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Professor dr. juris. Mads Bryde Andersen har foretatt en analyse av faktiske og 

skjønnsmessige momenter knyttet til advokatyrkets kommersialisering som ender opp i 

10 teser. Korreferentene, advokatene Rolf Johannson og Johan Alto har valgt to noe 

ulike opplegg i sine referater. Rolf Johannsons referat tar utgangspunkt i en 

fremstilling av situasjonen i Sverige, uten direkte å knytte analysen opp mot hver 

enkelt av de 10 tesene, mens Johan Alto utvikler antiteser med utgangspunkt i tesene. 

I mitt referat har jeg valgt å konsentrere meg om de av tesene, som etter min 

vurdering er særlig sentrale. 
 

Tese 1: Det sentrale i advokatens forhold til klienten er at denne skal representeres 

uavhengig av andre interesser og om nødvendig med stor kraft. Kravet til 

uavhengighet har stått og står sentralt som begrunnelse for advokaters særlige 

rettigheter og plikter. 

Advokatmonopolet ble innført i Norge i 1936. I dag er dette betydelig myket 

opp. Advokatenes prosessmonopol er fortsatt i behold. 

I motsetning til de fleste andre frie yrker kan advokatvirksomhet i Norge bare 

eies av såkalte aktive eiere i virksomheten. Andre kan heller ikke sitte i virksomhetens 

styre. Dette kravet skiller advokatvirksomhet fra de fleste andre næringer og liberale 

yrker, der kjøp og salg av eierinteresser ikke er underlagt eierbegrensninger. 

Begrunnelsen finner vi i kravet til uavhengighet. Eksterne eieres krav om høyest 

mulig profitt, skal ikke kunne påvirke advokatens beslutninger. Denne sperren alene 

gjør advokatvirksomheten mindre kommersiell enn andre næringer og liberale yrker. 

Advokatens rolle i domstolen er en sentral begrunnelse for kravet til 

prosedyreerfaring for å få advokatbevilling. En bevilling forutsetter i tillegg at et 

relativt omfattende kurs er gjennomført. Advokatforeningen har vært utsatt for et 

press blant annet fra de større forretningsadvokatfirmaene for å lempe på kravet til 

prosedyreerfaring, da disse har problemer med å skaffe tilstrekkelig med rettssaker til 

et stort antall advokatfullmektiger.  

For meg er det ikke opplagt at advokatbevilling er noe ikke prosederende 

jurister skal ha ”krav” på. En stor del av de større forretningsadvokatfirmaenes 

virksomhet refererer seg til annet arbeid som også utføres av rådgivere med andre 

typer utdannelse og erfaring. Det er ingen automatikk i at rettigheter og plikter som er 

utviklet og begrunnet i advokatens arbeid for domstolen skal omfatte alle advokater 

uavhengig av arbeidets art. 

                                                 
1
 En rekke faktiske opplysninger er hentet fra disse artiklene: 

▪ Advokat Merete Smith og advokatfullmektig Jan Rino Austdal, Lov og Rett 2011 s. 25-41. 

Advokatyrket i en omskiftelig tid. 

▪ Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010 av Harald Espeli. Det nordiske 

historikermøtet 11-14. august 2011. 
▪ Selma Therese Lyng, 12/2008. Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut 

av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar. 
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Aksjeselskapsformen kan som for andre liberale yrker benyttes for 

organisering av advokatvirksomhet, men også her finner vi en klar forskjell. Av 

hensyn til den allmenne tillit i befolkningen kan ikke den utøvende ansvarlige 

advokats personlige ansvar begrenses gjennom valg av selskapsform. Det er 

nærliggende å stille spørsmål ved om begrunnelse for advokatens personlige ansvar er 

særlig treffsikker for hoveddelen av den virksomheten som de store 

forretningsadvokatfirmaene utøver i konkurranse med andre profesjoner. Er det i 

befolkningen et særlig behov for tillit til transaksjonsadvokaten i motsetning til 

transaksjonsøkonomen? 

I Norge har vi fastholdt idealet om advokaten som generalist. Dette var 

begrunnelsen for at Advokatforeningen besluttet ikke å gjennomføre en 

godkjennelsesordning for spesialister innenfor de ulike rettsområder. Standpunktet 

harmonerer med vår domstolsordning som er innrettet på dommeren som generalist. 

Særdomstoler har hittil ikke fått gjennomslag av noen betydning i Norge. Dog, det er 

selvfølgelig svært mange advokater som på lik linje med advokater i de øvrige 

nordiske land, har spisset sin praksis. 

Lovgivningen knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet er plassert i 

domstolsloven. Dette viser igjen at advokatvirksomhet naturlig har vært knyttet opp 

mot virksomheten i domstolene. 

Et særlig tema er advokatens taushetsplikt knyttet til betroelser fra klienten. 

Taushetsplikten er for advokater på lik linje med taushetsplikten for leger og prester 

begrunnet i at klienten må kunne betro seg til en advokat for å få råd, samtidig som 

denne skal ha trygghet for at advokaten ikke kan bringe betroelsen videre uten 

klientens samtykke. Taushetsplikten er satt under et betydelig press i Norge blant 

annet fra skattemyndigheten og fra Økokrim. Et av eksemplene som benyttes er at det 

er vanskelig å begrunne at en transaksjon som ellers ville vært transparent kan skjules 

bak advokatens taushetsplikt. Det er krevende å få aksept for å opprettholde helt 

sentrale rettigheter og plikter knyttet til advokaters taushetsplikt på områder hvor 

oppgaven ofte blir utført av rådgivere, som ikke er advokater, og som konkurrerer 

med advokatvirksomhet. 

Likheten mellom virksomheten i de større forretningsadvokatfirmaene og 

annen nasjonal og internasjonal rådgivningsvirksomhet er stor. Samtidig som 

ulikhetene mellom den tradisjonelle advokatvirksomheten og hovedvirksomheten i de 

større forretningsadvokatfirmaene synes å øke. Konsekvensen er at de tradisjonelle 

advokatrettigheter og plikter settes under press fra ulike kanter. Hva som blir 

resultatet av denne utviklingen er vanskelig å ha noen sikker formening om, men en 

mulig utvikling er at reglene ikke blir ensartede for alle typer advokatvirksomhet. 

 

Tese 5: Markedet for advokattjenester i Norden har gjennom de siste 10 år hatt en 

sterk vekst. Kanskje har veksten vært sterkest i Norge i denne perioden begrunnet i 

utviklingen i vår oljeindustri som skjøt fart fra midten av 70-tallet. Markedet for 

advokattjenester var i 1974 på ca. 230 mill. kroner, i dag er det rundt 10 milliarder. 

I 2009 sysselsatte 3 % av advokatfirmaene 42 % av alle advokater og 

advokatfullmektiger. 75 % av advokatfirmaene i Norge er enkeltforetak og 

sysselsetter 31 % av advokatene. 
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Veksten i antall advokater inklusive advokatfullmektiger fra 70-tallet og frem 

til 2006 representerer en tredobling til noe over 5 000 advokater. Veksten har fortsatt 

og antallet var i 2010 godt over 6 000 advokater. 

De største inntektsforskjellene finner vi mellom enkeltmannsforetak og 

partnerne i de største forretningsadvokatfirmaene, hvor enkelte advokater har 

inntekter tilsvarende topplederlønninger i næringslivet. En ikke ubetydelig del av 

disse høye inntektene skriver seg fra systemverdi knyttet til eierskapet. Smith og 

Ausdal legger til grunn i sin artikkel at det er flere advokater i Norge som tjener under 

kr 500 000 enn det er advokater som tjener over 2 mill. kroner.  

Strukturen med et stort antall enkeltmannsforetak innebærer at tradisjonell 

advokatvirksomhet utøves av et stort antall generalister. En stor andel av denne 

virksomheten knytter seg til arbeid i domstolen. Disse virksomhetene, som er små, har 

ikke gjennomlevet radikale endringer i sitt forretningskonsept selv om moderne 

tekniske hjelpemidler og systemer inngår i rammen for virksomheten. 

 

Tese 9: For alle kunnskapsbedrifter er høyt kvalifiserte medarbeidere den helt sentrale 

forutsetning for å lykkes. Det samme gjelder for advokatvirksomhet. Utfordringen blir 

særlig stor for de større forretningsadvokatfirmaene, da disse sysselsetter mange 

ansatte advokater. Et vanlig forholdstall er en partner pr. to ansatte advokater/ 

advokatfullmektiger. 

Advokatforeningen i Norge har gjennom de senere år vært opptatt av 

rekruttering av kvinner til advokatyrket, begrunnelsen ligger i dagen. 

Fra 1998 har kvinner vært i flertall blant uteksaminerte jurister. I dag er mer 

enn 60 % av studentene kvinner. Kvinneandelen i advokatfirmaene har vokst fra 

omlag 5 % i 1985 til omlag 30 % i 2010. Kvinneandelen blant partnere i norske 

advokatforetak er lavere enn både i Sverige og Danmark. I Norge ligger 

partnerandelen på 11,5 %, mens den i de større forretningsadvokatfirmaene utgjør i 

størrelsesorden 8 %.  

Kvinneandelen blant partnere i Sverige oppgis i Lyngs undersøkelse fra 2008 

å være 14,4 %, Danmark 15,5 %, USA 19 % og England 23,5 %.  Andel kvinnelige 

partnere i Norge lå mer eller mindre fast fra 2004 og frem til 2008. 

Andelen kvinnelige ansatte advokater i Norge har i perioden 2004 til 2008 

ligget på i underkant av 40 %  og for advokatfullmektiger hele 50%. I grove trekk 

finner vi tilsvarende tall for disse advokatkategoriene i Sverige, Danmark, USA og 

England. 

Hovedutfordringen for advokatvirksomheten er dels hvordan tiltrekke seg de 

gode, kvinnelige advokatene, og viktigere – fordi kvinner søker til 

advokatvirksomheten – hvordan beholde de dyktige kvinnene. 

Dyktige medarbeidere er helt sentrale for å kunne oppfylle klientens behov 

for kvalitet og dernest kvalitetsprodukter avleirer nye oppdrag. Virksomheten er også 

avhengig av høyt kvalifiserte medarbeidere for å opprettholde og videreutvikle sitt 

omdømme og sin inntjening. Det er ikke lett å forsvare en firmastrategi som stenger 

seg selv ute fra mer enn 50 % av det aktuelle markedet for rekruttering. Endelig er det 

svært dårlig drift også økonomisk ikke å legge til rette for at dyktige ansatte blir lengst 

mulig etter at hoveddelen av opplæringsperioden er avsluttet. 

Lyngs undersøkelse viser at de kvinnelige fullmektigene starter med samme 

ambisjon som sine mannlige kollegaer. Undersøkelsen viser også at det ikke er noen 



Else Bugge Fougner 

500 

 

forskjeller i karriereprogresjon blant kvinner og menn uten barn. Problemet starter 

etter at de kvinnelige fullmektigene/ advokatene er tilbake etter sitt første barn og øker 

med antall barn. 

De kvinnelige advokatfullmektigene/advokatene som ble intervjuet og som 

ikke hadde barn beskrev en positiv spiral. De fakturerte på eller over norm, fikk 

strålende tilbakemeldinger og evalueringer, følte seg verdsatt og fikk opprykk og gode 

lønnsoppgjør. 

Etter at de kom tilbake fra permisjon beskriver de sin situasjon med 

stikkordet – ”tom pult syndromet”. 

Oppgavene var få. De advokater som de tidligere hadde arbeidet tett opp mot 

hadde etablert nye arbeidslinjer og klientene hadde fått nye kontakter i firmaet. 

Situasjonen beskrives som frustrerende og til dels meningsløs. Deretter føler de seg 

forbigått og degradert. Disse dyktige kvinnene ønsker ikke å fortsette på denne måten, 

de slutter. Eller som en av dem som ble intervjuet uttalte:  

”Enten så er jeg på A-laget hvor jeg kan få være med på gøye ting, eller så 

gidder jeg ikke å være der, da vil jeg heller være på A-laget på en annen 

arbeidsplass.” 

En annen uttalte kort og fyndig: ”Jeg var uerstattelig, nå er jeg 

utilstrekkelig.” 

En helt avgjørende forutsetning for å få dyktige kvinnelige advokat-

fullmektiger og advokater til å bli er at arbeidsgiver har særlig oppmerksomhet og 

oppfølging i fasen hvor disse kvinnene kommer tilbake etter fødselspermisjon. 

En annen faktor som er viktig er å få aksept for deling av fødselspermisjon 

mellom far og mor og deling av omsorgsansvar i hjemmet for på denne måten å 

etablere mest mulig like muligheter for kvinner og menn. Advokatfirmaet Hjort, hvor 

jeg er partner, er det advokatfirmaet i Norge blant mellomstore og store 

advokatfirmaer som har størst andel av kvinnelige partnere. 1/3-del av våre partnere er 

kvinner. Vi formidler både til kvinnelige og mannlige ansatte at de må arbeide for å få 

til en likedeling av ansvar og oppgaver i hjemmet og at fødselspermisjonen må deles 

mellom mor og far. I mange firmaer vil denne type samtaler være krevende, fordi de 

mannlige partnerne i all hovedsak har organisert seg slik at de er avhengig av at 

ektefelle/samboer ikke arbeider eller arbeider i redusert stilling. Liv og lære er viktig 

for å få gjennomslag. Troverdighet er en forutsetning for å få gjennomslag. 

At tilsvarende utfordringer gjelder enkelte mannlige advokater og 

advokatfullmektiger er selvsagt, men i dette mannsdominerte panel har jeg funnet der 

riktig å ha særlig fokus på rekruttering av dyktige kvinner.  

Helt til slutt – jeg er overbevist om at det ikke vil være mulig å få kvinnelige 

advokater som gruppe - uansett hvor fremragende de er, til gjennom et liv som 

advokat i hovedsak å fokusere på timer og omsetning, men dette ville da også for de 

fleste av oss representere et meningsløst liv. 

 

 

 


