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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fem av Sveriges största advokatbyråer arbetar 

praktiskt med att motivera sina biträdande jurister i yrkesrollen. Uppsatsens teoretiska 

referensram baseras på Maslows behovshierarki. Motivationsarbetet utvärderas i uppsatsen 

om det kan bidra till att de biträdande juristerna stannar kvar på byråerna eller inte. 

Utvärderingen sker genom att för- och nackdelar med motivationsverktygen diskuteras. 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och det empiriska avsnittet bygger på intervjuer med HR-

chefer på respektive advokatbyrå. Intervjuerna har varit semistrukturerade och frågor kring 

advokatbyråernas motivationsarbete samt frågor om en eventuell problematik i att behålla 

biträdande jurister på byrån har ställts till samtliga respondenter. En slutsats är att social 

gemenskap och professionell utveckling är betydelsefulla motivationsverktyg på 

advokatbyråerna. Dessa motivationsverktyg kan formas genom tydliga värderingar och ett 

gott ledarskap. En annan slutsats är att det sker en utveckling mot fler alternativa karriärvägar 

än enbart med delägarskap som mål. En tredje slutsats är att social gemenskap, professionell 

utveckling och delägarskap kan bidra till att jurister behålls på byråerna.       

Nyckelord: Motivation, Maslow, social gemenskap, professionell utveckling, delägarskap, 

behålla biträdande jurister, advokatbyråer 
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1 Inledning 
  

1.1 Problembakgrund 

Välkända och stora advokatbyråer anses ha goda förutsättningar att attrahera jurister till 

byråerna. Detta kan bero på att advokatbyråerna är väletablerade och välkända på 

arbetsmarknaden.  Inom advokatbranschen har de största byråerna hög status och prestige. 

Storleken på byrån blir en kvalitetsgaranti och kan uppfattas av omgivningen att det finns en 

stor och bred kompetens på byrån. Det anses att större byråer har bättre kapacitet att hantera 

omfattande fall (Winroth, 1999, ss. 190-191).  

          Det finns dock en utmaning för storbyråerna. Den unga generationen jurister är idag 

inte lika lojala i den meningen att de stannar hos en och samma arbetsgivare under sin karriär. 

Rörligheten och personalomsättningen på den juridiska arbetsmarknaden är stor och ökar för 

varje år (Froste, 2011, s. 12). Det råder en stor rörlighet i advokatkåren där många jurister 

väljer andra karriärvägar utanför advokatbranschen (Andersson, 2011, s. 10).  

          Att förlora personal kan medföra problem för ett företag1. Det kan vara ett särskilt stort 

problem för kunskapsbaserade företag2 eftersom kompetens och kunskap kan försvinna vid 

personalavgångar. För kunskapsbaserade företag kan det intellektuella kapitalet vara en 

märkbar tillgång för företaget (Ulrich, 1998, s. 15). Det blir särskilt viktigt för 

kunskapsföretag, som exempelvis advokatbyråer, att behålla kompetent personal inom 

företaget då de lägger stor vikt vid personalens kvalitet och motivation (Alvesson, 2004, s. 

131). En alltför stor personalomsättning är även ett kostsamt organisatoriskt problem (Dalton 

m.fl. 1981, s. 716). En framträdande konsekvens av en hög personalomsättning är den tid och 

energi som måste läggas på att hitta ersättare för den avgångna personalen. Även om 

rekryteringsprocessen kan gå relativt problemfritt kan det ta månader innan den nyanställde 

kan förväntas prestera på den önskade nivån. Detta innebär också ökade kostnader (Staw, 

1980, s. 255).  

          Mot bakgrund av den ovan nämnda problematiken framstår betydelsen för storbyråerna 

att arbeta med motivation för att behålla sina jurister. HR-funktionen spenderar stora summor 

pengar på strategier för att behålla sin personal (Mitchell m.fl. 2001, s. 96). Att förstå 

                                                                                                            
1
  Personalomsättning kan även ha positiva konsekvenser, men dessa kommer inte att behandlas i denna uppsats.   
2
  Kunskapsföretag är 

. Inom gruppen kunskapsföretag hör advokatbyråer till 
professionella tjänsteföretag (Alvesson, 2004, ss. 23-24) och dessa karaktäriseras av att yrkesgruppen har en 
mycket distinkt professionella identitet (Alvesson, 2004, s. 40).   
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förändringar och vad som händer på marknaden har blivit nödvändigt för individer som är 

involverade i ledningen av advokatbyråer. Dessa är exempelvis HR-anställda och delägare. 

För storbyråerna anses det viktigt att ta reda på hur yngre medarbetare kan behållas i yrket 

(Andersson, 2011, s. 10). 

1.2 F rågeställningar 

Med problembakgrunden som underlag ämnar uppsatsen att besvara två frågeställningar:   

1. Hur arbetar stora svenska advokatbyråer med motivation för de biträdande 

juristerna?  

2. Vilka för- och nackdelar kan identifieras med byråernas motivationsverktyg kopplat 

till att behålla biträdande jurister på byråerna?          

1.3 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fem av Sveriges största advokatbyråer arbetar 

praktiskt med motivationen för sina biträdande jurister. För- och nackdelar med 

motivationsverktygen kommer att utvärderas om de kan bidra till att behålla de biträdande 

juristerna. Denna uppsats kan förhoppningsvis ses som ett kunskapsbidrag till storbyråernas 

motivationsarbete både för att den beskriver en del av branschen samt att den diskuterar 

tillvägagångssättets för- och nackdelar. 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsar sig till att endast undersöka motivationsarbetet för de biträdande 

juristerna och inte de andra yrkeskategorierna på en advokatbyrå. En annan avgränsning är att 

undersöka motivationsarbetet ur HR-funktionens synvinkel genom en HR-chef. Denna 

avgränsning görs för att någon utomstående part ska ge en objektiv bild av arbetet på byrån. 

En HR-chef har en annan akademisk bakgrund än jurister och har inte har för avsikt att göra 

en juridisk karriär i likhet med karriärtrappan (figur 1). En avgränsning i det empiriska 

avsnittet är att undersöka fem advokatbyråer. 

          I uppsatsen ämnas icke-monetära motivationsverktyg3 att undersökas. De monetära 

motivationsverktygen lämnas därmed utanför diskussionen. 

          Uppsatsen undersöker till viss del sambandet mellan motivationsarbete och behållandet 

av biträdande jurister. En avgränsning är att endast utgå från motivation som en påverkande 

                                                                                                            
3 Icke-monetära motivationsverktyg avser inte belöningar i form av pengar. Exempel på icke-monetära 
motivationsverktyg är erkännande, befordran och självständighet (Merchant & Van der Stede, 2004, s. 394).   
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faktor till behållandet av jurister trots att det finns ett flertal andra påverkande faktorer. 

Exempel på anledningar till att en individ lämnar sin arbetsplats kan vara personliga skäl, 

pensionering eller uppsägning från arbetsgivarens sida Teoretiska avgränsningar har även 

gjorts. Dessa presenteras närmare under avsnitt 3.5. 

2 Advokatver ksamheten  
I detta avsnitt beskrivs professionen jurist på advokatbyråer. I avsnittet beskrivs de tre olika 

yrkeskategorierna biträdande jurister, advokater och delägare. Fokus kommer att läggas på 

att beskriva delägarskapet på grund av att det är en central funktion på en advokatbyrå. 

Avsnittet avslutas med en illustration över kategoriernas sammankoppling i en karriärtrappa. 

2.1 Biträdande jurister  

På en advokatbyrå arbetar biträdande jurister med praktiskt kvalificerad juridisk verksamhet. 

En biträdande jurist på en advokatbyrå har genomgått en fyra och ett halvt års juridisk 

utbildning och tagit ut en Juris kandidatexamen eller juristexamen på något universitet 

(http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/). Den biträdande juristens arbetsuppgifter 

består främst i att genomföra rättsutredningar. Det finns förväntningar om att en biträdande 

jurist ska arbeta hårt och att dennes framtidsplaner syftar till att bli delägare (Winroth, 1999, 

s. 87).         

2.2 Advokat 

För att bli advokat krävs det att en biträdande jurist arbetat med praktiskt kvalificerad juridisk 

verksamhet i tre år och genomgått en advokatexamen. Det krävs även att den biträdande 

juristen antagits som ledamot av Advokatsamfundet (http://www.advokatsamfundet.se/Att-

bli-advokat/). Skillnaden mellan advokat och jurist är att titeln jurist inte är någon skyddad 

titel (http://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-en-advokat/). En advokat 

har ett större ansvar i ett ärende än en biträdande jurist och timtaxan blir högre när en jurist 

titulerar sig advokat (Winroth, 1999, s. 87). En advokat präglas av stark individualism och 

många beskriver detta särdrag som en självklarhet inom professionen. Individualismen hos 

advokaterna tas bland annat i uttryck av verbalitet och en markering av egna åsikter (Ibid., ss. 

101-102).  

           

http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/
http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/
http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/
http://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-en-advokat/
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2.3 Delägare och delägarskap                  

Den mest prestigefyllda kategorin på en advokatbyrå anses vara delägarna. De ansvarar för 

verksamheten och äger byrån (Ibid., s. 84). För att en advokat ska bli delägare krävs det att 

denne arbetat på byrån under en längre tid samt godkänts av alla nuvarande delägare som 

medpartner (Ibid., s.84). Det skiljer sig byråerna emellan hur lång tid en advokat ska ha 

arbetat för att kunna bli delägare. Delägarskapet innefattar, förutom ett professionellt 

kunnande om det juridiska arbetet, en förmåga att attrahera klienter. En delägare är 

självförsörjande på klientarbetet och fördelar arbetsuppgifter åt de biträdande juristerna 

(Winroth, 2003, s. 85). En definition på begreppet delägarskap är att det är 

komponenter i ett joint venture som delar arbete, belöningar och risker som är relaterade till 

 (Narayanan, 1995, s. 896). Många professionella tjänsteföretag, exempelvis 

revisionsbyråer och konsultfirmor, använder sig av delägarskap. Fördelarna är att risken är 

delad och att det kan uppstå stordriftsfördelar. Det karaktäristiska för ett delägarskap är att det 

finns ett förutbestämt tillvägagångssätt för hur vinsten ska fördelas (Ibid., s. 896). I företag 

som använder sig av delägarskap är grundtanken att särskilt lämpade jurister upphöjs till 

delägare efter en längre period av arbete. En partner äger, leder och fungerar i klientrelationer 

och projektarbetet samtidigt. Delägarskapet kan ses som 

(Rebitzer & Taylor, 1999, s. 26 ).  Det finns dock en begränsad möjlighet i företaget att bli 

delägare och de som inte blir befordrade kan lämna företaget. (Alvesson, 2004, s. 40). 

Delägarskapet medför ett starkt band mellan delägaren och byrån. Delägaren förväntas stanna 

på byrån hela karriären och det är inte populärt att börja som delägare på någon annan byrå 

(Winroth, 1999, s. 126).    

          -system som innebär att 

juristerna antingen blir delägare eller får lämna byrån (Forstenlechner & Lettice, 2008, s. 642; 

Winroth, 1999, s. 88). Detta system kan ses som representativt för stora advokatbyråer då det 

innebär en professionell utveckling genom hårt arbete och en hängivenhet till byrån (Morris & 

Pinnington, 1998, s. 17). På advokatbyråer är det långt ifrån alla biträdande jurister som blir 

delägare. Detta är särskilt tydligt på de större advokatbyråerna som har ett större behov av att 

ha fler biträdande jurister (Sheer, 1995, s. 671 ff.).  

          En del studier har visat att delägarskap inte är lika populärt idag. En studie visade 

exempelvis att endast 19 % av de biträdande juristerna som deltog i undersökningen svarade 

att de arbetade med målet att bli delägare. Detta resultat var överraskande för HR-cheferna 

(Forstenlechner & Lettice, 2008, ss. 649-650). 
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         Delägarskap borde kunna ses både som ett monetärt och icke-monetärt 

motivationsverktyg. Det monetära grundas på att delägarskapet ger en högre lön och bonus 

(Winroth, 1999, s. 86). Det icke-monetära kan grundas på att delägarskapet innebär mer 

ansvar och status (Ibid., s. 84).  

2.4 Sammanfattande illustration över kar riärtrappan på advokatbyråer 

 
   T id  

 
F igur 1. F iguren visar karriärtrappan på en större advokatbyrå. Tidsangivelsen visar uppskattningsvis hur lång 
tid det tar att komma upp till nästa trappsteg. (http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/) Illustrationen 
av trappan är en egen tolkning.  

3 T eoretisk referensram 
 
I detta avsnitt förklaras begreppet motivation och hur begreppet kan kopplas till processen 

om behållandet av personal. Fokus för avsnittet ligger på Maslows behovshierarki som utgör 

den teoretiska grunden för uppsatsen. Avsnittet avslutas med kritik mot Maslows teori samt en 

operationalisering av teorin.   

3.1 Begreppet motivation 

Motivation kan beskrivas som ett psykologiskt koncept, men i likhet med många andra 

psykologiska koncept finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet. Locke och 

Latham (2004, s. 388) beskriver motivation som ett begrepp bestående av tre komponenter: 

riktning, intensitet och uthållighet. Med detta menas att motivation relaterar till vad som 

http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/
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driver en persons val av handling, hur hårt och hur länge denne anstränger sig (Arnold, 2011, 

ss. 309-310; Locke och Latham, 2004, s. 388).  

          Tidiga motivationsteorier har lett fram till en uppdelning av både inre och yttre 

motivation. Inre motivation innebär att en person utför en aktvitet för att personen finner den 

intressant och därmed blir tillfredställd av aktiviteten i sig. Yttre motivation kräver dock en 

koppling mellan aktiviteten och en separerbar konsekvens som exempelvis monetär eller 

verbal belöning. Tillfredställelsen kommer därmed inte från aktiviteten i sig utan från den 

yttre konsekvensen som aktiviteten leder till (Gagné & Deci, 2005, s. 331). Faktorer som 

variation i arbetet, ansvar, intressanta arbetsuppgifter, erkännande och utmaningar är 

relaterbara till den inre motivationen medan faktorer som lön eller arbetsförhållanden kan 

relateras till yttre motivation (Arnold, 2011, s. 335).  

3.2 Att behålla anställda genom management och motivation  

Ett kontrakt mellan den anställde och arbetsgivaren är ett sätt att behålla den anställde på 

längre sikt. Enligt Thompson och Heron (2002) är dock ett traditionellt avtal inte tillräckligt 

för att behålla medarbetaren och binda den anställde till företaget. Thompson och Heron 

(2002) hävdar att det krävs ett annat slags anställningsförhållande som har formen av ett 

psykologiskt kontrakt. 

          En motiverad och tillfredsställd anställd kommer att stanna och arbeta hårt och länge 

medan en icke-motiverad och icke-tillfredsställd anställd kommer att lämna organisationen 

(Mitchell m.fl. 2001, s. 97). Motivationen har på detta sätt en koppling till företagets 

behållande av personal.  

          Det finns flera strategier för hur företag ska behålla sin personal genom att stimulera 

motivationen hos de anställda. I Human Resource Management-litteraturen benämns dessa 

strategier som retention strategies. Detta har blivit ett populärt koncept och används för att 

minska personalomsättningen (De Vos och Meganck, 2007, s. 46). Exempel på sådana 

strategier är att företaget har incitaments- och bonussystem och olika ersättningsmodeller. 

Andra exempel på strategier är att ledningen erbjuder ett utmanande arbete för de anställda, 

ger en frihet till dem att planera och arbeta självständigt eller att ledningen verkar som ett stöd 

(Horwitz m.fl. 2003, s. 32). I kunskapsbaserade företag är den mest effektiva strategin för att 

behålla personal att de anställda har ett utmanande arbete som de kan utvecklas i (Ibid., s. 31).  

          Faktorer som ofta tas upp i de nämnda strategierna är bland annat monetär 

kompensation, arbetets utformning, arbetsmiljön och en god social gemenskap (Capelli, 2000, 

ss. 105-108). Strategierna har som syfte att säkerställa att medarbetarna kommer att stanna på 
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företaget för en lång tid framöver. Ett konkret exempel är att bidra med ekonomiska och 

sociala fördelar för medarbetarna genom att ledningen erbjuder olika sociala förmåner, såsom 

bostad och sociala aktiviteter, för att få de anställda att stanna i företaget (Forsberg, in press, 

s.7). Ledningen kan även skapa starka band till sina anställda genom att erbjuda en möjlighet 

till en internbefordran.  Denna möjlighet gör att den anställde vill prestera väl och på sikt 

uppnå en befordran (Pfeffer, 1995, s. 102).  

          Det finns studier som visar att det finns ett samband mellan personalomsättning och 

motivation (Allen m.fl. 2003, s. 102). Exempelvis Huselid (1995) menar att en lednings 

metoder och organisatoriska lösningar, som investerar i medarbetarna och deras utveckling, 

ökar motivationen. Detta bör i sin tur ge en låg personalomsättning (Huselid, 1995, s. 660). 

3.3 Maslows behovshierarki 

Skaparen av den mest välkända motivationsteorin är Abraham Maslow (1908-1970) (Arnold 

försöker i denna bok etablera en slags hierarki av de grundläggande mänskliga behoven. 

Maslow föreslår att de mänskliga behoven kan delas in i fem klasser där varje klass består av 

en samling behov. De fem klasserna är fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kärleks- och 

gemenskapsbehov, behov av självkänsla och behov av självförverkligande. De fem klasserna 

kan illustreras som en hierarki för att belysa klassernas betydelse och deras inbördes ordning. 

Maslow (1954) menar att de högre behoven inte kan uppnås utan att först tillfredsställa de 

lägre behoven.  

 
F igur 2. Sammanfattning av Maslows fem behov i en behovshierarki.  

 

 

 

Självförverkligande  

Självkänsla  

Gemenskapsbehov  

Säkerhetsbehov  

Fysiologiska  behov  
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Fysiologiska behov 

Enligt Maslow (1954) utgör de fysiologiska behoven grunden för en människas motivation. 

Här ingår biologiska behov som exempelvis behov av mat, dricka, sömn, sex och aktivitet. 

Maslow (1954) menar att de fysiologiska behoven är de mest dominerande i behovshierarkin. 

En person som saknar mat, säkerhet, kärlek och självkänsla hungrar troligen mer efter mat än 

efter något annat. De andra behoven, säkerhet, kärlek och självkänsla, blir därmed obefintliga 

(Maslow, 1954, ss. 80 83). De fysiologiska behoven på arbetsplatsen uppfylls av monetär 

kompensation vilket kan innefatta lön, bonus, pensioner samt aktieoptioner. Mat, kläder och 

tak över huvudet kan köpas för pengar. En god arbetsmiljö kan även vara en bidragande 

faktor i uppfyllandet av de fysiologiska behoven (Sadri & Bowen, 2011, ss. 45 46).  

 

Säkerhetsbehov           

Maslow (1954) anser att säkerhetsbehoven i behovshierarkin uppkommer då de fysiologiska 

behoven är relativt tillfredsställda. Behovet av säkerhet och trygghet kan komma att dominera 

en individ på samma sätt som de fysiologiska behoven för exempelvis mat. Dessa behov kan 

ses hos individer som befinner sig i ekonomiskt och socialt underläge. Ur en bredare 

synvinkel kan försök till att uppnå säkerhet ses i benägenheten att välja det familjära snarare 

än det okända (Maslow, 1954, ss. 84 88). En faktor som är viktig för att uppfylla 

säkerhetsbehovet på arbetsplatsen är pensionen. En långsiktig känsla av säkerhet kan fås av 

kunskapen av en väl utformad pensionsplan (Sadri & Bowen, 2011, ss. 46 47). 

 

Gemenskapsbehov           

Då både de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven är någorlunda tillfredsställda kommer 

behov av kärlek, tillgivenhet och gemenskap att uppstå. Detta behov kommer härefter att 

benämnas gemenskapsbehov då behovet av kärlek och tillgivenhet inte är aktuellt att 

undersöka för uppsatsens frågeställning. Individen strävar efter relationer med andra 

människor och efter en plats i en grupp (Maslow, 1954, ss. 89 90). Behovet av gemenskap 

kan uppfyllas på arbetsplatsen genom goda relationer till kollegor och chefer. Arbetsgivare 

kan arbeta aktivt för detta genom exempelvis företagsfester, resor och mentorsprogram. 

Öppna kontorslandskap kan även uppfylla behovet av gemenskap då det underlättar för de 

anställda att interagera med varandra (Sadri & Bowen, 2011, s. 47). 
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Behov av självkänsla 

Maslow (1954) menar att behov av självkänsla innebär att människor har ett behov eller en 

önskan om en stabil och hög utvärdering av dem själva. Människor har ett behov av känna 

självrespekt, självförtroende och uppleva andras förtroende. Behov som är karaktäristiska för 

denna klass är önskan om styrka, prestation, funktionsduglighet, behärskning och kompetens, 

förtroende och om självständighet och frihet. Även en önskan om prestige, status, dominans, 

erkännande, uppmärksamhet, uppskattning och ett gott anseende ingår i denna klass. 

Tillfredsställs dessa behov leder det till en känsla av självsäkerhet, värde, styrka och förmåga 

och en känsla av att vara användbar och nyttig för resten av världen (Maslow, 1954, ss. 90

91). Att ge uppmärksamhet och beröm är betydande motivationskällor på arbetsplatsen. 

Studier har även visat att en känsla av prestation är viktigt för självkänslan. Anställda vill 

känna att deras arbete bidrar till att skapa ett gott rykte åt dem. Företag kan genom 

befordringar och titlar uppfylla behovet av självkänsla hos den anställde (Sadri & Bowen, 

2011, s. 47). 

         

Behov av självförverkligande 

Enligt Maslow (1954) är det översta behovet självförverkligande. Begreppet hänvisar till en 

individs önskan om att uppnå hela sin potential och utnyttja sin fulla kapacitet. Maslow 

(1954) menar att det en individ är kapabel till att göra måste denne göra. Vilken form detta 

behov tar kommer att variera från person till person beroende av vad personen ser i sin egen 

potential (Maslow 1954, ss. 91 92). Maslow (1954) anser att individer som präglas av ett 

behov av självförverkligande är starka individer som är självständiga i sina åsikter (Ibid., s. 

229). Ett sätt för arbetsgivare att hjälpa sina anställda till självförverkligande kan vara att 

uppmuntra till både interna och externa utbildningar som relaterar till deras arbete. Detta kan 

hjälpa de anställda till både personlig och professionell utveckling vilket gynnar företaget 

(Sadri & Bowen, 2011, s. 48).  

3.4 K ritik mot Maslow  

Maslows behovsteori har dominerat i forskningen om arbetsmotivation. Dock visade 

utvärderingar av den på flera brister (Arnold, 2011, ss. 313-314). Problem uppstod när denna 

teori applicerades på arbetsplatsen. Det blev då exempelvis nödvändigt för arbetsgivaren att 

förstå på vilken nivå eller på vilket trappsteg den anställde befinner sig på för att kunna 

motivera denne. Denna process kan vara tidskrävande (Landy & Conte, 2010, ss. 341-342).  
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          Kritik har även riktats mot faktumet att Maslow staplar upp de fem behoven i en 

hierarki och påstår att de övre inte kan tillfredsställas eller upplevas förrän de undre är 

tillfredsställda. Det finns inga bevis för att tillfredsställelse av lägre behov skulle utlösa högre 

behov (Maccoby, 1995, s. 17). Det har inte funnits mycket empiriskt forskning som stödjer 

Maslows teori (Landy & Conte, 2010, s. 342).  

          Trots att Maslows behovshierarki utstått mycket kritik anses teorin av många än idag 

vara användbar för organisationer gällande deras motivationsarbete. Sadri och Bowen (2011) 

menar exempelvis att det som bör beaktas ur Maslows behovsteori är att motivation av 

anställda kräver mer än en hög lön. Alla människor befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarki och kan då inte motiveras av samma saker. Motivation kräver att ledningen 

identifierar de behov som präglar en anställd vid en tidpunkt och utvecklar ett 

motivationsarbete för att tillfredsställa dessa behov. Sadri och Bowen (2011) menar att 

behovshierarkin hjälper organisationer att försäkra sig om att de erbjuder förmåner som kan 

tillfredsställa alla fem trappstegen. Detta innebär att genom att erbjuda väl genomtänkta 

incitament använder organisationer sina resurser på ett effektivt sätt medan de samtidigt 

attraherar och behåller anställda med hög kompetens (Sadri & Bowen, 2011, s. 48). 

3.5 Operationaliser ing av teori 

Maslows behovshierarki används som utgångspunkt i undersökningen av advokatbyråernas 

motivationsarbete. En teoretisk avgränsning är att endast undersöka de tre övre stegen i 

Maslows behovshierarki: gemenskapsbehovet, behovet av självkänsla samt behovet av 

självförverkligande. Denna teoretiska avgränsning grundas bland annat på Herzbergs 

tvåfaktorteori. Herzberg (1993)  uppmärksammade de olika egenskaperna i Maslows 

behovsteori och kom fram till att behoven av självkänsla och självförverkligande kan leda till 

en mer positiv och långvarig känsla av tillfredsställelse jämfört med det fysiologiska behovet 

och säkerhetsbehovet. Herzberg menar att de två översta stegen Maslows behovshierarki är 

motivationsverktyg och om de är uppfyllda leder det till en motiverad individ (Adair, 2006, s. 

81).      

          Den teoretiska avgränsningen är även grundad på en förstudie (se avsnitt 4.1) där det 

framkom att den sociala gemenskapen på byrån var av stor betydelse för juristernas 

motivation. Förstudien visade att tre aspekter var av betydelse för en advokatbyrås 

motivationsarbete: social gemenskap, professionell utveckling samt ett erbjudande om 

eventuellt delägarskap. Dessa tre aspekter kan kopplas till de tre översta trappstegen i 

Maslows behovshierarki. Ett antagande är att social gemenskap kopplas till behov av 
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gemenskap. Ett annat antagande är att professionell utveckling kopplas till behov av 

självkänsla. Ett tredje antagande är att delägarskap kopplas till behov av självförverkligande.   

Dessa antaganden kan leda till vissa begränsningar. Det faktum att antaganden gjorts kan leda 

till missvisande resultat då antagandena inte behöver vara korrekta och är grundade på eget 

resonemang. Att delägarskapet exempelvis enbart ses som ett icke-monetärt 

motivationsverktyg kan vara missvisande då delägarskap även innebär monetära belöningar.            

 

 

 
   
F igur 3 Illustration över Maslows tre översta trappsteg i behovshierarkin. De tre antagandena är att 
självförverkligande kan kopplas till en befordran att bli delägare, självkänsla kan kopplas till professionell 
utveckling och gemenskapsbehov kan kopplas till social gemenskap. De tre behovens uppfyllelse leder till en 
motiverad individ. Triangeln är tonad i bilden eftersom den hierarkiska ordningen inte ämnas undersökas i 
uppsatsen. 
 
 
Då Maslows behovshierarki utstått mycket kritik för bland annat just den hierarkiska aspekten 

(se avsnitt 3.4) avses det inte att göras en undersökning av behoven i en hierarkisk ordning. 

En utgångspunkt är att undre behov inte måste tillfredsställas för att övre behov ska 

uppkomma.  Uppsatsen ämnar utvärdera de tre motivationsverktygens för- och nackdelar till 

behållandet av jurister. För att besvara uppsatsens frågeställningar om advokatbyråernas 

motivationsarbete i förhållande till behållandet av jurister kommer en analysmodell att 

användas.  

         På nästa sida återfinns en egen utformad analysmodell, figur 4. Modellen illustrerar 

advokatbyråernas praktiska motivationsarbete. I motivationsarbetet ingår delägarskap, 

professionell utveckling och social gemenskap. Modellen visar en process, från vänster till 

Självförverkligande 
=delägarskap  

Självkänsla 
= professionell utveckling 

Gemenskapsbehov 
= social gemenskap 
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höger, som kan leda till en motiverad jurist som stannar på byrån alternativt en icke-motiverad 

jurist som väljer att lämna byrån.  

 

  

F igur 4 Egen utformad analysmodell . Analysmodellen syftar till att ge en helhetsbild och översikt av analysen.  

4 Studiens tillvägagångssätt  
 

Avsnittet förklarar hur frågeställningen utformats och motiverar studiens tillvägagångssätt 

för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och genomföra studien. 

4.1 Val av studieobjekt och förstudie 

Det finns en omfattande forskning inom ämnet motivation och flera empiriska studier har 

genomförts på olika arbetsplatser. Mycket av den forskning som finns fokuserar på 

egenskaper och förväntningar hos medarbetarna, men få studier om identifierandet av 

effektiva HR-metoder i attraherandet, motiverandet samt behållandet av medarbetare har 

publicerats (Horwitz m.fl 2003 s. 27).  Uppsatsen syftar till viss del till att bidra till en sådan 

forskning.  

          Advokatprofessionen beskrivs som en av de äldsta och mest traditionella 

professionerna. Den präglas av många gamla anor och yrkesrollen har inte förändrats 

väsentligt genom åren (Winroth, 1999, s. 53). Trots att denna profession står inför den 

nämnda utmaningen om att behålla sina jurister nämner Winroth (1999) att det finns ett 

Professionell 
utveckling 

Social gemenskap 

Delägarskap 
Motiverad jurist 

= 
Stannar på byrån 

 

E j motiverad jurist 
= 

Stannar e j på byrån 

  

  

  

Advokatbyråernas 
praktiska 

motivationsarbete 
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motstånd och en tveksamhet mot ett nytt företagstänkande bland advokater (Ibid., s. 182). 

effektiviseras samt bli mer lika företag i näringslivet (Ibid., s. 15). Trots ett visst motstånd har 

en byrå (Ibid., s. 18). Allt fler advokatbyråer inser vikten av ett gott ledarskap (Brandberg & 

Knutsson, 2010, s. 26 ff.). Att branschen är i förändring och att den är omdebatterad i 

affärspress gör detta till ett intressant forskningsområde. 

          Innan uppsatsens frågeställningar definierades genomfördes en förstudie. Förstudien 

bestod av en personlig intervju med en delägare på en stor affärsjuridisk advokatbyrå i 

Uppsala. Byrån finns i fyra städer i Sverige och har cirka 30 medarbetare. Respondenten var 

advokat och delägare och den person som hade den främsta kunskapen om byråns 

motivationsarbete för de biträdande juristerna. Syftet med förstudien var att få en inblick i hur 

stora advokatbyråer arbetar generellt sett med motivation. Intervjun var ostrukturerad där 

respondenten hade möjlighet att prata fritt om hur motivationsarbetet ser ut i branschen 

(Saunders m.fl. 2009, s. 321).   

          Förstudien resulterade i ett beslut om en avgränsning till att undersöka de tre översta 

stegen i Maslows behovshierarki. Det framkom under studien att gemenskapsbehov, behov av 

självkänsla och självförverkligande var något som skulle bli intressant att undersöka på 

advokatbyråer. Denna avgränsning har tidigare redogjorts för under rubrik 3.5.     

4.2  Forskningsdesign och datainsamlingsmetod  

Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnts, att beskriva hur fem av Sveriges största 

advokatbyråer arbetar praktiskt med motivationen för sina biträdande jurister. För- och 

nackdelar med motivationsarbete kommer sedan att utvärderas i om de bidrar till att behålla 

juristerna. För att kunna göra detta utförs en kvalitativ studie på fem av de femton största 

advokatbyråerna i Sverige. Den kvalitativa studien grundas på icke-numeriska data, som 

insamlas genom intervjuer (Saunders m.fl. 2009, s. 151).  

          Enligt Saunders m.fl. (2009)  är en fallstudie att föredra bland annat då en studie ska 

besvara frågeställningar såsom exempelvis  eller . Uppsatsen kan beskrivas 

som en fallstudie då samma problem har undersökts på flera studieobjekt (Ibid., ss. 145-146). 

Studien har en deduktiv ansats då ett teoretiskt ramverk har använts för att kunna dra egna 

slutsatser (Ibid., s. 489). Några generella slutsatser om branschen i stort kommer inte att dras.    

          Primärdata i uppsatsen är intervjuer.  Denna datainsamlingsmetod valdes då ämnet 

motivation, bland annat enligt Arnold (2011), är abstrakt och att det eventuellt kräver en 
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muntlig utveckling. Totalt har fem stycken intervjuer genomförts på fem advokatbyråer, 

exklusive den intervju som genomfördes i förstudien. Intervjuerna har varit semistrukturerade. 

Förberedda frågor skickades till respondenterna och frågornas ordning kunde varieras 

beroende på respondent under intervjun. Semistrukturerade intervjuer ger enligt Saunders 

m.fl. (2009) även en möjlighet att ställa följdfrågor vid intervjutillfället och denna möjlighet 

utnyttjades under intervjuerna. Valet av semistrukturerade intervjuer är grundat på faktumet 

att undersökningen är kvalitativ. Då ämnet motivation är, som ovan nämnt, relativt komplext 

fanns ett behov av möjligheten till att ställa följdfrågor till respondenterna. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna är till viss del baserade på uppsatsens teoriavsnitt. Intervjufrågorna 

utformades så neutrala som möjligt och med så få teoretiska begrepp som möjligt. Vad gäller 

sekundärdata har byråernas hemsidor samt affärspress använts. 

4.3 Urval av advokatbyråer  

Som redan nämnts har en ledande advokatbyrå på marknaden större möjlighet att attrahera 

biträdande jurister. Mot bakgrund av detta användes en undersökningslista från tidskriften 

Affärsvärlden för att välja ut studieobjekt. Listan rangordnar Sveriges största advokatbyråer 

och är baserad på olika variabler såsom exempelvis antal medarbetare, jurister och totala 

intäkter (Karström, 2011, s.39). Ett urval att undersöka fem av Sveriges femton största 

advokatbyråer gjordes. Även förstudieobjektet valdes från listan.  

          Urvalet av fem advokatbyråer kan inte representera en generell bild av branschen utan 

uppsatsen ämnar undersöka hur motivationsarbete fungerar på enbart dessa fem byråer. En 

förhoppning är dock att genom undersökningen få en indikation på hur motivationsarbetet kan 

fungera för Sveriges femton största advokatbyråer. Eftersom studien är kvalitativ och 

undersöker en specifik bransch gjordes ett icke-slumpmässigt urval. Urvalet är ändamålsenligt 

eftersom ett fåtal studieobjekt som kan besvara frågeställningen valts ut (Saunders m.fl. 2009, 

s. 237).  

          Då motivationsarbete kan upplevas som känsligt har advokatbyråerna erbjudits 

anonymitet. Advokatbyråerna kommer hädanefter att benämnas som advokatbyrå A-E och 

respondenterna kommer att benämnas respondent A-E. Nedan följer en kort beskrivning av 

respektive advokatbyrå och respondent.  

 

 Advokatbyrå A: En affärsjuridisk advokatbyrå med cirka tio specialistområden. Byrån 

finns i Stockholm och har cirka 135 anställda. Byråns organisation består av en 
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styrelse och en administrativ ledningsgrupp. Respondent A är HR-chef och har 

arbetat i denna position åtta år. 

 Advokatbyrå B: En affärsjuridisk advokatbyrå med mer än tjugo specialistområden. 

Byrån finns i sex städer i Sverige och har cirka 400 anställda. Byråns organisation 

består av en styrelse och en administrativ ledningsgrupp. Respondenterna B är en HR-

chef samt en delägare och de har arbetat i dessa positioner på byrån två respektive elva 

år. Eftersom respondenterna inte haft skilda åsikter i intervjun kommer deras svar att 

refereras tillsammans. 

 

 Advokatbyrå C: En affärsjuridisk advokatbyrå med cirka tjugo verksamhetsområden. 

Byrån finns i fem städer i Sverige och arbetar även internationellt. Byrå C har cirka 

450 anställda. Byråns ledningsorganisation består av en styrelse och lokala styrelser i 

organisationen existerar. Respondent C är en HR-chef och har arbetat i denna position 

i två år. 

 

 Advokatbyrå D: En affärsjuridisk advokatbyrå med elva kompetensområden. Byrån 

finns i Stockholm och har cirka 120 anställda. Byrån leds operativt av VD och 

ledningsgrupp. Det finns även en styrelse som företräds av delägarna. Respondenterna 

D är en HR-assistent och en HR-chef. De har arbetat i dessa positioner i fyra månader 

respektive åtta år. Eftersom respondenterna inte haft skilda åsikter i intervjun kommer 

deras svar att refereras tillsammans.  

 

 Advokatbyrå E: En internationell affärsjuridisk byrå med kontor på flera orter. Totalt 

arbetar cirka 300 anställda vid byrån. Av dessa finns cirka 100 anställda på kontoret i 

Stockholm. Respondent E är HR-chef och har arbetat i denna position cirka åtta 

månader.  

 

I efterföljande avsnitt kommer respondenternas svar att presenteras i en sammanfattande text. 

Utgångspunkten var att se byråerna som enskilda fallstudieobjekt, men då det funnits många 

likheter skulle det leda till överflödiga upprepningar. På grund av detta kommer 

respondenternas svar att hanteras tillsammans. Skillnaderna som finns bland respondenternas 

svar lyfts fram i respektive stycke.   
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4.4 Val av respondenter 

För att kunna få en god översikt över hur respektive advokatbyrå arbetar med motivation har 

det varit väsentligt att respondenterna har haft en betydande kunskap om motivationsarbetet. 

Bedömningen blev att någon på HR-funktionen skulle ha denna kunskap eftersom de har en 

utbildning inom personalvetenskap och är inriktade på personalfrågor i arbetet. 

Respondenterna har varit delägare och HR-chefer eller HR-assistenter på respektive 

advokatbyrå och har haft kunskap och bred erfarenhet om motivationsarbetet.  

          Det har varit svårt att få kontakt med advokatbyråerna. Många byråer tackade på grund 

av tidsbrist nej till att medverka i studien och en del angav att uppgifterna som söktes var 

ytterst konfidentiella. Trots detta gavs godkännande från fem av Sveriges femton största 

advokatbyråer till att medverka i studien. Valet att undersöka de fem advokatbyråerna 

grundas, som tidigare nämnts, på en förhoppning att kunna få en indikation på hur 

motivationsarbetet kan fungera för Sveriges femton största advokatbyråer. 

          För att upprätthålla validiteten har det krävts att rätt frågor ställts för att det som ska 

undersökas verkligen blir undersökt (Saunders m.fl. 2009, s. 157). För att upprätthålla en 

reliabilitet var det nödvändigt att respondenten hade den kunskapen om motivationsarbetet 

som efterfrågades och att studien skulle kunna genomföras vid ett annat undersökningstillfälle 

(Ibid., s. 156).  

          En svårighet gällande reliabiliteten är att respondenterna kan ha haft en tendens att 

framställa byråns motivationsarbete på ett förskönat sätt och vara okritiska till byrån.  Detta 

hanteras genom att bland annat försäkra att respondenternas identitet och byråns varumärke 

inte kommer att avslöjas (Ibid., s. 156). Därmed kan respondenten troligtvis vara mer öppen 

och eventuellt prata om känsliga ämnen. Då respondenten företräder byrån finns det en risk 

för att dennes svar är partiska till byråns fördel och framhäver de positiva aspekterna (Ibid, s. 

156, 327). Detta kommer att hanteras genom att svaren ses ur ett kritiskt perspektiv för att 

undvika en subjektiv bild av byrån.  

4.5 Intervjuernas genomförande 

Det har genomförts en intervju i förstudien och fem intervjuer i studien. Innan intervjuerna 

genomfördes skickades intervjufrågorna till respondenterna. Samtliga intervjuer genomfördes 

personligen på respektive advokatbyrå. Intervjuerna tog cirka 45-60 minuter vardera och 

spelades in. Materialet transkriberades direkt efter genomförandet för att det skulle bli mer 

överskådligt och lättare att arbeta med. En sammanfattning skickades till respektive 

respondent för ett godkännande om att informationen uppfattats korrekt. 
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5 Advokatbyråernas praktiska motivationsarbete  

Detta empiriska avsnitt kommer att beskriva de fem advokatbyråernas motivationsarbete för 

de biträdande juristerna såsom framgåtts av intervjuerna. Byråernas motivationsarbete 

kommer att presenteras tillsammans i en sammanfattande text och väsentliga skillnader dem 

emellan lyfts fram. En fullständig intervjuguide finns under bilaga tre. 

5.1  Syfte med motivationsarbetet 

Samtliga respondenter understryker motivationsarbetets betydelse för byrån och att syftet med 

arbetet både är att rekrytera och att behålla de bästa juristerna med följden att byrån ska vara 

lönsam. Respondent A menar exempelvis att motivationsarbetet handlar om att upprätthålla 

ett bra varumärke som lockar jurister till byrån och att de bästa juristerna utvecklas hos dem 

och stannar kvar. Respondenterna B nämner att det främsta syftet med motivationsarbetet är 

att juristerna som arbetar på byrån trivs med sitt arbete och utvecklas. Respondenterna B 

menar även att om deras biträdande jurister trivs på byrån och är motiverade sprids ett gott 

rykte om byrån. Respondenterna D understryker betydelsen av att medarbetarna trivs och 

utvecklas i sitt arbete. Respondenterna B och E poängterar att de biträdande juristerna är en 

tacksam målgrupp gällande motivationsarbete. De biträdande juristerna är motiverade redan 

från början när de kommer till byrån och drivs av en egen stark inre motivation. För en 

advokatbyrå gäller det att inte kväva juristens egen drivkraft, utan istället förstärka den. 

Respondenterna B och E menar att detta är betydligt enklare i jämförelse med att skapa 

motivation från grunden hos en omotiverad anställd. Advokatbyråer har därmed ett bra 

   

5.2  A rbete med att stärka den sociala gemenskapen  

Samtliga respondenter angav att de arbetar aktivt med att stärka den sociala gemenskapen 

mellan de biträdande juristerna på byrån. Respondent A berättar exempelvis att det är en 

utmaning för en stor byrå att säkra en god social gemenskap samtidigt som det är viktigt att ha 

ett team som fungerar. Sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen såsom exempelvis 

luncher, sommar- och julfester, sportturneringar och utbildningsaktiviteter togs upp av 

samtliga respondenter. Respondent C samt respondent E menar att många av de biträdande 

juristerna uppskattar dessa aktiviteter eftersom de biträdande juristerna är relativt unga. 

Respondenterna D anger att sociala aktiviteter är viktiga för medarbetarnas motivation, men 

menar dock att sociala tillställningar eller evenemang skapar en kortsiktig gemenskap. Att 

skapa en social gemenskap och tillhörighet i det praktiska arbetet är viktigt för advokatbyrå D. 
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Respondenterna D berättar att de uppmuntrar till interna värderingar som bland annat handlar 

om hur medarbetarna ska agera gentemot varandra. Värderingarna bidrar förhoppningsvis till 

att gemenskapen upprätthålls på längre sikt. Respondenterna D berättar att delägarna fungerar 

som mentorer och de biträdande juristerna som adepter, vilket stärker gemenskapen mellan 

dem. Faktumet att de biträdande juristerna är med i projekten och får feedback på sitt arbete är 

mycket givande för dem vilket stärker gemenskapen. Respondent E anger att det finns en 

stark gemenskap på byrån. Respondenten berättar vidare att byråns ledning inte aktivt arbetar 

med den sociala gemenskapen. De aktiviteter som finns är på initiativ av de biträdande 

juristerna själva. 

          Samtliga respondenter ser den sociala gemenskapen på byrån som något ytterst viktigt 

för att motivera de biträdande juristerna. Det är av stor betydelse att de trivs med sina kollegor 

och sitt arbete. En bra stämning på kontoret samt en trivsel med kollegor anses vara en 

mycket viktig motiverande faktor.   

5.3  A rbete med de biträdande juristernas professionella utveckling 

Samtliga respondenter anger att respektive advokatbyrå har utvecklingssamtal minst en gång 

per år med de biträdande juristerna. Dessa samtal hålls vanligtvis av den delägare som har 

ansvar för den biträdande juristen ifråga. Delägarens roll i samtalet är att fungera som en 

mentor eller coach och hjälpa juristen i dess utveckling på byrån. Respondenterna D menar att 

alla delägare inte kan eller vill hantera ansvaret som kommer med ett mentorskap. 

Respondenterna D betonar vikten av att delägarna förstår ledarskapets betydelse och menar att 

det dock är något som kan förbättras i hela branschen. Respondenterna D menar att delägarna 

inte bara är jurister, utan att de också måste fungera som mentorer och lärare.  

         Samtliga respondenter berättar att utvecklingssamtalen föregås av olika utvärderingar av 

den biträdande juristen ifråga. Den biträdande juristen utvärderas av bland annat de delägare 

som denne samarbetat med och även andra medarbetare. Advokatbyrå A och B använder 

exempelvis en utvärdering i enkätform som besvaras av de delägare som juristen har 

samarbetat med. På advokatbyrå A får delägarna som besvarar enkäten sätta ett betyg på 

juristen samt ange en egen allmän utvärdering. Detta betyg avgör i sin tur den biträdande 

juristens bonus. Samtliga respondenter anger att respektive advokatbyrå använder sig av en 

utvecklingsmodell eller kompetenstrappa. Dessa modeller används som utgångspunkt för hur 

en utvecklingskurva för en biträdande jurist bör se ut samt som en utvärdering av juristens 

arbete. Modellen specificerar de krav och förväntningar som ställs på den biträdande juristen 

efter antal år som denne arbetat på byrån och avgör även vilken lönenivå den biträdande 
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juristen befinner sig på. Utgångspunkten är att de biträdande juristerna ska klättra uppåt i 

modellerna och utvecklas mot delägarskapet, även om vägen dit kan se olika ut för olika 

individer. Detta innebär, som respondent C poängterar, att nya biträdande jurister ständigt 

rekryteras och lärs upp. Samtliga respondenter betonar betydelsen av både positiv och negativ 

feedback för en biträdande jurists motivation. De menar exempelvis att det är viktigt för en 

biträdande jurist att veta vad denne måste utveckla och förbättra tidigt i karriären.  

       Under utvecklingssamtalen utvärderas, som ovan nämnt, den biträdande juristens 

tidigare arbete och nya mål för kommande period sätts. Dessa mål är baserade på den 

utvecklingsmodell som används. Respondenterna D tydliggör att den biträdande juristen själv 

sätter sina mål. Respondenterna D berättar att byrån, likt de andra byråerna, använder ett 

måldokument som underlag och att juristen sätter egna mål inom ramarna för dokumentet. 

Respondenterna D menar dock att tydlighet med vad byrån förväntar sig av juristerna är av 

största betydelse för motivationen samtidigt som de ska ges utrymme att utvecklas i den 

riktning de själva väljer.  

          Samtliga respondenter berättar att respektive byrå arbetar med uppföljning av 

utvecklingssamtalen i olika utsträckning. Respondent E berättar exempelvis att byrån kommer 

att implementera en ny modell där en kontinuerlig uppföljning sker. Respondenterna D 

berättar att byrån följer upp utvecklingssamtalet med ytterligare ett samtal mellan biträdande 

jurist och mentor en gång per månad.  

5.4  Inställning till delägarskapet som motivationsver ktyg  

Det finns en viss oenighet bland respondenterna gällande huruvida delägarskapet kan 

användas som ett motivationsverktyg för de biträdande juristerna eller inte. Respondent A 

nämner exempelvis att delägarskapets betydelse som motivationsverktyg utreds internt, men 

att de äldre biträdande juristerna på byrån motiveras av ett eventuellt delägarskap. Respondent 

E anser att delägarskapet inte kan fungera som ett motivationsverktyg för en nyanställd 

biträdande jurist. Respondenten menar att delägarskap endast kan fungera som 

motivationsverktyg senare i karriären. Respondent A berättar att många av juristerna på byrån 

hade drivkraften att bli delägare för några år sedan. Idag vet respondenten inte om det riktigt 

är så. Det som ska vara drivande i motivationsarbetet är att juristerna ska klättra uppåt i 

kompetensutvecklingsmodellen.  Respondent A menar att det krävs mycket av en delägare 

idag. En delägare ska inte bara sysselsätta sig själv utan även andra. En delägare måste bidra 

till att öka storleken på byrån och vara en person som klienterna vänder sig till.  
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         Respondenterna B anger att de har som utgångspunkt att delägarskapet ska vara ett 

motivationsverktyg. De utgår i sin rekrytering från en bedömning av att de intervjuade är 

blivande delägare. Respondenterna B berättar om en förändring, som sker generellt i 

branschen. För tio år sedan såg majoriteten av de biträdande juristerna delägarskapet som 

motiverande och som något de ville uppnå. Idag är det endast en del som ser delägarskapet på 

detta vis. Respondenterna B berättar om en extern undersökning som utfördes på byrån. 

Undersökningen visade att antalet biträdande jurister som arbetar med målet att bli delägare 

har minskat. Respondenterna menar att de tar till sig denna förändring och ställer sig frågan 

om vad som kan attrahera dem som inte önskar bli delägare. De menar dock att detta är ett 

någorlunda nytt fenomen och att de måste beakta det i exempelvis rekryteringen. 

Respondenterna berättar att de erbjuder andra möjligheter än delägarskap och att byrån ska 

kunna ses som en bra skola att utgå från. Detta kan dock medföra svårigheter. En biträdande 

jurist på byrån som öppet säger att han eller hon inte är intresserad av delägarskap kommer 

  

          Samtliga respondenter menar att alla inte ska kunna bli delägare då det vore 

matematiskt omöjligt med tanke på den pyramidliknande hierarki som används. I hierarkin 

finns många biträdande jurister i botten och antalet jurister minskar ju högre upp i hierarkin en 

jurist klättrar. Respondent C menar att delägarskapet ändå är ett starkt motivationsverktyg och 

troligen det mest populära bland juristerna. Denne konstaterar att många arbetar på byrån för 

att de vill bli delägare. Detta gäller dock inte alla. En del arbetar på byrån för att de trivs och 

att de under några år vill lära sig och få ett bättre cv som kan leda till andra jobb.  

       Respondenterna D berättar att många biträdande jurister på byrån vill bli delägare, men 

att det även kan finnas de som är biträdande jurister under hela karriären. De menar att 

delägarskapet används som ett motivationsverktyg för de äldre biträdande juristerna men inte 

för de yngre. När en jurist börjar sin anställning på byrån direkt efter universitetet är 

delägarskapet för avlägset för att kunna fungera som ett motivationsverktyg. Respondenterna 

D berättar att det finns biträdande jurister som uttryckligen sagt att de inte är intresserade av 

delägarskap men som kan ta del av alternativa karriärvägar. 

       Samtliga respondenter berättar att respektive byrå erbjuder alternativa karriärvägar för de 

biträdande jurister som inte är intresserade av delägarskap. En tjänst som specialist inom 

något juridiskt område är en alternativ karriärväg. Denna tjänst ställer inte lika högra krav 

jämfört med delägarskapet menar respondent A. Samtliga respondenter är ense om att alla 

biträdande jurister inte eftersträvar den klassiska karriären med delägarskapet som mål. 

Respondenterna D anser att de inte vill förlora en kompetent biträdande jurist bara för att 
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denne inte vill bli delägare. Att arbeta som delägare handlar inte enbart om att attrahera nya 

klienter, hantera biträdande jurister och fungera som ledare. Delägarskapet innebär även ett 

stort ansvar som alla biträdande jurister eventuellt inte vill ha eller är lämpade för. 

Respondent C berättar att det är juristerna själva som håller kvar vid tankesättet att 

delägarskapet är den ultimata karriärvägen. Respondent C menar att det fortfarande är djupt 

rotat i branschen att vilja vara med och äga , men att alternativa karriärvägar kommer att 

utvecklas mer. Respondent C berättar om engelska advokatbyråer som ligger före svenska i 

denna utveckling. I dessa engelska advokatbyråer finns flera alternativa karriärspår som 

existerar parallellt med den klassiska delägarskapskarriären. 

5.5  Inställning till behållandet av biträdande jurister  

Majoriteten av respondenterna ser inga problem med att behålla biträdande jurister på 

byråerna. Respondent C menar exempelvis att den personalomsättning som finns inte är något 

som byrån lider av. Respondenterna B anger att det är hela branschen som kan ha ett problem 

snarare än enskilda advokatbyråer. Många som slutar på en byrå går vidare till en annan 

juridisk yrkeskategori som exempelvis bolagsjurist. Respondenterna B menar att den 

generationen som kommer ut på arbetsmarknaden nu inte ser på arbetssituationen som många 

tidigare generationer gjort. Den traditionella inställningen har varit att en biträdande jurist 

börjar arbeta hos en arbetsgivare, stannar där hela sin karriär och utvecklas. Respondenterna B 

menar att de tillsammans med branschkollegor behöver fundera över om de måste förändra 

något eller om de ska välja att fortsätta leva med det flödet som faktiskt sker. Respondenterna 

D anser inte att byrån har ett problem med att behålla biträdande jurister vid byrån. De 

berättar dock om en svacka  som kan identifieras efter cirka tre år på byrån. Efter tre år 

kommer den biträdande juristen till en vändpunkt och ifrågasätter sin situation om vilken 

karriärväg denne ska gå. Respondenterna D menar att det viktiga är att detta eventuella 

ifrågasättande tas upp och diskuteras. De menar att många jurister som slutar säger att de inte 

vill vara i en konsultroll. Respondent E anser inte att det är ett problem att behålla biträdande 

jurister på byrån. Denne menar att den hierarkiska strukturen bygger på en viss 

personalomsättning eftersom det är omöjligt att alla stannar. Respondent E berättar att byråns 

förhoppning är att de som börjar vid byrån ska tycka att det är en bra arbetsplats och skola och 

att de som slutar ska vara goda ambassadörer. Personalomsättningen ska ligga kring 10-12 % 

om byrån inte är i ett tillväxtskede, menar respondent E.  

         I kontrast till ovan anser respondent A att det finns en problematik i att behålla 

biträdande jurister vid byrån.  Denne hävdar att problematiken består av att en individ gör 
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många olika saker under sin karriär och därmed kan vara mycket rörlig. Detta kan skapa ett 

tt fylla det 

hålet. Respondent A menar att byrån måste arbeta aktivt med den ovan nämnda 

problematiken, men att de inte riktigt vet hur de ska bära sig åt. En jurist som lämnar en 

advokatbyrå för att bli exempelvis bolagsjurist eller domare gör det för att arbetssättet på 

byrån inte var tillfredsställande. Detta är mycket svårt för byråerna att påverka och konkurrera 

med. Byrån får då anställa ännu fler biträdande jurister så att tillräckligt många finns kvar på 

byrån.  

5.6 Personalomsättning i siffror  

Personalomsättningen räknades ut genom formeln (Andersson & Tegsjö, 2006, s. 21): 

 

 × 100 

 

Resultatet för advokatbyråernas personalomsättning gällande de biträdande juristerna var 

följande: 

Advokatbyrå A: vill ej uppge den exakta siffran men nämner >10% 

Advokatbyrå B: 31,6% 

Advokatbyrå C: cirka 14,9% 

Advokatbyrå D: cirka 11 % 

Advokatbyrå E: 4 % 
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6 Analys och diskussion  
   

I detta avsnitt utvärderas advokatbyråernas praktiska motivationsarbete utifrån uppsatsens 

teoretiska referensram. Motivationsarbetet utvärderas även i förhållande till behållandet av 

juristerna. För- och nackdelar med motivationsverktygen ses utifrån respondenternas 

perspektiv. En fördel med motivationsverktyget bidrar till behållandet av jurister på byrån 

och en nackdel bidrar till att juristerna inte behålls. Analysen grundas på den analysmodell 

som presenterades i avsnitt 3.5.  

6.1 Syftet med motivationsarbetet 

Som nämnts i föregående avsnitt betonar samtliga respondenter motivationsarbetets betydelse 

för en lönsam verksamhet. Det huvudsakliga syftet som lyftes fram var att motivationsarbetet 

skulle leda till en rekrytering och att behålla biträdande jurister som trivs och utvecklas. Detta 

leder vidare till en hög kvalité på arbetet vilket i sin tur resulterar i nöjda klienter och 

lönsamhet.  

         I föregående avsnitt poängterar respondenterna B och E att biträdande jurister är en 

tacksam målgrupp gällande motivationsarbete. Från anställningens början är de motiverande 

och drivs av en egen inre motivation. Påståendet stämmer även överens med vad Winroth 

(1999) anser om jurister, det vill säga att de är starka och drivna individualister. Respondent B 

och E:s uppfattning är att mycket av den motivation som finns hos de biträdande juristerna på 

respektive advokatbyrå är deras inre motivation och att den inte skapas av ledningen. Både det 

faktum att respondenterna B och E poängterar att biträdande jurister drivs av en stark inre 

motivation samt Winroths åsikt om att jurister präglas av en stark individualism, leder till att 

analysmodellen omformas. Pilarna i analysmodellen (se figur 4 ovan) illustrerar att 

advokatbyråernas praktiska motivationsarbete skapar en jurists motivation. Påståendet om att 

juristerna till största del drivs av en redan existerande inre motivation motsäger dock det 

bilden visar. Analysmodellen har därför fått ett nytt utseende vilket visas i figur 5 i detta 

avsnitt.  

6.2 Huruvida behållandet av biträdande jurister är ett problem eller inte 

Inställningen till om behållandet av jurister skulle vara ett problem eller inte är olika bland 

respondenterna. Flera av respondenterna nämner att det finns en problematik och att den finns 

generellt för branschen. Respondenterna B menar att de gemensamt med branschkollegor 

behöver fundera över om de behöver förändra något. Den eventuella problematiken i 

behållandet av jurister kan kopplas till den nya generationen av biträdande jurister på 
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arbetsmarknaden som nämnts av flera respondenter. En förklaring till att några respondenter 

inte anser att behållandet av jurister är ett problem för byrån skulle kunna vara att de vill 

skydda sina egna eller byråns intressen.          

     I föregående avsnitt har respektive advokatbyrås personalomsättning redovisats. Denna 

redovisning kan ge en indikation på hur stort problemet med att behålla juristerna är. Siffrorna 

är mycket olika och sträcker sig från 4 % till 31,6% samtidigt som inställningen till 

behållandet av jurister även ser olika ut. Dessa siffror kan bero på andra faktorer än graden av 

motivation hos juristerna. Uppsatsen avgränsas dock, som tidigare nämnts, att endast se till 

motivationsarbetet som en påverkande faktor till personalomsättning. Respondent E upplevde 

inte problemet med att behålla jurister samtidigt som de uppmätte den lägsta 

personalomsättningen i studien. I likhet med Huselid (1995), som anser att ett lyckat 

motivationsarbete minskar personalomsättning, bör advokatbyrå E:s motivationsarbete ses 

som lyckat. Detta kan ge en förklaring till varför personalomsättningen är relativt låg. 

Respondenterna B påpekade däremot att behållandet av jurister var ett branschproblem 

samtidigt som de hade den högsta personalomsättningen på 31,6%. Denna siffra kan enligt 

Huselid (1995) ge en indikation på att motivationsarbetet kan förbättras och förhoppningsvis 

resultera i en lägre personalomsättning. 

6.3 A rbetet med den sociala gemenskapen 

Ett antagande har varit att behovet av gemenskap, det andra steget i Maslows behovshierarki, 

kan kopplas till social gemenskap på advokatbyrån. Sadri och Bowen (2011) anger i den 

teoretiska referensramen att arbetsgivare aktivt kan arbeta för en ökad gemenskap genom 

exempelvis företagsfester och mentorsprogram.  Samtliga respondenter angav att de arbetar 

mycket aktivt med att stärka den sociala gemenskapen mellan de biträdande juristerna på 

byråerna. Flera sociala aktiviteter nämndes vilket överensstämmer med Sadri och Bowens 

påstående. Som nämns i bakgrunden finns det förväntningar om att en biträdande jurist ska 

arbeta hårt (Winroth, 1999, s. 87). Detta medför att de sociala aktiviteterna kan sägas vara 

nödvändiga för att de biträdande juristerna ska orka med sin vardag i arbetet. Då en 

biträdande jurists arbete kan anses vara relativt tufft med långa arbetsdagar, en press att 

debitera tillräckligt antal timmar och klättra uppåt inom byråns hierarki kan dessa sociala 

aktiviteter sägas vara av ännu större betydelse jämfört med andra yrken som eventuellt har en 

lägre press och arbetsbelastning.               

         En fördel med att upprätthålla en god social gemenskap är att det ökar både 

tillfredsställelsen och motivationen vilket torde leda till att de biträdande juristerna stannar på 
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arbetsplatsen och utvecklas inom den. En nackdel med gemenskap som motivationsverktyg är 

att de aktiviteter som respondenterna nämnde endast kan sägas öka den sociala gemenskapen 

på kort sikt och på ett ytligt sätt. Som respondenterna D nämnde krävs mer arbete med 

ledarskap och värderingar i det dagliga arbetet på byrån för att skapa en mer långsiktig 

gemenskap. Insikten om betydelsen av en långsiktig gemenskap baserad på exempelvis gott 

ledarskap och värderingar nämns dock inte i Maslows behovshierarki eller i Sadri och 

Bowens artikel.   

6.4 A rbetet med de biträdande juristernas professionella utveckling  

Ett antagande har varit att självkänsla, det andra steget i Maslows behovshierarki, kan kopplas 

till utveckling. Maslows teori visar att erkännande, uppmärksamhet, uppskattning och 

personlig utveckling är motivationsverktyg under behov av självkänsla. Det har även nämnts 

att professionell utveckling som motivationsverktyg kan kopplas till den karriärtrappa som 

finns på samtliga byråer. Karriärtrappan utgår från att juristerna har en drivkraft och vill 

ta steget i Maslows behovshierarki.              

          Det föregående avsnittet visar att utvecklingsarbetet på advokatbyråerna är omfattande. 

Med kompetensutvecklingsmodeller som utgångspunkt och utvecklingssamtal som 

kontrollmekanism kan utvecklingsarbetet beskrivas som mycket noggrant specificerat och 

kontrollerat. Detta kan dock tänkas vara nödvändigt vid större advokatbyråer med ett mycket 

stort antal biträdande jurister för att kontrollera att de utvecklas i rätt riktning. Sadri och 

Bowen (2011) menar att prestationer, utmaningar och möjlighet till utveckling är centrala för 

uppfyllandet av behovet av självkänsla vilket advokatbyråerna uppfyller med användandet av 

kompetensutvecklingsmodellerna.     

          Advokatbyråernas utvecklingsarbete kan upplevas som mycket restriktivt med en 

begränsad möjlighet till individualitet då formulerade riktlinjer och mallar används vid 

bedömningen av biträdande juristers arbete. Kompetensutvecklingsmodeller och 

karriärtrappor kan till synes lämna ett litet utrymme för individuella önskemål och 

målsättningar. Flera av advokatbyråerna arbetar dock med att de biträdande juristerna ska ha 

möjlighet att utforma egna mål. Exempelvis utformar de biträdande juristerna på advokatbyrå 

D själva sina mål inom ramen för verksamheten. Respondenterna D poängterar att det måste 

finnas utrymme för den biträdande juristen att utvecklas i den riktning denne själv väljer 

samtidigt som det finns en tydlighet gällande vad byrån förväntar sig.  Detta påstående kan 

kopplas till Maslows behovshierarki som poängterar betydelsen av individualitet då varje 

individ befinner sig på olika nivåer i hierarkin (Sadri & Bowen, 2011, s. 48).  
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          Som tidigare nämnts i föregående avsnitt arbetar advokatbyråerna med kontinuerliga 

och väl förberedda utvecklingssamtal där den biträdande juristen får både positiv och negativ 

feedback på sina prestationer. Samtliga respondenter är överens om att detta är mycket 

betydelsefullt för motivationen. I samtalen lyfts den enskilde individen fram både genom 

positiv och negativ feedback. Detta överensstämmer med Maslows (1954) betonande av 

erkännande och uppskattning som motivationsverktyg samt med Sadri och Bowens (2011) 

påstående om att uppmärksamhet och beröm är betydande motivationskällor.  Många av 

respondenterna berättade dock att det fanns ett behov av förbättring gällande feedback. Då det 

är delägarna som håller i utvecklingssamtalen krävs ett visst ledarskap av dem. Bland andra 

lyfte exempelvis respondenterna D fram branschens behov av att utveckla ledarskapet bland 

delägarna för att öka förståelsen av ett gott ledarskap och mentorskap. Insikten om 

ledarskapets betydelse är mycket viktigt för advokatbyråernas fortsatta motivationsarbete då 

ett starkt ledarskap kan gynna eller missgynna en individs motivation. Denna insikt bidrar 

även till en utveckling av delägarens yrkesroll. Delägarrollen har utvecklats från att enbart 

gälla juridiskt arbete till att även omfatta en ledarroll och mentorskap. 

         En fördel med professionell utveckling som motivationsverktyg är att advokatbyråerna 

genom karriärtrappan lyckas finna de mest målinriktade och bästa juristerna som vill bli 

delägare. Troligtvis stannar de som uppnått ett delägarskap kvar på byrån karriären ut. En 

nackdel med motivationsverktyget är dock att alla jurister inte kan uppnå delägarskap 

eftersom det är en omöjlighet i praktiken. Systemet är uppbyggt på att det finns få delägare i 

toppen och fler advokater och biträdande jurister längre ned i hierarkin. Många advokatbyråer 

-system som innebär att juristerna antingen blir delägare eller 

får lämna byrån. Ett sådant system kan medföra att vissa jurister eventuellt inte vill fullfölja 

utvecklingen eftersom de inser att möjligheten till att bli delägare är begränsad. Detta kan 

bidra till ett förlorande av biträdande jurister och även stora kostnader i och med att byrån 

utbildat en individ som sedan slutar och börjar arbeta på en annan arbetsplats.  

6.5  Inställningen till delägarskapet som motivationsverktyg 

Ett antagande, som nämnts i avsnitt 3.5, har varit att självförverkligande, det tredje steget i 

Maslows behovshierarki, kan kopplas till delägarskap på advokatbyråerna. Maslow beskriver 

självförverkligandet som mycket motiverande för individer som är starka och självständiga i 

sina åsikter (Maslow, 1954, s. 229) vilket indikerar att det borde fungera som ett effektivt 

motivationsverktyg för jurister, vilka i bakgrunden beskrivs som starka individer.   
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          I det föregående avsnittet nämndes delade meningar bland respondenterna om 

delägarskapet som motivationsverktyg. Trots att flera av respondenterna angav att de 

använder delägarskapet som ett viktigt motivationsverktyg erkänner de att dess popularitet har 

minskat. En utmaning för stora advokatbyråer som nämndes i problemformuleringen är att 

dagens unga biträdande jurister inte är lika lojala som förr (Froste, 2011 s. 12) och det råder 

en stor rörlighet i advokatkåren där många väljer andra karriärvägar utanför advokatbranschen 

(Andersson, 2011, s. 10). Detta har bekräftats av samtliga respondenter som har varit överens 

om denna förändring i branschen. Samtliga respondenter upplever inte att alla dagens 

biträdande jurister siktar mot ett delägarskap. Det har blivit alltmer populärt att arbeta på flera 

olika arbetsplatser under karriären. Den upplevda minskande populariteten av delägarskapet 

kan styrkas av Forstenlechner och Lettice (2008) där endast 19 % av deltagande biträdande 

jurister angav ett målmedvetet arbete mot delägarskap. En spekulation om anledningen till 

den upplevda minskande populariteten kan vara att delägarskapet befinner sig i en 

förändringsprocess och den nya rollen tilltalar eventuellt inte alla biträdande jurister. Det nya 

delägarskapet medför exempelvis en ledarroll som innebär att delägarens arbete inte enbart är 

juridiskt. Det finns dock säkerligen andra anledningar till att delägarskapets popularitet har 

minskat. 

          Samtliga respondenter anger att delägarskapets minskande popularitet är svår att 

hantera. Frågan är hur de ska konkurrera med det nya sättet att se på en jurists karriär.  

Samtliga respondenter nämner andra karriärvägar som alternativ till delägarskap, exempelvis 

en specialisttjänst.  Detta kan vara advokatbyråernas lösning på problematiken med 

delägarskapets upplevda minskade popularitet. Respondent C nämnde de engelska 

advokatbyråernas långt framgångna utveckling av alternativa karriärvägar som existerar vid 

sidan av det klassiska delägarskapet. Det kan vara så att de svenska advokatbyråerna inte 

utvecklats fullt lika mycket men att de kommer att göra det i framtiden. Utvecklingen kan ses 

som en reaktion på arbetsmarknadens förändringar.  

        En fördel med motivationsverktyget delägarskap är, i likhet med motivationsverktyget 

professionell utveckling, att advokatbyråerna lyckas motivera och behålla de juristerna som 

strävar efter ett delägarskap. När delägarskapet är uppnått stannar troligtvis juristen på byrån 

till största delen av sin karriär. En nackdel är dock att motivationsverktyget inte motiverar alla 

jurister. En del eftersträvar inte delägarskap utan vill istället välja andra karriärvägar på byrån 

och exempelvis bli specialister inom något rättsområde. Advokatbyråerna erbjuder alternativa 

karriärvägar, men inställningen till detta hos HR-cheferna har varit att den biträdande juristen 

ifråga blir mindre satsad på  Denna inställning kan skapa ett problem för behållandet av 
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jurister på byrån eftersom de biträdande juristerna upplever en negativ särbehandling och av 

den anledningen kan sluta.  

         

Analysmodellen har genom denna analys förändrats till följande: 
    

  

F igur 5 Egen utformad och sammanfattande modell av analysen. Modellen visar fortfarande en process, från 
vänster till höger, som kan leda till en biträdande jurist stannar på eller lämnar byrån. Motivationen hos den 
biträdande juristen skapas inte av ledningen på byrån utan existerar redan som den vänstra rutan visar. En 
byrås ledning kan endast upprätthålla den redan existerande inre motivationen.   
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7 Slutsatser och vidare forskning 
  

Detta avslutande avsnitt kommer att presentera slutsatserna för de två frågeställningarna 

samt ge förslag på vidare forskning.  

7.1 Slutsatser 

En slutsats avseende den första frågeställningen arbetar stora svenska advokatbyråer 

är att en djupare social gemenskap kan uppnås 

genom ett gott ledarskap och gemensamma värderingar mellan medarbetarna. Slutsatsen om 

den professionella utvecklingen är att det är ett betydelsefullt motivationsverktyg som 

används aktivt av advokatbyråerna genom kontinuerliga utvecklingssamtal och användandet 

av specificerade utvecklingsmodeller. Vad som saknas i byråernas motivationsarbete med den 

professionella utvecklingen är tydligare ledarskap från delägarna. En tredje slutsats är att 

motivationsverktyget delägarskap används av advokatbyråerna.  Delägarskapet har dock 

förlorat en del av dess dragningskraft hos dagens unga biträdande jurister som gärna väljer 

alternativa karriärvägar på flera olika arbetsplatser. Om denna trend fortsätter i samma 

riktning gör det att alternativa karriärspår troligtvis kommer att bli vanligare i framtiden. 

          En slutsats för frågeställningen - och nackdelar kan identifieras med 

byråernas motivationsverktyg kopplat till att behålla biträdande är att 

majoriteten av respondenterna medger att det finns en problematik i branschen gällande 

behållandet av jurister. Siffrorna på personalomsättningen mellan 4 % och 31,6% visar att det 

inte går att påstå att de fem advokatbyråerna har ett generellt problem i behållandet av jurister 

eftersom spridningen är stor. Slutsatsen är därmed att behållandet av jurister enligt siffrorna 

inte kan sägas vara ett generellt problem för de fem byråerna. Däremot medger fyra av fem 

advokatbyråer att de upplever en allmän problematik i att behålla jurister även om inte byrån i 

sig har problem. Det går att argumentera både för och emot att motivationsverktygen skulle 

bidra till att behålla de biträdande juristerna på byrån. En slutsats är dock att social 

gemenskap är ett betydelsefullt motivationsverktyg som kan bidra till att behålla de biträdande 

juristerna på byrån. Om fokus enbart läggs på sociala aktiviteter, som endast på kort sikt 

skapar gemenskap, kan det bidra till att de biträdande juristerna inte behålls. En annan slutsats 

om professionell utveckling som motivationsverktyg är att möjligheten till utveckling genom 

karriärtrappan är ett bra sätt för byråerna att hitta de mest motiverade biträdande juristerna till 

att bli delägare och därmed stanna på byrån. Motivationsverktyget kan dock resultera i att en 

del biträdande jurister inser att möjligheten till delägarskap är begränsad och därmed inte 
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väljer att stanna kvar på byrån. Motivationsverktyget delägarskap kan bidra till att de 

biträdande juristerna stannar på byrån. Motivationsverktyget kan dock resultera i att en del 

biträdande jurister inte ser möjligheten till delägarskap som ett motivationsverktyg. Det kan 

även resultera i att de biträdande juristerna upplever att utbudet av alternativa karriärvägar 

både är begränsat och inte aktuellt eftersom det skulle bidra till att de skulle bli negativt 

särbehandlade.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Uppsatsen har haft som utgångspunkt att undersöka motivationsarbetet utifrån 

advokatbyråernas ledning genom HR- funktionen. De biträdande juristernas subjektiva 

uppfattningar om motivationsarbetet har lämnats utanför diskussionen. Det skulle därför vara 

intressant att se en studie på hur de biträdande juristerna upplever advokatbyråernas 

motivationsarbete. Detta skulle kunna bidra till en djupare genomgång av den eventuella 

problematiken gällande behållandet av biträdande jurister. Uppsatsen har inte kunnat bidra 

med generella slutsatser och en helhetsbild av branschen och det skulle därför vara intressant 

att se en liknande men mer omfattande studie med fler studieobjekt. Det kan även vara 

intressant att se en liknande studie på mindre advokatbyråer för att undersöka likheter och 

skillnader mellan större och mindre byråer. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor till studieobjekten 
   

Allmänna frågor om byråns motivationsarbete 

1.   Hur länge har du/ni arbetat på byrån? 

2. Vilka motivationsverktyg används för de biträdande juristerna på byrån? 

3. Vad är det huvudsakliga syftet med motivationsarbetet?   

4. Grundar sig arbetet med arbetsmotivation på någon utarbetad modell? Och i sådant fall, 

vilken? Hur har byrån kommit fram till arbetet? 

5. Förekommer någon intern debatt om motivationsarbetet och vad handlar den om? 

6. Vad är den genomsnittliga arbetstiden per vecka för en biträdande jurist på byrån? 

7. Vad motiverar juristerna till att arbeta dessa timmar tror du/ni? 

Social gemenskap 

8. Arbetar byrån något med att stärka gemenskapen mellan de biträdande juristerna på byrån?  

9. Om ja på fråga 8: på vilket sätt? 

Professionell utveckling 

10. Ger byrån feedback till de biträdande juristerna genom medarbetarsamtal? 

11. Om ja på fråga 10: på vilket sätt?  

12. Om ja på fråga 10: hur ofta?  

13. Diskuteras juristernas målsättningar under dessa samtal? 

14. Följer byrån upp målen?  
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15. Hur bedöms juristens arbete?  

16. Baseras belöningarna på prestation? 

 

Delägarskap 

17. Erbjuder byrån möjlighet till delägarskap/partnerskap?  

18. Om ja på fråga 17: ser byrån detta som ett motivationsverktyg?  

19. Om ja på fråga 17: hur ser erbjudandet ut? 

20. Om ja på fråga 17: är detta en stor del av ert belöningssystem? 

 

Behållandet av jurister 

21. Hur stor är er personalomsättning för biträdande jurister? 

Detta kan alternativt räknas ut via formeln: Personalomsättning: antalet 

avgångna/Genomsnittligt antal sysselsatta under perioden x 100.  

-       Hur många biträdande jurister lämnade byrån under 2010? 

-       Hur många biträdande jurister var sysselsatta under samma period? 

22. Upplever du/ni att det är ett problem att behålla de biträdande juristerna på byrån? 

23. Om ja på fråga 22; vad är den viktigaste åtgärden för att lösa denna problematik?  

24. Om ja på fråga 22; vilken är den huvudsakliga anledningen till att juristerna väljer att 

stanna kvar på er byrå tror du/ni? 
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Bilaga 2 Sammanställning av intervjumater ial 

Respondent Syftet med 
motivationsarbetet 

Vad som 
tillämpas för 
att stärka 
gemenskapen 

Vad som tillämpas för att 
utveckla de biträdande 
juristerna 

Antal 
utvecklingssamtal 
per år 

Inställning till 
delägarskapet som 
motivationsver ktyg 

Inställning till 
behållandet av 
biträdande 
jurister/upplevd 
problematik eller 
e j 

Personalomsättning 
under 2010 enligt 
formeln  
antal avgångna/ 
genomsnittligt 
antal sysselsatta x 
100 

H R-chef på  
advokatbyrå 
A 

Rekrytera, behålla 
kompetens, 
upprätthålla ett bra 
varumärke 

Flertal sociala 
aktiviteter 
såsom 
exempelvis 
sportturneringar, 
studentmässor, 
festligheter, 
interna 
utbildningar etc. 

Utvecklingssamtal som 
föregås av enkät, 
kompetensutvecklingsmodell, 
utvärderingssystem där 
delägarna och HR-chef anger 
betyg på respektive 
biträdande jurist  

Två gånger (ett 
utvecklingssamtal 
och ett 
uppföljningssamtal) 

Osäker, vet inte om 
det kan ses som ett 
motivationsverktyg 
idag 

Upplever det som 
ett stort problem. 
Orsaker är bland 
annat den unga 
generationen 
jurister vill 
uppleva fler 
arbetsplatser 

Vill ej uppge detta 
men anger >10% 

H R-chef på  
advokatbyrå 
B 

I första hand: att 
medarbetarna trivs 
och är lönsamma på 
sikt. I andra hand: 
rekrytera 

Flertal sociala 
aktiviteter 
såsom 
exempelvis 
utbildningar, 
festligheter, 
gemensamma 
måltider etc. 

Utvecklingssamtal som 
förgås av en utvärdering i en 
enkät, kompetenstrappa som 
utgångspunkt för samtalet 

En gång Ledningen vill se det 
som ett 
motivationsverktyg, 
men är osäkra på om 
det är så 

Upplever inte att 
byrån har ett 
specifikt problem 
utan anser att 
branschen har det. 
Många jurister 
väljer att lämna 
advokatbranschen. 

 Anger 31,6% 

H R-chef på  
advokatbyrå 
C 

Behålla kompetens 
och skapa 
lönsamhet 

Flertal sociala 
aktiviteter 
såsom 
exempelvis 
konferenser, 
festligheter, 
studentmässor 
etc. 

Utvecklingssamtal, 
karriärutvecklingsmodell är 
en utgångspunkt för samtalet  

Två gånger (ett 
utvecklingssamtal 
och ett 
uppföljningssamtal) 

Positiv inställning 
men medveten om 
att inte alla 
biträdande jurister 
vill uppnå ett 
delägarskap 

Ingen upplevd 
problematik men 
har varit det 
tidigare på grund 
av konjunktur 

Mäter ej 
personalomsättning 
men anger 14,9 % 
(författarnas egen 
uträkning). Ser till 
snittarbetstid och 
anger 4,6 år. 

H R-chef på  
advokatbyrå 
D 

Att medarbetarna 
trivs, utvecklas och 
är lönsamma på sikt 

Flertal sociala 
aktiviteter på 
kort sikt såsom 
exempelvis 
festligheter etc. 

Utvecklingssamtal som 
föregås av en utvärdering, 
förväntningsmatris som 
utgångspunkt för samtalet 

En gång (ett 
utvecklingssamtal 
och uppföljande 
samtal cirka en 
gång per månad)  

Positiv gällande de 
äldre biträdande 
juristerna men 
negativ till att 
använda det som 

Ingen upplevd 
problematik 

Anger ca 11 % 
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På lång sikt: 
upprätthålla 
gemensamma 
värderingar, 
samarbete och 
ledarskap  

motivationsverktyg 
till de yngre 
juristerna  

H R-chef på  
advokatbyrå 
E 

Behålla kompetens 
som skapar kvalité 
och lönsamhet. 

Flertal sociala 
aktiviteter 
såsom 
festligheter 

Utvecklingssamtal som 
föregås av tre enkäter per år, 
kompetensmatris,  

Två gånger (ett 
utvecklingssamtal 
och ett 
uppföljningssamtal) 

Både positiv och 
negativ. 
Motivationsverktyget 
har förändrats och 
idag är medveten om 
att inte alla 
biträdande jurister 
vill uppnå ett 
delägarskap 

Ingen upplevd 
problematik  

Anger 4 % 



38  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

     


