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Advokatyrkets kommersialisering 
 

Advokat Rolf Johansson, Sverige 

 

 

 

1 Inledning 

Mads Bryde Andersen formulerar i sitt förtjänstfulla referat ett antal teser, som 

kommenteras från den affärsjuridiska advokatbyråns perspektiv i ett korreferat av 

kollegan Johan Aalto, vars uppfattningar jag i allt väsentligt delar. I syfte att vidga 

perspektivet och att sätta in diskussionen i ett konkret och verklighetsanknutet 

sammanhang, liksom naturligtvis i syfte att undvika att synpunkter upprepas i alltför 

stor utsträckning, har jag valt att, i stället för att kommentera referentens teser och mot 

dessa formulera antiteser, försöka beskriva, så långt det låter sig göra, den svenska 

advokatverksamheten i allmänhet och den affärsjuridiska advokatbranschen i 

synnerhet och dess kommersiella förhållanden och förutsättningar och i någon mån 

kommentera referatet utifrån detta perspektiv.  

Det kan tyckas inskränkt att fokusera på den svenska advokatbranschen, men 

dels är mina kunskaper och min erfarenhet i huvudsak begränsad till den, dels tror jag 

att branschen ser ut på ungefär samma sätt, i vart fall strukturellt, i de övriga nordiska 

länderna, möjligen med undantag för Island.  

Huvuddelen av min karriär inom advokatbranschen har jag tillbringat i en för 

nordiska förhållanden stor affärsjuridisk verksamhet. Jag har i över 20 år, fram till 

hösten 2008, varit verksam, varav i över 15 år som delägare/partner, i Advokatfirman 

Lagerlöf, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå och Linklaters (efter fusionen 2001). Under 

drygt fem år från januari 2000 var jag verkställande direktör/managing partner i 

Lagerlöf & Leman och Linklaters verksamhet i Sverige. Med början något eller några 

år dessförinnan och under min tid som VD/MP genomgick vår verksamhet en relativt 

omfattande förändring, i mångt och mycket i den riktning som skissas i både Mads 

Bryde Andersens referat och Johan Aaltos korreferat. 

När vi diskuterar frågan om advokatyrkets kommersialisering är det för mig 

samma sak som att diskutera innehållet i och konsekvenserna av den systematiska 

utvecklingen av den egna affärsverksamheten som vissa, men definitivt inte alla, 

advokatbyråer i Sverige på senare år tagit initiativ till och ägnar sig åt. Jag brukar 

använda begreppet affärsutveckling för att beskriva detta. De för den här diskussionen 

mest intressanta delarna av affärsutvecklingen, eller kommersialiseringen om man så 

vill, som delvis också berörs i referatet, handlar enligt min mening om (i) Strategisk 

inriktning, (ii) Specialisering, (iii) Organisation, (iv) Professionell support, 

(v) Ekonomisk struktur (resultatfördelning) och, delvis som en konsekvens av dessa, 

(vi) Lönsamhet. Efter ett inledande allmänt avsnitt om den svenska advokatbranschen 

ska jag ganska kortfattat beröra dessa delfrågor i var sitt avsnitt och avsluta med ett 

kort avsnitt om risker kopplade till den pågående utvecklingen. 
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2 Advokatbranschen i Sverige 

För att sätta in frågan om branschens utveckling mot ett mera kommersiellt tänkande i 

sitt affärsmässiga sammanhang finns det skäl att belysa hur advokatbranschen 

egentligen ser ut. Min utgångspunkt är att endast en del av advokaterna och en mycket 

liten del av advokatbyråerna är involverade i den utveckling mot ökad 

kommersialisering som ostridigt pågår. 

 

2.1 Den svenska advokatbranschen i allmänhet 

 

I Sverige fanns vid årsskiftet 2010/2011 drygt 4 000 (aktiva) advokater (varav drygt 

1 000 kvinnor)
1
. På de svenska advokatbyråerna fanns vid samma tid knappt 2 000 

notarier, d.v.s. jurister som inte var advokater
2
 (varav drygt 1 000 kvinnor). Det är 

intressant, men för den här frågan möjligen, men inte säkert, ovidkommande, att det 

finns en tydlig tendens att andelen kvinnor bland de unga juristerna på advokatbyråer 

är hög och har ökat över tiden. En av branschens kanske viktigaste frågor, som också 

noteras som sådan i referatet, är hur man ska få kvinnorna att stanna kvar i yrket och 

göra karriär. Andelen kvinnliga delägare på de svenska affärsjuridiska 

advokatbyråerna är besvärande låg och utvecklingen över den senaste tiden övertygar 

inte. Den här viktiga frågan är nog värd en egen diskussion på ett kommande nordiskt 

juristmöte. 

Totalt fanns i Sverige vid senaste årsskiftet ca 1 600 advokatbyråer. På den 

största
3
 advokatbyrån var långt över 400 jurister verksamma och den omsatte över 1 

miljard kronor under 2010. Den 50:e största byrån hade ca 10 verksamma jurister och 

omsatte ca 25 Mkr. Totalt på de 50 största byråerna var ca 3 000 jurister verksamma. 

Hälften av landets jurister verksamma på advokatbyrå fanns således på de 50 största 

byråerna. På dessa byråer var knappt 1 400 notarier verksamma. Det betyder att mer 

än två tredjedelar av alla notarier var verksamma vid de 50 största svenska byråerna. 

Den andra hälften av de svenska advokaterna och notarierna var således 

fördelade på de ca 1 550 byråerna som inte var bland de 50 största byråerna i landet. 

Av dessa ca 3 000 jurister var ca 600 notarier. Den typiska, eller genomsnittliga om 

man så vill, advokatbyrån i Sverige består således av två jurister och det finns således 

en notarie på mindre än varannan av dessa byråer. I realiteten fanns det ingen notarie 

på de allra flesta av de 1 550 byråerna, utan de består av en eller två advokater. De 

allra flesta av dessa byråer bedriver en traditionellt uppbyggd, på den individuella 

advokaten baserad allmänpraktiserande advokatverksamhet av närmast 

hantverksmässig karaktär. 

Frågan om advokatyrkets kommersialisering handlar om affärsutveckling. 

Som mycket riktigt noteras i referatet är all advokatverksamhet kommersiell i den 

                                                 
1
 En stor del av informationen i rapporten är hämtad från Advokatsamfundets egen statistik och från 

Affärsvärldens årliga presentation (rankning) av de svenska advokatbyråerna i Konsultguiden. Den 

senare bygger i stor utsträckning på information som byråerna själva tillhandahåller. 
2
 Jag använder i den här rapporten begreppet ”notarie” för att beteckna en jurist som inte är advokat 

men som är anställd på advokatbyrå. Begreppet ”biträdande jurist” använder jag synonymt med” icke 

delägare”, vilket innebär att det omfattar både advokater och notarier. 
3
 Jag mäter storlek i förhållande till byråernas årsomsättning. Den största byrån är störst både mätt som 

antal jurister och årsomsättning och på samma sätt är det med de tre största byråerna.  Därefter finns 

inget sådant samband. 
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meningen att den utgör affärsverksamhet. Det ekonomiska utfallet av verksamheten är 

avgörande för innehavarens eller delägarnas utkomst i form av lön, andra förmåner 

och utdelning från verksamheten. Men någon affärsutveckling i ordets egentliga 

mening förekommer i vart fall för närvarande knappast utanför kretsen av de 50 

största byråerna. I vart fall är det nog inte där man hittar den utveckling som vi i den 

här diskussionen benämner advokatyrkets kommersialisering. I det följande kommer 

jag därför att koncentrera mig på de stora i huvudsak affärsjuridiska svenska 

advokatbyråerna. 

 

2.2 De största svenska advokatbyråerna 

 

De största advokatbyråerna utgör inte någon homogen grupp i fråga om vilken 

verksamhet de bedriver eller hur verksamheten bedrivs. I själva verket är de tämligen 

disparata när det gäller struktur, strategi, fokus och lönsamhet. 

Även om det inte är avgörande för frågan huruvida eller hur affärsutveckling 

bedrivs på byråerna (eller, om man så vill, hur kommersialiserade de är) är det ändå 

av intresse att fundera över de stora byråernas inriktning. Samtliga 50 byråer bland de 

största anger på olika sätt på sin hemsida att de uteslutande eller (mindre vanligt) 

huvudsakligen sysslar med affärsjuridik. (Den största svenska advokatbyrån som 

anger annat än affärsjuridik (nämligen brottmål) som huvudsaklig inriktning låg vid 

årsskiftet 2009/2010 omsättningsmässigt på plats 57.) Min bedömning, tämligen 

ovetenskapligt tillkommen, men baserad på relativt omfattande kännedom om många 

av de stora byråernas verksamhet, är att klart mindre än hälften av de 50 största 

byråerna i Sverige uteslutande sysslar med affärsjuridik, även om begreppet uppfattas 

i vidsträckt mening. De flesta av de större byråerna har visserligen sitt huvudsakliga 

fokus på affärsjuridik, men många karaktäriseras nog bäst som allmänpraktiserande. 

Nästan alla byråerna inom den aktuella gruppen, med undantag för endast en 

dryg handfull, har verksamhet endast i eller störst verksamhet i Stockholm. Många har 

kontor i flera svenska städer och några har kontor utomlands. Knappt tio byråer tillhör 

en internationell organisation med tyngdpunkt utanför Sverige. De första 

internationella inslagen på den svenska advokatmarknaden uppstod under 1980-talet 

och det tidiga 90-talet, en period som kännetecknades av ökad internationalisering i 

näringslivet och en fusionsvåg bland svenska advokatbyråer, som i början på 90-talet 

skapade de då tre största byråerna. De internationella inslagen har olika karaktär; 

några är relativt lösa franchise-strukturer medan andra är fullt integrerade 

verksamheter. En relativt ny och ur den strategiska synvinkeln mycket intressant 

företeelse är två stora finska byråers etablering av kontor i Stockholm. 

I övrigt, och av väsentligt större betydelse för frågan om hur utvecklade 

byråerna är i kommersiellt hänseende, är det stora skillnader inom gruppen av de 

största byråerna när det gäller de delar av verksamhetens inriktning och uppbyggnad 

som jag behandlar särskilt nedan.  

 

3 Strategi 

Många av de stora advokatbyrårena talar gärna om sin strategi eller strategiska 

inriktning. Bortsett från att det naturligtvis är en strategisk fråga om en advokatbyrå 
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ska syssla med affärsjuridik och/eller annan juridisk rådgivning, ligger det ofta inte 

särskilt mycket substans i talet om strategi hos byråerna.  

Advokater, särskilt seniora sådana, är typiskt sett intellektuellt välrustade och 

retoriskt drivna. Delägarmöten med strategiska frågor på agendan kännetecknas av 

vältaliga resonemang och kloka beslut, men när mötet är slut och besluten ska 

omsättas i praktisk handling kommer byråerna till korta. Många stora byråer är 

fortfarande kraftigt individfokuserade och lämnar stort utrymme åt individuella 

initiativ och invändningar. Det motverkar naturligtvis ambitionen att skapa en för 

byrån gemensam strategisk inriktning. Jag återkommer nedan till den ekonomiska 

strukturens betydelse för hur tonvikten fördelas mellan individen och den 

gemensamma verksamheten. 

Den valda strategin har konsekvenser i form av prioriteringar t.ex. när det 

gäller verksamhetens inriktning. Prioriteringar i sin tur innebär inte bara, och kanske 

inte ens i första hand, att välja vad som ska göras, utan att välja vad som inte ska 

göras. ”Mot bakgrund av vår strategiska inriktning ska vi prioritera börsbolag som 

klienter” betyder också, och kanske särskilt, att ”vi ska avstå från att ha andra bolag 

än börsbolag som klienter”. Men det är svårt att som konsult avböja uppdrag som 

andra än börsbolag erbjuder. 

En annan sak är att den strategiska inriktningen har konsekvenser. Den som 

var starkt fokuserad på kapitalmarknadsrätt kände i betydligt större utsträckning än en 

fullservicebyrå av den nedgång i aktiviteterna på börsen, särskilt när det gällde 

introduktioner, som vi upplevde i början på 2000-talet. Och om man som jag var 

koncentrerad på kommersiella fastighetstransaktioner märkte man i större 

utsträckning än andra av att transaktionsmarknaden i fastighetsbranschen fullständigt 

stendog 2008 efter genomförandet av Vasakronan-affären.  

Det är tufft att hålla fast vid en vald strategi när omvärlden förändras. En mer 

allmänt inriktad verksamhet är klart mindre konjunkturkänslig än en mera uttalat och 

snävt inriktad verksamhet. 

För att en beslutad strategi ska kunna implementeras och genomföras 

framgångsrikt måste den dokumenteras och omsättas i konkreta aktiviteter och 

mätbara mål. Många byråer upprättar genomtänkta affärsplaner men inte alla får hela 

delägargruppen med på genomförandet. 

Jag menar att de flesta av de stora byråerna, några av de allra största 

undantagna, i huvudsak är opportunistiska och i det stora hela saknar en väl 

genomarbetad strategi som de också lever efter (om man nu inte menar att 

opportunismen är en strategi i sig). Kommersialiseringen i advokatbranschen har inte 

kommit så långt på det här området som man kunde tro, eller, som jag, önska. 

 

4 Specialisering 

De första ansatserna till specialisering i den svenska advokatvärlden skymtade redan 

för 25 år sedan. Den som gav råd i skattefrågor var tvungen att ha specialistkunskaper 

och ingen som inte hade djuplodande kunskaper i arbetsrätt vågade ge råd inom det 

området. Specialiseringen handlade initialt om risk och ansvar. Efterhand har 

utvecklingen mer kommit att drivas framåt av marknadens krav, inte minst efterhand 

som näringslivet internationaliserats, lika mycket som av den ökade graden av 

komplexitet inom juridiken. 
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Även om specialiseringen således drivits fram från andra håll har den 

kommit att bli ett av de viktigare verktygen för ökad lönsamhet på advokatbyråerna. 

Det framstår som ganska självklart att en konsult som ger råd inom ett relativt snävt 

område som han eller hon behärskar till fulländning tar kortare tid på sig för en 

utredning och kanske också på den kortare tiden kommer till en bättre eller säkrare 

slutsats än en advokat som är mångsysslare. Om de båda kan ta lika bra betalt för sitt 

råd, vilket är rimligt att anta, kommer specialisten att ha högre intäkter per tidsenhet 

än generalisten. 

Konsekvensen av specialisering är således både högre kvalitet i rådgivningen 

och högre intäkter per tidsenhet.  

Det här är de nischade byråernas affärsmodell, men man kan förvånas över 

att de inte i större utsträckning än som sker tar vara på de fördelar av ekonomiskt slag 

som följer av specialiseringen. Man kan se en endast begränsat högre än genomsnittlig 

intäkt per jurist hos de nischade byråerna jämfört med de generellt inriktade 

affärsjuridiska byråerna. Men specialiseringen har vunnit insteg också bland de större 

fullservicebyråerna. Den fungerar väl även där, under förutsättning att 

specialiseringen är ”på riktigt” (det finns många exempel på motsatsen) och under 

förutsättning att specialisterna får hantera alla frågor som har med specialområdet att 

göra. Mer om det lite senare. 

 

5 Organisationen 

De tio största advokatbyråerna i Sverige hade vid det senaste årsskiftet totalt ca 550 

delägare. På dessa byråer var drygt 1 200 biträdande jurister verksamma. I genomsnitt 

gick det således drygt 2 icke delägare på varje delägare på dessa byråer. Vi brukar 

säga att ”ratio”
4
 var drygt 2. Men den genomsnittliga siffran är tämligen ointressant. 

Bland de tio största byråerna i Sverige varierar ratio mellan 1,3 och 7,0. En liknande, 

om än inte lika stor, spridning av ratio återfinner man hos övriga byråer bland de 50 

största. Som kommer att framgå senare är ratio ett viktigt nyckeltal för frågan om 

byråns lönsamhet. 

Organisationens struktur är (eller borde vara) en konsekvens av den valda 

strategin. En byrå som ägnar stor del av sin verksamhet åt stora transaktioner har skäl 

att ha flera yngre jurister anställda per delägare än en byrå som är mera inriktad på att 

leverera all juridik som klienterna efterfrågar, helt enkelt därför att det i stora 

transaktioner finns stora volymer av relativt enkla juridiska handgrepp att utföra. 

Arbetet med ”due diligence” är ett sådant exempel. De skillnader vi ser i ratio mellan 

de stora svenska byråerna är i huvudsak en indikation på olika inriktningar i 

verksamheten.  

En konsekvens av högre ratio, fler biträdande jurister per delägare, är att 

organisationen blir karriäristisk. Efterhand som de yngre juristerna växer upp och blir 

mer erfarna och skickligare behöver de utföra mer kvalificerade uppgifter. Bara om 

byrån kan expandera finns det utrymme för de uppväxande unga juristerna att 

efterhand befordras till högre positioner och till delägare, eftersom de seniora 

biträdande juristerna och delägarna måste kunna försörja flera biträdande jurister med 

arbete. Organisationens pyramidform måste bibehållas. Det finns på en byrå som är 

                                                 
4
 Det förekommer olika definitioner av begreppet ”ratio”. Jag väljer att definiera det som antal 

biträdande jurister (icke delägare) per delägare. 
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fokuserad på transaktioner inget (eller bara ett mycket begränsat) utrymme för 

advokater som inte försörjer unga notarier med arbete. Det innebär att bara ett fåtal 

notarier, de dugligaste, kan avancera inom organisationen. Om man inte befordras får 

man sluta.  

Vi brukar säga att det är ”up or out” som gäller. Det är naturligen inte ett 

särskilt populärt budskap att framföra till de biträdande juristerna, vare sig i samband 

med rekrytering eller som besked till de anställda. Men jag är övertygad om att det är 

bättre att vara tydig med budskapet och att skapa andra attraktionsmoment för de 

biträdande juristerna än att hymla med förhållandet, vilket har varit vanligt i 

branschen. Mer om detta alldeles strax. 

 

6 Professionell support 

Den dyraste resursen på en advokatbyrå är delägarnas tid. Den måste användas på 

effektivast möjliga sätt för de viktigaste uppgifterna. Till detta hör främst den yttersta 

ledningen av verksamheten, ackvisition av nya klienter och uppdrag och utförandet av 

de mest kvalificerade juridiska uppgifterna.  

En stor advokatbyrå liksom andra stora organisationer har behov av 

professionell support inom en rad olika områden. En ekonomifunktion finns och har 

traditionellt funnits på de flesta byråer oavsett storlek. (”Kassan” kallades den när jag 

började på byrån i mitten på 80-talet. Jag förstod aldrig varför, för någon kassa i 

meningen hantering av kontanter var det inte fråga om.) I takt med utvecklingen på de 

större advokatbyråerna har ytterligare funktioner professionaliserats under de senaste 

tio åren. Här några viktiga exempel. 

För 20 år sedan rynkade advokatkåren på näsan åt marknadsföring. 

”Reklam”, hävdade några, ”är förbjudet för advokater enligt Advokatsamfundets 

stadgar”. Så har det aldrig varit, men bakom tanken låg nog också den i 

advokatkretsar relativt generellt omfattade synen att marknadsföring var något som 

bara klåpare i branschen behövde ägna sig åt. Skickliga advokater gjorde bra jobb och 

fick därmed fler uppdrag och fler klienter och hade fullt upp att göra. Bara oskickliga 

advokater, som inte fick några nya uppdrag och som därför hade tid över att åta sig 

nya klienter och uppdrag, behövde marknadsföra sig. Det här är en uppfattning som i 

dag knappast framstår som modern. Varje professionell verksamhet borde ägna sina 

varumärken (de individuella och byråns) och sin relation med marknaden tillbörlig 

uppmärksamhet. De stora byråerna har idag relativt omfattande professionell 

marknads- och PR-kompetens. Delägare är dyra och generellt dåliga (eller i vart fall 

oproffsiga) på strukturellt marknadsföringsarbete. Professionella marknadsförare är 

avgjort billigare och gör ett väsentligt bättre jobb. 

Personalen är en advokatbyrås (och varje annan konsultverksamhets) 

viktigaste tillgång. Med organisationens tilltagande storlek behöver verksamheten 

även professionell kompetens inom HR (Human Resources). De viktigaste 

uppgifterna för HR-avdelningen är att utveckla och genomföra systematiska program 

för (i) delägarnas professionella och personliga utveckling (”PDP – Partner 

Development Program”), (ii) de biträdande juristernas utbildning och utveckling till 

skickliga advokater och delägare och (iii) utvärdering av delägarkandidater och 

antagande av nya delägare i byrån. Särskilt på byråer med hög ratio, där ”up or out” 

gäller, är det viktigt att skapa en alternativ attraktionskraft för byrån på 
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rekryteringsmarknaden. Det sker bl.a. genom professionellt utformade utbildnings- 

och utvecklingsprogram för de biträdande juristerna. Många kommer att lämna byrån 

inom tre till sex år, det står klart redan från början, men om man då som biträdande 

jurist har fått en förstklassig skolning i advokatyrket och omfattande erfarenhet från 

kvalificerade affärsjuridiska uppdrag kommer man att vara attraktiv för andra byråer 

(med annorlunda organisatorisk uppbyggnad) och/eller andra juristjobb om och när 

det är dags att bryta upp. 

Även om det är lätt att inse att den professionella supporten har stor 

betydelse, särskilt för de stora advokatbyråerna, ska man inte sticka under stol med att 

det i vart fall initialt har varit svårt att inom delägarkretsen på byråerna få acceptans 

för att någon annan än en delägare ska ha omfattande inflytande över så viktiga frågor 

som exempelvis personalpolitik och marknadsföring. Det här är kanske den tuffaste 

utmaningen för de professionella marknads- och HR-cheferna som är verksamma på 

de stora byråerna idag. 

 

7 Ekonomisk struktur (resultatfördelning) 

Med en advokatbyrås ekonomiska struktur menar jag det sätt på vilket eller den norm 

efter vilken delägarna sig emellan fördelar resultatet i verksamheten. Det förekommer 

minst lika många sådana strukturer som det finns advokatbyråer. Ingen är den andra 

lik, eller i vart fall inte många är varandra lika, och inom vissa byråer finns det flera 

olika modeller. Man brukar tala om två ytterligheter, den ena ofta målande, som 

referenten säger, benämnd ”eat what you kill” och den andra någon form av 

”likadelning”. De allra flesta system ligger någonstans på linjen mellan dessa två 

ytterligheter. Endast mycket få av de större advokatbyråerna i Sverige tillämpar någon 

av de renodlade ytterligheterna.  

Ett ”eat what you kill”-system kännetecknas av att de individuella 

delägarnas respektive resultat
5
 i verksamheten är starkt kopplat till den egna 

intjäningen eller intjäningsförmågan och de egna kostnaderna. I de enklare systemen 

utgör delägarens egna arvoden för den egna arbetade och debiterade tiden dennes 

intäkter och ett visst belopp eller en viss andel av intäkterna allokeras till att täcka 

gemensamma kostnader (i den mån dessa inte täcks av andra intäkter, exempelvis från 

biträdande juristers debiterbara arbete). I de något mer sofistikerade systemen tar man 

hänsyn till andras debiterade arbete för delägarens ”egna” klienter. I vissa fall ingår 

något element av fördelning mellan delägarna av ”gemensamma” intäkter. 

Grundläggande och särskiljande från andra system är att varje delägare i byrån utgör 

en egen resultatenhet.  

Ett resultatfördelningssystem baserat på någon form av ”likadelning” (ibland 

föraktfullt kallat ”Konsum-modellen”) kännetecknas av att delägarnas resultat i 

verksamheten är starkt kopplat till advokatbyråns gemensamma intäkter och 

kostnader. Det vanligaste systemet i den här kategorin är det som brukar betecknas 

som ”lock-step” och som Johan Aalto beskriver i sitt korreferat. Grundläggande och 

särskiljande från andra system är att byrån (eller den del av byrån inom vilken 

systemet tillämpas) utgör en enda resultatenhet. 

                                                 
5
 Min definition av ”resultat” återfinns i avsnitt 8 Lönsamhet nedan. 
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Någonstans mitt emellan dessa båda resultatfördelningssystem finns en grupp 

system som inom ramen för en gemensam resultatenhet fördelar resultatet, i vart fall 

till en inte oväsentlig del, baserat företrädesvis på delägarnas prestation eller bidrag 

till verksamhetens resultat eller utveckling. Man brukar säga att ett sådant system är 

”performance based”. Inom byrån mäter man på något sätt varje delägares bidrag till 

rörelsen. Vissa system är mer eller mindre matematiskt orienterade och resultatet 

fördelas med tillämpning av en mer eller mindre sofistikerad formel där olika 

kvantifierade parametrar vägs in. Andra är mera subjektivt orienterade och baseras på 

överväganden och beslut som fattas av en särskilt utsedd grupp av ofta tongivande 

delägare (eller byråns styrelse), ibland utifrån mer eller mindre genomarbetade och 

konkreta riktlinjer fastställda av delägarna gemensamt. 

Skiljelinjen mellan olika resultatfördelningssystem går inte mellan mindre 

och större byråer utan den kan snarare hänföras till tradition eller någon form av 

genomtänkt strategiskt övervägande. Det finns relativt små byråer med lock-step eller 

liknande system och några av de riktigt stora byråerna har relativt renodlade system 

baserade på individuella resultatenheter. 

Man kan utan vidare konstatera att valet av resultatfördelningssystem har 

konsekvenser för verksamheten. De incitament för delägarna som de olika systemen 

medför har stor betydelse för delägarnas beteende. Det fungerar på samma sätt som 

ekonomiska bonussystem i vilka företag som helst. Det som mäts och premieras 

kommer att ha hög prioritet för delägarnas beteende. Och beteendet hos i vart fall de 

tongivande delägarna på byrån präglar också övriga medarbetare. Valet av 

resultatfördelningssystem påverkar kulturen på advokatbyrån. 

De incitament som separata resultatenheter eller en gemensam resultatenhet 

skapar har stor, om än kanske inte ensamt avgörande, betydelse exempelvis för hur 

delägarna på byrån betraktar klienterna. Är det delägarens klienter eller byråns 

klienter? Om det spelar roll för den egna plånboken om jag ser saken på det ena eller 

andra sättet så påverkar det mitt beteende. Låt oss återvända till frågan om 

Specialisering (avsnitt 4 ovan). Om jag som delägare tjänar mer pengar på att lösa den 

konkurrensrättsliga frågan själv jämfört med att lämna över den till min kompanjon 

som är expert på området så påverkar det mitt beteende i en riktning. Om jag som 

delägare tjänar mer pengar på att överlämna frågan till experten så påverkar det mitt 

beteende i motsatt riktning.  

Man kan kanske avfärda det här resonemanget med att hävda att delägare på 

stora advokatbyråer är mer sofistikerade än att de låter sig styras av snöd vinning och 

att klientens bästa och kvaliteten i rådgivningen spelar större roll än den egna 

plånboken. Men då tror jag att man underskattar styrkan i de ekonomiska 

incitamenten. Jag har sett förvånansvärt tydliga exempel på vilken betydelse de har i 

praktiken. 

Mot ovanstående bakgrund står det i vart fall för mig klart att valet av 

resultatfördelningssystem också påverkar möjligheten att utveckla affärsverksamheten 

på advokatbyrån. Jag menar att en grundläggande förutsättning för att man ska kunna 

åstadkomma någon form av utveckling av affärsverksamheten är att det finns någon 

gemensam affärsverksamhet att utveckla. Och en grundläggande förutsättning för att 

det ska finnas något gemensamt är att hela byrån utgör en enda och gemensam 

resultatenhet. Hur man inom den fördelar resultatet mellan delägarna har också viss 

betydelse, men en avgjort mindre sådan. 
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Att detta innebär ökade krav på anpassning för delägarna är tydligt. En 

konsekvens av det är att man som delägare i vissa hänseenden, som referenten 

uttrycker det, kommer att känna sig mer som anställd än som ägare, är inte 

nödvändigtvis negativt, men det bör föranleda individen att ta ställning till om en 

sådan anpassning är acceptabel, vilket är en förutsättning för att man ska tillhöra en 

sådan organisation. 

För fullständighetens skull är det värt att nämna att även lock-step-liknande 

resultatfördelningssystem har en del kanske mindre attraktiva konsekvenser. Det är 

lätt att inse att ett sådant system fungerar väl bara om delägarna bidrar någorlunda lika 

mycket till verksamheten. En konsekvens av det är att den delägare som inte bidrar 

tillräckligt knappast på sikt kan vara kvar som delägare i byrån. Det här kan 

naturligtvis skapa spänning mellan delägarna. En liknande konsekvens är att det blir 

avgjort viktigare att de advokater som utses till delägare i byrån passar in i den kultur 

som är byråns och kan bidra någorlunda likvärdigt till verksamheten. Ett individuellt 

baserat resultatfördelningssystem hanterar den här typen av frågor automatiskt. 

 

8 Lönsamhet 

Lönsamhet är en viktig faktor, kanske den viktigaste, för frågan om hur 

affärsverksamheten mår och, minst lika viktigt, hur dess framtid ser ut. Det är inte 

främst (eller, om man är delägare, i vart fall inte bara) en fråga om hur delägarnas 

privatekonomi gestaltar sig. Än viktigare för verksamheten, för de biträdande 

juristerna, för de övriga anställda och för klienterna, är det att lönsamhet handlar om 

att skapa resurser i verksamheten. God lönsamhet skapar utrymme för investeringar, 

skapar stabilitet åt de anställda, skapar attraktionskraft i rekryteringsarbetet, borgar för 

en positiv framtid m.m. Men lönsamhet måste tillåtas vara en konsekvens av de 

strategiska överväganden som styr utvecklingen av verksamheten, inte en egen 

drivkraft. 

Om det är lätt att få tag på information om omsättning och organisatorisk 

struktur på de svenska advokatbyråerna är det näst intill omöjligt att komma över 

tillförlitlig information om byråernas lönsamhet. Visserligen är de flesta 

advokatverksamheters årsredovisningar offentliga handlingar, men inte mycket mer 

än omsättning (om ens det) går att utläsa från dem. 

Med en advokatbyrås vinst menar jag alla byråns intäkter minus all kostnader 

som inte utgör ersättning i någon form till delägare. Eftersom delägare tar ut 

ersättning från advokatbyrån på många olika sätt och i många olika former är det mest 

relevant att betrakta alla former av ersättning till delägare, vare sig de utgör lön, 

utdelning, förmåner i form av fri bil, pensionsförsäkring, kurser på Maldiverna eller 

annat, som en del av resultatet. Med den definitionen av resultat, som också enligt min 

mening är den mest relevanta och intressanta, blir det mindre problematiskt att 

uppskatta lönsamheten och blir det möjligt att någorlunda rättvist jämföra resultat och 

lönsamhet mellan i vart fall de stora advokatbyråerna.  

En välskött affärsjuridisk advokatverksamhet har (eller borde ha) en 

vinstmarginal mellan i runda tal 45 och 55 procent (av omsättningen). Jag utgår i 

resonemanget nedan från att alla byråer bland de 50 största i Sverige har en 

vinstmarginal om ca 50 procent. Så är det inte, men man kommer sanningen ganska 

nära med den approximationen. 
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Eftersom byråerna varierar kraftigt i storlek och eftersom lönsamheten på 

byrån handlar om ersättningen till delägarna är det intressanta jämförbara nyckeltalet 

resultat per delägare. Med min approximation ovan är det lätt att ta fram någorlunda 

korrekta och relevanta uppgifter baserat på byråernas omsättning och antal delägare.
6
  

Jag vill vara tydlig med att det här resonemanget handlar om advokatbyråns 

lönsamhet, inte om den enskilda delägarens ersättning. Eftersom 

resultatfördelningssystemen varierar kraftigt mellan byråerna och resultatet inom 

byråerna kan vara kraftigt ojämnt fördelat mellan delägarna är det inte möjligt att dra 

några slutsatser om enskilda delägares ersättning. Det vore inte heller särskilt 

intressant ur affärsutvecklingsperspektivet. 

Bland de tio största advokatbyråerna i Sverige varierar årsresultatet per 

delägare, definierat enligt ovan, mellan drygt 2 Mkr och drygt 11 Mkr. Det är en 

enorm skillnad. Även bland byråerna på plats 11 – 50 är skillnaden i lönsamhet 

mycket stor. Resultatet per delägare och år varierar i den gruppen mellan drygt 1 Mkr 

och drygt 8 Mkr. Den näst mest lönsamma byrån återfinns i denna grupp.  

Det är således inte storleken som avgör lönsamheten. Däremot finns det en 

mycket tydlig, om än inte helt linjär, korrelation mellan ratio och lönsamhet. Det är 

kanske inte förvånande att delägare, som förser flera biträdande jurister med arbete 

och tar del av det resultat som de biträdande juristerna genererar, tjänar mer än 

delägare, som näst intill uteslutande tar del av resultatet av det egna klientarbetet. 

Sambandet mellan lönsamhet och ratio är också långt mycket tydligare än det mellan 

lönsamhet och intäkt per jurist (d.v.s. genomsnittligt arvode per timme och antal 

arbetade debiterbara timmar per jurist). 

 

9 Risker 

Finns det då inga risker med kommersialiseringen av advokatyrket? Jo, det finns nog 

en hel del risker med den pågående affärsutvecklingen. Men jag är övertygad om att 

det går att bedriva en sund affärsutveckling på advokatbyråerna och samtidigt 

honorera advokatyrkets främsta kärnvärden, som enligt min mening är integritet, 

oberoende och rättrådighet. Inom ramen för dessa värden är det advokatens uppgift att 

utan andra hänsyn företräda klientens intressen. 

En risk är att frågan om lönsamhet tar över ambitionerna att utveckla 

verksamheten och att det leder till ett ensidigt fokus på resultatet. Det leder ofta till 

kortsiktiga lösningar på bekostnad av den sunda långsiktiga utvecklingen. Ett sådant 

exempel vore att driva utvecklingen av ratio längre än som motiveras av den 

strategiska inriktningen på verksamheten. Ratio kan påverkas i positiv riktning av 

ökad rekrytering av unga jurister (bredda basen) och av att stänga dörren till 

delägarskap för seniora biträdande jurister och/eller göra sig av med delägare (smala 

av toppen). Det finns nog en balanspunkt där verksamheten och ratio samverkar 

positivt. Att gå förbi den punkten leder ofta till någon form av rovdrift på de 

biträdande juristerna, vilket rimligen inte är hållbart långsiktigt. 

                                                 
6
 Det finns naturligtvis i detta en del felkällor som är svåra att komma förbi. Som exempel kan nämnas 

ett en del byråer har ”delägare” av olika kategorier där alla inte tar del av byråns resultat – ”salaried 

partners”, ”specialist partners” etc. – men min uppfattning är att detta inte stör bilden i någon större 

omfattning. 
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En annan risk är att ett ensidigt fokus på hög lönsamhet ger fel signaler till 

marknaden och attraherar människor med fel värderingar till verksamheten. För att 

advokatverksamheten ska utvecklas väl krävs att de flesta medarbetarna har en 

grundläggande inställning till verksamheten som ligger i linje med de grundläggande 

värderingarna (kärnvärdena) som jag nämnt ovan. Om andelen medarbetare som har 

ett annat fokus (kortsiktigt ekonomiskt utfall) ökar finns det en påtaglig risk för att 

kulturen i verksamheten tippar över och utvecklingen går åt fel håll. 

 

10 Avslutning 

Advokatverksamhet har en särställning i samhället baserat på dess viktiga uppgift 

inom ramen för rättsordningen. Advokatens ställning är i olika hänseenden 

privilegierad. Mot detta svarar advokatens plikt att arbeta inom ramen för de 

kärnvärden som är gemensamma för all advokatverksamhet. Jag har angivit dem (så 

som jag uppfattar dem) ovan. Går det att med bibehållen anknytning till dessa 

kärnvärden utveckla advokatverksamheten i kommersiell riktning? Det är, som jag ser 

det, kärnfrågan i diskussionen. 

Min uppfattning är att det går. Jag tycker att korreferenten Johan Aalto 

uttrycker det väl när han hävdar att det i all affärsverksamhet och yrkesutövning måste 

ingå element av både grundläggande värderingar (etik) och kommersiellt tänkande. 

Därvidlag har advokatyrket ingen särställning. Därmed inte sagt att alla utövare av 

advokatyrket kommer att lyckas att förena dessa båda faktorer. Men det är i och för 

sig inget nytt.  

Sammanfattningsvis menar jag att advokatyrket är föremål för 

kommersialisering i den meningen att det pågår ett visst mått av medveten 

affärsutveckling bland några av de större affärsjuridiska advokatbyråerna. Det är en 

önskad och positiv utveckling även om den är förenad med en del risker. 

I själva verket pågår det enligt min mening alltför lite av medveten 

affärsutveckling i branschen. En fiende i sammanhanget är nog det förhållandet att det 

är ganska lätt att driva en affärsjuridisk advokatbyrå med rimlig lönsamhet. Man 

behöver inte anstränga sig särskilt mycket för att resultatet av verksamheten ska förse 

delägarna med en ersättning för sina insatser som ger en god levnadsstandard. Å andra 

sidan kan man med relativt begränsade åtgärder åstadkomma ganska omfattande 

positiva effekter därutöver utan alltför stora ansträngningar under förutsättning att 

delägarna är överens om tagen.  

En förutsättning för det är att det finns någon gemensam verksamhet att 

utveckla. 

Jag förutser att agnarna kommer att skiljas från vetet under de närmaste åren. 

Utvecklingen har kommit så långt hos vissa byråer att man redan nu kan se en skillnad 

mellan de byråer som baserar sin utveckling på genomtänkta strategiska 

överväganden och andra byråer. De större affärsjuridiska advokatbyråer som driver 

sin verksamhet integrerat och baserat på en genomtänkt och välformulerad plan för 

utveckling av affärsverksamheten kommer att bli avgjort mer framgångsrika än de 

opportunistiska och individbaserade byråerna. Det kommer att krävas ett starkt 

ledarskap på byråerna för att de nödvändiga förändringarna ska kunna åstadkommas. 

 




