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Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och har en

I förra årets rapport, Framtidens jurist 2019, låg fokus på

direkt påverkan på vår vardag. Ny teknik skapar behov av

yngre juristers ökande önskemål och krav om work-life

ny lagstiftning, och vi upplever en ökad komplexitet som

balance. Eftersom läsarna visade ett stort intresse för detta

vi alla behöver förhålla oss till dagligen. Med den ökande

område fördjupar vi oss ytterligare i ämnet i år, och frågar

komplexiteten följer också ett behov av juridisk vägledning.

vad som krävs för att behålla de unga jurister som ska säkra

Det ställer krav på vår juridiska kompetens och på en effektiv

branschens framtid. Här har vi alla en skyldighet att ta oss

handläggning med stöd av digitala processer och verktyg.

an problemet och själva driva förändringar.

Innovation

Bästa läsare!
Årets branschrapport, Framtidens jurist 2020, bjuder på intressanta siffror och tänkvärda
åsikter och påståenden från och om vår bransch samt människorna som verkar i den.
Jag hoppas att rapporten dels kommer att ge dig bättre insikt i och förståelse för
den bransch vi verkar i, dels att den kan bidra till att skapa ett sammanhang för flera
av de utmaningar som branschen står inför. Vår förhoppning är också att rapporten
ska fungera som källa för inspiration och en språngbräda – hur vill vi att framtiden
ska se ut, vad behöver vi fokusera på, och vilka utmaningar behöver vi överkomma?

Motivation

Om rapporten

Utveckling föds av nytänkande och kreativitet. Jag håller

Framtidens jurist 2020 har tagits fram i samarbete med vårt

med de 80 procent som anser att kreativitet och innovativa

moderbolag Karnov Group. Över 3 500 jurister i Danmark

lösningar kommer att vara viktigt för framtidens jurister. Vi kan

och Sverige har gett oss en inblick i sin vardag och delat

redan se den här trenden i länder som USA och Storbritanni-

med sig av sina önskemål, problem och förväntningar. Vi vill

en, och man kan vänta sig att Kontinentaleuropa följer hack

passa på att rikta ett stort tack till er som har besvarat vår

i häl – trots skillnader i juridisk metod, branschstruktur med

enkät. Era svar och era viktiga kommentarer hjälper oss alla

mera. Därför är det också lite tankeväckande att läsa att 63

att bättre förstå vilka utmaningar vår bransch har här och nu,

procent inte upplever att branschen motiverar till kreativitet

samt vart vi är på väg.

och innovation. Det är intressant att undersöka närmare – vad
beror det på och hur bör vi agera?

I år har vi valt komplettera rapporten med ett antal artiklar
skriva av externa skribenter. Artiklarna knyter an till olika
teman i rapporten och diskuterar olika frågeställningar.
Vi hoppas att rapporten kan skapa en sund och konstruktiv
debatt som kan omfatta hela branschen. Alla perspektiv är
viktiga, vi lyssnar gärna!

Det är omvälvande tider för vår bransch. Nya affärsmodeller tas fram och ny teknik
och nya arbetsformer utvecklas där digitaliseringens många fördelar kommer till sin
rätt. Den turbulenta våren och sommaren 2020 har fört med sig utmaningar – men
har också gett oss alla erfarenhet av hur man använder teknik för distansarbete, hur
man kan kommunicera effektivt utan att träffas och hur man löser problem på distans.
Behovet av utveckling kan komma från flera olika håll; sådant som vi själva driver och
sådant som vi tvingas till av yttre omständigheter. Hur vi tar oss an förändringar är
upp till oss, men en sak är säker: Utvecklingen kan och ska inte hejdas. Jag hoppas
att vår rapport kan hjälpa dig att förstå vad som driver de förändringar vi står inför
och vad det är viktigt att ha koll på för att inte hamna efter.

Välkommen till Framtidens jurist
2020 – vi önskar dig en trevlig
lässtund!

Alexandra Åquist
VD, Norstedts Juridik

Framtidens jurist 2020 fokuserar särskilt på tre områden: Transformation,
innovation och motivation.
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Transformation av juristbranschen

Framtidens
jurist 2020

ĉ 93 % förutspår ett ökat behov av teknisk kompetens.
ĉ Work-life balance med 61 %, legal tech med 60 % och en ökad
samhällskomplexitet samt ökande behov av juridiska tjänster med 53 % är det
som respondenterna anser kommer att påverka branschen mest.
ĉ 63 % anser att etablerade affärsmodeller utmanas av nya typer av tjänster.
ĉ 63 % upplever att branschen är dålig på att tänka i nya banor.

Den juridiska organisationskulturen

Hur behöver juristbranschen agera för att få en stark ställning i
framtiden? Vilka möjligheter och utmaningar bör framtidens jurister
– och framtidens arbetsgivare – vara uppmärksamma på?

ĉ 59 % anser att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och
diversitetsfrågor.
ĉ 78 % av de kvinnliga bolagsjuristerna upplever att det är svårare för kvinnor än för män att nå
ledande positioner.

Med rapporten Framtidens jurist tar Norstedts Juridik

tillfrågade heltidsjurister på sektorerna advokatfirmor

varje år pulsen på juristbranschen och undersöker

med 1 124 respondenter, privata organisationer med

ĉ 67 % av de yngre juristerna tycker att det är för låg grad av diversitet i ledande befattningar.

trender och utmaningar. Vad bör vi tänka på och göra

478 respondenter och offentlig sektor med 1 946

ĉ Kreativitet, innovation och nytänkande blir avgörande i framtiden.

idag för att stå starkare i morgon?

respondenter. 1 466 kvinnliga jurister och 2 064 manliga jurister har bidragit till undersökningen.

Framtidens jurist 2020 ger dig en inblick i den transformation som juristbranschen står inför och identifierar
de behov och önskemål som dagens jurister uttrycker
inför framtiden.
Vi vill ge en årlig inblick i juristbranschen – och därmed
även underlag för reflexion och dialog.

Transformation, motivation och
kultur

Framtidens arbetsgivare

I Framtidens jurist 2020 går vi på djupet med den
transformation av juristbranschen som både dagens

ĉ De viktigaste motivationsfaktorerna är i dag intressanta case

och framtidens jurister står inför. I kapitel 1 kan du

Om undersökningen
Framtidens jurist 2020 bygger på en undersökning genomförd av det svenska analysföretaget Augur, som
under 2020 har genomfört kvalitativa intervjuer med
danska och svenska branschexperter samt samlat
in kvantitativa enkätdata från 3 548 heltidsjurister
i Danmark och Sverige. Undersökningen omfattar

Framtidens jurist 2020

med 55 % och work-life balance med 55 %.

läsa om hur work-life balance, legal tech och ett ökat

ĉ Work-life balance med 71 %, lön och förmåner med 55 %

behov av juridiska tjänster kommer att bidra till transformationen av branschen. Kapitel 2 presenterar hur

och möjligheten att påverka med 41 % kommer att attrahera

jurister upplever organisationskulturen, där en högre

framtidens jurister.
ĉ Tydlig generationsklyfta: 66 % av de yngre juristerna prioriterar

grad av jämställdhet och diversitet efterfrågas. I kapi-

work-life balance, medan samma sak bara gäller 35 % av

tel 3 får du en bild av vad som motiverar dagens och

gruppen 50+ år.

framtidens jurister – och hur man som arbetsgivare

ĉ 80 % av de yngre juristerna lockas av prestigefulla

kan få dem att stanna kvar i verksamheten.

advokatfirmor.
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Kapitel 1

Transformation
av juristbranschen

Branschen måste tänka nytt, och hitta nya
sätt att arbeta för att kombinera familjeliv och
karriär. Redan idag tappar byråerna skickliga och
kompetenta medarbetare pga att de inte tänker
nytt. Det är dags att branschen tänker om!
- Advokat

Ett juridiskt landskap i förändring
– vad ligger framför oss?

Juristbranschen är under transformation: Men vad är det som
driver utvecklingen i framtiden? Vilka faktorer bör framtidens
arbetsgivare – och branschen generellt – vara uppmärksamma på?

Framtidens jurist 2020
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Juristbranschen beskrivs ofta i termer som traditionell och
statisk. Även om utvecklingen går ännu snabbare i andra
branscher påverkas juristbranschen i allra högsta grad av
transformationen. En ny värld skapar nya förutsättningar för
dagens och framtidens jurister. Det utvecklas avancerade
produkter och tjänster, vilket ökar behovet av juridisk kompetens och rådgivning. För juristbranschen innebär det att
möjligheterna till nya sätt att ta betalt för juridisk rådgivning ökar. Detta är några av de områden vi börjar med att

Allmän uppfattning: Jurister vill ha
bättre work-life balance

Bolagsjurister: Legal tech kommer
att driva utvecklingen

Work-life balance är det tillstånd då det finns en god balans

Särskilt bolagsjurister ser legal tech som den stora, förändrande

mellan arbetsliv och privatliv. 61 % av juristerna inom alla tre

kraften i branschen: 68 % av de tillfrågade juristerna i privata

områden anser att ökade krav på work-life balance kommer att

organisationer pekar ut legal tech som den faktor som främst

påverka utvecklingen i branschen. Bättre balans i arbetslivet

kommer att styra utvecklingen, följda av jurister i offentlig

toppar därmed prioriteringslistan.

sektor med 59 % respektive jurister på advokatbyråer med 58 %.

utforska i detta kapitel.
De tillfrågade juristerna på såväl advokatbyråer, privata organisationer som inom offentlig sektor anser att det är i synnerhet tre
faktorer som driver transformation av juristbranschen:
ĉ Ökade krav på bättre work-life balance
ĉ Legaltech

57 %
Jurister inom offentlig sektor: Ökad
samhällskomplexitet och växande
behov av juridiska tjänster kommer
att styra utvecklingen

Framtidens jurist 2019

Vad är då anledningen till att bolagsjurister nämner

På frågan om vad som är viktigast i arbetet som

sektor och på advokatbyråer? Kan det bero på att

jurist pekade 47 % i föregående års undersökning

det finns en bredare erfarenhet inom andra områden

på en bra work-life balance. Efterfrågan har stigit.

och arbetsprocesser som redan har digitaliserats i

57 % av de tillfrågade juristerna inom offentlig sektor anser

privata organisationer?

att ökad samhällskomplexitet och växande behov av juridiska

legal tech i högre grad än jurister inom offentlig

ĉ Ökad samhällskomplexitet och därmed växande behov av

tjänster kommer att påverka transformationen av branschen.

juridiska tjänster
Om framtidens – och dagens – jurister vill hålla jämna steg med

Oavsett anledningen bör framtida arbetsgivare följa

Nya möjligheter – både teknologiska och samhälleliga – kräver

utvecklingen noggrant.

nya riktlinjer.

utvecklingen måste de alltså ge akt på de förändringar som

52 % av bolagsjuristerna i undersökningen anger också ökad

sker, i vardagen såväl som på ett tekniskt och samhälleligt plan.

komplexitet och växande behov av juridiska tjänster som en
drivande faktor för transformationen av branschen. Siffran för
jurister på advokatbyråer är 45 %. Den ökade samhällskomp-

Fråga: Vilka tre av följande alternativ tror du
kommer att driva/påverka utvecklingen mest i framtiden?

lexiteten medför därmed ett ökat behov av juridiska tjänster.

Behovet av juridiska tjänster växer
Möjligheterna inom juridiken ökar: Nya juridiska områden uppstår i takt med tekniska innovationer, och i stora organisationer blir

61 %
61 %
61 %

Ökade krav på work-life-balance

tioner som inom offentlig sektor upplever ett växande behov av juridiska tjänster. Figuren visar hur de tre olika områdena är överens
om att behovet kommer att öka.

58 %
68 %
59 %

Legal tech

Fråga: Nedan ser du några påståenden
som andra jurister har gett uttryck för.
Vänligen välj huruvida du instämmer i
respektive påstående!

45 %
52 %
57 %

Ökad samhällskomplexitet och
växande behov av juridiska tjänster

Globalisering

juridiska avdelningar allt mer centrala. Undersökningen visar att en majoritet av såväl jurister på advokatbyråer och i privata organisa-

Påstående: Behovet av juridiska tjänster ökar

25 %
32 %

Siffrorna och citatet illustrerar tydligt hur både
jurister på advokatbyråer, bolagsjurister och
jurister i offentlig sektor upplever att behovet
av juridiska tjänster ökar.

40 %
41 %
30 %

Nya affärsmodeller/sätt
att ta betalt

Att juridiskt arbete i större utsträckning
genomförs av personer utan juristexamen
Figur 1.0

Transformation av juristbranschen

74 %

16%%
16
23 %
20 %
20 %

77 %

73 %

Advokatbyråer
Privata organisationer
Kommuner/Offentlig verksamhet

Advokatbyråer

10

Privata organisationer

Transformation av juristbranschen

Kommuner/Offentlig verksamhet

Figur 1.1
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Fördelningen mellan advokatbyråer, privata organisationer och offentlig sektor ser ut enligt nedan: 84 % av de tillfrågade bolagsjuristerna håller med om påståendet att ny teknik skapar ett växande behov av juridisk kompetens:

Fråga: Nedan ser du några påståenden som andra jurister har gett uttryck för.
Vänligen välj huruvida du instämmer i respektive påstående!

Det sker en juridifiering av samhället. Det juridiska landskapet blir allt mer komplext,
vilket kräver juridisk kompetens. Men även i kommersiella sammanhang används
lagstiftning i högre grad för att uppnå konkurrensfördelar eller för att undvika
kostsamma rättsprocesser. Därför växer behovet av jurister just nu.

Påstående: Ny teknologi skapar ett växande behov av juridisk kompetens

- Chefsjurist

84 %

72 %

Nya möjligheter i juristbranschen, och i samhället som helhet, kräver nya riktlinjer vilket ökar behovet av specialistkompetens

74 %

och juridiska kunskaper. Denna utveckling leder sannolikt till konkurrens och nya affärsmodeller.
Undersökningen visar också att 75 % är av uppfattningen att ny teknik skapar ett växande behov av juridisk kompetens.

Figur 1.3

Advokatbyråer

Privata organisationer

Kommuner/Offentlig verksamhet

Fråga: Nedan ser du några påståenden som andra jurister
har gett uttryck för. Vänligen välj huruvida du instämmer i
respektive påstående!
Total
Ny teknologi skapar ett

Varje ny uppfinning skapar konflikter och behov av reglering. Se bara på
personuppgiftslagen, som var ett relativt okänt område för 35 år sedan. Och reglering
innebär jobb för juristerna.

75 %

växande behov av juridisk
kompetens

– Manlig jurist, kommun

Behovet av juridiska

74 %

tjänster ökar

Globalisering

Förenklade juridiska tjänster är på frammarsch

63 %

och utmanar rådande sätt att ta betalt

Undersökningen visar också att globalisering uppfattas som en
förändrande kraft i branschen av jurister inom offentlig sektor.
40 % av juristerna i den offentliga sektorn anger globalisering

Nuvarande affärsmodeller hämmar innovation

som en faktor som kommer att påverka utvecklingen, jämfört

31 %

med bara 25 % av de tillfrågade juristerna på advokatbyråer och
32 % av juristerna i privata organisationer. Det finns alltså en
skillnad i uppfattningen av globaliseringens påverkan beroende
på verksamhetsområde.

Att jurister inom offentlig sektor ser globalisering
som en förändrande faktor kan ha flera orsaker, men
oavsett anledningen är det intressant att undersöka
branschen ur ett globalt perspektiv och lära av de
tendenser som märks i andra länder. I flera länder
har man till exempel börjat låta juridiska uppdrag
utföras av personer som inte nödvändigtvis är utbildade jurister; kanske är det en modell som den
skandinaviska branschen kan nyttja?

Figur 1.2

Transformation av juristbranschen

12

Transformation av juristbranschen

13

Artikel

Juristens
psykologi
– ett hinder för
branchtransformation?
Av Victoria Swedjemark, Glowmind

Victoria Swedjemark har arbetat som chefsjurist i närmare 15 år i tre olika bolag, bl.a.
Tele2, och dessförinnan länge på advokatbyrå. Med många års erfarenhet från ledningsgrupp - i en tid av kraftig förändring - har hon fått insikter om strategi och verksamhetsutveckling som hon tycker naturligt går att översätta till juridiken. Genom sitt företag,
Glowmind, hjälper hon chefsjurister och deras team att utveckla hur bolagsjuridiken
utförs, med målet att fokusera på rätt saker så att arbetet blir mer meningsfullt
och juridiken mer värdeskapande. Hon hjälper också bl.a advokatbyråer att förstå
klientsidan bättre och bli mer kundorienterade.
glowmind.com
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Världen runtom oss förändras i rask takt. Undersök-

”Expertisfällan” – din expertis kan bli ett hinder

Hur ska egentligen den där missnöjda kunden eller

följas) samt handfast enkelhet vara mer effektivt än

ningen Framtidens Jurist 2020 bekräftar att även jurist-

Det finns ett fenomen som kallas expertisfällan (”the

krångliga leverantören hanteras…?

att lägga kraft på långa, komplexa policies. Det gäller

branschen är under transformation. Men är vi jurister

expertise trap”) . Det handlar om att vi experter tenderar

redo för de krav som framtiden ställer på oss? Förstår

att fokusera på det vi redan kan och vet (vår expertis)

Vi jurister har förstås samarbetat med andra tidigare,

vi vilka förändringar som sker och gör vi tillräckligt för

istället för att ta in nya perspektiv och vara öppna för att

men nu tar vi fram gemensamma lösningar.

att ställa om? Under kraftig förändring behöver både

lära oss nya saker, särskilt inom nya områden. Någon

organisationer och individer utvecklas eftersom det

som identifierar sig starkt med att vara expert gillar

2.

som var relevant och framgångsrikt igår inte nöd-

inte heller att utsätta sig för risken att ha fel, eftersom

fokus på användaren

individuellt besitter. Men kunskap kommer i framtiden

vändigtvis är det imorgon.

det kan uppfattas som ett misslyckande. Vi experter

Vad som är bästa lösningen på frågor vi ställs inför

allt mer att handla om insikter från data. Nya digitala

tenderar också att distansera oss från andra, med hän-

förändras i takt med att världen förändras. Vi juri-

lösningar skapar bättre förutsättningar för kvalitativ

särskilt i en värld där människors tålamod blir allt sämre.

Nya behov kräver nya juridiska lösningar, med

Jurister och digitalisering – HIPPO ersätts av

Vi jurister förknippar kunskap med den kompetens vi

En absolut majoritet av respondenterna i undersök-

visning till att den expertis vi besitter är något unikt, en

insamling och analys av data och traditionella besluts-

ningen Framtidens Jurist 2020 anger att de upp-

särart, som gör att vi särskiljer oss från andra. Jurister

metoder, som HIPPO (”Highest Paid Person’s Opinion”)

fattar juristbranschen som konservativ. Men vad

använder sig ibland av uttrycket ”icke-jurister”, för att

- eller individuella expertens åsikt - kommer allt mer

betyder egentligen juristbranschen - är det ett “sy-

beskriva personer inom andra kompetensområden.

att lämna plats åt beslut som grundas på kvalitativa,

stem” som lever sitt eget liv eller är det summan av oss
individer som verkar i denna bransch?

objektiva datainsikter. Dessa är ofta vassare än en eller
Kreativitet och problemlösningsförmåga viktigare

ett fåtal personers kunnande. Genom digitalisering

i framtiden

kommer juridisk kunskap också att kunna paketeras

Juristens karaktärsdrag

Fallgropen för oss experter är att vi lätt övervärderar

och skalas/distribueras till fler på ett sätt som skapar

Den amerikanska psykologen Larry Richard är expert på

vår förmåga att lösa problem i en komplex värld. Och är

agerbara lösningar för andra än jurister.

”juristens psykologi”. Hans forskning pekar på ett antal

det något vi vet om framtiden så är det att världen blir

särdrag, där jurister skiljer sig från genomsnittspopu-

alltmer komplex. Detta drivs på av globalisering och av

Framtiden – en ny slags jurist ersätter experten i

lationen på bl.a. följande sätt:

den digitala transformationen, som förändrar det mesta

elfenbenstornet

•

vi är betydligt mer självständiga (autonoma),

i grunden, inklusive branscher, konkurrenssituationer,

Jag tror att rollen som ”the-go-to-expert” kommer

vi är sakliga och intellektuella, snarare än sociala,

kundbeteenden och samarbetsformer. Vilka nya krav

att tonas ned och allt mer ge plats åt en ny typ av

empatiska och emotionella,

ställer då detta? Ja, man talar till exempel om att det

jurist som är öppen, nyfiken och kreativ och riktigt

vi föredrar att berätta för andra hur det är snarare

interpersonella och det kreativa kommer att bli vikti-

bra på komplex, tvärfunktionell problemlösning.

än att lyssna och ta in andras perspektiv,

gare hur väl vi fungerar i grupp och vad vi kan skapa

Och som dessutom förstår hur man operation-

vi är mer benägna att hänge oss åt abstrakta

tillsammans med andra. Undersökningen Framtidens

aliserar och systematiserar juridik. Detta kräver

resonemang, och

Jurist 2020 bekräftar att många ser just att kreativitet

nya förmågor hos oss jurister. Det handlar om nya

vi är betydligt mer skeptiska; vill gärna se bevis

och problemlösningsförmåga blir allt viktigare. Men på

kompetenser som tech-implementering, process-

innan vi ändrar uppfattning, och är mindre mottag-

vilket sätt? Jag ser ett antal saker som jag tycker att vi

utveckling, dataanalys, förändringsledning och pro-

liga för förändringsförslag – som vi lätt uppfattar

jurister behöver förstå.

jektledning. Men framför allt handlar det om något

•
•
•
•

”mjukare” och mer mänskligt; vår förmåga att samarbete

som kritik.
1. Fler perspektiv behövs för att fatta beslut och lösa

Artikel

3.

objektiva datainsikter

med andra. Att vara nyfikna och öppna för nya pers-

Det är inte helt klart vad som är ursprungliga karaktärs-

problem – agila arbetssätt blir allt vanligare

drag och vad som är inlärt. Vi präglas förstås också

En mer komplex och snabbrörlig värld kräver nya an-

ster behöver vara lyhörda för vilka nya behov som upp-

av de metoder, antaganden och förhåll-ningssätt som

greppssätt för att hitta de bästa lösningarna. För att

kommer, och vara kreativa och utveckla nya lösningar.

vi lär oss på juristutbildningen, och de sidor vi sedan

tillräckligt snabbt och relevant lösa olika frågor behöver

När fokus alltmer förflyttas till kunder och medarbetare

Framtiden kan nog bli en rätt utmanande plats för

utvecklar vidare när vi börjar praktisera juridik som

fler perspektiv involveras. Inte bara olika kompetenser

blir t.ex. KPIer som kundlojalitet och NPS (Net Promoter

jurister som fortsätter att premiera sin autonomi och

yrkesverksamma. Vi jurister har en viss ”programm-

utan också olika erfarenheter och olika sätt att tänka.

Score) samt medarbetarengagemang allt viktigare.

sin roll som särartsexperter - som inte utvecklar sin

ering” helt enkelt, som styr hur vi ser på världen och

Alltså mångfald i vid bemärkelse. Allt fler bolag övergår

Det ställer krav på oss jurister att kunna skapa nya

förmåga till nytänkande. Som inte tar in perspektiv från

hur vi typiskt sett agerar. Man kan förstås inte dra alla

till så kallade agila arbetssätt, där människor jobbar till-

lösningar som möter dessa behov; avtal som inte bara

de personer som ska förstå och tillämpa de juridiska

jurister över en kam, men oavsett hur just du är och

sammans i tvärfunktionella team istället för att experter

riskminimerar utan också ger en bra kundupplevelse

lösningarna och som fortsätter att grunda bedömningar

fungerar är det viktigt med självinsikt. Vi behöver alla

kopplas in sekventiellt. För jurister kan det handla om

och som driver rätt beteenden samt anställningsavtal

och lösningar på abstrakta resonemang i en värld som

förstå vår ”grundriggning” och våra typiska antaganden,

att sitta ned med produktutvecklings- och marknads-

och policies som skapar en bra medarbetarupplevelse.

blir alltmer datadriven.

förhållningssätt och beteenden. För detta kan också

föringskollegorna och tillsammans utveckla en lösning

Med självgående team inom bolag och ökad organisa-

begränsa oss.

som är förenlig med GDPR och konsumenträtten. Så-

torisk komplexitet behöver compliance-program också

Ytterst handlar det om att utmana sig själv att utvecklas

dana blandade team kan också lösa korta puckar som

numera skapa äkta engagemang hos människor att

som människa. Förändring är svårt och lite läskigt. Men

uppkommer löpande, utifrån en rad olika perspektiv.

aktivt välja rätt beteenden. I en sådan miljö kan fokus

också spännande. Och numera absolut nödvändigt. Var

på företagsvärderingar och syfte (varför reglerna ska

befinner du dig på din personliga utvecklingsresa…?

Artikel: Juristens psykologi
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Nya möjligheter; nya affärsmodeller
En annan intressant uppfattning som kommer fram i undersökningen är att 41 % av de tillfrågade juristerna på advokatbyråer
betraktar nya affärsmodeller som en utvecklingsfaktor, medan
bolagsjurister (30 %) och jurister inom kommun/offentlig sektor (16 %) inte lägger lika stor vikt vid nya affärsmodeller som

Denna nya era öppnar för nya affärsmodeller. I flera länder se man en ökad användning av arbetskraft för uppdrag som inte nödvändigtvis kräver en juristexamen.

60-66 %

Fråga: Vilken tre av följande alternativ tror du kommer att driva/
påverka utvecklingen av juristbranchen mest i framtiden?

förändrande kraft. Det är alltså viktigt, särskilt för arbetsgivare
på advokatbyråer, att vara uppmärksamma på att nya affärsmodeller är på frammarsch och ser ut att påverka branschen
i framtiden.

60–66 % av juristerna inom alla verksamhetsområden upplever
att förenklade juridiska tjänster är på frammarsch och påverkar
det nuvarande sättet att ta betalt i branschen.

Total

Traditionella affärsmodeller
utmanas – förenklade tjänster och
paketlösningar ökar

Ökade krav på work-life-balance

61 %

Legal tech

60 %

I dag ser vi att förenklade och standardiserade juridiska lösningar
är på frammarsch. Undersökningen visar att 63 % (se figur 1.2)
av alla respondenter menar att förenklade juridiska tjänster
utmanar rådande sätt att ta betalt per konsulttimme. Denna
utveckling tvingar branschen till att omvärdera och ifrågasätta
traditionella strukturer.

Fråga: Nedan ser du några påståenden
som andra jurister har gett uttryck för.
Vänligen välj huruvida du instämmer i
respektive påstående!

Vi är på väg in i en ny era av
lagstiftning, där dagens stora
advokatbyråer kommer att tappa
marknadsandelar. De verkar inom
en sluten gemenskap som inte
anpassar sig efter omvärldens
utveckling. Framtidens nyckelord
är pris, pris, pris. Snabbhet,
snabbhet, snabbhet.

Ökad samhällskomplexitet och

53 %

växande behov av juridiska tjänster

Globalisering

Nya affärsmodeller/sätt att ta betalt

34 %

26 %

– Managing partner, advokatbyrå

Påstående: Förenklade juridiska tjänster är på

Att juridiskt arbete i större utsträckning

frammarsch och utmanar rådande sätt att ta betalt

genomförs av personer utan juristexamen

21 %

Figur 1.5
Om man betraktar juristbranschen ur ett globalt perspektiv är
användningen av ”icke-jurister” mer utbredd på andra markAdvokatbyråer

nader, där delar av arbetet i större utsträckning utförs av per-

66 %

soner utan juristexamen.
I USA märks en ökning: 2018 var 404 000 personer anställda
Privata organisationer

66 %

som rättstillämpare utan att juridisk examen, och siffran ökar
varje år – i genomsnitt går det två personer utan juristexamen
på tre jurister*.

Kommuner/Offentlig verksamhet

60 %

Men trots den internationella bilden förväntar sig varken svenska

Kanske litar vi i Skandinavien mer på att legal tech
framgent kommer att ta över enklare administrativa
uppgifter från mänsklig arbetskraft? Eller handlar
det snarare om att fenomenet inte förväntas påverka branschen i tillräckligt hög grad, eftersom
vi i Danmark och Sverige har andra strukturer och
tolkningar av juridisk kompetens?

eller danska jurister att vi kommer att se en liknande utveckling
här. Endast 21 % av respondenterna i undersökningen anser

Figur 1.4

att juridiskt arbete i större utsträckning kommer att utföras av
personer utan juristexamen i framtiden.

Transformation av juristbranschen
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Ett new normal
även för
juristbranschen
Av Fredrik Svärd, Legaltech.se

Fredrik Svärd är jurist och grundare av Legaltech.se och Swedish Legal Innovation
Awards samt rådgivare till legal tech-företag och skribent med inriktning mot IT-rätt.
Han är tidigare chefredaktör för Dagens Juridik och generalsekreterare för Forum
för Dataskydd.
legaltech.se | https://se.linkedin.com/in/fredsvard.
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Presumtion för digitalt

med deras storlek, organisationsform och tekniska kom-

Domstolar tvingades ställa om till att hålla förhandlingar

drades markant under 10-talet. Vid årtiondets

Förändringsarbete är ”the new normal” i många sam-

petens helt andra förutsättningar att utveckla och skala

online, och i en rad länder snabbehandlades lagstiftning

mitt var det bolagsjuristerna och möjligen alter-

manhang. Köpare och medarbetare är vana att hantera

upp tekniska lösningar än exempelvis advokatbyråer.

för att undanröja hinder för teknikanvändning. Som i

nativa leverantörer som skulle driva på förändrin-

bankärenden, vårdkontakter och även större affärer

alla branscher har jurister fått vänja sig vid att arbeta

gen. Fem år senare har legal tech seglat upp som

digitalt. Om vi inte behöver det manuella, skräddarsy-

mer eller mindre uteslutande digitalt.

en av de viktigaste faktorerna, i undersökningen

dda och fysiska i de sammanhangen är det inte säkert

Framtidens jurist 2020 - i nivå med globaliseringen och

att vi alltid behöver mötet på advokatkontoret eller vår

Hinder för utveckling

samhällets ökade komplexitet.

”day in court” heller.

Skeptikerna har förstås rätt i att branschen utvecklas

Juristers inställning till teknikutvecklingen förän-

långsammare än andra. Och det kan finnas goda skäl
Internationella undersökningar visar på samma

Positionering

att skynda långsamt, inte minst ur ett rättssäkerhet-

trend, och inte bara det – de visar också att de in-

Advokatbyråer som greppat detta talar gärna om

sperspektiv.

vesteringar som gjorts påtagligt har förbättrat

investeringar i teknikutveckling och innovationspro-

advokatbyråers och bolagsjuristers effektivitet.

jekt som ett led i varumärkesbyggandet, och de

Men, regeringen har inte genomfört några breda sats-

Investerare har också fått upp ögonen för utveck-

har blivit mer synliga på teknikmässor där utställ-

ningar på digitalisering av rättsväsendet motsvarande

lingen. 2018 och 2019 blev rekordår för legal tech-

arna tidigare var företrädelsevis teknikleverantörer.

de rörande vård och skola, eller motsvarande de sats-

företagen, som tidigare haft svårt att ta in kapital.

Undersökningar har visat att byråer som upp-

ningar som gjorts på t ex digitala domstolar i jämförbara

fattas som moderna också är mer framgångsrika än

länder. Advokatsamfundet har också hållit låg profil i

andra.

frågan jämfört med sammanslutningar i många andra

*

Legal tech är inget nytt koncept, akademiker har lab-

länder. Och svenska lärosäten har med undantag för

orerat med rättsautomation sedan datorns barndom.
Statliga satsningar

enstaka embryon inte heller förändrat juristutbildningar-

Delar av branschen har tillstått att den, och även

na nämnvärt eller infört teknikinslag liknande de som

Skeptiker menar att det är business as usual och att

rättsväsendet, behöver förändras. Access to

införts inte bara i USA och Storbritannien utan även i

juristens kärnvärden – så som förnuft, empati och kom-

justice är ett av 2030-målen, och regeringar

Kontinentaleuropa och i våra grannländer.

munikativ förmåga – inte kan delegeras till maskiner.

runtom i världen initierar nu projekt och reformer

Jag tror att det är att missa målet. Om vi bortser från de

för att komma tillrätta med problem som bristande

Sverige har god tillgång till kompetens och kapital, jäm-

allra mest rutinbetonade arbetsuppgifterna, som snarare

tillgång till juridisk rådgivning, bristande transpa-

förelsevis liberala regler för juridisk rådgivning och en

har karaktär av administration än juridiskt arbete, syftar

rens på marknaden och långsam handläggning

Komplexiteten

alltmer tekniktillvänd juristkår. Vi borde därmed vara väl

dagens verktyg med få undantag till att göra jurister

i domstolar. Avregleringar och nya tekniska lös-

Komplexiteten i samhället och den regulatoriska bördan

positionerade att ta vara på teknikens potential. En del

mer produktiva, inte till att ersätta dem.

ningar, standarder och gränssnitt inom rättsväsen-

har ökat. Nya professioner inom professionen växer

har gjorts, som Vinnovas satsning på legal tech-projekt

det kan skapa bättre förutsättningar för innovation.

fram, inte minst inom compliancearbete där tekniska

häromåret. Mer kan göras.

Diskussionen om huruvida robotdomare kan

Exempelvis har advokatbyråer och teknikföretag gått

verktyg ofta är helt nödvändiga för att kunna överblicka

komma att ersätta människor i rättssalen (se

samman på marknader där externt ägande i advokat-

de datamängder jurister kommer i kontakt med.

t ex Bylander, SvJT Häfte 1 2019 s 1) väcker frågor om

byråer tillåtits.

Så varför händer detta nu?

Coronakrisen

utvecklingen av artificiell generell intelligens, något
som enligt experter på området antingen är omöjligt

Förändrat klientbeteende

Coronakrisen har förstås blottlagt flaskhalsar och

eller ligger långt bort i tiden. Fjärran med andra ord

Detta har det talats om länge. Men klienter uppger

accelererat utvecklingen, inte minst inom det offentliga.

från den utveckling som pågår här och nu kring doku-

nu inte bara att de efterfrågar kostnadseffektivitet,

mentautomation, kommunikationssystem, molnlösnin-

utan också att de planerar att dra ner på inköpen

gar, klientportaler, fjärråtkomst till filarkiv, e-signaturer,

av juridisk rådgivning – vilket skapar incitament för

standardiserade konsumenttjänster, äktenskapsskillnad

effektivisering. Legal Ops-rörelsen har driv-

online och digital delgivning, för att ta några exempel.

it på för att bolagsjurister ska bli mer kvali-

Sverige är väl positionerat att ta
vara på teknikens potential. En
del har gjorts, mer kan göras.

ficerade och datadrivna som beställare.
Teknikleverantörerna har vuxit till sig och produkterna förfinats. För egen del anser jag att trendbrottet

Revisionsbyråernas intåg

har mindre med tekniken som sådan och mer med

”Big 4” satsar numera stort inte bara på juridik, utan

marknadsmekanismer och samhällsutvecklingen i stort

också på juridiska innovationer. Som exempel kan näm-

att göra. Några tänkbara förklaringar:

nas Deloittes Legal Ventures, ett innovationsprogram
med 14 teknikföretag anslutna. Revisionsbyråerna har

https://abovethelaw.com/2019/09/at-1-1-billion-its-already-a-record-year-for-legal-tech-investment

*
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Yngre jurister fokuserar på worklife balance och ser legal tech
som förändrande kraft – jurister
över 50 år fokuserar på ökad
samhällskomplexitet

Åldersgrupper har olika prioritering
På den inledande frågan om vad som kommer att driva utvecklingen i branschen visar svaren tydligt att olika åldersgrupper har olika värderingar.

Vi vet redan att 61 % av respondenterna på såväl advokatbyråer
och i privata organisationer som inom offentlig/kommunal
sektor anger ökade krav på work-life balance som en faktor
som kommer att påverka utvecklingen. Undersökningen visar
emellertid också att det finns en skillnad i värderingarna mell-

Fråga: Vilka tre av följande alternativ tror du kommer att driva/påverka
utvecklingen av juristbranschen mest i framtiden?

an generationerna: 70 % av de tillfrågade juristerna mellan 23
och 29 år fokuserar på work-life balance. Däremot anser bara
50 % av de tillfrågade juristerna över 50 år att work-life balance
är en drivande kraft för utvecklingen i framtiden.

Yngre jurister – 70 % – anger även legal tech som en faktor i
utvecklingen, medan bara 51 % av respondenterna över 50 år
anger att legal tech kommer att styra utvecklingen.
Jurister över 50 år – 60 % - riktar i stället blicken mot ökad
samhällskomplexitet och därmed ett växande behov av juridiska tjänster. Det är alltså den faktor som jurister över 50 år tror
kommer att bidra starkast till förändringarna.
I rapporten Framtidens Jurist 2019 fokuserade vi just på klyftan
mellan generationernas värderingar. Där framgick det att 55 %
av jurister mellan 23 och 29 år prioriterade work-life balance
högre än övriga åldersgrupper, där 45 % prioriterade balansen.
Det finns fortfarande en skillnad i värderingarna hos yngre och
äldre jurister, vilket kan föra med sig utmaningar – både vad
gäller transformation, organisationskultur och framtida aspekter
på arbetet.

Ålder
70 %
Ökade krav på work-life-balance

66 %
50 %

70 %
Legal tech

62 %
51 %

43 %

Ökad samhällskomplexitet och

51 %

växande behov av juridiska tjänster

60 %

33 %
33 %

Globalisering

37 %

28 %
Nya affärsmodeller/sätt att ta betalt

27 %
23 %

Att juridiskt arbete i större utsträckning
genomförs av personer utan juristexamen

Vad driver transformationen i branschen?

22 %

En generell utmaning är att juristbranschen i många avseenden kännetecknas av en traditionell och konservativ kultur.

20 %

Det är en bransch som saknar tydliga incitament till förändring av existerande affärsmodeller och inkomstkällor.

22 %

Ny teknik skapar nya möjligheter, vilket ofta anses positivt. Men det kan vara en svår balansgång att bedöma
huruvida nya lösningar kan hota kärnverksamheten. En utmaning ligger alltså i– precis som i övriga branscher –
23-29 år

att definiera hur man på bästa sätt kan implementera nya åtgärder och lösningar.

30-49 år
Figur 1.6
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80 % anser att kreativitet och innovation blir viktigt i framtiden – men
bara 63 % anser att det görs tillräckligt på området

Siffrorna bakom de
viktigaste slutsatserna

Fråga: Nedan ser du några påståenden som andra jurister har gett uttryck för.
Vänligen välj huruvida du instämmer i respektive påstående!

1

Total

75 % av respondenterna är av

21 % av respondenterna i under-

uppfattningen att ny teknik skapar ett

sökningen anser att juridiskt arbete

växande behov av juridisk kompetens.

i större utsträckning kommer att

84 % av de tillfrågade juristerna i

utföras av personer utan juristexamen

privata organisationer håller med om

i framtiden.

detta påstående.

Jurister kommer behöva mer

7

93 %

teknisk/digital kompetens i framtiden

2

Kreativitet och innovativ problemlösning

80 %

kommer bli allt viktigare för framtidens jurister

uppmuntra till nytänkande

anser att nya affärsmodeller kommer

att förenklade juridiska tjänster

att påverka juristbranschen mest.

utmanar rådande sätt att ta betalt per

63 %

3
Work-life balance med 61 %, legal tech

Figur 1.7

Såväl jurister på advokatbyråer och i privata organisationer som

av relevanta digitala juridiska verktyg var undermålig: 60 % av

inom offentlig sektor är enligt undersökningen överens om att

jurister i åldersgruppen 23–29 år ansåg då att universitetens

jurister i framtiden kommer att ha ett större behov av teknisk

juristutbildning inte förbereder blivande jurister för den nya

kompetens – hela 93 % delar den uppfattningen. Det är alltså

teknologiska verkligheten.

att vara drivande.

respondenterna i undersökningen att branschen är dålig på att
uppmuntra till nytänkande. Det blir en kulturell utmaning att få
till en förändring – och det är något framtidens arbetsgivare
bör vara uppmärksamma på.
Av både kvantitativa och kvalitativa data kan vi dra slutsatsen
att juristbranschen – enligt juristerna själva – kommer att ha
användning av jurister med tekniska färdigheter som kan hantera framtidens uppgifter. I Framtidens jurist 2019 framgick det
att yngre jurister upplevde att undervisningen i användningen

juridiska tjänster med 53 % är de tre
faktorer som flest anser kommer att
påverka branschen mest i framtiden.
4

särskilt den digitala och tekniska utvecklingen som kommer

kommer att bli viktigare i framtiden. Ändå anser hela 63 % av

8
63 % av respondenterna i undersökningen anser att branschen är dålig
på att uppmuntra till nytänkande.

med 60 % och en ökad komplexitet
i samhället samt ökande behov av

Samtidigt anser 80 % av respondenterna också att kreativitet

41 % av jurister från advokatbyråer

63 % av alla respondenter menar

konsulttimme.
Juristbranschen är dålig på att

6

9
93 % av respondenterna anser att
behovet av teknisk kompetens hos
jurister kommer att öka, och 80 % tror
att kreativitet och problemlösning blir
viktigare.

68 % av de tillfrågade

Vem ska säkra juristernas digitala
kompetens? Och är arbetsplatser
– både på advokatbyråer, i privata
organisationer och inom kommun/
offentlig sektor – beredda att
utnyttja de digitala och tekniska
möjligheterna?

organisationsjuristerna pekar ut legal
tech som den faktor som främst
kommer att styra utvecklingen.
5
57 % av de tillfrågade juristerna
inom offentlig sektor anser att ökad
samhällskomplexitet och växande
behov av juridiska tjänster kommer

Det handlar alltså om att hitta en balans i att hålla jämna steg
med framtidens utveckling om branschen ska hänga med – och

att påverka transformationen av
branschen.

även om att bemöta den med rätt tänkesätt. Dessutom är det,
vilket citatet visar, viktigt att arbetsgivare tänker på att klart och
tydligt kommunicera de möjligheter som redan finns.
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Kapitel 2

Den juridiska
organisationskulturen
Jämställdhet, diversitet och nytänkande i
juristbranschen

Juristbranschen är konservativ och har brister när det gäller diversitet.
Hur driver man förändring i en konservativ bransch?

Framtidens jurist 2020
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Yngre jurister anser inte att det görs tillräckligt

I Framtidens jurist 2019 framgick det att många jurister uppfattar branschen som konservativ, och att en rad faktorer
gör att branschen måste anpassa sig till en ny verklighet.

23 % av de som prioriterar work-life balance upplever att deras chefer pratar om work-life balance, men att de gör för lite i praktiken.
Samtidigt anser 5 % av de som prioriterar work-life balance i undersökningen att balansen inte prioriteras överhuvudtaget i organisa-

I Framtidens jurist 2020 fördjupar vi oss ytterligare i ämnet

tionskulturen.

och frågar hur det ser ut i organisationskulturen – bland
annat med work-life balance, jämställdhet och diversitet. Vi ställer exempelvis frågan hur organisationskulturen
upplevs när det kommer till kreativitet och innovation i fråga
om work-life balance.

Jag tror att företag och advokatbyråer som förväntar sig att deras anställda ska jobba
dygnet runt och alltid vara tillgängliga kommer att få problem i framtiden. Det är en
mycket mindre andel av de nyutbildade juristerna som i dag är villiga att planera sitt liv
på det sättet, och de skattar familj och fritid betydligt högre än tidigare generationer har
gjort. Karriärer som kräver arbete 24/7 är inte så eftertraktade

Branschen måste tänka om och
hitta nya sätt att arbeta för att
kombinera familjeliv och karriär

Av den andel som anser att work-life balance är viktig, anser
68 % att deras organisation antingen bara håller jämna steg med
resten av branschen, pratar utan att agera eller inte prioriterar
work-life balance överhuvudtaget.

– Jurist

Framtidens jurister efterfrågar i högre grad mjuka värden. Av de

– Jurist, 30–39 år

jurister som i undersökningen prioriterar work-life balance som
viktig (55 %), anser endast 32 % att deras arbetsplats tänker
kreativt och nytt för att underlätta work-life balance.

Bolagsjurister är mest nöjda vad
gäller work-life balance

44 % av de tillfrågade bolagsjuristerna som prioriterar work-life
balance anser att deras arbetsplats håller jämna steg med
branschen i fråga om work-life balance. Jurister inom offentlig
sektor följer efter med 42 %, medan bara 35 % av jurister på

Sammantaget upplever de tillfrågade juristerna att det inte görs

advokatbyråer delar samma uppfattning.

tillräckligt i organisationerna för att erbjuda work-life balance.
Om man jämför resultaten mellan de olika grupperna kan man
se att privata organisationer lyckas bäst med att erbjuda en

Fråga: Du svarade tidigare i enkäten att work-life balance är en viktig faktor i
ditt arbetsliv. Välj det påstående som bäst stämmer in på organisationen du jobbar
för när det gäller work-life balance

god work-life balance.

Fråga: Du svarade tidigare i enkäten att work-life balance är en viktig faktor i ditt arbetsliv.
Välj det påstående som bäst stämmer in på organisationen du jobbar på när det gäller
work-life balance

Total
Tänker nytt för och kreativt för att

32 %

underlätta work-life balance

35 %

Tänker nytt och kreativt för att

39 %

underlätta work-life balance
Håller jämna steg med övriga juristbranschen

41 %

när det gäller work-life balance

28 %
35 %

Håller jämna steg med övriga juristbranschen

44 %

när det gäller work-life balance
Pratar om work-life balance men gör

23 %

ganska lite i praktiken för att underlätta det

Prioriterer inte work-life
balance överhuvudtaget

43 %
25 %

Pratar om work-life balance men gör ganska

15 %

lite i praktiken för att underlätta det

23 %
6%

5%

Prioriterer inte work-life-balance
överhuvudtaget

2%
5%

Advokatbyråer
Privata organisationer

Figur 2.0
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Det behövs en revolution som förändrar hur vi jurister

som minskar människors problem och tillfredsställer

arbetar och erbjuder våra tjänster. Det krävs innovation

våra behov?

och kreativitet i förhållandet till kunder och medborgare men även i hur vi förhåller oss till varandra inom
juristbranschen. Det anser Margaret Hagan, director
vid Stanford Universitys Legal Design Lab.
Stanford Universitys Legal Design Lab är epicentrumet för Legal Design, ett fält som vuxit och blivit allt
mer uppmärksammat de senaste åren. Men vad innebär

Design och
användarfokus

då Legal Design? Legal Design är att tillämpa användarcentrerad design inom juridikens värld i syfte att skapa
system och tjänster som är mer användarcentrerade,
användbara och tillfredsställande.
Legal Design kan hjälpa oss att:
•

bygga en innovationskultur i våra organisationer

•

röra oss från idéer till nya tjänster, produkter eller

Design mindsets
Följande tio tankesätt, s.k. design mindsets,
hjälper oss att bli mer innovativa och bättre
på att lösa problem:
1. Pausa frågan om genomförbarhet
2. Allt är en prototyp
3. Välkomna kritik
4. Användarna i centrum
5. Var specifik, sikta in dig på extremfall
6. Ifrågasätt allt som en nybörjare
7. Arbeta i mixade team
8. Visualisera
9. Bygg för att tänka
10. Begränsa dig själv

processer
•

– pusselbitarna som saknas

•

förbättra tjänster och relationer till kunder/

Attityd till förändring

medborgare

Den engelske professorn och författaren Richard

kommunicera information bättre

Susskind konstaterade vid en konferens i juli 2019 att
det endast fanns en yrkeskategori som var mer tradi-

Av Andrea Lindblom,
Helsingborgs tingsrätt

Sammanfattningsvis kan s.k. design thinking och

tionell och mindre förändringsbenägen än jurister, och

legal design göra oss till bättre problemlösare, hjäl-

det var religiösa ledare. Han pratade även om en särskild

pa oss att skapa användarcentrerade tjänster som

attityd som enligt honom var relativt vanlig bland jurister

sätter kundens/medborgarens behov i centrum,

och kallade attityden för ”irrationellt avvisande” (eng.

skapa nya roller inom juristbranschen samt för-

irrational rejectionism). Susskinds framförande väcker

bättra vårt arbetsliv i stort genom att introducera nya

tankar kring var gränsen går mellan sund skepsis och

sätt att samarbeta som förbättrar våra processer och

irrationellt avvisande.

vårt beslutsfattande.
Oavsett om du vill börja tänka som en designer eller
Enligt branschrapporten Framtidens Jurist 2020 är

bara rent allmänt vill hänga med i utvecklingen är det

juristbranschen överens om att kreativitet kommer att

hög tid att ifrågasätta gamla invanda tankesätt. Glöm

bli allt viktigare i yrket. Hela 80% håller med om detta

det där med att ”så har vi alltid gjort så nu fortsätter vi

påstående. Samtidigt anser 63% av de som svarat på

med det” eller ”det känns rätt för mig så nu gör vi så”.

undersökningen att branschen är dålig på att uppmuntra
till nytänkande. Här finns en kulturell utmaning. Kan

Bli kär i ditt problem och inte din lösning

det vara så att det finns strukturella och/eller kulturella

Den mest grundläggande frågan när det gäller design

hinder som står i vägen för den modernisering och det

thinking är ”Vad är problemet?”. Att börja med att förstå

nytänkande som behövs i vår bransch?

problemet innebär att vi behöver avvakta med våra
briljanta lösningar och idéer. Ett annat sätt att uttrycka

Andrea Lindblom arbetar som administrativ chef på Helsingborgs tingsrätt och
utnämndes till Legal Innovator of the Year 2019.

Tänk som en designer

Andrea är initiativtagare och producent till Sveriges domstolars podcast "Domstols-

tjänster som vi har omkring oss. Fråga sedan dig själv

Är du en del av ett team som ska lösa en utmaning är

hur de skulle kunna bli bättre.

det viktigt att ni landar i en gemensam bild av problemet.

podden" och initiativtagare till Legal Tech + Design @HelsingborgsTR.

Risken är annars stor att ni börjar lösa olika problem
Design fokuserar på frågan HUR. Hur skapar vi lösningar

Artikel

detta är: “Bli kär i ditt problem, inte din lösning”.

Se dig omkring och titta på de system, processer och
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inom gruppen.
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Om du hoppar över frågan ”Vad är problemet?” kan

själv om det där med att inte bli kär i sin lösning, utan

det mycket väl bli så att du löser ett helt annat prob-

i sitt problem.)

Bli kär i ditt problem och inte din lösning

lem än det som var tänkt, eller, att du inte löser något
problem alls.

Det sista steget i designprocessen är utveckla. Genom
användartesterna har du fått värdefull information om

Designprocessen

vad som behöver förbättras med din idé. Du använder

Hur ser då en designprocess ut? Följande designprocess

feedbacken för att förbättra din design och testar dä-

kommer från Stanford Universitys Legal Design Lab och

refter några rundor till. Ju säkrare ni blir på att er idé

består av fem steg.

verkligen löser problemet, desto mer motiverat är det att

1. Utforska

lägga ner resurser på att öka kvalitén på prototyperna.

Legal Design som fält är fortfarande ungt. Ett företag

oss att tänka nytt och innovativt samt olika verktyg som

värt att nämna är Parisbaserade Legal Design-byrån

säkerställer ett bra slutresultat.

Amurabi. Amurabi designar complianceprogram,

2. Sammanställ
3. Bygg
4. Testa

arbetar med tvister, avtal, privacy och CSR. Bland Amu-

Mer om Legal Design hittar du bl.a. här:

rabis kunder finns bolag som Moët Hennessy, Airbus,

•

5. Utveckla

Saville och hennes kollega Elisabeth Talbourdet höll

•

ett enastående föredrag vid Legal Design Summit i

Under utforska börjar du (eller kanske oftare du tillsammans med ett antal kollegor) med att lära känna
problemet och användarna, vilka är användarna, hur ser
deras behov ut? I vilken omgivning uppstår problemet
för användarna?

Law By Design av Margaret Hagan www.lawbydesign.co.

Shiseido, Google och Ubisoft. Grundaren Marie Potel

Legal Design Alliance www.legaldesignalliance.org
bl.a. länkar till olika artiklar som skrivits i ämnet.

Helsingfors i september 2019 om att designa compli-

•

Amurabi https://www.amurabi.eu/

anceprogram som fungerar (!). I sitt arbete använder

•

MIT Press Journals: Design Issues, volym 36,

de sig av värderingar som designverktyg, nudging och

sommaren 2020, "The Rise of Legal Design",

s.k. neuro ux.

https://www.mitpressjournals.org/toc/desi/36/3.

Kort sammanfattat kan Legal Design erbjuda jurist-

Under sammanställ processas den information som

branschen en process (designprocessen), som tar oss

samlades in under steg 1. Nu preciseras vilka användar-

från problem till lösningar, design mindsets som hjälper

na är och vilket problem ni ska lösa. I steg 2 väljer ni
strategiskt ut ett av flera olika problem som upptäcktes
under steg 1. Oftast finns det inte tid att försöka lösa
många olika problem utan ni behöver välja ut ett av dem.
När du och ditt team har kommit till steg 3 bygg är det
dags att släppa fram kreativiteten. NU ska ni tänka
innovativt. Alla teammedlemmar bidrar konstruktivt
med tankar och idéer. Det är nu ni tar fram tänkbara
lösningar på ert problem. Använd enkla varianter av
prototyper, t.ex. skisser på papper för att visa varandra

Målet för designprocessen är att landa i en färdig design

hur er idé är tänkt att fungera. Rita, bygg, gestalta och

som både löser det problem som skulle lösas och som

uppmuntra varandra att kommunicera era embryon till

uppskattas av användarna.

lösningar på olika sätt.
Den sista pusselbiten

Artikel

Om du vill använda design som metod för att lösa

Det har skrivits många artiklar de senaste åren om hur

problem är det nödvändigt att testa dina lösningar till-

tekniken kommer att transformera juristbranschen.

sammans med användare. Hur bra var er idé egentligen?

Jag anser att transformationen behöver ytterligare en

Löste den användarens problem? Det finns flera olika

pusselbit. Den pusselbiten är design. Utan ett användar-

sätt att göra användartester och sättet att användartesta

fokus skapar vi tjänster och lösningar som bygger på

kan anpassas i förhållande till storleken på budget.

cool teknik men som inte är designade utifrån använd-

Oavsett vilken modell för användartester som väljs så

arens behov och önskemål. Framöver vill jag se fler

ska användarnas feedback välkomnas. Kritiska syn-

system, tjänster, processer och kommunikation som är

punkter är värdefulla data som kan hjälpa oss närmare

utformade och testade för att ge nöjda kunder, klienter

målet. (I detta steg kan det vara värt att påminna sig

och medborgare.
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Advokatbyråer halkar efter inom work-life balance

59 % av de tillfrågade i undersökningen tycker att sammansättningen i högsta ledningen är för homogen, och om man

31 % av de tillfrågade juristerna på advokatbyråer anser att det pratas om work-life balance, men att organisationen inte gör tillräckligt

tittar närmare på resultaten av undersökningen framgår det

i praktiken för att underlätta balansen, eller att work-life balance inte prioriteras överhuvudtaget. Går vi ner på medarbetarnivå ser vi

att varannan tillfrågad delägare på advokatbyråer håller med.

59 %

skillnader i svar mellan gruppen "Delägare" och "Andra". Se figur 2.2.
Den allmänna uppfattningen är uppenbarligen att juristbranschen
kan göra betydligt mer för jämställdhet och diversitet. Diversitet
i organisationskulturer innebär i detta sammanhang skillnader
generellt vad gäller t.ex. bakgrund, etnicitet och erfarenhet;

Fråga: Du svarade tidigare i enkäten att work-life balance är en viktig faktor i ditt arbetsliv.
Välj det påstående som bäst stämmer in på organisationen du jobbar för när det gäller
work-life balance

Base

Delägare

Andra

(n=428)

(n=3129)

alltså inte enbart i fråga om exempelvis kön, vilket ibland är
uppfattningen.

Obalans mellan könen i ledande
befattningar

Om vi frågar kvinnorna svarar 69 % att det är svårare för kvinnor
än för män att nå en ledande position. I samma fråga är det
bara 31 % av manliga jurister som har samma syn på saken.

Om vi betraktar enbart jämställdhet och uppfattningen om

Det är alltså inte bara generationsklyftorna som framträder i

möjligheten att nå ledande befattningar för båda könen, så
Tänker nytt och kreativt för att underlätta

47 %

work-life balance
Håller jämna steg med övriga juristbranschen när det gäller
work-life balance
Pratar om work-life balance men gör ganska lite i praktiken
för att underlätta det
Prioriterer inte work-life balance överhuvudtaget

38 %

årets undersökning – det finns också en klyfta mellan könen vad

finns en tydlig obalans: I undersökningen ombads juristerna att

30 %

gäller uppfattningen om möjligheten till att klättra i karriären. Det

ge sin syn på huruvida det är svårare för kvinnor än för män att

är särskilt i privata organisationer, som toppar med 60 %, som

nå en ledande position.

41 %

det verkar vara svårare för kvinnor att nå ledande positioner.

Undersökningen visar att sammanlagt 53 % upplever att det
12 %

24 %

2%

5%

är svårare för kvinnor än för män att nå en ledande position.

Figur 2.2

Fråga: Här kommer några påståenden om diversitet och
hållbarhet inom juristbranchen. Vänligen svara hur mycket du
instämmer i varje påstående!

Bolagsjurister i topp vad gäller
nytänkande och kreativitet

Påstående: Det är svårare för kvinnor än män att nå en ledande position
Kommer det att bli privata organisationer som kan

39 % av de bolagsjurister som säger att de prioriterar work-life

locka de främsta juristtalangerna med work-life

balance upplever att deras arbetsplats tänker nytt och kreativt

balance via kreativitet och nytänkande?

för att underlätta work-life balance. Bolagsjuristerna följs av 35
% av de anställda på advokatbyråer, medan 28 % av offentlig
anställda jurister delar samma uppfattning.

53 %

60 %

52 %

Varannan delägare håller med om att det
är låg diversitet i högsta ledningen
Total
Partner

 

59 %
48 %

69 %
Figur 2.3
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Yngre jurister upplever låg diversitet och ställer högre krav

Största andelen utbildade jurister är kvinnor

Jämställdhet och diversitet är typiska aspekter som den yngre generationen jurister värdesätter i högre grad än jurister över 50 år.

Intrycket av bristande diversitet och obalans i upplevelsen av kvinnors och mäns möjlighet att nå ledande positioner är intressant att

Grafen visar uppfattningen av diversitet i juristbranschen i förhållande till olika påståenden:

jämföra med siffrorna för utvecklingen av könsfördelningen på juristutbildningen:

Fråga: Här kommer några påståenden om diversitet inom juristbranschen.
Vänligen svara hur mycket du instämmer i varje påstående!

Utveckling i könsfördelning

Ålder
67 %
Det är för lite diversitet i ledande positioner

64 %
48 %

41 %

59 %

2018
Totalt: 475

40 %

60 %

63 %

Det är svårare för kvinnor än för män att

56 %

nå en ledande position

2017
Totalt: 465

45 %

41 %

59 %

44 %

Det är för lite diversitet bland anställda

42 %

2016
Totalt: 411

33 %

45 %

55 %

42 %

Branschen är inte tillräckligt ansvarstagande
när det gäller hållbarhet och miljö

2019
Totalt: 482

41 %
29 %

23-29 år

 

30-49 år
50+ år

Figur 2.5

Figur 2.6

67 % av de tillfrågade juristerna mellan 23 och 29 år instäm-

Yngre jurister tenderar att vara mer kritiska och ställer högre

Under de senaste fyra åren har största andelen studenter på

mer i att det är för lite diversitet i ledande positioner. I samma

krav på faktorer som jämställdhet och diversitet. Även här finns

juristutbildningen varit kvinnor. 2018 var fördelningen av jurist-

åldersgrupp svarar 63 % att det är svårare för kvinnor än för män

alltså en klyfta mellan generationerna, som framtida arbetsgivare

studenter på Uppsala universitet 60% kvinnor och 40% män, för

att nå en ledande position i branschen. För samtliga påståenden

i juristbranschen bör vara uppmärksamma på.

2019 var fördelningen 59% kvinnor och 41% män.

gäller att jurister över 50 år är de som instämmer minst.

En majoritet av studenterna på juristutbildningen
är kvinnor. Varför är uppfattningen att det är låg

I övrigt är det värt att notera att jurister mellan 23 och 49 år lägger lika stor vikt vid hållbarhet och miljö som vid diversitet

diversitet i ledande positioner? Och varför verkar

bland de anställda. Den gröna aspekten i arbetslivet betyder uppenbarligen inte lika mycket för åldersgruppen 50+ år, som

det vara svårare för kvinnor än för män att nå en

i lägre grad uttrycker missnöje med nivån.

Källa: Uppsala universitet, juridiska fakulteten.

Största andelen nyutbildade
jurister är kvinnor (...) Det krävs
nytänkande och fokus på
work-life balance om man vill
behålla de skickliga kvinnorna i
branschen

ledande position i branschen?

–Kvinnlig advokat,
privat organisation
Den juridiska organisationskulturen
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”Software is eating the world”. Detta skrev Marc

Den senaste tidens utveckling har dock synliggjort stora

Andreessen för ca. tio år sedan, redan då såg han

brister - i synnerhet att avsaknaden av innovation och

mjukvaran och den tekniska utvecklingen i världen

nytänkande är stor inom branschen.

som den väv som håller ihop vårt samhälle – detta
är fortfarande en sanning. För att förstå och navigera

Digitala verktyg underlättar, och kommer även att

världen behöver vi idag en grundläggande förståelse

ersätta, en mängd traditionella juridiska arbeten. Detta

hur mjukvara, data och inte minst AI fungerar.

innebär givetvis inte att juridiska kunskaper blir av
mindre betydelse, utan snarare att vi jurister behöver
anpassa oss till ett nytt arbetssätt för att förbli
konkurrenskraftiga. Teknikens ständiga utveckling

Framtidens
juristutbildning

ger snarare upphov till nya samhälleliga behov
och problem som kräver en bredare och mer komplex juridisk kompetens. I kölvattnet av Covid-19
har en våg av branscher och företag tvingats att
ställa om till helt digitala lösningar vilket visar på
de svårigheter men också möjligheter som finns i
en teknikdriven värld.
Idag ställs högre krav på innovativt tänkande och
teknisk färdighet än tidigare, redan under de första
åren i arbetslivet efter examen. Enligt Framtidens

– ett nytt mindset för
en bransch i förändring

jurist 2020 upplever 93% av respondenterna att
behovet av teknisk kompetens kommer att öka
och 80% tror även att kreativitet och problemlösning kommer att bli allt viktigare. Yngre jurister
vittnar om att de stora drivkrafterna för förändring i
juristbranschen kommer att vara legal tech, innova-

Av Linn Alfredsson,
Tech Academy Nordic

Precis som att alla individer behöver grundläggande

tion och work-life balance.* Kärnvärden och innovativt

förståelse för ekonomi för att begripa hur den ekono-

tänkande spelar en allt viktigare roll på den juridiska

miska världen fungerar, krävs tekniska färdigheter idag.

arbetsmarknaden.

Dessa omfattar både teknik som arbetsredskap och
som rättsområde - båda behövs. Lägsta nivån för teknik

Främjande av teknisk utbildning är en nödvändighet,

som arbetsredskap ligger långt förbi baskunskaper

men det är också något som studenter efterfrågar.

i Officepaketet och förväntningar från både bransch

För en positiv samhällsutveckling måste framtidens

och arbetsgivare är idag mycket högre än tidigare. För

jurister vara utrustade med de kunskaper och perspektiv

att kunna navigera kräver de flesta rättsområden en

som krävs för att kunna navigera i ett alltmer interdis-

grundläggande orientering i den teknik som styr.

ciplinärt och internationellt juridiskt landskap. Frågor
som hur vi kan värna om den personliga integriteten i

Juristprogrammet har toppat listorna över Sverige mest

en datadriven ekonomi, hur vi tolkar och applicerar in-

sökta utbildningar under flera års tid. Programmet har

ternationell rätt kring blockkedjeteknik och hur vi tacklar

dock alltför länge präglats av ett strikt akademiskt och

etiska frågor vid användningen av artificiell intelligens

traditionsbundet lärande – något den nya generationens

och maskininlärning är både viktiga och spännande

juriststudenter vill förändra.

utmaningar som dagens unga jurister står inför.

koncernen där hon arbetat med frågor inom tech och IT juridik. Sedan två år tillbaka

Likt många andra branscher genomgår juristbranschen

Juristutbildningarna vid de svenska läroverken tillhanda-

har Linn drivit initiativ för att främja teknikutbildning för unga jurister.

en transformation, driven av digitaliseringen. År 2019

håller inte de redskap som krävs för att gå en innovativ

investerades över en miljard dollar i legal tech , och nya

och tekniskt utmanande framtid tillmötes. Rättsområden

digitala verktyg som förenklar standardiserade tjänster

som IT och tekniska färdigheter måste i högre grad inte-

på den juridiska marknaden växer fram explosionsartat.

greras i läroplanen. Studenter måste ges möjlighet att på

Linn Alfredsson, initiativtagare till Tech Academy Nordic och Associate på Hannes
Snellman. Linn har erfarenhet från Berkeley School of Law i Kalifornien och H&M

The Rise of the Millennial Lawyer report, utgiven av LOD.

*
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avancerad nivå fördjupa sig inom ämnen relaterade till

AI, blockkedjeteknik, smarta kontrakt och mer generella

datarelaterade frågor såsom ”data as an asset”, AI,

IT kurser inriktade specifikt på juridiska problemställ-

legal tech, etik och informationssystem, för att till ett

ningar. För att kunna bistå framtidens mångfacetterade

högteknologiskt samhälle kunna förmedla relevanta

rättsproblem, förväntas juristen vara insatt inom fler

kunskaper.

sakområden. I en multidisciplinär miljö och genom ett
nära samarbete med andra yrkesgrupper, kan såväl

Juristutbildningen står inför en fundamental attityd-

kunskap som inspiration traderas. Utöver det erbjuds

förändring

studenterna att delta i forskningsprojekt inom nämnda

Det handlar dock inte enbart om att det materiella

ämnen för att stötta organisationer som FN, Unicef och

tomrummet måste tillgodoses – snarare står hela

liknande under sin studietid (och får poäng i kursplanen

juristutbildningen inför en fundamental attitydför-

för detta arbete).

ändring. Konventionella och stelbenta metoder och
arbetssätt måste ifrågasättas, och överges för att lämna

Att driva förändring tar tid. Om vi inte tar ett gemen-

plats åt nya kreativa lösningar.

samt grepp om den utbildning som fostrar morgondagens jurister, finns risken att försprånget Sverige

Spotify’s grundare Martin Lortenzon pratar i sitt som-

haft krymper. Det handlar inte bara om ett försprång

marprat i år om programmering i grundskolan, och

utan även om samhällsförståelse för den tekniska verk-

betydelsen för denna kunskap samt hur Sverige som

lighet vi lever och fostras i. Det krävs innovativa och

ett framträdande land inom teknik inte kommer kunna

moderna satsningar från universiteten och fakulteternas

hålla detta försprång om inte utbildningen inför mer

sida om juristutbildningen ska fortsätta hålla en hög

teknisk kompetens.

standard, och inte riskera att förlora mot internationella
konkurrenter.

Med Sveriges framträdande ställning inom teknisk utveckling, dels inom forskning, men även när det kommer

Den traditionella bilden av juriststudenten, med en tjock

till uppstart av nya företag borde det vara en självklarhet

blå lagbok i famnen, har bytts ut. Juriststudenten idag

att även våra jurister är vassa och ledande på området.

är teknikorienterad och ifrågasättande av konservativa
värderingar och arbetssätt.

Sveriges universitet långt efter internationella
konkurrenter

Grundläggande kunskaper i teknik, både som rättsom-

Hur ligger det då till på de svenska universiteten? På de

råde och arbetsredskap, behövs för alla jurister och

svenska universiteten går det efter en del sökning att

borde vara en självklarhet redan på grundterminerna.

hitta enstaka fördjupningskurser på 7.5hp, dock långt-

Samtliga universitet bör även erbjuda möjlighet för stud-

ifrån på alla universitet. Ibland erbjuds inte heller kurs-

enter att fördjupa sig ordentligt inom IT rätt. Jag tror

erna på de juridiska fakulteterna utan de mer tekniskt

att nästa generations jurister kommer att revolutionera

inriktade institutionerna. Det finns några få doktorand-

juristbranschen från grunden. Det är därför också hög

platser som lysts under 2020, och utöver det eldsjälar-

tid för juristutbildningen att moderniseras.

na som brinner för att få in mer teknisk kunskap på
juristprogrammet. Det finns idag inga kurser på grun-

Den nya generationens jurister har talat - förändringen

dutbildningen för jurister eller obligatoriska moment i

måste ske nu.

utbildningen. Det som spås vara vår framtid finns idag
inte inkluderat i kursplanen. Här ligger vi långt efter
våra internationella konkurrenter, på ett område där vi
borde vara ledande.
Världsledande universitet tillämpar idag ett alltmer
mångsidigt och innovativt lärosätt, där juriststudenter
studerar samma kurser som studenter med finansiell
eller teknisk bakgrund för en ökad förståelse för teknisk
utveckling utifrån andra perspektiv. Det finns kurser inom
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Kvinnliga bolagsjurister upplever i högre grad låg diversitet i ledande positioner
Trots att uppfattningen är ganska likartad i de olika grupperna, så är det särskilt kvinnliga jurister i privata organisationer som upplever
att det är svårare för kvinnor att nå en ledande position. Nedan visas fördelningen av de kvinnliga juristernas uppfattning för både
advokatbyråer och privata organisationer samt inom offentlig sektor:

Siffrorna bakom de
viktigaste slutsatserna

Fråga: Här kommer några påståenden om diversitet inom juristbranschen.
Vänligen svara hur mycket du instämmer i varje påstående!

73 %

Det är svårare för kvinnor än män

1

78 %

att nå en ledande position

65 %
68 %
77 %

Det är för lite diversitet i ledande positioner

53 % totalt upplever att det är svårare

Bland yngre jurister mellan 23 och 29

för kvinnor än för män att nå en

anser 67 % att det är för lite diversitet

ledande position.

i ledande positioner, medan siffran för
jurister över 50 är 48 %.

66 %
Det är för lite diversitet bland anställda

2

46 %

69 % av de kvinnliga juristerna upplever

44 %

att det är svårare för kvinnor än för

23 % av de som prioriterar work-life

män att nå ledande positioner, medan

balance upplever att deras chefer

31 % av de manliga juristerna delar den

pratar om work-life balance, men

uppfattningen.

att de gör för lite i praktiken. 5 % av

Privata organisationer

de som prioriterar work-life balance

Kommuner/Offentlig verksamhet

3
78 % av de kvinnliga bolagsjuristerna
upplever att det är svårare för kvinnor

78 % av de kvinnliga juristerna i privata organisationer upplever
att det är svårare för kvinnor än för män att nå ledande positioner.
77 % av samma grupp anser också att det är för låg diversitet
bland personerna som innehar ledande positioner. Jämför man
uppfattningen om diversitet hos kvinnliga jurister på advokatbyråer är siffran 73 respektive 68 % – och för offentliganställda
kvinnliga jurister 65 respektive 66 %. Kvinnliga bolagsjurister
upplever alltså att det är svårare att nå ledande positioner än
kvinnliga jurister på advokatbyråer och i offentlig sektor.

Den juridiska organisationskulturen

6

45 %

Advokatbyråer

Figur 2.7

5

Låg grad av diversitet gäller inte
enbart på ledningsnivå

än för män att nå ledande positioner.

anser att balansen inte prioriteras
överhuvudtaget i organisationskulturen
7
Under de senaste fyra åren har största

4

Det är inte enbart på ledningsnivå som diversiteten upplevs låg.
44 % av de yngre juristerna, 42 % av juristerna mellan 30 och
49 år och 33 % av juristerna över 50 år anser att det generellt
är för låg diversitet bland de anställda i juristbranschen. Det

59 % av de tillfrågade anser att det

andelen studenter på juristutbildningen
varit kvinnor.

generellt är för lite diversitet i ledande
positioner.

är inte enbart på ledningsnivå utan generellt som diversiteten
upplevs för låg i branschen.
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Kapitel 3

Framtidens
arbetsgivare
Förändrade motivationsfaktorer ställer nya
krav på framtidens arbetsgivare

Vad lockar dagens och framtidens jurister? Utvecklingen i branschen
påverkas av större krav på work-life balance, legal tech, ökande
samhällskomplexitet och växande behov av juridiska tjänster – men
vad är det som motiverar dagens jurister?

Framtidens Jurist 2020
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Kampen om framtidens jurister har börjat.

Balans i arbetslivet är viktigast

Juristbranschen förknippas med traditionella drivkrafter och incitament för dem som vill klättra i karriären. Pengarna är i fokus,

Både de kvalitativa och kvantitativa resultaten i undersökningen indikerar att balansen mellan arbets- och privatliv blir allt viktigare

och som ung förväntas man prestera sitt yttersta. Men undersökningen visar ett den bilden håller på att ändras: Mjukare värden

för jurister när de väljer arbetsplats i framtiden. Det kräver att såväl arbetsgivare som branschen generellt behöver fokuserar mer på

som arbetsvillkor och ledarskap är på frammarsch och värdesätts och efterfrågas allt mer i branschen. Varierande arbetsuppgifter

denna aspekt i framtiden. Work-life balance blir särskilt viktig när yngre jurister börjar bilda familj, och konsekvenserna av bristande

och inflytande spelar en viktig roll för den enskilda juristen.

flexibilitet i arbetslivet blir mer märkbar:

Fråga: Vilka tre områden tror du kommer att vara mest avgörande för att framtidens
arbetsgivare ska kunna locka till sig de bästa juristerna

85 %

Total
Work-life-balance

71 %
55 %

Löner och förmåner
41 %

Möjlighet till påverkan/inflytande
Öppenhet för nya idéer och sätt att arbeta

Det krävs nya metoder för att motivera och behålla medarbetare

27 %

Varierande arbetsuppgifter

Undersökningen visar att 85 % anser att arbetsgivare måste hitta nya sätt att motivera sina anställda för att behålla dem på arbets-

24 %

Individanpassad kompetensutveckling

platsen. Branschens framtida arbetsgivare är alltså tvungna att tänka i nya banor för att motivera och behålla skickliga jurister.

18 %

Tydliga karriärsteg
Hållbarhetsfokus
Ett tydligt jämställdhetsarbete
En tydlig karriärsstege/utvecklingsplan

14 %
11 %
9%

Möjlighet till delägarskap

Påstående: Det krävs nya metoder för att motivera och
behålla medarbetare

Total

33 %

4%

Figur 3.1

85 %

Förutom work-life balance med 71 %, ligger lön och förmåner

juristerna. Så vad ska en arbetsgivare erbjuda för att behålla och

med 55 % och möjligheten att påverka med 41 % högt upp på

locka till sig lovande jurister, när de traditionella och vertikala

listan över sådant som framtidens arbetsgivare behöver erbjuda

karriärstegen blir mindre attraktiva?

för att locka de bästa juristerna. Även 2020 är det alltså worklife balance som står överst på önskelistan hos de tillfrågade

Advokatfirma

Privat verksamhet

Offentlig verksamhet

83 %

87 %

Det var först när jag fick familj som mina prioriteringar verkligen förändrades.
Jobbet var inte längre allt, och jag behövde en helt annan typ av flexibilitet.

85 %

– Advokat

Figur 3.0

Framtidens arbetsgivare

48

Framtidens arbetsgivare

49

Viktigaste motivationsfaktorer:
Intressanta case, variation och work-life balance

Motivationsfaktorer
Work-life balance är viktigt för alla – särskilt för jurister i privata organisationer och inom offentlig sektor.

De klassiska motivationsfaktorerna – utöver lön, som alltid är högt prioriterat – som möjlighet till delägarskap, bonus och befordran
är enligt undersökningen mindre centrala i värderingarna hos respondenterna.

Fråga: Vilka av följande faktorer är viktigast för dig i ditt arbetsliv?
Du kan välja upp till tre faktorer.
Fråga: Vilka av följande faktorer är viktigast för dig i ditt arbetsliv?
Du kan välja upp till tre faktorer.
Total

67 %

Intressanta kunder/case

61 %
47 %

Intressanta kunder/case

55 %

Work-life-balance

55 %

50 %
58 %

Work-life-balance
En bra lön

52 %

Varierande arbetsuppgifter

56 %

44 %
50 %

Att bidra till ett bättre samhälle

33 %

Individanpassad kompetensutveckling
Tydliga karriärssteg

66 %

En bra lön
49 %

17 %
35 %

8%

43 %

Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till delägarskap
Tydliga karriärsteg utöver delägarskap
Ett motiverande bonussystem

3%

49 %

2%
Att bidra till ett bättre samhälle

2%

21 %
14 %
45 %

Figur 3.2

Figuren visar vilka faktorer som är viktigast för de tillfrågade

Advokatbyråer

juristerna i deras arbetsliv – ett motiverande bonussystem
prioriteras lägst med 2 % följt av möjligheter till delägarskap
med bara 3 %. Inte heller karriärsteg som får 8 % verkar vara
en särskilt viktig motivationsfaktor.

Privata organisationer

Har den traditionella vertikala karriärstegen blivit
horisontell, och innehåller den helt andra värden

Figur 3.3

Kommuner/Offentlig verksamhet

än tidigare?

I stället ser vi en utveckling mot att mjukare värden som inspiration från intressanta kunder/case med 55 %, variation i

Figur 3.3 visar fördelningen av hur faktorer i arbetslivet priori-

av en bra lön (66 %). Jurister inom offentlig sektor motiveras i

arbetsuppgifter med 44 % och tid till privatliv med 55 % blir

teras i de olika grupperna:

avsevärt högre grad av att bidra till ett bättre samhälle (45 %),
medan jurister på advokatbyråer motiveras mest av möjligheten

allt viktigare.
De tre områdena prioriterar mycket olika både vad gäller ar-

att arbeta med intressanta kunder och case (67 %).

betsuppgifter och vad som motiverar dem till att arbeta inom
sina specifika områden. Bolagsjurister motiveras i högre grad
Framtidens arbetsgivare
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Artikel

Vi lever i pestens tid. Osäkerheten har ökat på marknaden

dagis och skola. För andra kan det vara möjligheten

och konjunkturen har svängt igen, såväl i Sverige som

att till exempel kunna vara med i en kör, spela fiol, eller

internationellt - men juristbranschen mår i stort sett

att inneha styrelseuppdrag på ideell basis. Efterfrågan

fortsatt bra. I mars och april kunde vi se en större

på balans i livet minskar något med åldern, men som

försiktighet, men denna var i princip som bortblåst

rapporten visar finns den fortfarande kvar eftersom

redan vid månadsskiftet juni/juli. Efterfrågan på kom-

våra intressen ändras. Vi är alla olika och har olika

petens och talanger har inte minskat.

definitioner av work-life balance. Individanpassade
anställningsvillkor gällande andra avgörande faktorer

Det vi ser är dock att den attitydförändring som vi,

än lön blir därför allt vanligare och viktigare.

som arbetar med rekrytering och bemanning, uppmärk-

Den ljusnande
framtid är
juristbranschens

sammat redan innan coronakrisen, inte bara hos de

Många större byråer och bolag har individanpassade

yngre så kallade talangerna, utan även hos de mer seni-

anställningsvillkor med olika typer av förmåner som

ora och erfarna juristerna, har stärkts under detta halvår.

passar individens livsbehov. Vissa bolag har gått ett
steg längre genom att t ex samla övertidstimmar som

Så vad är det som händer, varför och vilka trender kan

måste tas ut som ledighet, eller sätta en gräns för hur

vi se inför kommande år? Det som utkristalliserats i

mycket övertid som får tas ut som ledighet. Andra bolag

rapporten Framtidens jurist 2020 är att jurister har fått

visar stolt upp sitt CSR-arbete och värderingar och söker

fler valmöjligheter och ett friare liv. En stor majoritet av

aktivt efter talanger som har liknande värderingar. På

de svarande i rapporten, över 71% anser att work-life

så sätt knyter man arbetstagaren starkare till sig och

balance är det som påverkar individens val av arbets-

får lönen att tappa betydelse.

givare mest. Det är något som har efterfrågats länge
av jurister, speciellt på advokatbyråerna.

Möjligheten att frigöra tid har blivit allt lättare genom
den pågående tekniska utvecklingen. Det ger möjlighet

Av Zarina Virsholm,
Sharp Recruitment & Consultants

Advokatbyråerna har även sett ett allt större tapp av

att systematisera juristfunktionen, vilket även har skett

toppkompetens till privata företag och organisationer

på compliance-området. För några år sedan hördes

och nu även till andra aktörer. De senaste ett och ett

kritiska röster mot denna utveckling, bland annat på

halvt åren har vi märkt en ökad efterfrågan på mid-level-

grund av rädsla för förlorade arbetstillfällen. Men

jurister vars löner fortsätter att öka. Om det tidigare

teknologin har istället höjt nivån på juristens arbete och

tog åtta veckor att hitta en mid-level associate till en

gjort det intressantare, mer utmanande och därmed mer

aktiemarknadsgrupp eller en fastighetsrättsgrupp

utvecklande. Många bolag som till exempel tidigare lagt

kan det ta betydligt längre tid idag. Konkurrensen om

ut stora mängder rutinarbete på externa parter och billi-

toppkompetensen har ökat och kraven är fortfarande

gare arbetskraft i andra länder tar nu tillbaka kontrollen

desamma – en affärsdriven mid-level-jurist från byrå.

över sina stora verksamheter genom att systematisera

Men differensen mellan olika byråer syns inte och byråer

och digitalisera arbetet på hemmaplan. Även byråerna

har därför svårt att locka över med annat än ökad lön.

systematiserar och effektiviserar sitt arbete, vilket frigör
tid för biträdande jurister och i förlängningen minskar

Zarina Virsholm var med och grundade Sharp Recruitment & Consultants 2015,

Work-life balance som konkurrenskraft

där hon idag är delägare och rekryteringskonsult. Företaget har sedan start haft

Vi har sett, inte minst under Covid-19s värsta period, att

en stark utveckling och räknas idag till en av Sveriges främsta aktörer inom komp-

det går att arbeta hemifrån med hjälp av existerande

Multidisciplinära avdelningar ökar

etensförsörjning av Legal, Compliance, Risk, AML och Tax. Hon har en Jur Kand

teknologi. Ingenting visar att produktiviteten har mins-

Det verkar finnas en tro hos många i branschen att

och har arbetat i Bryssel, både på Europeiska Kommissionen och som lobbyist på

kat. Men work-life balance handlar inte endast om var

IT-kunskap hos jurister kommer att behövas i större

Amerikanska Handelskammaren. Vidare har Zarina gedigen erfarenhet av PA, PR

man arbetar. Det handlar om möjlighet att kontrollera

utsträckning i framtiden. Till viss del kan jag hålla med

och annan marknadsföring av juridisk rådgivning, employer branding samt HR-frågor.

sin egen arbetstid. Möjligheten att få vara med det

om detta när det kommer till förståelse för IT. Men det

Hon föreläser ofta, både på nationella och internationella konferenser och semi-

viktigaste vi har i livet – familjen. Möjligheten att få ha

är svårt att föreställa sig att jurister kommer att behöva

narier, om trender och utveckling inom juristbranschen utifrån talent management

ett liv som berikar oss som individer och därmed som

lära sig att koda. Ser man på andra yrkesgrupper och

och kompetensförsörjning.

juridiska rådgivare, utan att det stagnerar vår karriär

avdelningar, till exempel på riskavdelningar som till

och vårt professionella liv. För vissa jurister kan work-

vardags bygger modeller för att beräkna risker, är det

life balance vara möjligheten att hämta sina barn från

endast ett fåtal personer i teamet som verkligen kan
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programmera och koda. Övriga kollegor är beställare

Drivande företag kräver dock ständig utveckling av

och analytiker. Trenden vi ser är utvecklingen av multi-

ledarskapet av sina chefer. Bra ledare måste förmå sina

disciplinära avdelningar. Ett känt exempel på detta är

grupper att bygga, tänka nytt och utvecklas tillsammans

Klarnas relativt nya organisationsstruktur.

med andra. Det är dessutom sådana bolag som lockar
talanger eftersom de dras till utmaningar och
innovation. Det är därför inte förvånande att årets
rapport visar att yngre jurister ser på mångfald
och jämställdhet som något viktigt och naturligt.
Företag som inte följer detta behov förlorar sina
talanger till mer nytänkande organisationer vars
ledare coachar både team och individer samt
agerar mentorer.
Gig-ekonomin ger möjligheter
En sista trend som jag vill peka på är Gigekonomins effekter på juristbranschen. Alltfler
jurister, i olika åldrar och med olika erfarenhet, går
ifrån den traditionella och trygga juristkarriären
på byråer och bolag och öppnar egna rådgivande
konsultbyråer. Dessa arbetar betydligt närmare
företagens olika verksamheter och har därmed
lättare att anpassa sig till klienternas behov.
Delägare från större advokatbyråer, liksom chefsjurister på bolag och yngre jurister med några års
erfarenhet, väljer ett annat liv med ökad frihet,
kanske färre arbetstimmar och mer självbestämmande. Ofta har de egna nätverk inom bolag som
kompletteras med uppdrag från till exempel oss
på Sharp Recruitment & Consultants som agerar
mäklare av juridiska rådgivare. Dessa jurister är

Pluralism driver innovation och lockar talanger

välrenommerade, kompetenta och var och en hittar nya

Det här leder oss direkt till det omtalade ämnet

sätt att konkurrera. Alltfler advokater väljer också att gå

mångfald och jämställdhet. Fram till idag har

ur Advokatsamfundet för att kunna anpassa sig bättre

diversitet oftast handlat om könsfördelning.

till klientens behov. Andra väljer att sänka sitt timarvode

Behovet av mångfald och jämställdhet på arbetsplatser

då deras kostnader blir betydligt lägre.

och i verksamheter är viktigt, inte minst för företagens
affärsutveckling. Pluralism driver innovation och utveck-

Trenderna är enkla att se och de bekräftas av årets

ling. Enhetlighet tenderar att stagnera organisationer

rapport, Framtidens jurist 2020. Juristbranschen går mot

och branscher.

en ljusare framtid där större individuella valmöjligheter
ges och därmed allt tydligare konkurrens som kräver

För att utveckling ska ske krävs dock inte bara olika kön

nytänkande av en konservativ yrkesgrupp.

och discipliner i en grupp, utan även olika åldrar, etniciteter med olika kulturer och synsätt, och inte minst
olika personligheter, som kan bidra med nya infallsvinklar och därmed problemlösningar. Sådana organisationer är både svåra att uppnå och att leda och ställer
betydligt hårdare krav på ledarskap. Det är naturligt för
oss människor att hitta och vara med ”artfränder” som
det är lättare att samarbeta med. I mindre organisationer, t ex på advokatbyråer, ser vi detta tydligt.
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Skillnad på motivationsfaktorer i åldersgrupper
För jurister mellan 23 och 49 år är work-life balance särskilt viktigt. 66 % mellan 23 och 29 år skattar work-life balance som något av
det viktigaste i arbetslivet. För 30–49-åringar är det 64 %. I gruppen 50+ år är motsvarande siffra 35 % – en avsevärd skillnad.

Yngre jurister efterfrågar förändring men lockas
fortfarande av prestigefulla advokatbyråer

80 %

Större, prestigefulla advokatbyråer är fortfarande intressanta för yngre jurister: Hela
80 % av juristerna mellan 23 och 29 år håller med om att de stora, prestigefulla
advokatbyråerna är mest lockande för unga jurister när de ska ange vilken typ av
arbetsgivare som yngre jurister helst vill jobba för. 44 % i samma åldersgrupp anser

Fråga: Vilka av följande faktorer är viktigast för dig i ditt arbetsliv?
Du kan välja upp till tre faktorer.

att innovativa organisationer som är ledande inom teknik är attraktiva för unga jurister.

Work-life-balance
Fråga: Vilken typ av arbetsgivare tror du är mest lockande för unga jurister?

Ålder
66 %

64 %
80 %

Större prestigefulla advokat-/juristbyråer

35 %

63 %
54 %
44 %

Innovativa organisationer som

48 %

ligger i teknisk framkant
23-29 år

Figur 3.4

30-49 år

41 %
35 %

50+ år
Internationella storföretag

30 %
29 %

Organisationer med en tydligt uttalad

Det är tydligt att den yngre generationen har nya krav och förväntningar på arbetsgivaren. Framtidens arbetsgivare kommer behöva

de ska bli en attraktiv arbetsplats för unga talanger.

33 %
28 %

Advokat-/juristbyråer som

Det finns – precis som Framtidens jurist 2019 visade – en klyfta
balance, och detta bör arbetsgivarna ha i åtanke framöver om

37 %

social agenda

anpassa sig för att bemöta den yngre generationens prioriteringar.

mellan åldersgrupperna när det gäller prioritering av work-life

23 %

29 %

jobbar med nischade frågor

Kan skillnaden bero på att jurister över
50 år har en annan familjesituation?

Offentlig sektor med möjlighet att

33 %
24 %
29 %

påverka samhället

Advokat-/juristbyråer som är
framstående inom legal tech

Jag tror att företag och advokatbyråer som förväntar sig att deras anställda ska
jobba dygnet runt och alltid vara tillgängliga kommer att få problem i framtiden.
Det är en mycket mindre andel av de nyutbildade juristerna som i dag är villiga
att planera sitt liv på det sättet, och de skattar familj och fritid betydligt högre
än tidigare generationer har gjort. Karriärer som kräver arbete 24/7 är inte så
eftertraktade

20 %

23-29 år

16 %

30-49 år

15 %

50+ år

Figur 3.5

Att större och prestigefulla advokatbyråer är lockande särskilt för
unga jurister kan ses som ett uttryck för att det tidigt i karriären
är viktigt att ”hålla sig till spelreglerna” och skaffa sig erfarenhet
att boosta sitt CV med. Det är vad yngre jurister har fått lära sig,
och därför kommer de troligen att sikta på stora och prestige-

Finns det en skillnad mellan de önskemål som yngre
jurister uttrycker och hur de agerar när det kommer
till den egna karriären?

fulla advokatbyråer när de inleder sin karriär i juristbranschen.

– Jurist, 30–39 år
Framtidens arbetsgivare

29 %
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Legal tech förutspås driva
transformationen av branschen –
men juristerna själva lockas inte av
advokatbyråer som är framstående
inom teknisk utveckling
Advokatbyråer som är ledande inom legal tech prioriteras lägst
på frågan om vilken typ av arbetsgivare som förväntas vara
mest lockande för yngre jurister. 20 % av de tillfrågade juristerna
mellan 23 och 29 år svarar att advokatbyråer som är ledande

Siffrorna bakom de
viktigaste slutsatserna

Legal tech kommer att driva transformationen av
branschen, men bara en liten andel – jämfört med
t.ex. prestigefulla advokatbyråer med 80 % – anser
att advokatbyråers användning av legal tech är en
faktor som lockar yngre jurister.

inom legal tech är intressanta arbetsgivare i framtiden. Samtidigt

1

anser 30–49-åringar med 16 % och 50+-åringar med 15 %, att
yngre jurister kommer att lockas av byråer som är framstående
inom legal tech.

6

Åsikterna om vad som kommer att

Bolagsjurister motiveras i högre grad

locka de skickligaste juristerna i

av en bra lön (66 %).

framtiden går isär. 78 % av juristerna
mellan 23 och 29 år anser att work-life
balance är viktigast att erbjuda, medan

7

bara 58 % av juristerna över 50 delar

Jurister inom offentlig sektor

den åsikten.

motiveras i högre grad av att bidra till
ett bättre samhälle än övriga grupper.

2
85 % anser att arbetsgivarna måste

8

hitta nya sätt att motivera sina

Jurister på advokatbyråer motiveras

anställda för att behålla dem på

mest av möjligheten att arbeta med

arbetsplatsen.

intressanta kunder och case (67 %).

3

9

Work-life balance med 71 %, lön och

66 % av juristerna mellan 23 och 29 år

förmåner med 55 % samt möjligheten

skattar work-life balance som något av

att påverka med 41 % står högst upp

det viktigaste i arbetslivet. I gruppen

på listan över sådant som framtidens

50+ år är motsvarande siffra 35 %.

arbetsgivare behöver erbjuda för att
locka de bästa juristerna.

4
På frågan om vilka faktorer som är
viktigast i arbetslivet toppas listan av
intressanta kunder/case med 55 %,
work-life balance med 55 % och en
bra lön med 52 % sett bland samtliga

Motivationsfaktorer för att behålla anställda jurister

respondenter.

80 % av juristerna mellan 23 och 29
år anser att de stora, prestigefulla
advokatbyråerna är den mest lockande
arbetsplatsen för unga jurister.

11
Bara 13 % av juristerna på advokatbyråerna anser att möjlighet till

Som beskrivits ovan visar undersökningen att work-life balance, lön och möjlighet att påverka är de områden som
5

kommer att vara mest avgörande för framtidens arbetsgivare som vill locka till sig de bästa juristerna. Därför är
det viktigt att framtidens arbetsgivare även är uppmärksamma på dessa områden om de vill behålla sina skickliga

delägarskap är viktigt.

Vad som motiverar dagens jurister

jurister. Uppenbarligen är det inte längre möjligheten till delägarskap som lockar – och därmed motiverar och håller

hänger ihop med det område man

kvar skickliga jurister på en viss arbetsplats.

Framtidens arbetsgivare

10

verkar inom.
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Slutsatser
Den juridiska organisationskulturen

Framtidens
jurist 2020

ĉ Många upplever att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och
diversitetsfrågor.
ĉ Fortfarande upplever man att det är svårare för kvinnor än för män att nå ledande positioner,
och det finns brister vad gäller mångfald i högsta ledningen och bland de anställda generellt.
ĉ Yngre jurister ställer högre krav på jämställdhet och upplever att det kan göras mer för
diversitet.
ĉ Kreativitet, innovation och nytänkande blir avgörande för organisationer i framtiden.

Även om utvecklingen går snabbare i andra branscher påverkas juristbranschen i allra högsta grad av transformationen. Mjukare värden som
arbetsvillkor och ledarskap är på frammarsch och värdesätts och efterfrågas allt mer. Branschen måste anpassa sig till en ny verklighet med
ökat fokus på work-life balance, jämställdhet och diversitet.

Framtidens arbetsgivare
ĉ Intressanta case, variation och work-life balance är i dag viktigare motivationsfaktorer än
möjlighet till delägarskap, bonusar och karriärstege.
ĉ Motivationsfaktorerna beror på inom vilket område man arbetar, men work-life balance är

Här summerar vi de viktigaste slutsatserna.

viktigt för jurister både på advokatfirmor, privata organisationer och i offentlig sektor.
ĉ Work-life balance är betydligt viktigare för yngre jurister (23–49) än för jurister över 50 år.
ĉ Framtidens arbetsgivare bör kunna erbjuda en öppen och flexibel arbetsplats. 71 % anser att
work-life balance kommer att vara det viktigaste för arbetsgivaren att kunna erbjuda.

Transformation av juristbranschen

ĉ Det finns en generationsklyfta och skillnader i synen på arbetslivet. Jurister över 50 tenderar
att underskatta betydelsen av work-life balance för de yngre.

ĉ Samhället håller på att juridifieras, och behovet av juridisk kompetens och juridiska tjänster
ökar. Denna utveckling drivs av digitalisering, teknisk utveckling och den generella ökningen

ĉ Samtidigt finns det en tendens till att yngre jurister lockas av etablerade arbetsgivare

av samhällskomplexiteten.

som kan ge dem en skjuts i karriären, trots att dessa verksamheter ligger efter i fråga om
nytänkande.

ĉ Etablerade affärsmodeller utmanas av nya modeller och tjänster.
ĉ När de etablerade affärsmodellerna utmanas tvingas delar av branschen att tänka om, men
de traditionella aktörerna är inte alltid odelat motiverade till förändring.
ĉ Ökade krav på work-life balance, legal tech och högre komplexitet i samhället väntas
påverka branschen i hög grad i framtiden.

Framtidens Jurist 2020
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Framtidens jurist 2020 talar om
för oss vad branschen behöver
vara uppmärksam på nu och
i framtiden och bygger på de
slutsatser vi kan dra utifrån
undersökningsresultatet. Hur ser
du på branschen och dess framtid?

Har du önskemål vad gäller Framtidens jurist 2021?
Berätta för oss!
nj.se/framtidensjurist

