS) och hur förhåller sig deras nivå till jämförbara gruppers?

2. Finns det skillnader i arbetsförhållanden, hälsoproblem och utbrändhet mellan grupper av 
advokater avseende verksamhetsinriktning, kön, geografiskt område, ålder, yrkeserfarenhet och 
antal kollegor på byrån?

3. Vilka arbetsförhållanden och demografiska faktorer är starkast relaterade till 
hälsoproblem och utbrändhet hos advokater? 
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M e t o d
En undersökningsplan för den föreliggande undersökningen av svenska advokaters arbetssituation 
utarbetades av författarna mot bakgrund av förförståelse inhämtad med hjälp av litteratur- och 
forskningsgenomgång samt kvalitativa intervjuer med praktiserande advokater. 
Undersökningsplanen omfattade en enkätundersökning av Sveriges advokatsamfunds medlemmar 
(ledamöter). Vid ett personligt möte på Advokatsamfundets huvudkontor godkändes riktlinjerna för 
undersökningen, med mindre modifieringar mot bakgrund av synpunkter framförda av företrädare 
för Advokatsamfundet. 

Procedur
Tryckning och distribution av enkäten administrerades och finansierades av Advokatsamfundet. 
Enkäten postades till samtliga verksamma ledamöter. Bifogat enkäten fanns ett följebrev (Bilaga A) 
från Advokatsamfundet, ett informationsbrev om undersökningen (Bilaga B) samt ett frankerat 
svarskuvert adresserat till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Av 
informationsbrevet framgick att deltagande i undersökningen var frivilligt samt att 
undersökningsdeltagarnas konfidentialitet garanterades. Detta säkrades genom att utskicket gick 
från Advokatsamfundet, att enkäterna inte hade någon identitetsmärkning och att  svaren skickades 
direkt till universitetet. Vidare innehöll följebrevet instruktioner för att fylla i enkäten, sista 
svarsdatum samt relevanta kontaktuppgifter. Tre veckor efter första utskick skickades ett 
påminnelsebrev från Advokatsamfundet till samtliga undersökningsdeltagare via e-post  (Bilaga C). 
Vid samma tillfälle lades påminnelsen ut på Advokatsamfundets interna hemsida. Efter ytterligare 
en vecka skickades ännu ett påminnelsebrev via e-post (Bilaga D), varvid tiden för svar förlängdes 
med två veckor. 

Kodningen av data och upprättande av datafilen genomfördes av ett kommersiellt 
dataregistreringsföretag. Kostnaden för detta täcktes av Advokatsamfundet.    

Undersökningsdeltagare
I samarbete med Advokatsamfundet bestämdes det att samtliga verksamma advokater skulle 
inkluderas i undersökningen. Advokater som var icke-verksamma på grund av pension, 
sjukpension, långtidssjukskrivning, tjänstledighet, föräldraledighet etc. exkluderades. 
Undersökningen riktade sig således till den samlade populationen av verksamma advokater i 
Sverige.

Totalt skickades 3841 enkäter ut och efter de två påminnelserna erhölls 2318 ifyllda enkäter i retur, 
dvs. en svarsfrekvens på 60,3%. 

Undersökningsdeltagarnas demografiska bakgrund beskrivs i Tabell 1. Där framgår bland annat  att 
den övervägande majoriteten av deltagarna var män, att genomsnittsåldern låg omkring 50 år och 
yrkeserfarenheten omkring 15 år samt att en dryg tredjedel av de svarande var verksamma i 
storstadsområdena. Vidare beskrivs den samlade populationen av advokater mot bakgrund av 
demografiska upplysningar inhämtat från Advokatsamfundet. Som det framgår finns det inga 
väsentliga skillnader beträffande demografisk bakgrund mellan de två grupperna, förutom antal 
kollegor på byrån. Den stora skillnaden i antal kollegor på byrån antas dock bero på det 
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ofullständiga underlaget för hela populationen, vilket endast utgörs av 1529 ledamöter, det vill säga 
mindre än 40% av den faktiska populationen. 

Tabell 1. Demografiska uppgifter för hela populationen och gruppen svarande.

Hela populationen Gruppen svarande

N M SD % N M SD %

Ålder 3896 50 10,76 2237 49,76 10,51

Yrkeserfarenhet, antal år 3884 13,34 10,50 2280 14,72 10,12

Antal kollegor 2278 30,54 66,56

Kön 4361 2257

Män 79,8 78,8

Kvinnor 20,2 21,2

Geografiskt område 2262

Storstad 61,1

Övriga landet 38,9

Enkäten 
Data insamlades med hjälp av en enkät sammanställd  av författarna för detta ändamål (Bilaga E).

Maslach Burnout Inventory – General Survey
De tre dimensionerna av utbrändhet undersöktes med hjälp av skalorna emotionell utmattning, 
cynism och upplevd effektivitet, vilka konstituerar MBI-GS (svensk översättning av MBI-GS, 
Maslach et al., 1996). 

Skalan emotionell utmattning indikerar respondentens brist på emotionell energi (5 items; t.ex. ”Jag 
känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete”), cynism reflekterar en indifferent eller distanserad 
attityd till arbetet (5 items; t.ex. ”Jag har blivit  mindre engagerad av mitt  arbete”) medan upplevd 
effektivitet berör respondentens upplevelse av effektivitet i yrkesutövningen (6 items; t.ex. ”Jag är 
säker på att jag är effektiv och får saker och ting gjorda på jobbet”). Påståendena rankas av 
respondenten på en skala från 0 (Aldrig) till 6 (Alltid), där höga poäng på skalorna emotionell 
utmattning och cynism kombinerad med låga poäng på upplevd effektivitet indikerar en hög grad av 
utbrändhet. 

Arbetsförhållanden och hälsoproblem
Undersökningsdeltagarnas arbetsförhållanden undersöktes med hjälp av skalorna kvantitativ 
arbetsbelastning (Beehr, Walsh & Taber, 1976), kvalitativ arbetsbelastning (Sverke, Hellgren & 
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Öhrming, 1997), arbetstrivsel (Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997 baserad på Brayfield & Rothe, 
1951) och överengagemang (Sverke & Hellgren, 2002). 

Skalan kvantitativ arbetsbelastning avser arbetsbördans kvantitet (3 items; t.ex. ”Jag har ofta för 
mycket att göra på arbetet”) medan kvalitativ arbetsbelastning refererar till arbetets kvalitativa 
innehåll (4 items; t.ex. ”Mitt arbete innehåller moment som ställer för höga krav på min kapacitet”). 
Arbetstrivsel indikerar respondentens tillfredsställelse med sitt arbete (3 items; t.ex. ”Jag är nöjd 
med det arbete jag har”), medan överengagemang reflekterar svårigheter att avgränsa arbetslivet 
från det privata (6 items; t.ex. ”Mitt arbete finns i mina tankar även på helgerna”). Påståendena 
rankas på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt), där höga poäng på kvalitativ och 
kvantitativ arbetsbelastning samt överengagemang indikerar en hög grad av arbetsrelaterad 
påfrestning, medan höga poäng på arbetstrivsel indikerar stor tillfredställelse med arbetet. 
 
Hälsoproblem undersöktes med hjälp av skalorna hälsobesvär (Isaksson & Johansson, 1997 baserad 
på Andersson, 1986) och sömnkvalitet (Gustafsson, 2003). 

Skalan hälsobesvär avser förekomsten av fysiska symtom på ohälsa (10 items; t.ex. ”Besvär från 
hjärta eller bröst?”) medan sömnkvalitet avser förekomsten av olika former av sömnproblem (4 
items; t.ex. ”Jag vaknar flera gånger om natten och har svårt att somna om”).  Påståendena rankas 
på en skala från 1 (Aldrig eller nästan aldrig) till 5 (Alltid eller nästan alltid), där höga poäng på 
hälsobesvär och sömnkvalitet indikerar ett stort antal hälso- och sömnproblem. 

Demografi 
I enkäten ingick också frågor om demografiska förhållanden; kön, ålder, huvudsaklig 
verksamhetsinriktning (Affärsjuridik, Arbetsrätt, Bolagsrätt, Brottmål etc.), geografiskt område 
(Stockholm/Malmö/Göteborg eller Övriga landet), yrkeserfarenhet och antal kollegor på 
undersökningsdeltagarnas byrå. Frågorna beträffande verksamhetsinriktning och geografiskt 
område bedömdes som intressanta av företrädare för Advokatsamfundet. I enkäten fanns också 
utrymme för advokaternas fria kommentarer, vilka dock ej har analyserats i föreliggande studie. 

Databearbetning 
För beskrivning och analys av enkätsvaren användes programvaran The Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS), med vilken bland annat korrelationsberäkningar genomfördes (Brace, 
Kemp & Snelgar, 2003).  För att undersöka i vilken mån de demografiska faktorerna och 
advokaternas arbetsförhållanden kunde predicera hälsobesvär, sömnkvalitet, emotionell utmattning, 
cynism och upplevd effektivitet användes hierarkisk, stegvis regressionsanalys.  
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R e s u l t a t

Arbetsförhållanden, hälsoproblem och utbrändhet  
Deskription och reliabilitet för samtliga parametrar i enkäten beskrivs i Tabell 2. Av denna framgår 
det bland annat att  de undersökta advokaterna i högre grad är kvantitativt än kvalitativt belastade 
(M=3,41 respektive 2,22), att de trivs mycket bra med sitt arbete (M=4,11), är något 
överengagerade (M=3,16) och rapporterar måttliga hälso- och sömnproblem (M=1,61 respektive 
2,19).

! !   Tabell 2. Antal observationer, medelvärden, standardavvikelser och ! ! !
! !   reliabilitetskoeffecienter för alla skalor.

Skala (antal items) N M SD ∝
Kvantitativ                    
arbetsbelastning (3)

2269 3,41 0,94 0,77

Kvalitativ                      
arbetsbelastning (4)

2271 2,22 0,86 0,75

Arbetstrivsel (3) 2288 4,11 0,89 0,94

Överengagemang (6) 2285 3,16 0,99 0,88

Hälsobesvär (10) 2218 1,61 0,57 0,77

Sömnkvalitet (4) 2280 2,19 0,77 0,71

Emotionell                    
utmattning (5)

2278 2,09 1,21 0,83

Cynism (5) 2203 1,67 1,03 0,74

Upplevd                        
effektivitet (6)

2230 4,36 0,80 0,78

Utbrändhet bland svenska advokater och andra jämförbara grupper
Tabell 3 visar att  medelvärdena för de tre delskalorna av MBI-GS (emotionell utmattning, cynism 
och upplevd effektivitet) varierar mellan undersökningar av olika yrkesgrupper och nationaliteter. 
Jämförelsevis ligger de svenska advokaterna relativt högt på emotionell utmattning (M= 2,09) och 
upplevd effektivitet (M=4,36) och närmare medel vad angår cynism (M=1,67). 
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Tabell 3. Antalet observationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetskoeffecienter för 
de tre delskalorna i utbrändhetsskalan MBI-GS redovisat för advokater i den föreliggande studien 
samt för jämförbara grupper i tidigare studier. 

Emotionell        
umattning

Cynism
Upplevd            

effektivitet

N M SD ∝ M SD ∝ M SD ∝
Sverige

Advokater¹ 2318 2,09 1,21 0,83 1,67 1,03 0,74 4,36 0,80 0,78

IT-konsulter² 186 2,36 1,08 0,78 2,32 1,53 0,75 - - -

Holland

Universitetsanställda³ 336 1,46 0,87 0,86 1,55 0,96 0,72 3,25 0,82 0,73

Dataingenjörer³ 179 1,89 1,00 0,87 1,74 1,00 0,74 3,54 0,47 0,69

Tjänstemän⁴ 956 1,57 1,11 - 1,54 1,07 - 4,14 0,96 -

Finland

IT-konsulter⁴ 289 2,09 1,26 - 1,46 1,32 - 4,80 1,04 -

¹ = föreliggande studie$   ² = Eriksson Hallberg, 2005 $   ³ = Taris et al., 1999   ⁴ = Maslach et al., 1994

Av Tabell 4 framgår en kategorisering av rapportering på MBI-GS för ett stort antal yrkesgrupper i 
Nordamerika (Maslach et al., 1996). Enligt denna uppdelning hamnar de svenska advokaternas nivå 
för utbrändhet inom kategorin ”medel” vad angår såväl emotionell utmattning och cynism som 
upplevd effektivitet. 

Tabell 4. Kategorisering av MBI-GS värden utifrån nordamerikanskt sample 
(N=3727, Maslach et al, 1996).

Spännvidd på rapporterad utbrändhet

delskalor MBI-GS

låg
(lägre tredjedel)

medel
(mellersta tredjedel)

hög
(övre tredjedel)

Emotionell utmattning ≤ 2,00 2,01-3,19 ≥ 3,20

Cynism ≤ 1,00 1,01-2,19 ≥ 2,20

Upplevd effektivitet ≤ 4,00 4,01-4,99 ≥ 5,00

14



Verksamhetsinriktning, hälsoproblem och utbrändhet 
En substantiell andel av advokaterna (22%) angav mer än ett svarsalternativ på frågan beträffande 
huvudsaklig verksamhetsinriktning (Bilaga F). Detta trots instruktioner om att endast ange ett 
alternativ. För de som uppgivit  mer än en verksamhetsinriktning är det omöjligt att utifrån svaren 
avgöra om någon av inriktningarna är dominerande eller om de ägnar sig ungefär lika mycket åt 
alla. Av den anledningen har vi delat in de svarande i två grupper: de som angett en 
verksamhetsinriktning och de som ägnar sig åt mer blandat verksamhet och följaktligen har 
markerat mer än en inriktning i enkäten. 

En respektive flera verksamhetsinriktningar    
Affärsjuridik, brottmål och familjerätt var de största kategorierna inom såväl gruppen som uppgivit 
en verksamhetsinriktning som bland de som angett  flera (Bilaga F). Tendensen var att  de 
verksamhetsområden som var lågt representerade bland advokater med en huvudsaklig inriktning 
var vanligare bland advokater med mer mångsidig verksamhet. Det framgår således att  det finns få 
advokater som endast ägnar sig åt till exempel förvaltningsrätt och försäkringsrätt. 

I Tabell 5 jämförs de två grupperna i några demografiska avseenden. Endast mindre skillnader i 
könsfördelning och antalet kollegor på byrå kunde konstateras. De kvinnliga advokaterna var något 
fler (25,7%) bland de som angett flera verksamhetsinriktningar än bland de som endast angett en 
inriktning (20,1%), och advokater med blandad verksamhet arbetade på advokatbyråer som i 
genomsnitt var mindre (16,2 kollegor) än de som angett en huvudsaklig inriktning (34,7 kollegor).

Tabell 5. Demografiska uppgifter för advokater med en verksamhetsinriktning, blandad verksamhet
samt hela gruppen svarande. 

Ett svar Flera svar Ett + flera svar

M SD % M SD % M SD %

N 1784 504 2288

Ålder 49,00 10,56 52,40 9,93 49,76 10,51

Yrkeserfarenhet 14,35 10,13 15,97 9,99 14,72 10,12

Antal kollegor 34,65 71,55 16,22 41,88 30,54 66,56

Kön

Man 79,9 74,3 78,8

Kvinna 20,1 25,7 21,2

Geografiskt område

Storstad 61,1 61,7 61,1

Övriga landet 38,9 38,3 38,9
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De demografiska skillnaderna mellan de advokaterna som angett en inriktning och de med blandad 
verksamhet var alltså obetydliga. För jämförelsen av grupper med olika verksamhetsinriktningar har 
vi därför ansett oss kunna begränsa oss till den gruppen av advokater som lämnat ett enda svar på 
frågan beträffande verksamhetsinriktning.     

En variansanalys visade att  det fanns statistiskt signifikanta skillnader beträffande 
arbetsförhållanden, hälsoproblem och utbrändhet mellan de tre största verksamhetsinriktningarna 
(Bilaga G). Familjerättsadvokaterna och brottmålsadvokaterna visade likartade belastningsmönster 
med högre kvalitativ belastning, emotionell utmattning och cynism än affärsjuristerna. Motsvarande 
upplevde familjerättsadvokaterna och brottmålsadvokaterna fler hälso- och sömnproblem samt lägre 
effektivitet än affärsjuristerna. Däremot fanns det inga signifikanta skillnader mellan 
familjerättsadvokaterna och brottmålsadvokaterna. De statistiskt säkerhetsställda skillnaderna i 
medelvärden för de tre största verksamhetsinriktningarna framgår av Figur 3 och 4. 
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Kvalitativ arbetsbelastning Hälsobesvär Sömnkvalitet*

Affärsjurik Brottmål Familjerätt

Figur 3. Signifikanta genomsnittliga skalvärden för kvalitativ arbetsbelastning, hälsobesvär och 
sömnkvalitet i de tre största verksamhetsområdena: affärsjuridik, brottmål och familjerätt.
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Affärsjurik Brottmål Familjerätt

Figur 4. Signifikanta genomsnittliga skalvärden i utbrändhetsskalans delskalor för de tre största 
verksamhetsområdena: affärsjuridik, brottmål och familjerätt.
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Övriga demografiska förhållanden i relation till hälsoproblem och utbrändhet
Korrelationsberäkningar (Bilaga H) och medelvärden (Bilaga I) visade att de övriga demografiska 
undergrupperna skiljde sig något åt med avseende på arbetsförhållanden, hälsoproblem och 
utbrändhet. 

Kvinnor rapporterade genomgående högre påfrestning än män, men det var bara i kvantitativ 
arbetsbelastning, hälsobesvär, sömnkvalitet och emotionell utmattning som skillnaderna var 
statistisk signifikanta. Dessa redovisas i Figur 5 och 6.
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Figur 5. Genomsnittliga skattningar av kvantitativ arbetsbelastning, hälsobesvär och sömnkvalitet 
för män och kvinnor.
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Figur 6. Genomsnittlig rapportering av emotionell utmattning för män och kvinnor.

Endast mycket små skillnader förelåg mellan storstadsområdena och övriga landet. Detta 
beträffande kvalitativ arbetsbelastning och upplevd effektivitet, där advokater i övriga landet 
rapporterade lite högre kvalitativ arbetsbelastning och lägre upplevd effektivitet än kollegorna i 
storstadsområdena. 
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De yngre advokaterna rapporterade generellt högre belastning än sina äldre kollegor. Skillnaden var 
signifikant för såväl kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning, som överengagemang, 
sömnkvalitet, emotionell utmattning, cynism samt upplevd effektivitet. På motsvarande sätt trivdes 
de yngre advokaterna sämre på arbetet än sina äldre kollegor. 

I linje med ovanstående är den generella tendensen att de som hade minst yrkeserfarenhet också var 
de som rapporterade mest belastning. Detta gäller samtliga variabler med undantag för hälsobesvär. 
Beträffande upplevd effektivitet rapporterade de som hade mindre yrkeserfarenhet dock högre än 
sina mer erfarna kollegor. 

Vad angår antal kollegor på byrån fanns endast mycket små skillnader. Det fanns en generell men 
svag tendens till att de som arbetade ensamma eller hade få kollegor rapporterade flera belastningar 
än de som arbetade på större byråer. Dock var bara skillnaderna i kvantitativ arbetsbelastning, 
sömnkvalitet och upplevd effektivitet signifikanta.  
  
Förhållanden som sammantaget predicerar hälsoproblem och utbrändhet 
För att undersöka olika demografiska faktorers och arbetsrelaterade förhållandens betydelse för 
hälsoproblem och utbrändhet genomfördes en hierarkisk, stegvis regressionsanalys. Författarnas 
antaganden om sambandsförhållanden presenteras i Figur 7. 

Cynism

Sömnkvalitet

Hälsobesvär

Emotionell utmattning

Upplevd
effektivitet

Demografi
Ålder
Kön

Geografisk placering
Yrkeserfarenhet
Antal kollegor

Arbetsförhållanden
Arbetstrivsel

Överengagemang
Kvantitativ arbetbelastning
Kvalitativ arbetsbelastning

Prediktorer Utfall

Figur 7. Modell för hierarkisk regressionsanalys.
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Resultaten redovisas i Tabell 6. I det första steget inkluderades ålder och kön, därnäst geografisk 
område, yrkeserfarenhet och antal kollegor på byrån. I det  tredje steget ingick kvantitativ 
arbetsbelastning, kvalitativ arbetsbelastning, arbetstrivsel och överengagemang. 

Tabell 6. Resultat av hierarkisk, stegvis regressionsanalys med standardiserade 
regressionskoefficienter (N=2314).

Hälsobesvär Sömnkvalitet Emotionell         
utmattning Cynism Upplevd effektivitet

Steg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ålder ,013 ,015 ,055 -,016 ,039 ,105 
**

-,179 
***

-,167 
***

-,051 -,106 
***

-,162* -,038 -,040 -,072 -,135 
***

Kön ,140 
***

,140 
***

,142 
***

,109 
***

,104 
***

,110 
***

,104 
***

,103 
***

,107 
***

,002 
***

,004 ,019 ,023 ,026 ,015

Geografiskt             
område

,013 -,007 ,001 -,023 ,070 
**

,028 ,058* ,026 -,061 
**

-,054 
**

Yrkeserfarenhet -,011 ,019 -,085* -,046 -,044 ,004 ,044 ,062* ,068 ,065

Antal kollegor -,022 -,019 -,055* -,052 
**

-,046* -,045 
**

-,041 -,025 ,045 ,032

Kvantitativ              
arbetsbelastning

-,009 ,014 ,125 
***

-,030 ,085 
***

Kvalitativ                 
arbetsbelastning

,120 
***

,131 
***

,201 
***

,181 
***

-,072 
**

Arbetstrivsel                   -,131 
***

-,208 
***

-,317 
***

-,526 
***

,359 
***

Överengagemang ,261 
***

,344 
***

,324 
***

,113 
***

-,021

R² ,019 ,020 ,166 ,013 ,019 ,288 ,052 ,061 ,516 ,011 ,018 ,422 ,003 ,011 ,159

* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001      

Som framgår av Tabell 6 var det främst sömnkvalitet, emotionell utmattning och cynism som i 
påtaglig utsträckning prediceras av de valda variablerna. Vidare visade det sig att variablerna ålder, 
geografiskt verksamhetsområde, antal år som advokat, antal jurister på byrån samt kvantitativ 
arbetsbelastning hade liten eller ingen betydelse för prediceringen av dessa. Vad angår hälsobesvär 
och upplevd effektivitet visade de valda prediktorerna sig över lag mindre betydelsefulla. Generellt 
visade det sig att det tredje stegets variabler gav starkare bidrag till den gemensamma förklarade 
variansen än ålder, kön och variablerna i steg 2. 

Med den valda regressionsmodellen blev andelen förklarad varians 29% för sömnkvalitet, 52% för 
emotionell utmattning och 42% för cynism. 

I figurerna 8, 9 och 10 visas exempel på samband mellan olika variabler mot bakgrund av 
regressionsanalysen. Figur 8 åskådliggör den negativa korrelationen mellan sömnproblem och 
arbetstrivsel, samt det positiva förhållandet mellan sömnproblem och överengagemang.
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Sömnkvalitet
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Figur 8. Samband mellan sömnkvalitet och arbetstrivsel respektive överengagemang.

Ett liknande mönster kan ses i Figur 9, som visar ett positivt samband mellan emotionell utmattning 
och överengagemang, samt ett negativt förhållande mellan arbetstrivsel och emotionell utmattning. 

Emotionell utmattning
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Arbetstrivsel Överengagemang

Figur 9. Samband mellan emotionell utmattning och arbetstrivsel respektive överengagemang. 

Figur 10 visar slutligen ett negativt förhållande mellan cynism och arbetstrivsel, samt ett positivt 
samband mellan cynism och kvalitativ arbetsbelastning. 
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Figur 10. Samband mellan cynism och arbetstrivsel respektive kvalitativ arbetsbelastning.
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D i s k u s s i o n 
Föreliggande avsnitt innehåller inledningsvis en diskussion av studiens frågeställningar. Därnäst 
följer en fokusering av betydelsefulla variabler, en diskussion av studiens metodologiska styrkor 
och svagheter samt implikationer av fynden.  

Diskussion av frågeställningar 
1. I vilken utsträckning rapporterar de undersökta advokaterna utbrändhet enligt Maslachs 
Burnout Inventory (MBI-GS) och hur förhåller sig deras nivå till jämförbara gruppers?

Som framgår av resultatredovisningen ligger de svenska advokaterna relativt högt på emotionell 
utmattning och upplevd effektivitet men närmare medel beträffande cynism jämfört med andra 
MBI-GS-undersökningar av varierande yrkesgrupper. En jämförelse med undersökningar på 
advokater i andra länder hade givetvis varit intressant, men sådana finns till vår kännedom ej 
publicerade i forskningslitteraturen. Urvalet av jämförelsegrupper skedde i första hand mot 
bakgrund av antaganden om viss likhet i utbildningsstatus samt arbetssituation beträffande 
intellektuell påfrestning. 

Enligt Maslachs (Maslach et al., 1996) normeringar, framtagna mot bakgrund av MBI-GS-
undersökningar av amerikanska yrkesgrupper, hamnar de svenska advokaterna inom kategorin 
”medel” på samtliga delskalor av MBI-GS. Dock bör man vara försiktig när man drar slutsatser 
utifrån normeringen (Schaufeli & Enzman, 1998) eftersom det är väl belagt att resultat på MBI-GS 
varierar mot bakgrund av kulturell kontext (Taris et al., 1999). Leiter (Kunskap för Hälsa, 2005) 
anser till exempel att det finns en stor kulturell skillnad mellan USA och Europa, och i synnerhet 
norra Europa, där utfall på MBI-GS är associerat med mer intensiva symtom i betydelsen 
arbetsoförmåga än de som rapporteras i USA. Enligt detta resonemang skulle de svenska 
advokaternas resultat alltså kunna utgöra en underskattning och spegla intensivare symtom på 
utbrändhet jämförd med den amerikanska normeringen. Kategoriseringen av de svenska 
advokaternas resultat på MBI-GS bör därför betraktas med visst förbehåll. 

I tolkningen av resultaten bör man även beakta den så kallade ”healthy workers effect”, det vill säga 
att alla undersökningar av yrkesverksamma i påfrestande arbetsförhållanden bara speglar hälsan hos 
de friskaste, eftersom de mest stressade kan ha fallit ifrån och lämnat yrket. I detta fall representerar 
undersökningsdeltagarna de facto de verksamma och friska medarbetarna inom kåren, eftersom 
advokater som inte var verksamma på grund av till exempel långtidssjukskrivningar ej ingick i 
studien. Detta kan innebära att populationen framstår som mindre belastad än den i själva verket är. 
Motsvarande kan man spekulera kring huruvida de mest  belastade verksamma advokaterna alls tagit 
sig tid att besvara enkäten samt vilken betydelse det haft för undersökningens resultat. 

Ser man på de svenska advokaternas profil på dimensionerna av utbrändhet uppvisar de ett 
intressant mönster med deras kombination av relativt hög emotionell utmattning och upplevd 
effektivitet. Dessa dimensioner brukar i högre grad stå i kontrast till varandra, där höga poäng på 
emotionell utmattning korrelerar med låga poäng på upplevd effektivitet (Maslach et al., 1996). 
Definierar man som Maslach och kollegor (ibid.) utvecklingen av utbrändhet som en process från 
engagemang och effektivitet i yrkesutövningen till utmattning med därtill hörande nedsatt 
effektivitet skulle advokaternas utbrändhetsprofil kunna tyda på ett  tidigt stadium av utbrändhet, där 
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emotionell utmattning utvecklats medan den upplevda effektiviteten ännu är intakt vid tiden för 
undersökningen. 

2. Finns det skillnader i arbetsförhållanden, hälsoproblem och utbrändhet mellan grupper av 
advokater avseende verksamhetsinriktning, ålder, kön, geografiskt område, yrkeserfarenhet och 
antal kollegor på byrån?

Enligt föreliggande studie fanns det vissa skillnader i arbetsförhållanden, hälsoproblem och 
utbrändhet mellan advokater med olika verksamhetsinriktning, kön, ålder, yrkeserfarenhet och antal 
kollegor på byrån. 

De advokater som hade familjerätt och brottmål som huvudsaklig verksamhetsinriktning (så kallade 
humanjurister) rapporterade över lag högre påfrestning än de som huvudsakligen arbetade med 
affärsjuridik. Skillnaderna var störst beträffande kvalitativ arbetsbelastning och emotionell 
utmattning (Bilaga G). Enligt Maslachs terminologi (Maslach & Leiter, 1999) kan den 
humanjuridiska yrkesutövning i högre grad än till exempel den affärsjuridiska betraktas som ett så 
kallat kontaktyrke, eftersom kontakten med utsatta klienter utgör en väsentlig del av 
arbetsuppgifterna. I överensstämmelse med forskningen på området visar föreliggande studie att 
familjerätt  och brottmål – definierade som kontaktyrken – ligger i högre riskzon för utveckling av 
utbrändhet. Kraven på såväl empati som professionell distans till klienter med stora hjälpbehov 
skulle i detta avseende kunna förstås som känslomässiga påfrestningar, vilka främjat utvecklingen 
av emotionell utmattning och cynism inom gruppen av humanjurister. Detta är i linje med 
amerikansk forskning om advokater, som visat  att vissa juridiska inriktningar är förknippade med 
mer stress än andra (Elwork, 1997, org. Zimmerman, 1983, Eisel, 1994).

Kvinnliga advokater rapporterade genomgående högre påfrestning samt lägre arbetstrivsel än män. 
Även detta är i linje med utländsk forskning på området som visar att  kvinnliga advokater i högre 
grad än män uttrycker missnöje med sitt arbete och upplever arbetsmiljön som mera negativ och 
belastande (Elwork & Benjamin, 1995, org. American Bar Association, 1991, Anleu, 1991, Hirch, 
1989, MacCorquodale & Jensen, 1993, Rosenberg, Perlstadt  & Phillips, 1993, Weinberg & Tittle, 
1987). Till detta kommer att amerikanska kvinnliga advokater rapporterar specifikt könsrelaterade 
påfrestningar som sexuella trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen (Elwork & Benjamin, 
1995, org. American Bar Association, 1990). Problematiken har även uppmärksammats här i 
Sverige (Jusek, 2006), varför det inte är omöjligt  att sexuella trakasserier och diskriminering av 
kvinnliga advokater spelar roll för deras rapportering av sämre arbetsförhållanden i föreliggande 
studie. 

Svenska studier av kvinnor i högre befattningar visar att de generellt upplever en större konflikt 
mellan betalt arbete och obetalt arbete, samt en större total arbetsbörda än sina manliga kollegor 
(Frankenhaeuser, 1995, org. SCB, 1990/1991). Enligt Trumbull och Appleys dynamiska 
processmodell (1986) skulle de rapporterade könsskillnader kunna tänkas bero på kvinnors större 
belastning i de sociala, psykologiska och fysiska system mot bakgrund av till exempel dubbelarbete 
(i och utanför hemmet), vilket i sin tur nedsätter den samlade bärkraften eller motståndskraften mot 
skadliga stressorer. Ett talande exempel på påfrestning i det fysiska systemet hos ”dubbelarbetande” 
kvinnor i kvalificerade yrken är en ökning i blodtryck och utsöndring av stresshormoner efter 
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klockan 17 på arbetsdagar sett i kontrast  till männens motsvarande minskning vid samma tidpunkt 
(Frankenhaeuser, 1995). 

Enligt Maslachs (1982) forskning på utbrändhet finns det vissa skillnader mellan könen i upplevelse 
och rapportering av de olika dimensionerna av utbrändhet. Således anför hon att kvinnor oftare och 
i högre grad upplever emotionell utmattning än män, vilka är mer benägna att utveckla cynism 
(ibid.). I föreliggande undersökning låg kvinnor däremot högre på emotionell utmattning (M= 2,43 
respektive 2,00), och väldigt nära männen i cynism (M= 1,72 respektive 1,66).

När det gäller ålder och yrkeserfarenhet visade det sig att de som var yngst och hade minst 
yrkeserfarenhet också var de som rapporterade mest belastning. Givetvis finns det en viss 
samverkan mellan de två variablerna, där de yngsta också är de med minst erfarenhet, varför 
belastningsmönstren för de två grupperna var mycket likartade i föreliggande studie. Enligt Maslach 
(1982) finns det ett  starkt  negativt samband mellan ålder och utbrändhet, där arbetslivserfarenhet 
spelar en väsentlig roll, men inte utgör hela förklaringen. Personlig mognad tycks också hindra 
äldre yrkesutövare från att hänfalla till de ytterligheter som konstituerar utbrändhet (ibid.). Till detta 
kan man tänka sig att sociala stödsystem, som kollegiala nätverk och familj, etableras och utvecklas 
med åldern, vilket enligt Trumbull och Appleys modell (1986) skulle kunna förstås i termer av ökat 
bärkraft avseende skadliga stressorer för äldre yrkesutövare. 

Forskningen visar att  symtom på utbrändhet avtar med ålder och yrkeserfarenhet för samtliga 
dimensioner, om än tydligast för emotionell utmattning och cynism (Schaufeli & Enzman, 1998). 
Denna tendens återfinns i föreliggande studie, och är särskilt uttalad beträffande emotionell 
utmattning (Bilaga I). Enligt Schaufeli och Enzman (1998) förekommer utbrändhet ofta tidigt i 
karriären och för amerikanska advokater verkar den kritiska punkten vara efter två år i 
yrkesutövningen (ibid.). Detta är i linje med denna studies fynd, som visade att de som arbetat 0–5 
år som advokater låg högst på såväl emotionell utmattning som cynism (Bilaga I). Det ska dock 
tilläggas att denna grupp ej visade tecken på nedsatt effektivitet utan snarare tvärtom. 

Man kan också tänka sig att den så kallade professionella mystiken är en bidragande faktor till den 
stora upplevda belastningen i början av yrkesutövningen, där diskrepansen mellan nyutbildade 
advokaters föreställningar om yrkesutövningen och den faktiska vardagen i sig kan vara en källa till 
påfrestning (Cherniss, 1980). Enligt Maslach (1982) medför utbrändhet i ett tidigt skede av 
yrkesutövningen en ”naturlig selektionseffekt”, där nyutbildade som drabbas lämnar yrket efter få 
år. De äldre yrkesutövarna är således de som har klarat sig igenom det kritiska skedet och gjort 
karriär inom yrket, varför det är helt naturligt att utbrändhet är mindre vanligt bland dessa (ibid.). 
Att unga advokater, framförallt kvinnor, lämnar yrket för att i stället söka sin framtid på andra 
yrkesområden är även ett aktuellt problem inom den svenska advokatkåren, vilket  uppmärksammats 
i tidskriften Advokaten (Ramberg, 2006). 

Antalet kollegor på byrån spelade enligt föreliggande studie viss roll för upplevelsen av 
påfrestningar, där de som arbetade ensamma eller hade få kollegor rapporterade högre kvantitativ 
arbetsbelastning och mer sömnproblem samt lite lägre upplevd effektivitet. Fynden stämmer 
överens med övrig forskning på området, där socialt stöd visats vara en buffert mot arbetsrelaterad 
stress (Ekman & Arnetz, 2002; Schaufeli & Enzman, 1998; Währborg, 2002). Enligt Trumbull och 

23



Appleys stressmodell (1986) kan socialt stöd antas förstärka resurserna i det sociala systemet, 
varvid individens bärkraft ökar. 

3. Vilka arbetsförhållanden och demografiska faktorer är starkast relaterade till hälsoproblem och 
utbrändhet hos advokater? 

Resultaten av en stegvis, hierarkisk regressionsanalys visade att arbetsförhållanden i form av 
kvalitativ arbetsbelastning, arbetstrivsel och överengagemang var starkast relaterade till 
sömnproblem, emotionell utmattning och cynism bland svenska advokater. Vad angår demografiska 
faktorer var kön starkast relaterad till emotionell utmattning och sömnproblem, där ålder också 
spelade viss roll för sistnämnda. En grafisk framställning av exempel på regressionsanalysens 
resultat presenteras i Figur 11, där det  framgår såväl påfrestande arbetsförhållanden som belastande 
och stärkande demografiska faktorer för prediktionen av de olika utfallen. 

Resurser UtfallBelastningar

Sömn-
kvalitet

Hög ålder
Kvinnokön

Flera kollegor
Hög arbetstrivsel

Emotionell
utmattning

Kvinnokön Flera kollegor
Hög arbetstrivsel

Påfrestningar

Kvalitativ arbetsbelastning
Överengagemang

Kvantiativ arbetsbelastning
Kvalitativ arbetsbelastning

Överengagemang

Kvalitativ arbetsbelastning
Överengagemang CynismHög arbetstrivselLång yrkeserfarenhet

Figur 11. Grafisk framställning av regressionsanalysens resultat.

Som det framgår får variablerna ålder och yrkeserfarenhet en annan betydelse än i den deskriptiva 
analysen. Här bidrar hög ålder i kombination med kvinnokön och kvalitativ arbetsbelastning samt 
överengagemang till prediktionen av försämrad sömnkvalitet. Med andra ord så utgör gruppen av 
äldre kvinnor med högre kvalitativ arbetsbelastning och överengagemang ett undantag mot det mer 
generella mönstret, där yngre advokater rapporterar fler sömnproblem. Variabeln yrkeserfarenhet 
särskiljer sig också i regressionsanalysen, genom att bli en belastande demografisk faktor avseende 
cynism i kombination med hög kvalitativ arbetsbelastning och överengagemang. 

Diskussion av utvalda variabler 
Kvalitativ arbetsbelastning visade sig vara en stark bidragande faktor till såväl sömnproblem och 
emotionell utmattning som cynism bland svenska advokater. Kvantitativ belastning spelade däremot 
endast roll beträffande emotionell utmattning. Detta indikerar att  det i högre grad än mängden av 
arbetet är svårigheten i arbetsuppgifterna, den alltför stora ansvarsbördan samt orimliga krav i 
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yrkesutövningen som föregår sömnproblem, emotionell utmattning och cynism. Eftersom variabeln 
kvalitativ arbetsbelastning ej innehåller specificeringar av till exempel olika sorters påfrestande 
krav kan man endast spekulera härom. I överensstämmelse med Elwork och Benjamins modell 
(1995) kan den kvalitativa belastningen tänkas innehålla såväl allmänna påfrestningar i miljön som 
påfrestningar som är specifika för advokatyrket. Det stora ansvaret  och de orimliga kraven kan 
troligen delvis härledas till klientrelationerna, där klienternas behov och problem ofta innehåller en 
psykologisk komponent som faller utanför advokatens ansvars- och kompetensområden och 
följaktligen utgör en känslomässig påfrestning på advokaten. Enligt Maslach (Maslach, 1982; 
Maslach et al., 1996) är det denna sortens påfrestning som kan resultera i emotionell utmattning, 
cynism och slutligen nedsatt effektivitet.  

Överengagemang visade sig också vara en starkt bidragande faktor till sömnproblem, emotionell 
utmattning och cynism bland undersökningsdeltagarna. Eriksson Hallberg (2005) har i sin 
doktorsavhandling gjort en empiriskt förankrad distinktion mellan två sorters engagemang. Den ena 
varianten är associerad med typ-A beteende, vilken är den typ av engagemang man tenderar att 
finna hos tävlings- och prestationsinriktade människor. Den andra varianten av engagemang drivs 
av patos, inre motivation och lust (ibid.). Enligt Eriksson Hallberg leder typ-A varianten av 
engagemang vanligen inte till utbrändhet, utan i första hand till utmattning och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Den andra varianten som hon kallar “brinnande engagemang” kan däremot leda till 
utbrändhet (ibid.). Sistnämnda variant påminner i hög grad om Maslachs beskrivning av det 
tillstånd som föregår utbrändhet (Maslach, 1982; Maslach & Leiter; 1999). Möjligen är Schaufeli 
och Enzman något analogt på spåren när de i sin skärskådning av en meta-analys (Schaufeli & 
Enzman, 1998, org. Lee & Ashforth, 1996) finner att  inre tillfredsställelse korrelerar något högre 
med utbrändhet än yttre tillfredsställelse i form av till exempel status, pengar etc.. Att bli advokat är 
en lång och krävande process, som förutsätter att man är motiverad och högpresterande. 
Amerikansk forskning bekräftar även att typ-A-liknande karaktärsdrag är vanligare bland 
juridikstuderande än befolkningen i övrigt (Daicoff, 1997, Daicoff, 2004). Givetvis finns det en 
representation av båda sorters engagemang bland advokaterna. En intressant fråga som väcks är hur 
olika sorters engagemang påverkar advokaters fysiska och psykiska hälsa och därmed även denna 
undersöknings resultat. Såvitt författarna kan bedöma ger båda sorters engagemang utslag på skalan 
överengagemang som används i enkäten, varför Eriksson Hallbergs distinktion (2005) kan vara värd 
att beakta i framtida studier av engagemang och utbrändhet.  

I Schaufelis och Enzmans forskningsöversikt (1998) klassas arbetstrivsel som mycket starkt 
negativt korrelerad med utbrändhet. I föreliggande studie visade arbetstrivsel sig också vara en stark 
buffert mot utveckling av hälsoproblem och utbrändhet, i första hand sömnproblem, emotionell 
utmattning och cynism. Även om det fanns skillnader i arbetstrivsel mot bakgrund av demografiska 
faktorer så trivs advokaterna över lag mycket bra (M= 4,11) med sitt arbete. Denna höga 
arbetstrivsel står i kontrast till de amerikanska advokaters rapporterade förhållanden (Elwork & 
Benjamin, 1995, org. American Bar Association, 1991).  
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Metodologiska styrkor och svagheter 
Vanlig kritik av enkätundersökningar rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Beträffande 
reliabilitet och generaliserbarhet är föreliggande studie dock fullt tillfredsställande. Som framgår av 
Tabell 2 var Cronbachs alfa för de använda pararmetrarna genomgående hög (0,71-0,94), vilket 
indikerar tillförlitliga mätinstrument och hög reliabilitet. Studien bygger på den samlade 
populationen av verksamma svenska advokater och utgör därmed en totalundersökning, vilket även 
styrker reliabiliteten och bidrar till en hög generaliserbarhet. Att det  ej fanns några väsentliga 
skillnader beträffande demografisk bakgrund mellan den samlade populationen och gruppen 
svarande bidrar även avsevärt till studiens generaliserbarhet (Tabell 1).

Av totalt 3841 utskickade enkäter erhölls 2318 i retur, vilket motsvarar en fullt acceptabel 
svarsfrekvens på 60,3%. Enligt företrädare för Sveriges advokatsamfund kan detta även betraktas 
som en hög svarsfrekvens för just denna population.  

En metodologisk svaghet i denna studie är att den utgör en tvärsnittsundersökning, vilket försvårar 
möjligheten att dra slutsatser om kausalitet jämförd med longitudinella studier. En upprepning av 
undersökningen vid ett senare tillfälle skulle höja validiteten avsevärt. Ett mera konkret 
metodologiskt problem rör frågan om huvudsaklig verksamhetsinriktning. Svarsalternativen 
sammanställdes i samarbete med företrädare för Sveriges Advokatsamfund i syfte att vara 
heltäckande för advokaters verksamhetsområden. Dock visade det sig att en stor andel (22%) angav 
mer än ett svar, vilket indikerar att många ej ansåg sig ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning 
medan 5,3% angav övriga kategorier, vilket visar att svarsalternativen ej heller var heltäckande för 
advokaternas verksamhetsinriktningar. Denna problematik och därav följande analysproblem väcker 
frågan om kategoriseringen av verksamhetsinriktningar var metodologisk korrekt. 

Sett i ett större perspektiv bör man även beakta att denna studie endast undersöker vissa aspekter av 
svenska advokaters arbetssituation och hälsoproblem, beroende på urvalet av skalor i enkäten. Att vi 
valda att använda MBI-GS beror i första hand på att det är ett väl avprovat instrument (Schaufeli & 
Enzman, 1998), vars tillförlitlighet och faktorstruktur är empirisk belagd i ett antal studier (Maslach 
et al, 1996; Schaufeli & Enzman, 1998; Taris et al, 1999). Dock skall det nämnas att viss kritik mot 
MBI-GS framförts, framförallt beträffande en något förenklat konceptualiseringen av 
utbrändhetsbegreppet (Schaufeli & Enzman, 1998).  

Att sammanställda enkät av svenska advokaters arbetssituation endast speglar en del av de faktiska 
förhållanden blev inte minst tydligt i advokaternas många ”fria kommentarer”. Dessa innehöll bland 
annat personliga skildringar av stress och utbrändhet i advokatyrket, reaktioner på undersökningen 
samt förslag till ytterligare undersökningsområden. Tyvärr har detta material ej varit möjligt att 
behandla inom tidsramen för föreliggande studie, vilket skulle ha varit önskvärt för den samlade 
förståelsen. 

Implikationer av fynden och vidare forskning
Resultaten av föreliggande studie kan i hög grad rymmas inom Elwork och Benjamins modell 
(1995) för stress bland amerikanska advokater. Många av stressorerna går igen i de svenska 
advokaternas arbetsförhållanden och konsekvenserna är delvis desamma, om än mindre intensiva 
och omfattande. I detta avseende kan man tänka sig att den höga arbetstrivseln bland de svenska 
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advokaterna samt skillnader i de juridiska systemen spelar en avgörande roll. Personfaktorers 
betydelse för stress inom den svenska advokatkåren återstår för framtida forskning att utreda. 

En ökad förståelse av de i studien använda parametrarnas kliniska uttryck vore önskvärd i den 
vidare forskningen av svenska advokater. Av särskilt intresse är kvalitativ belastning, 
överengagemang och arbetstrivsel, eftersom dessa visade sig vara betydelsefulla för förståelsen av 
hälsoproblem och utbrändhet bland undersökningsdeltagarna. En komplettering i form av 
kvalitativa data – till exempel i de öppna svar som många deltagare lämnade i enkäten – vore här 
ytterst värdefull. 

Som ovan nämnt så föregås utbrändhet ofta av ett brinnande engagemang i yrkesutövningen, 
motsvarande de svenska advokaternas. Adekvata interventioner – i form av yrkesträning, 
psykoedukation, stressutbildning samt konsultation – är effektiva strategier för att utveckla och ta 
tillvara detta engagemang. Daicoff (2004; 2005) har på basis av sin forskning om amerikanska 
advokaters arbetssituation dragit  slutsatsen att en advokatstil, som i mycket större utsträckning tar 
hänsyn till psykologiska behov, skulle kunna underlätta och förbättra kvalitén på advokaters arbete. 
Enligt författarnas åsikt skulle ett motsvarande förhållningssätt vara fruktbart även i Sverige. Detta i 
syfte att förbättra advokaternas arbetsförhållanden och arbetsinsats, men även klienternas position 
och ytterst rättssäkerheten. 
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Bilaga A. Följebrev från Advokafsamfundet.
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Att. G.J.

Psykologiska Institutionen

Stockholms Universitet

106 91 Stockholm

FRÅGEFORMULÄR FÖR 
UNDERSÖKNING AV 

ADVOKATERS ARBETSSITUATION

Den här enkäten ingår i ett psykologexamensarbete vid Stockholms Universitet. Studien syftar till 

att  ge en bättre bild av svenska advokaters arbetssituation, beträffande påfrestningar och möjligheter 

att  lindra dessa. Dina svar kommer således att bidra till en ökad förståelse av ett hittills 

ouppmärksammat område inom forskningen.

Du garanteras fullständig konfidentialitet och anonymitet. Inga utomstående, arbetsgivare eller 

representanter från Advokatsamfundet får se de ifyllda enkäterna, enbart undersökningsansvariga 

har tillgång till dessa. Vi som arbetar med undersökningen är ålagda tystnadsplikt. Resultaten 

redovisas på gruppnivå och ingen enskild person kommer att kunna identifieras. 

Att tänka på när Du fyller i enkäten. För att  få en korrekt bild är det viktigt att just  Du svarar på 

frågorna, Du kan inte ersättas av någon annan. På sista sidan finns utrymme för fria kommentarer. 

När Du fyller i frågorna i formuläret ber vi Dig noga läsa igenom varje fråga. Sätt därefter ett (X) i 
den ruta som står för det svar som stämmer bäst in på Dig. Finns det inget svarsalternativ som 

passar Dig så välj det svar som ligger närmast  Din egen uppfattning. Det finns inte några svar som 

är rätt eller fel - det är Din personliga uppfattning som efterfrågas. Vissa frågor återkommer i lätt  

modifierad form. Det är avsiktligt och syftet är att stärka resultatets tillförlitlighet. 

Vi är tacksamma om Du skickar tillbaka enkäten - så fort Du har möjlighet - i det bifogade 
svarskuvertet. Dock allra senast den 7:e oktober!

Tack på förhand för Din medverkan!

Vetenskapligt ansvarig är professor Gunn Johansson (gj@psychology.su.se). 

Om du har frågor kring undersökningen kan Du kontakta undersökningsansvariga;

! ! ! ! Jens Näsström! ! ! Tasha Mesick
    jpnasstrom@mac.com tasha.mesick@telia.com

Bilaga B. Informationsbrev om undersökningen.
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Bilaga C. Påminnelse brev 1, skickat den 4:e oktober.

Enkät om advokaters arbetssituation

Tidigare under hösten har en enkät med frågor om advokaters 
arbetssituation sänts ut från psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet.

Vi påminner nu om att sista datum för att sända in svar på enkäten är

den 7 oktober.

Med vänliga hälsningar

Advokatsamfundets kansli
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Bilaga D. Påminnelse brev 2, skickat den 12:e oktober. 

Påminnelse -- enkät om advokaters arbetssituation 

Som tidigare meddelats, har Advokatsamfundet uppdragit åt 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet att genomföra en 
enkätundersökning i syfte att skaffa en bättre bild av advokaters 
arbetsvillkor och hälsa.

Den ursprungliga svarstiden för enkäten utgick den 7 oktober. Emellertid 
har det visat sig att svar har inkommit från endast något över hälften av 
de tillskrivna ledamöterna. 

En tillfredsställande svarsfrekvens är nödvändig för att säkerställa att 
resultaten av undersökningen blir statistiskt tillförlitliga, så att de kan 
ligga till grund för samfundets arbete med att tillvarata alla ledamöters 
yrkesintressen.

I samråd med Psykologiska institutionen har samfundet därför förlängt 
svarstiden för enkäten. 
Institutionen tar tacksamt emot svar senast den 19 oktober.

Det tar endast omkring tio minuter att besvara frågorna.

Om Du redan har besvarat enkäten, ber jag Dig bortse från denna 
påminnelse. 

Stockholm den 12 oktober 2005

Anne Ramberg
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Bilaga E. Enkäten.

Först några frågor om Dig själv.

Dessa frågor ställer vi för att exempelvis kunna studera skillnader mellan 
män och kvinnor eller undersöka vad ålder, yrkeserfarenhet och 

verksamhetsinriktning betyder för upplevelsen av arbetssituation. 

1 Ålder?      

2 Kön?
!!   Man
!!  Kvinna

3 Huvudsaklig verksamhetsinriktning? (Sätt bara ett kryss)
! ! Affärsjuridik ! ! Immaterialrätt
! ! Arbetsrätt ! ! Internationella uppdrag
! ! Bolagsrätt ! ! IT-rätt
! ! Brottmål ! ! Konkurrensrätt
! ! EG-rätt ! ! Konkursrätt
! ! Familjerätt ! ! Miljörätt
! ! Fastighetsrätt ! ! Processrätt
! ! Förmögenhetsrätt ! ! Skadeståndsrätt
! ! Försäkringsrätt ! ! Skatterätt
! ! Förvaltningsrätt ! ! Transaktionsjuridik

! ! Övrigt:                          

4 Var är Du verksam?
! ! Stockholm/Göteborg/Malmö
! ! Övriga landet

5 Antal yrkesverksamma år som advokat?       

6 Hur många verksamma jurister finns det på byrån där Du arbetar?       

1
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Nedan finner Du ett antal påståenden som handlar om 

hur Du ser på Ditt arbete och Dina arbetsuppgifter. 

Läs varje påstående noggrant och kryssa i det svarsalternativ 
som Du tycker stämmer bäst överens med Din egen uppfattning. 

 Stämmer Stämmer
  inte alls     helt

1 Jag har tillräckligt med tid för att !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

klara mina arbetsuppgifter

2 Det händer ganska ofta att jag måste !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5
arbeta under stark tidspress

3 Jag har ofta för mycket att göra på arbetet !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

4 Det ställs orimliga krav på mig i mitt arbete !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

5 Jag har ett alltför stort ansvar i mitt arbete !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

6 Jag har arbetsuppgifter som jag tycker !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

är för svåra att klara av

7 Mitt arbete innehåller moment som ställer !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

för höga krav på min kapacitet

8 Jag trivs på mitt arbete !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

9 Jag är nöjd med det arbete jag har !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

10 Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

11 Det händer ofta att jag redan när jag vaknar på !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

morgonen tänker på arbetsrelaterade problem

12 När jag kommer hem är det lätt för mig !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

att stänga av jobbet

13 De som står mig nära säger att jag uppoffrar !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

mig för mycket för mitt arbete

14 Jag kan sällan släppa tankarna på mitt jobb !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

15 Även när jag på kvällarna är ledig !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

tänker jag på jobbet

16 Mitt arbete finns i mina tankar även på helgerna !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

2
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Här följer några frågor om Din hälsa. 

Har Du under de senaste 12 månaderna lidit av... Aldrig Någon Någon Någon Alltid
eller enstaka gång gång eller
nästan gång månaden veckan nästan
aldrig alltid

17 Mag-tarmbesvär? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

18 Besvär från hjärta eller bröst? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

19 Ledvärk? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

20 Muskelvärk? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

21 Besvär med nacke/skuldra? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

22 Ryggbesvär? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

23 Huvudvärk? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

24 Hudförändringar eller klåda? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

25 Andningsbesvär? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

26 Långvariga förkylningar? !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

Har Du under de senaste två veckorna... Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

27 Jag har svårt att somna !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

28 Jag har svårt att vakna !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

29 Jag vaknar flera gånger om natten och !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

har ibland svårt att somna om

30 Jag är trött på grund av sömnproblem !!1 !!2 !!3 !!4 !!5

3
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Avslutningsvis några fler påståenden om hur 

Du ser på Ditt arbete och Dina arbetsuppgifter. 

Några gånger 
per månad

Varje dagNågon gång i 
veckan

Några gånger 
per vecka

Någon gång  
per månad 

eller mindre

Några gånger 
om året

Aldrig

6543210

AlltidMycket oftaOftaIblandSällanNästan aldrigAldrig

31 Jag känner mig helt slut när !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

arbetsdagen är över

32 Jag har blivit mindre engagerad !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

av mitt arbete

33 Jag har utfört många värdefulla !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

saker i det här jobbet

34 Jag är säker på att jag är effektiv och  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

får saker och ting gjorda på jobbet

35 Jag känner mig känslomässigt  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

tömd av mitt arbete

36 Enligt mitt egen åsikt så gör !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

jag ett bra arbete

37 Jag kan effektivt lösa de problem  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

som uppstår i mitt arbete

38 Jag känner att jag bidrar effektivt  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

till organisationens verksamhet

39 Jag känner mig trött när jag går upp på !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

morgonen för att möta en ny arbetsdag

40 Jag vill bara sköta mitt arbete  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

 och inte bli störd av annat

41 Jag betvivlar att mitt arbete !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

betyder något

42 Jag känner mig utbränd av mitt arbete !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

43 Jag har blivit mindre intresserad av  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

mitt arbete sedan jag började detta jobb

44 Att arbeta en hel dag är verkligen  !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

påfrestande för mig

45 Jag känner mig upprymd när !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

jag åstadkommer något i arbetet

46 Jag tror inte längre att mitt arbete är !!0 !!1 !!2 !!3 !!4 !!5 !!6

till någon nytta

4
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Har Du synpunkter Du vill framföra? Lämna kommentarer på den här sidan!

Skicka den ifyllda enkäten i förfrankerade svarskuvertet - helst redan idag!

Stort tack för Din medverkan!

5
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Övrigt

Transaktionsrätt

Skatterätt

Skadeståndsrätt

Processrätt

Miljörätt

Konkursrätt

Konkurrensrätt

IT-rätt

Internationella uppdrag

Immaterialrätt

Förvaltningsrätt

Försäkringsrätt

Förmögenhetsrätt

Fastighetsrätt

EU-rätt

Familjerätt

Brottmål

Bolagsrätt

Arbetsrätt

Affärsjuridik

0 15 30 45

9,6

1,5

2,5

10,3

8,8

0,5

5,1

2,3

2,9

1,5

1,1

1,6

0,5

0,3

3,2

0,7

4,5

6,1

1,2

1,1

5,1
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0,8

5,9

0,8

3,3
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1,3

2,1

5,3

Ett svar (78%) Flera svar (22%)

Bilaga F.  Jämförelse procentuell fördelning av huvudsaklig verksamhetsinriktning per ett/flera svar. 
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Bilaga I. Medelvärden och standardavvikelser för samtliga i studien ingående variabler uppdelat 
efter kön, geografiskt område, ålder, yrkeserfarenhet och advokatbyråns storlek. 

Kvantitativ 
arbets-       

belastning

Kvalitativ  
arbets-        

belastning

Arbets-
trivsel

Över-          
engageman

g

Hälso-  
besvär

Sömn-   
kvalitet

Emotionell 
utmattning

Cynism
Upplevd      

effektivitet

N= M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Män 3,38 ,93 2,21 ,85 4,12 ,88 3,15 1,00 1,57 ,55 2,14 ,76 2,00 1,20 1,66 1,02 4,34 ,81

Kvinnor 3,55 ,92 2,25 ,90 4,06 ,93 3,23 ,95 1,75 ,60 2,36 ,80 2,43 1,21 1,72 1,07 4,40 ,78

Storstad 3,41 ,91 2,15 ,85 4,09 ,91 3,16 ,99 1,60 ,56 2,19 ,77 2,06 1,20 1,64 1,05 4,40 ,79

Övriga landet 3,42 ,97 2,31 ,87 4,12 ,87 3,15 1,00 1,61 ,58 2,18 ,78 2,14 1,22 1,73 1,00 4,27 ,82

Ålder

26-30 28 3,83 ,86 2,42 ,83 3,63 ,91 3,18 1,04 1,69 ,62 2,11 ,84 2,84 2,20 1,99 1,24 4,35 ,87

31-35 199 3,62 ,77 2,32 ,77 3,74 ,98 3,37 ,92 1,64 ,54 2,23 ,78 2,48 1,12 2,00 1,16 4,38 ,75

36-40 227 3,52 ,77 2,19 ,84 4,01 ,87 3,21 ,92 1,61 ,52 2,14 ,77 2,27 1,19 1,71 1,05 4,46 ,79

41-45 285 3,61 ,85 2,28 ,87 4,02 ,88 3,16 1,01 1,59 ,54 2,22 ,78 2,30 1,17 1,69 1,00 4,38 ,74

46-50 279 3,55 ,86 2,27 ,88 4,08 ,89 3,17 ,92 1,61 ,51 2,24 ,78 2,20 1,21 1,73 1,10 4,38 ,84

51-55 319 3,51 ,88 2,33 ,89 4,05 ,88 3,23 1,01 1,60 ,59 2,25 ,81 2,02 1,20 1,69 ,97 4,27 ,79

56-60 333 3,38 ,96 2,17 ,89 4,24 ,86 3,19 1,04 1,60 ,59 2,16 ,74 1,93 1,25 1,59 ,98 4,35 ,81

61-65 174 3,04 ,96 2,07 ,77 4,38 ,75 3,05 ,97 1,63 ,60 2,14 ,78 1,73 1,11 1,53 1,01 4,31 ,86

över 65 89 2,32 1,02 1,77 ,81 4,55 ,91 2,60 1,03 1,52 ,60 1,94 ,65 1,43 1,07 1,38 ,85 4,28 ,92

Yrkeserfarenhet

0-5 483 3,56 ,83 2,31 ,84 3,89 ,94 3,29 ,95 1,63 ,55 2,23 ,79 2,40 1,23 1,78 1,11 4,39 ,79

6-10 316 3,56 ,85 2,26 ,85 4,11 ,90 3,16 ,93 1,60 ,55 2,22 ,76 2,18 1,16 1,71 1,03 4,41 ,76

11-15 354 3,47 ,91 2,20 ,88 4,14 ,82 3,14 ,98 1,58 ,52 2,17 ,81 2,08 1,19 1,63 1,01 4,33 ,77

16-20 289 3,53 ,88 2,23 ,90 4,08 ,90 3,19 1,02 1,64 ,63 2,28 ,79 2,02 1,18 1,72 ,98 4,23 ,83

21-25 247 3,63 ,94 2,22 ,87 4,17 ,81 3,21 1,00 1,59 ,57 2,10 ,72 1,96 1,23 1,59 1,01 4,39 ,79

26-30 163 3,12 1,02 2,03 ,79 4,27 ,88 2,98 1,02 1,60 ,61 2,13 ,73 1,86 1,20 1,64 ,98 4,33 ,85

31-35 70 2,69 1,05 1,93 ,73 4,48 ,76 2,92 1,02 1,53 ,57 2,08 ,72 1,47 1,01 1,44 ,94 4,35 ,88

36-40 24 2,36 1,04 1,75 ,87 4,70 ,82 2,58 1,18 1,50 ,61 1,85 ,67 1,30 ,94 1,40 ,79 4,54 1,04

över 40 20 2,40 ,93 1,78 ,72 4,64 ,95 2,61 1,05 1,47 47 1,87 ,70 1,36 1,04 1,18 ,70 4,45 1,01

Antal kollegor

0-1 358 3,09 1,10 2,30 ,98 4,09 ,95 3,09 1,08 1,72 ,64 2,25 ,82 2,16 1,38 1,76 1,09 4,26 ,88

2 175 3,45 ,98 2,40 ,89 4,09 ,96 3,14 ,99 1,69 ,68 2,26 ,81 2,20 1,21 1,88 1,10 4,29 ,82

3-6 483 3,48 ,90 2,22 ,83 4,20 ,81 3,21 1,02 1,58 ,54 2,20 ,76 2,08 1,20 1,56 ,94 4,36 ,81

7-10 213 3,59 ,86 2,30 ,84 4,10 ,91 3,23 ,92 1,58 ,49 2,23 ,81 2,13 1,16 1,74 ,98 4,40 ,74

11-20 205 3,32 ,81 2,07 ,76 4,17 ,80 3,12 ,95 1,55 ,50 2,18 ,72 1,97 1,02 1,55 ,96 4,39 ,79

21-30 97 3,51 ,80 2,01 ,80 4,09 ,84 3,12 ,92 1,62 ,54 2,16 ,71 2,12 1,12 1,78 1,04 4,26 ,80

31-40 81 3,48 ,85 2,16 ,82 4,02 ,96 3,15 ,95 1,53 ,55 1,97 ,74 1,94 1,15 1,63 ,98 4,45 ,72

41-50 66 3,50 ,93 2,05 ,73 3,92 1,01 3,15 ,93 1,52 ,52 2,00 ,76 1,97 1,25 1,70 1,27 4,46 ,87

över 50 290 3,60 ,77 2,14 ,82 3,99 ,92 3,20 ,95 1,55 ,51 2,12 ,73 2,05 1,16 1,65 1,08 4,46 ,76
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