
Undersökning av svenska 
advokaters arbetssituation

Under hösten ’05 genomfördes en omfattande enkätundersökning av Sveriges 
advokatsamfunds verksamma ledamöter. Undersökningen syftade bland annat till att 
kartlägga arbetsrelaterad stress och arbetstrivsel inom kåren. Mer än 2300 advokater 
deltog i undersökningen.  

Bakgrunden till undersökningen 
Amerikansk forskning om yrkesgruppen advokater visar på en påfrestande arbetssituation med 
låg arbetstrivsel, skadliga nivåer av stress och stressrelaterade sjukdomar till följd. 
Motsvarande är psykiska besvär den absolut vanligaste sjukdomsorsaken bland svenska 
advokater. Den här undersökningen är den första i sitt slag som kartlägger arbetsförhållanden, 
hälsoproblem och arbetsrelaterad stress inom den svenska advokatkåren.  

Undersökningens resultat 
Som samlad grupp rapporterade advokaterna hög effektivitet och trivsel i sin yrkesgärning. 
Detta trots en påfrestande arbetssituation med för stor arbetsbörda och svåra ärenden. 
Samtidigt indikerade svaren i enkäterna överengagemang i yrkesutövningen, dvs. svårigheter 
att koppla av och sluta tänka på arbetet när man är ledig. 

Undersökningen visade även att det fanns skillnader i upplevd belastning mellan yngre och 
äldre, kvinnliga och manliga advokater samt advokater med olika verksamhetsinriktningar. De 
yngre yrkesutövarna med mindre erfarenhet rapporterade generellt flera sömnproblem, högre 
arbetsbelastning, emotionell utmattning, överengagemang och mindre arbetstrivsel än sina 
äldre kollegor. Motsvarande upplevde de kvinnliga advokaterna högre arbetsbelastning och 
emotionell utmattning i yrkesutövningen samt flera sömn- och hälsoproblem än sina manliga 
kollegor. 

Vad angår olika verksamhetsinriktningar rapporterade de så kallade humanjuristerna – här 
familjerättsadvokater och brottmålsadvokater – högre belastning och emotionell utmattning 
samt flera hälso- och sömnproblem än sina kollegor inom till exempel affärsjuridiken.          

Undersökningens implikationer 
Undersökningen visar att många advokater lider av arbetsrelaterad stress och följaktligen 
ligger i riskzon för utveckling av stressrelaterade sjukdomar. För att bemöta denna utveckling 
har Sveriges advokatsamfund initierat insatser i syfte att lindra och förebygga stress inom 
advokatkåren. 

Undersökningsansvariga tackar Sveriges  advokatsamfunds ledamöter för deras välvillighet 
med undersökningen! 
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