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Indledning 

Hvorfor forlader ansatte advokater og advokatfuldmægtige 
advokatbranchen? Og af hvilke grund? Hvor mange af de nuværende 
ansatte overvejer at forlade branchen – og hvad er deres bevæggrunde? 
Hvilke brancher skifter de/overvejer de at skifte til? Og hvad kunne virke 
fastholdende for dem indenfor branchen? Det er de spørgsmål, der søges 
belyst i denne undersøgelse.  

Hovedresultater 

Undersøgelsen viser, at der ikke er mange forskelle mellem dem, der 
forlader branchen og dem, der fortsat er i branchen, men overvejer at 
forlade den. Blandt de, der fortsat er i branchen, overvejer 50 procent at 
forlade den, hvilket er en lille stigning i forhold til niveauet fra tidligere 
undersøgelser. Det er i lidt højere grad de unge, der overvejer at forlade 
branchen. 
Både blandt de, der overvejer et brancheskift og blandt de, der er skiftet til 
ny branche, er arbejdsvilkårenes uforenelighed med et familieliv samt at 
arbejdstidens længde de vigtigste årsager til, advokater og 
advokatfuldmægtige er skiftet eller overvejer at gøre det. Dårlig ledelse er 
også – for begge grupper – en hyppigt nævnt årsag. Begrænsning af 
overarbejde, flekstid og betaling for overarbejde bliver oftest nævnt som 
det, der i nogen eller høj grad kunne fastholde advokater og fuldmægtige i 
advokatbranchen.  
Blandt de, der fortsat er i branchen, angiver fire ud af fem at de overvejer 
at skifte til anden privat virksomhed, fx industri eller i den finansielle sektor 
og hver sjette overvejer et skifte til centraladministrationen. Blandt de, der 
er skiftet ud af branchen, er ca. hver femte skiftet til anden privat 
virksomhed og ligeså mange er skiftet til centraladministrationen. 

Metode 

Undersøgelsen består af to separate undersøgelser – en for dem, der 
fortsat er i advokatbranchen og en for dem, der er skiftet indenfor de 
seneste 2½ år. Undersøgelsen blandt dem, der er fortsat i branchen har 
været udsendt som et supplerende spørgeskema i forbindelse med 
lønstatistikken i september 2012. Her var svarprocenten 32. Undersøgelsen 
blandt dem, der allerede har forladt advokatbranchen, er udsendt som et 
selvstændigt spørgeskema i oktober 2012. Her var svarprocenten 58. 
Der er tale om en stikprøveundersøgelse, hvilket betyder, at der er en vis 
usikkerhed forbundet med resultaterne – om de gælder for hele 
populationen. Når forskelle mellem grupper er store og sikre nok til at de 
kan generaliseres til populationen, er de signifikante. I tabellerne er 
signifikante forskelle markeret med *.  
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Der er tidligere – i 2006 og 2003 – blevet foretaget lignende undersøgelser. 
Hvor det er muligt, sammenlignes til undersøgelsen fra 2006. 
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Ansatte advokater og advokatfuldmægtige, der er skiftet fra 
advokatbranchen 

Denne del omhandler ansatte advokater og advokatfuldmægtige, der er 
skiftet fra advokatbranchen indenfor de seneste 2½ år. 

Årsager til skift fra advokatbranchen 

Blandt advokater og fuldmægtige er der spurgt til, hvorfor de har forladt 
branchen. Den hyppigste årsag er at ’ Familieliv og ansættelse på et 
advokatkontor er svært forenelige’, hvilket næsten halvdelen har valgt. 
Herefter er den næsthyppigste årsag til et skifte (40 procent) at 
’Arbejdstiden er for lang’, og endelig har godt hver tredje angivet ’Dårlig 
ledelse, herunder manglende lydhørhed over for mine behov og ønsker’ 
som en af de vigtigste årsager til skiftet. Den fjerdehyppigst valgte er 
’Anden årsag’. Blandt andre årsager omhandler en del opsigelse – både 
pga. omstruktureringer og fyring samt blandede årsager. Tekstsvarene er 
gengivet i Bilag 1: Hvad var de vigtigste årsager til, at du skiftede til et job 
uden for et advokatkontor? Andet:. 

Tabel 1. Hvad var de vigtigste årsager til, at du skiftede til et job uden for et advokatkontor? 

  

Andel, 
der har 
valgt 

 Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært forenelige 48% 

 Arbejdstiden er for lang 40% 

 Dårlig ledelse,  herunder manglende lydhørhed over for mine behov og ønsker 35% 

 Anden årsag - skriv her 27% 

 Dårligt psykisk arbejdsmiljø 24% 

 Lyst til at prøve noget andet 21% 
 På grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i den kvalitet jeg 
ønskede 11% 

 Andre årsager betinget af arbejdsvilkårene 11% 

 Stress 8% 

 Manglende overarbejdsbetaling/afspadsering 6% 

 Løn- og ansættelsesforholdene i advokatbranchen er ikke konkurrencedygtige 5% 

 Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende 5% 

 Jobbet svarede ikke til mine forventninger 5% 

 Lyst til at få større ledelsesansvar eller nye arbejdsområder 3% 

 Konkret tilbud (jeg blev "headhuntet" til et andet job) 3% 

 Lønvilkår under barsel er for dårlige 2% 

 Manglende mulighed for faglig udvikling 2% 

 Andre forhold under barsel er for dårlige 0% 
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Der var mulighed for at knytte ekstra kommentarer på årsagerne til skiftet. 
Denne mulighed er blevet flittigt benyttet – der er kommet 17 
kommentarer. Flere kommentarer omhandler debiteringskrav og den deraf 
følgende høje arbejdstid. Dårlig ledelse er også hyppigt kommenteret. 
Tekstsvar er gengivet i bilag 1: Har du yderligere kommentarer til, hvorfor 
du skiftede til et job uden for et advokatkontor, så skriv dem her:. 

Sammenligner man tabellen ovenfor med undersøgelsen fra 2006, var det 
også dengang ’Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært 
forenelige’, der var den hyppigst valgte årsag til et skifte, idet 53 procent 
havde valgt den. Den næsthyppigste årsag var også ’Arbejdstiden er for 
lang’, da 43 procent havde angivet den. Men dengang angav ca. hver tredje 
(32 procent), at de havde ’Lyst til at prøve noget andet’ og 29 procent 
angav ’Dårlig ledelse, herunder manglende lydhørhed over for mine behov 
og ønsker’. 

Ser vi på forskelle grupper imellem, er der forskel mellem 
advokatfuldmægtige og ansatte advokater med hensyn til hvor mange, der 
angiver ’Arbejdstidens længde’ som en årsag til skiftet, hvilket betyder, at 
der blandt advokatfuldmægtigene er flere, der angiver ’dårlig psykisk 
arbejdsmiljø’ (32 procent) end der angiver ’Arbejdstiden er for lang’ (23 
procent). 
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Tabel 2. Hvad var de vigtigste årsager til, at du skiftede til et job uden for et advokatkontor? 
Opdelt på stilling 

  Advokatfuldmægtig 
Ansat 

advokat 

 Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært 
forenelige 45% 49% 

 Arbejdstiden er for lang 23% *49% 
 Dårlig ledelse, herunder manglende lydhørhed over for 
mine behov og ønsker 41% 32% 

 Anden årsag - skriv her 41% 20% 

 Dårligt psykisk arbejdsmiljø 32% 20% 

 Lyst til at prøve noget andet 14% 24% 
 På grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i 
den kvalitet jeg ønskede 5% 15% 

 Andre årsager betinget af arbejdsvilkårene 9% 12% 

 Stress 5% 10% 

 Manglende overarbejdsbetaling/afspadsering 14% 2% 
 Løn- og ansættelsesforholdene i advokatbranchen er ikke 
konkurrencedygtige 9% 2% 

 Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende 0% 7% 

 Jobbet svarede ikke til mine forventninger 5% 5% 
 Lyst til at få større ledelsesansvar eller nye 
arbejdsområder 0% 5% 

 Konkret tilbud (jeg blev "headhuntet" til et andet job) 0% 5% 

 Lønvilkår under barsel er for dårlige 5% 0% 

 Manglende mulighed for faglig udvikling 5% 0% 

 Andre forhold under barsel er for dårlige 0% 0% 

Der er ikke forskel, når man opdeler på køn, alder eller antal advokater på 
kontoret. 

Blandt dem, der angiver at ’ Familieliv og ansættelse på et advokatkontor 
er svært forenelige’, er der blevet spurgt til, hvorvidt flekstid, nedsat tid og 
andre ændringer ville have kunnet holde dem i advokatbranchen. 

Figuren nedenfor viser, at knap 70 procent svarer, at muligheden for 
flekstid eller nedsat tid i nogen eller høj grad kunne have fastholdt dem i 
advokatbranchen. Lidt færre – 63 procent – angiver at ændringer af øvrige 
ansættelsesvilkår, f.eks. etablering af hjemmearbejdsplads, bedre vilkår i 
forbindelse med børns sygdom eller lignende, i nogen eller høj grad kunne 
have fastholdt dem. 
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Figur 1. Fastholdelse blandt dem, der angiver at familieliv og ansættelse på advokatkontor er 
svært forenelige 

 

Dem, der har angivet, at arbejdstiden er for lang, er blevet spurgt til, hvad 
der kunne have fastholdt dem i branchen. Figuren nedenfor viser, at den 
ændring, der helt overvejende kunne have fastholdt advokaterne og 
advokatfuldmægtigene i advokatbranchen, var begrænsning af overarbejde 
– det angiver 96 procent i nogen eller høj grad kunne have fastholdt dem. 
Langt størstedelen – 84 procent – angiver, at mulighed for afspadsering i 
nogen eller høj grad kunne have fastholdt dem i advokatbranchen. Den 
ændring, der har det laveste fastholdelsespotentiale er etablering af 
hjemmearbejdsplads, som kun 42 procent mener kunne have fastholdt 
dem i nogen eller høj grad. 
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Figur 2. Fastholdelse blandt dem der angiver, at arbejdstiden er for lang 

 

På spørgsmålet om hvorvidt jobskiftet har betydet en bedring i de forhold, 
der var årsag til jobskiftet, svarer langt størstedelen (90 procent), at det har 
det. Blandt de, der ikke oplever at det har medført forbedringer skyldes det 
altovervejende, at skiftet ikke var begrundet i forholdene i 
advokatbranchen. Kommentarer til spørgsmålet viser, at mange nævner 
bedre arbejdstider, flekstid mm, men flere nævner også uændrede eller 
bedre lønforhold. Kommentarerne er gengivet i bilag 1: Har du 
kommentarer til ”Har jobskiftet medført forbedringer i forhold til de 
årsager, som var skyld i jobskiftet?”, så skriv dem her:.  

Tabel 3. Har jobskiftet medført forbedringer i forhold til de årsager, som var skyld i jobskiftet? 

  Antal  Procent 

I høj grad 45 71% 

I nogen grad 12 19% 

I mindre grad 0 0% 

Slet ikke 1 2% 

Ved ikke 0 0% 
Ikke relevant, da jeg ikke skiftede pga. af vilkårene 
mv. 5 8% 
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Hvor skifter de til? 

Der er blevet spurgt til, hvor de, der er skiftet fra advokatbranchen er 
skiftet hen. En relativt stor del er skiftet til centraladministrationen, ligeså 
mange er skiftet til ’andet område’, fx universiteter og IT-virksomheder. 
Kommentarerne er gengivet i bilag 1: Hvilket område er du skiftet til? 
Andet:. 

Tabel 4. Hvilket område er du skiftet til? 

  Antal procent 

Centraladministrationen, herunder statsforvaltning 14 22% 

Politi og klagemyndighed 3 5% 

Domstole 4 6% 

Region 1 2% 

Kommune 8 13% 

Interesseorganisation 5 8% 

Konsulentvirksomhed 1 2% 

Revisionsvirksomhed 0 0% 
Anden privat virksomhed, f.eks. finansielle sektor eller 
industrivirksomhed 13 21% 

Ansættelse i udlandet 0 0% 

Andet område - skriv her 14 22% 
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Advokatfuldmægtige og advokater, der fortsat er ansat i 
advokatbranchen. 

Denne del omhandler medlemmer af FAAF, der fortsat er ansat i 
advokatbranchen, enten som advokatfuldmægtige eller som ansatte 
advokater.  

Overvejelser om brancheskift 

Undersøgelsen viser, at halvdelen af FAAFs medlemmer overvejer et 
brancheskift, 38 procent overvejer ikke et brancheskift mens godt hver 
tiende er uafklarede.  

Tabel 5. Overvejer du at skifte til en beskæftigelse uden for et traditionelt advokatkontor? 

 
Antal Procent 

Ja 288 50% 

Nej 220 38% 

Ved ikke 65 11% 

I alt 573 99% 

I undersøgelsen fra 2006 var det 45 procent, der overvejede at skifte til 
beskæftigelse udenfor traditionelt advokatkontor, 46 procent overvejede 
ikke at skifte og 8 procent var uafklarede. Der er altså sket en lille 
forskydning mod at flere overvejer brancheskift. Forskellen er dog ikke 
signifikant. 

Når der opdeles på aldersgrupper, er der er forskel i tilbøjelighed til at 
forlade advokatbranchen, idet flere blandt de yngre (56 procent) i højere 
grad overvejer at skifte ud af advokatsektoren end blandt de ældre (39 
procent). Til gengæld er de flere blandt de ældre (15 procent), der er 
uafklarede. Tallene fremgår af tabellen nedenfor: 

Tabel 6. Overvejer du at skifte til en beskæftigelse uden for et traditionelt advokatkontor? Opdelt 
på alder 

  under 35 år 35 år og derover 

  Antal Procent Antal Procent 

Ja 210 *56% 78 39% 

Nej 130 35% 90 *45% 

Ved ikke 35 9% 30 *15% 

I alt 375 100% 198 100% 

Når der opdeles på størrelsen af advokatkontoret, er det særligt ansatte på 
de store advokatkontorer (over 50 ansatte), der overvejer et brancheskift.  



12 

Tabel 7. Overvejer du at skifte til en beskæftigelse uden for et traditionelt advokatkontor? Opdelt 
på antal advokater på advokatkontoret 

  Under 5 5 til 9 10 til 14 15-50 Over 50 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Ja 41 44% 41 41% 35 51% 62 48% 109 *59% 

Nej 38 41% 47 47% 26 38% 50 39% 59 32% 

Ved ikke 14 15% 12 12% 7 10% 16 13% 16 9% 

I alt 93 100% 100 100% 68 100% 128 100% 184 100% 

* Andelen er signifikant højere end andelen på advokatkontorer med 5-9 ansatte. 

Sammenlægges alle mindre advokatkontorer (op til 14 ansatte), er det 45 pct., der 

overvejer et brancheskift. Forskellen til de store advokatkontorer er fortsat signifikant. 

Der er ingen signifikante forskelle, når der ses på ansatte advokater og 
advokatfuldmægtige eller når der opdeles på køn. 
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Årsager til overvejelser om skift fra advokatbranchen 

Blandt dem, der overvejer et karriereskift, er der spurgt til grundene bag 
overvejelserne. Den grund, der oftest er blevet valgt er, at ’Familieliv og 
ansættelse på advokatkontor er svært forenelige’, efterfulgt af ’Lyst til at 
prøve noget andet’ og ’Arbejdstiden er for lang’. Blandt de andre årsager, 
der nævnes er det hyppigst nævnte debiteringskrav. Kommentarerne er 
gengivet i bilag 1: Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at skifte 
beskæftigelse?  
 Angiv op til tre årsager. Andet. 

Tabel 8. Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at skifte beskæftigelse? Angiv op til tre 
årsager 

  

Andel, 
der har 

valgt (ud 
af tre) 

 Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært forenelige 56% 

 Lyst til at prøve noget andet 45% 

 Arbejdstiden er for lang 42% 

 Dårlig ledelse, herunder manglende lydhørhed over for mine behov og ønsker 29% 

 Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende 18% 

 Manglende overarbejdsbetaling/afspadsering 14% 

 Stress 12% 

 Løn- og ansættelsesforholdene i advokatbranchen er ikke konkurrencedygtige 11% 

 Dårligt psykisk arbejdsmiljø 8% 
 På grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i den kvalitet, jeg 
ønskede 7% 

 Anden årsag - skriv her 7% 

 Manglende mulighed for faglig udvikling 6% 

 Lønvilkår under barsel er for dårlige 3% 

 Jobbet svarede ikke til mine forventninger 2% 

 Andre forhold under barsel er for dårlige 0% 

Sammenligner vi med den tidligere undersøgelse fra 2006, finder vi meget 
lignende resultater – 59 procent valgte ’Familieliv og ansættelse på et 
advokatkontor er svært forenelige’, 34 procent valgte ’Lyst til at prøve 
noget andet’ og 33 procent valgte ’Arbejdstiden er for lang’ 

Hvis man opdeler på ansatte advokater og advokatfuldmægtige, finder vi, 
at de hyppigste årsager er de samme, men at ’Arbejdstiden er for lang’ 
vælges af flere fuldmægtige (54 procent) end advokater (33 procent). 
Fuldmægtigene vælger også oftere ’Manglende overarbejdsbetaling/ 
afspadsering’ (ca. hver fjerde) og ’Lønvilkår under barsel er for dårlige’ (7 
procent). Flere blandt de ansatte advokater vælger ’Karrierevilkårene er 
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ikke tilfredsstillende’ (ca. hver fjerde) end blandt fuldmægtige (knap hver 
tiende). 

Tabel 9. Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at skifte beskæftigelse? Angiv op til tre 
årsager. Opdelt på advokater og advokatfuldmægtige 

  

Andel, der har valgt (ud 
af tre) 

Fuldmægtig Advokat 

 Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært forenelige 59% 54% 

 Lyst til at prøve noget andet 39% 50% 

 Arbejdstiden er for lang *54% 33% 
 Dårlig ledelse, herunder manglende lydhørhed over for mine 
behov og ønsker 25% 32% 

 Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende 9% *24% 

 Manglende overarbejdsbetaling/afspadsering *24% 8% 

 Stress 15% 9% 
 Løn- og ansættelsesforholdene i advokatbranchen er ikke 
konkurrencedygtige 8% 12% 

 Dårligt psykisk arbejdsmiljø 8% 8% 
 På grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i den 
kvalitet, jeg ønskede 7% 7% 

 Anden årsag - skriv her 5% 9% 

 Manglende mulighed for faglig udvikling 3% 8% 

 Lønvilkår under barsel er for dårlige *7% 0% 

 Jobbet svarede ikke til mine forventninger 3% 2% 

 Andre forhold under barsel er for dårlige 0% 0% 

Hvis man opdeler på alder, finder vi lignende forskelle for gruppen over og 
under 35 år. De unge vælger oftere ’Familieliv og ansættelse på et 
advokatkontor er svært forenelige’ samt ’Arbejdstiden er for lang’, mens de 
ældre oftere vælger ’Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende’ og ’ På 
grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i den kvalitet, jeg 
ønskede’. 
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Tabel 10. Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at skifte beskæftigelse? Angiv op til tre 
årsager. Opdelt på aldersgrupper 

  

Andel, der har valgt (ud 
af tre) 

under 35 år 
35 år og 
derover 

 Familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært forenelige *60% 46% 

 Lyst til at prøve noget andet 47% 41% 

 Arbejdstiden er for lang *46% 30% 
 Dårlig ledelse, herunder manglende lydhørhed over for mine 
behov og ønsker 29% 30% 

 Karrierevilkårene er ikke tilfredsstillende 15% *26% 

 Manglende overarbejdsbetaling/afspadsering 16% 9% 

 Stress 12% 11% 
 Løn- og ansættelsesforholdene i advokatbranchen er ikke 
konkurrencedygtige 10% 13% 

 Dårligt psykisk arbejdsmiljø 9% 7% 
 På grund af arbejdsvilkårene kunne arbejdet ikke udføres i den 
kvalitet, jeg ønskede 5% *13% 

 Anden årsag - skriv her 6% 11% 

 Manglende mulighed for faglig udvikling 4% 9% 

 Lønvilkår under barsel er for dårlige 4% 0% 

 Jobbet svarede ikke til mine forventninger 2% 3% 

 Andre forhold under barsel er for dårlige 0% 0% 

 

  



16 

Kan forbedringer holde dig i advokatbranchen? 

Blandt dem, der har svaret ’’Familieliv og ansættelse på et advokatkontor 
er svært forenelige, er der blevet spurgt til hvilke tiltag, der kunne holde 
dem i advokatbranchen.  

Størstedelen (73 procent) svarer at mulighed for flekstid eller nedsat tid i 
nogen eller høj grad ville kunne holde dem i advokatbranchen. Samme 
gruppe er blevet spurgt til hvorvidt ændringer af de øvrige arbejdsvilkår 
ville kunne fastholde dem. Her svarer 60 procent, at ændringer af øvrige 
arbejdsvilkår i nogen eller høj grad ville kunne fastholde dem. 

Figur 3. Fastholdelse blandt dem, der angiver at familieliv og ansættelse på advokatkontor er 
svært forenelige 

 

Blandt dem, der har angivet, at arbejdstiden er for lang, er der blevet 
spurgt til hvorvidt en række tiltag ville kunne fastholde dem i 
advokatbranchen.  

Figuren nedenfor viser, at begrænsning af overarbejde er det tiltag, der 
kunne fastholde flest, idet 95 procent angiver, at det i nogen eller høj grad 
kunne fastholde dem i advokatbranchen. 80 procent angiver, at mulighed 
for afspadsering kunne virke fastholdende og godt 70 procent mener, at 
flekstid kunne være fastholdende. Hjemmearbejdsplads er det tiltag, der i 
lavest grad virker fastholdende, idet 38 mener, at det kunne virke 
fastholdende. 
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Figur 4. Fastholdelse blandt dem, der mener at arbejdstiden er for lang 

 

Endelig er der spurgt til, om de vil genoverveje skiftet, hvis de forhold, der 
er vigtigst bliver forbedret. Størstedelen (73 procent) vil overveje at blive i 
branchen, 6 procent vil ikke overveje at blive, mens 15 procent er 
uafklarede. 

Tabel 11. Hvis de forhold, du har angivet som de vigtigste, samlet set bliver forbedret, vil du da 
overveje at blive i jobbet/branchen? 

  Antal Procent 

Ja 179 70% 

Nej 16 6% 

Ved ikke 39 15% 

Ikke relevant, da min overvejelse om at skifte ikke skyldes vilkårene mv. 20 8% 
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Hvornår vil de skifte – og hvad vil de skifte til? 

De, der overvejer et skift fra advokatbranchen, er blevet spurgt indenfor 
hvilken tidshorisont, de overvejer at skifte. Godt hver femte vil skifte 
indenfor de kommende 12 måneder, mens ca. 40 procent vil skifte 
indenfor 1-2 år. 

Tabel 12. Hvornår tror du, at du vil skifte? 

  Antal Procent 

Inden for 12 måneder 64 22% 

Inden for 1-2 år 112 39% 

Inden for 3-4 år 77 27% 
Inden for 5 år eller 
mere 33 12% 

Total 286 100% 

Opdeler vi på stilling, finder vi, at det særligt er de ansatte advokater, der 
har en kort tidshorisont for skiftet – 29 procent forventer at skifte indenfor 
de kommende 12 måneder, mens advokatfuldmægtigene har en længere 
tidshorisont, her forventer 37 procent af skifte indenfor 3-4 år. 

Tabel 13. Hvornår tror du, at du vil skifte? Opdelt på stilling 

  Fuldmægtig Advokat 

  Antal Procent Antal Procent 

Inden for 12 måneder 15 13% 48 *29% 

Inden for 1-2 år 44 37% 66 40% 

Inden for 3-4 år 44 *37% 33 20% 

Inden for 5 år eller mere 15 13% 17 10% 

Total 118 100% 164 100% 

Opdeler vi på alder, finder vi samme mønster – hvilket også afspejler, at 
advokatfuldmægtige generelt er yngre end ansatte advokater. 

Tabel 14. Hvornår tror du, at du vil skifte? Opdelt på alder 

  under 35 år 35 år og derover 

  Antal Procent Antal Procent 

Inden for 12 måneder 40 19% 24 *31% 

Inden for 1-2 år 79 38% 33 43% 

Inden for 3-4 år 63 *30% 14 18% 

Inden for 5 år eller mere 27 13% 6 8% 

Total 209 100% 77 100% 
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Hvis vi ser, hvor de gerne vil skifte til, svarer langt størstedelen, 77 procent, 
til ’anden privat virksomhed’. På anden- og tredjepladsen ligger 
interesseorganisation (24 procent) og konsulentvirksomhed (23 procent). I 
kommentarerne til ’andet’ nævner flere universitet og et par enkelte 
nævner at blive selvstændig. Kommentarerne er gengivet i bilag 2: Hvilke 
områder overvejer du at skifte til? Vælg op til tre områder. Andet 

Tabel 15. Hvilke områder overvejer du at skifte til? Vælg op til tre områder 

Centraladministrationen, herunder regional statsforvaltning 15% 

 Politi og anklagemyndighed 8% 

 Domstole 20% 

 Region 3% 

 Kommune 13% 

 Interesseorganisation 24% 

 Konsulentvirksomhed 23% 

 Revisionsvirksomhed 2% 

 Anden privat virksomhed, f.eks. finansielle sektor eller industrivirksomhed 77% 

 Ansættelse i udlandet 18% 

 Andet område - skriv her 8% 

Der er visse forskelle mellem ansatte advokater og fuldmægtige, 
fuldmægtigene angiver noget oftere end advokaterne at de ønsker at skifte 
til centraladministrationen (23 procent mod 9 procent blandt advokaterne) 
og ansættelse i udlandet (26 procent mod 13 procent af advokaterne). 
Blandt begge grupper er ’anden privat virksomhed’ dog den hyppigst 
angivne. 

Tabel 16. Hvilke områder overvejer du at skifte til? Vælg op til tre områder. Opdelt på stilling 

  Fuldmægtig Advokat 

 Centraladministrationen, herunder regional statsforvaltning *23% 9% 

 Politi og anklagemyndighed 9% 7% 

 Domstole 25% 16% 

 Region 5% 2% 

 Kommune 14% 12% 

 Interesseorganisation 25% 24% 

 Konsulentvirksomhed 24% 24% 

 Revisionsvirksomhed 0% *4% 

 Anden privat virksomhed, f.eks. finansielle sektor eller industrivirksomhed 73% 79% 

 Ansættelse i udlandet *26% 13% 

 Andet område - skriv her 8% 8% 

Opdeler vi på køn, finder vi at mændene oftere end kvinderne angiver, at 
de overvejer at skifte til konsulentvirksomhed (hhv. 30 og 17 procent)eller 
til ansættelse i udlandet (hhv. 23 og 14 procent). 
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Tabel 17. Hvilke områder overvejer du at skifte til? Vælg op til tre områder. Opdelt på køn 

  Kvinde Mand 

 Centraladministrationen, herunder regional statsforvaltning 15% 14% 

 Politi og anklagemyndighed 10% 6% 

 Domstole 22% 18% 

 Region 5% 1% 

 Kommune 16% 10% 

 Interesseorganisation 24% 24% 

 Konsulentvirksomhed 17% *30% 

 Revisionsvirksomhed *4% 0% 

 Anden privat virksomhed, f.eks. finansielle sektor eller industrivirksomhed 76% 78% 

 Ansættelse i udlandet 14% *23% 

 Andet område - skriv her 9% 6% 

De, der ikke overvejer at skifte fra advokatkontor 

De, der ikke overvejer et skifte ud af advokatbranchen, er blevet spurgt til, 
hvordan de ser deres fremtid på advokatkontor. Størstedelen (62 procent) 
ser deres fremtid som ansat advokat, knap hver tredje ser deres fremtid 
som partner og knap hver tiende ser deres fremtid som selvstændig. 

Tabel 18. Hvordan ser du din fremtid på et advokatkontor? 

  Antal Procent 

Som ansat advokat 164 62% 

Som partner 78 29% 
Som selvstændig (egen 
virksomhed) 23 9% 
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Hvem skifter fra advokatbranchen – og hvem bliver? 

Her sammenstilles de to undersøgelser blandt hhv. de, der har forladt 
advokatbranchen og dem, der fortsat er i branchen. Blandt dem, der 
fortsat er i advokatbranchen, er der opdelt på dem, der overvejer at skifte 
og dem, der ikke overvejer at skifte og dem, der er uafklarede. 

Når man sammenligner på tværs af undersøgelser, er det forskellene i 
mønstre (profilen), der er interessant. Det er således ikke i sig selv 
interessant, at der er en forholdsvist stor andel af dem, der overvejer at 
forlade branchen, der er på de store advokatkontorer – dette kan blot 
afspejle, at der er mange på de store advokatkontorer. Men det er 
interessant, at andelen er forskellig fra andelen blandt dem, der ikke 
overvejer at forlade branchen.  

Tabellen viser, at der ikke er de store forskelle på profilerne, bortset fra, at 
signifikant flere på de store advokatkontorer enten er skiftet ud af 
branchen eller overvejer at gøre det. Der er en tendens til, at flere kvinder 
er skiftet ud af branchen, mens der ikke er de store forskelle i andelen af 
mænd og kvinder, der fortsat er i branchen, uanset om de overvejer et 
brancheskifte eller ej. 

Tabel 19. Forskelle mellem dem, der er skiftet, dem, der overvejer skift og dem, der ikke overvejer 
skift. 

    
Har forladt 
branchen Overvejer skift 

Overvejer ikke 
skift Uafklaret 

Alle, der 
fortsat er i 
branchen 

    Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Antal 
advo-

kater på 
kontoret 

Under 5 6 10% 41 14% 38 17% 14 22% 93 16% 

5 til 9 9 14% 41 14% 47 21% 12 18% 100 17% 

10 til 14  8 13% 35 12% 26 12% 7 11% 68 12% 

15 til 50 17 27% 62 22% 50 23% 16 25% 128 22% 

Over 50 23 37% 109 *38% 59 27% 16 25% 184 32% 

Køn 

Kvinde 38 60% 147 51% 108 49% 31 48% 287 50% 

Mand 25 40% 141 49% 112 51% 34 52% 286 50% 

Stilling 

Fuld-
mægtig 22 35% 118 42% 78 36% 18 28% 214 38% 

Advokat 41 65% 166 58% 137 64% 46 72% 349 62% 

*Forskellen mellem dem, der overvejer et skift og dem, der ikke overvejer et skift, er 

signifikant. 

Bemærk, at tabellen omfatter data fra begge dele af undersøgelsen – altså 
både undersøgelsen blandt dem, der har forladt branchen og 
undersøgelsen blandt dem, der fortsat er i advokatbranchen. 
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Bilag 1. Tekstsvar – dem, der har forladt advokatbranchen 

Hvad var de vigtigste årsager til, at du skiftede til et job uden for et 
advokatkontor? Andet: 

Der var ikke plads til en ansat advokat indenfor mit felt, fast ejendom. 

afdelingen blev udskilt til et selvstændigt rådgivningsselskab 

Afstand mellem hjem og arbejde 

Blev bedt om at finde et andet job to dage efter jeg kom tilbage fra barsel. 

blev fyret 

der var for lidt at lave, jeg kedede mig 

gammel drøm om ph.d. 

Ikke tilbudt ansættelse som advokat efter opnået beskikkelse 

Ikke nok muligheder for at gå i dybden (forskellige klienter/sager hele tiden) 

Jeg blev opsagt grundet nedskæringer på 2 mindre kontorer og synes 
herefter, at ansættelsesformen og kravene til egne sager ikke passede med 
min profil og behov for prioritering af familie. 

omsætningskrav svært opnåeligt pga. de sager der var 

Opsagt grundet fusion 

Opsagt pga. nedskæringer 

Rollen som advokat befandt jeg mig ikke godt i. Jeg ville hellere vende tilbage 
til domstolene, om jeg oplever passer bedre til mig personligt 

Sexchikane 

Ubehageligt at skulle konkurrere med kolleger 

Urimelige arbejdsvilkår pga. dårlige ledelse og ubehagelig omgangstone. 
Dårlig kollegialitet 

Har du yderligere kommentarer til, hvorfor du skiftede til et job uden for et 
advokatkontor, så skriv dem her: 

Advokatbranchen er gennemgående præget af dårlig ledelse. Man måler sine 
medarbejdere alene på omsætning. Dette til trods for at medarbejderne laver 
meget andet arbejde der har værdi for virksomheden. 

Arbejdet interesserede mig ikke så meget. 

Branchen er slet ikke familie egnet og foreneligt med børnefamilielivet. Man 
bliver set ned på ved ønske om nedsat tid og man får ikke de sjove opgaver. 
Arbejdspresset er alt for hårdt. Stressende arbejdsmiljø og der er tillige en 
tendens til konkurrence internt blandt kollegerne. 

De værdier og den etik, der var herskende i advokatfirmaet, viste sig at være 
uforenelige med mine egne værdier 

Det var lidt tilfældigt, og jeg kan godt finde på, at søge tilbage som advokat. 

Dårlig ledelse. Arbejde for kvindelig partner med fire børn og fire au pair 
piger. Ingen forståelse for at der skulle hentes børn at de blev syge. Dårlig 
behandling af medarbejdere (der kan altid komme en ny fuldmægtig), 

Dårlige muligheder for selv at tilrettelægge sin arbejdsdag. 
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Fordi advokatbranchen tilsyneladende er af den opfattelse, at kvindelige 
advokatfuldmægtige skal yde "en ekstra indsats" over for deres mandlige 
principal. 

Ikke nok mulighed for at gå i dybden (mange forskellige klienter/sager hele 
tiden).   For stort fokus på timeregnskaber, debitering mv.   Har hele tiden 
vidst jeg skulle prøve noget andet efter bestalling.  Mit jobskifte havde intet 
med for meget overarbejde, stress elle lignende at gøre - jeg arbejder lige så 
meget nu. 

Jeg har altid gerne villet prøve at arbejde i den finansielle sektor, så det 
muligheden opstod i mit lokalområde sprang jeg til. 

Jeg har været ansat 3 steder siden jeg blev færdig i 1999, og syntes jeg har 
givet det en chance. Alle steder var ledelsen katastrofal. Oplevede at det 
handlede om time-/sagsregistrering, uagtet at der var 
visioner/personalehåndbøger der talte om nærvær, personalepleje og om at 
blive Dk's bedste arbejdsplads... hmmmm! Jeps - efter du har registreret dine 
5 timer om dagen, og er dit barn syg eller må du gå før tid... så må du jo bare 
indhente det manglende i næste uge. "Super- hvis du lige gider overtage 
ansvaret for markedsføringen, det er du så god til, men du skal stadig 
omsætte for det samme" - "Kurser og foredrag om aftenen uden hensyn til 
familie, og uagtet man mødte kl. 8.00"...og i øvrigt ulønnet.... "Det er jo en 
del af din egen markedsføring, ikk! Så lærer klienterne dig jo at kende, og så 
kommer sagerne jo" - sagde chefen. Need I say more ;o) 

Jeg havde en aftale om nedsat tid, men firmaet ønskede at jeg skulle på fuld 
tid på trods af at jeg har 3 mindre børn. Da det slet ikke ville kunne hænge 
sammen var et jobskifte eneste mulighed. 

Man kan ikke forestille sig en dirigent, som ikke kan lide musik, men man kan 
godt forestille sig en leder (partner), der ikke kan lide mennesker ... 

Mit skifte var ikke frivilligt og jeg er ikke afvisende overfor at vende tilbage 

Mulighederne for at arbejde hjemme og selv styre sine arbejdstidspunkter 
var absolut til stede. Kravet til de erlagte timer var imidlertid enormt og 
absolut uforeneligt med familie, børn og egne fritidsinteresser. 

Større sikkerhed i ansættelsen. Mulighed for at yde og nyde kollegial sparring 
uden dette bliver til konkurrence eller til  ikke debiterbar "tidsspild". 

Ved et tilfælde - arbejdsløs og blev tilbudt vikariat i kommune. 

Har du kommentarer til ”Har jobskiftet medført forbedringer i forhold til de 
årsager, som var skyld i jobskiftet?”, så skriv dem her: 

Bedre arbejdstider 

Der er flekstid på universitetet og forskningen kan bedrives i eget tempo. 

Det er rart med en arbejdsplads der er fleksibel i forhold til hentning af børn 
og syge børn. Det gør at jeg også er mere fleksibel den anden vej. Endvidere 
har jeg fået øjnene op for hvilken forskel god ledelse gør. Var student og så 
fuldmægtig hos et af de to store kontorer og var derfor ikke vant til, at 
forholdene kunne være bedre. Advokatbranchen er hård og de har kun brug 
for så lille en procentdel af de uddannede at de kan tillade sig at behandle 
folk som de gør. 
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Er startet for mig selv (advokat), underviser og skriver lærebøger, og lykkedes 
med at være sammen med min dejlige familie. Særligt fordi jeg selv kan 
planlægge min tid. 

højere fast løn, flekstid, barn 1. sygedag, hjemmearbejde 

I mit nuværende job har jeg flekstid, hjemmearbejdsplads og højere løn!  Jeg 
synes, at advokatkontorene er skyld i et kæmpe ressourcetab i forhold til 
unge, dygtige og ambitiøse kvinder i og med, at arbejdsforholdene er så 
dårlige set fra et familiært perspektiv, og jeg har svært ved at forstå, hvorfor 
forholdene skal være så ringe. Jeg arbejder stadig som advokat i it-
virksomhed og det fungerer virkelig godt 

Jeg har fået en chef, som er normal mentalt. 

Jeg skiftede primært for at prøve at arbejde i den finansielle sektor. Men der 
er enorm forskel på kulturen og den måde virksomheden ledes på i en bank, 
hvor jeg er nu, og på et advokatkontor. 

Men nu savner jeg dynamikken i advokatarbejdet og kick'et, som jeg kunne 
opleve ved vundne sager. 

Opfyldte kriterium om at prøve noget andet (jeg er glad for mit nye 
arbejdsområde), men jeg har ikke fået færre timer, hvilket jeg havde håbet på 
ville ske. 

Selvom jeg får dårligere løn, er arbejdsvilkår som flextid, barsel mv. 
forbedret. 

Typen af arbejdsopgaver det nye sted passer bedre til, hvad jeg kan lide at 
lave. 

Hvilket område er du skiftet til? Andet: 

Biotekvirksomhed 

Cowi, ingeniør virksomhed 

Først centraladministrationen, derefter til interesseorganisation 

Indkøbscentral 

It virksomhed 

Jurist i ejendomsadministration - vikariat 

offentligretligt organ, IT branchen 

Patientforsikringen 

Selvejende institution 

Undervisning og startet selvstændig virksomhed 

Universitet 

Universitets administration 
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Bilag 2. Tekstsvar – dem, der er blevet i advokatbranchen. 

Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at skifte beskæftigelse?  
 Angiv op til tre årsager. Andet. 

alt for stor debiterings- og bundlinjefokus 

At arbejde med et andet fagområde 

debiterings- og salgskrav 

Det er for svært at bryde de traditionelle debiteringsmønstre i branchen. I 
øvrigt er jeg allerede for 2½ år siden skiftet til min nuværende virksomhed, 
som er en stor dansk privat virksomhed uden for advokatbranchen. 

Det giver en helt ny type udfordringer herunder mulighed for 
karrierefremstød samt ledelseserfaring 

Dårlig økonomi i firmaet 

for at få en direkte kommercial tilgang og måske på sigt bestride et hverv 
med kommercielle ansvarsområder 

For egen udvikling både personligt og fagligt 

Gammeldags og for traditionel branche 

Generelt dårlige vilkår i tidligere firma og meget pres på debitering uden at 
blive personligt honoreret herfor, hverken i form af højere løn eller bedre 
vilkår. Lønnen var meget lav set i forhold til arbejdspres og debiterbar 
timesats. 

Geografiske årsager 

Interessebetinget 

Jeg arb ikke i adv branchen spørgsmålet er derfor irrevant 

Jeg bor i Odense og arbejder i KBH - hvis jeg skal finde et job lokalt hvor 
lønnen svarer til indsats bliver det nok ikke advokatbranchen, så hellere 
lavere løn og færre arbejdstider. 

Kun beskæftige mig med ting, som jeg synes er sjove! 

Løn og arbejdstid stemmer ikke overens 

svært at nå budgetmål 

Transporttiden er i overkanten når man har små børn 

utilfredsstillende at være den eksterne rådgiver der ikke har 
beslutningskompetence 

Virksomheden jeg arbejder i er ikke forretningsorienteret (halvoffentligt) og 
det vil jeg gerne væk fra. 

Ønsker at være en del af "klienten" 
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Hvilke områder overvejer du at skifte til? Vælg op til tre områder. Andet. 

Arbejder allerede nu i privat virksomhede, der ikke er sædvanligt 
advokatkontor men i en juridisk afdeling men med bestalling 

Det skal bemærkes, at jeg allerede er ansat i den private sektor (dvs. uden for 
advokatbranchen). 

Er skiftet for et år siden og er nu advokat i en finansiel virksomhed 

Erhvervsorganisation 

FN 

forsikringsbranche 

Forsikringsbranchen 

Forskning/universitetet 

Forsynings- eller ingeniørvirksomhed 

grønlands Selvstyre 

Jeg er ansat uden for advokatkontor! 

Jurist eller advokat i privat virksomhed generelt 

Noget, der er mere foreneligt med familieliv - ca. 37 timer per uge 

Selvstændig 

selvstændig virksomhed 

Sport (interesseorganisation, forbund eller stor sportsvirksomhed) 

Universitet 

Universitetet 

Universitetet evt phd 

Ved ikke 

Ved ikke... 
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Hvis du har uddybende kommentarer er du velkommen til at skrive dem 
her: 

(dårlig) Ledelse er et meget overset problem, er min erfaring. Jeg er vild med 
mit job, men jeg kan slet ikke komme overens med min chef. 

Advokatbranchen kunne med fordel indføre højere grad af overskudsdeling - 
også fra lavere anciennitetstrin. 

Der findes allerede ordninger for nedsat tid mv. på min arbejdsplads. 
Problemet er, at det er den ansatte selv, der i høj grad skal administrere 
tiden, og det er mit indtryk, at arbejdsbyrden forbliver nogenlunde den 
samme, man har kortere tid (pga nedsat tid) til at udføre opgaverne i og 
lønnen er reduceret forholdsmæssig. 

Det afgørende for at fastholde mig i branchen er at nedsætte mit 
debiteringskrav uden en for stor lønnedgang. 

Det at jeg af og til overvejer at skifte branche er ikke ensbetydende med, at 
jeg har taget en beslutning om at skifte. Men det er klart, at jo mere jeg som 
medarbejder føler, at familieliv og arbejde ikke hænger sammen, jo nærmere 
kommer jeg en beslutning om, at jeg bliver nødt til at skifte - selv om jeg er 
glad for mit arbejde.   Højere og højere krav i forhold til debitering mv. øger 
ikke motivationen for at blive som advokat. Jeg skal nævne, at jeg har en 
særlig aftale, om at jeg "kun" skal levere 1400 debiterbare timer + alle de 
timer, som ikke er debiterbare (ca. 100-200 pr. år). Samtidig har jeg fået 
stillet et "præstationsmål" på min. 1600 debiterbare timer, som jeg bliver 
målt på ved den årlige evaluering - samt meget høje omsætningskrav, som 
jeg også bliver målt på. Så mit (og min arbejdsgivers) forsøg på at få en 
rimelig aftale, der også kunne tilgodese mit familieliv - har efter min 
opfattelse ikke den store realitet, da jeg ved en overholdelse af aftalen 
alligevel får stemplet ”ikke god nok" på grund af de fastsatte præstationsmål. 
Og det i sig selv er ikke motiverende for lysten til at blive i branchen. 

Det er ikke nok at ændre vilkårne. Arbejdspladskulturen skal også følge med. 
På min arbejdsplads bliver "37-timers advokater" ikke altid behandlet pænt 
og det er ikke alle der mener at vi overhovedet bør have dem. 

Flekstid/deltid lyder flot på papiret - men hverdagen og realiteten er en 
anden, og jeg ville skulle blot arbejde endnu hurtigere for at kunne nå mine 
ting.     Deltid lyder flot, men giver ingen mening hvis arbejdsopgaverne ikke 
begrænses tilsvarende. 

Generelt opfatter jeg advokatbranchen som en syg branche, der er præget af 
et gammelt verdenssyn. Det handler alene om at opnå størst muligt salær, og 
man ser ikke på menneskerne bag tingene. Dette går ud over uddannelsen af 
fuldmægtige, da der fokuseres for meget på omsætning og advokaterne har 
ikke tid til at uddanne fuldmægtigen. Derudover en betændt branche mht. 
overarbejde og de vilkår, der tilbydes til de ansatte. Der gives udadtil en høj 
løn, men prisen herfor er høj og går ud over familieliv mv. 

Har tidligere oplevet at der på ingen måde er plads til familieliv ved siden af 
et job som fuldmægtig. Men har nu skiftet til at andet advokatkontor, der 
virkelig vægter familien, flextid og muligheden for fritid meget højt, så det har 
gjort det muligt for mig at have tid til både familie og et krævende job. 

Har visse geografiske udfordringer pga. bopæl i udkantsområde, hvor der 
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næsten ikke findes akademiske stillinger. Pendler derfor pt., men det er 
uholdbart i længden. 

Jeg "hører" at dem der får nedsat tid/deltid ikke arbejde mindre end andre - 
men blot har mere dårlig samvitighed 

Jeg vil kun skifte branche, hvis der er muligheder for et godt job i en anden 
branche i nærheden af hvor jeg bor 

Kunne godt skifte til andet adv. Kontor. 

men jeg tror uanset hvad at jeg vil have lyst til at prøve noget andet på et 
tidspunkt, specielt i den periode hvor jeg skal have små børn. 

Men vil stadig gerne skifte firma for at skifte fagområde 

Min besvarelse er meget konkret begrundet i et lidt for lille kontor med en 
patriarkalsk leder, som den ene dag er positiv og inspirerende og den næste 
det absolut modsatte. Besvarelsen er altså meget konkret begrundet, og kan 
næppe illustrere arbejdsvilkårene i branchen generelt 

Min løn på 50.000 inkl. pension er for 30 timer om ugen, men da jeg arbejder 
noget mere er min løn i gennemsnit 84.000 ... det er bare ikke lige 
umiddelbart til at afrapportere i skematikken. Desuden har jeg netop 
afkrydset at jeg er i en konsulentvirksomhed, så "ekstraspørgsmålene" er jo 
ikke rigtigt orienteret mod denne situation, hvorfor jeg har besvaret dem ud 
fra de forhold, der var gældende da jeg rent faktisk netop skiftede fra den 
traditionelle advokatverden til en noget mere fleksibel 
konsulentvirksomhed... 

Opgaverne på et advokatkontor er spændende og udfordrende, men det 
kræver samtidig en god ledelse at kunne agere som ansat i stressfyldt og 
hektisk arbejdsmiljø. 

Primært løn og arbejdstid 

Problemstillingen er lidt svær fordi jeg egentlig ikke er utilfreds med min 
stilling og mine muligheder i mit aktuelle job. Sagen er, at jeg pt har lang 
transport fordi jeg er flyttet til Odense og det er jeg ikke villig til at ændre. Pt 
har jeg ikke mulighed for at arb. hjemmefra, og det ville fx gøre en stor 
forskel på sigt, hvis jeg kan få lov til det. Pt er der ikke noget problem, jeg har 
det fint med at pendle og er glad for mit arb., muligheder for udvikling etc., 
men på sigt vil jeg nok gerne skifte bane og evt også stoppe med at pendle. 
Hvis jeg skal finde noget på Fyn, er jeg bare bevidst om, at advokatfirmaerne 
ikke er konkurrencedygtige på løn i forhold til KBH, for arbejdstiden er jo ca 
den samme alligevel og derfor vil jeg nok søge til domstolene i stedet eller 
undersøge mulighederne for en phd og undervisning på Universitetet. 

Spørgsmålet kan efter min overbevisning ikke meningsfuldt kun angå 
ansættelsesvilkår. Mine overvejelser angår i lige så høj grad, 
karrieremuligheder, stress, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsglæde mv. 

 

 

 


