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Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och 

inledde med att påpeka att ekonomiska hänsyn och faktorer under ett antal år i allt 

högre grad har kommit att påverka advokatyrket och tillade följande. Centrala faktorer 

i detta sammanhang har varit specialiseringen inom advokatyrket, med utveckling av 

delkulturer, en förändrad klientmarknad, globaliseringen, ökningen av transnationell 

rådgivning och olika delägarformer för advokatbyråer, särskilt angående 

resultatfördelning. 

Frågeställningen på mötet handlar bland annat om vad denna utveckling 

innebär för upprätthållandet av yrkets kärnvärden och för den särställning som 

advokatyrket har i olika avseenden. Diskussionen är av betydelse eftersom advokater 

spelar en allt viktigare roll i samhället generellt och de stora advokatbyråerna har 

blivit essentiella spelare i affärslivet. Olika aspekter av ämnet kommer att diskuteras 

till exempel vad det är vi kallar kommersialisering i detta sammanhang, vilka 

drivkrafter som finns bakom den, huruvida den har olika effekter på små och stora 

advokatbyråer och om advokatyrkets särställning håller på att försvinna. Centrala 

frågor är om kommersialiseringen faktiskt innebär en risk för advokaters kärnvärden, 

hur viktigt det är att upprätthålla advokatyrkets särställning och vad vid tycker om 

utvecklingen generellt. Frågor om rekryteringsutmaningar, livskvalitet och likställdhet 

av kön på advokatbyråer kan också bli aktuella. 

 

Debattledaren introducerade därefter panelen och gjorde mötesdeltagarna 

uppmärksamma på de praktiska detaljerna angående mötet och mötesförhandlingarna. 

 

Referenten, juris doktor, professor Mads Bryde Andersen, Danmark inledde 

seminariet genom att kortfattat redogöra för de tio teser han presenterat mer ingående 

i sitt referat. De inledande fem teserna hänför sig frågan om vilka förändringar som 

skett inom advokatyrket, medan de avslutande fem teserna behandlar frågan om 

huruvida de förändringar utvecklingen har inneburit har varit positiva eller negativa. 

Tes 1. Advokatyrket skiljer sig från andra fria yrken genom att en advokat är 

underställd särskilda förpliktelser. Dessa förpliktelser har sitt ursprung i att advokaten 

förutsattes vara en aktör i domstol. Advokatetiken har följaktligen präglats av 

domstolsarbetet och har gett yrket en särställning.  

Tes 2. Numer arbetar advokaterna i större utsträckning med rådgivning 

utanför domstolarna, varför advokaternas självbild och etik förändras. Etiken påverkas 

av faktorer som vilken tjänst som levereras, till vem man levererar den, i vilket skede 

man levererar tjänsten och om man gör det i egenskap av advokat på en stor eller liten 

advokatbyrå.  

Tes 2. Eftersom advokatrådgivning ursprungligen var av generell natur, det 

vill säga att en advokat kunde ge rådgivning inom i stort sett vilket juridiskt område 
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som helst, så har specialiseringen och globaliseringen i branschen medfört stora 

förändringar för advokater samt ökat konkurrensen advokater emellan. Utvecklingen 

mot specialisering och globalisering är tydligast på de stora advokatbyråerna, där 

konkurrensen har ökat. Advokaterna möter nu även konkurrens från andra typer av 

rådgivare, som exempelvis revisorer, och även från advokater i utlandet.  

Tes 4. De stora advokatbyråerna, som drivs enligt en affärsmodell som 

särskilt efterfrågas av transnationella klienter, har antagit den utmaning som 

globaliseringen har ställt advokatyrket inför. Det har lett till att de stora affärsjuridiska 

advokatbyråerna har utvecklat likartade affärsmodeller med stordrift, likadelning av 

verksamhetens resultat och fakturering på löpande räkning. Denna affärsmodell lockar 

ett likartat klientel, nämligen stora internationella klienter.  

Tes 5. Mindre advokatbyråer har inte genomgått en liknande utveckling. 

Deras affärsmodell har sett ungefär likadan ut under de senaste femtio åren. De 

tillhandahåller tjänster åt små och mellanstora klienter och möter konkurrens ifrån 

andra juridiska rådgivare. Deras affärsmodell är mer personfokuserad. De uppnår 

större flexibilitet i sin verksamhet genom att inte vara så specialiserade. De 

samarbetar ofta med andra mindre advokatbyråer i kedjor under samma namn. De har 

lägre inkomster än de stora byråerna och deras klienter är mindre och mer lokala.   

Tes 6. Advokatbyråerna är bra på att prestera högre avkastning, men de har 

förlorat marknadsandelar på området för personrådgivning till bland andra 

intresseorganisationer, myndigheter och revisorer. Situationen för de mindre firmorna 

har därigenom blivit mer osäker.  

Tes 7. Mycket pekar på att klienternas lojalitet mot advokaterna är mindre 

idag än tidigare, vilket hänger samman med specialiseringen. Det är inte längre som 

förr, att en advokat kan ge rådgivning till en klient på alla juridiska områden. En 

klient kan därför inte vända sig till en och samma advokat med alla sina juridiska 

problem. Specialiseringen har även lett till en ökad priskonkurrens. Klienten betalar 

mer, men har också högre förväntningar på advokatens tjänster varför klienten numer 

oftare byter advokat. Utvecklingen har gett upphov till nya intressekonflikter för de 

stora byråerna eftersom klienten har en klientrelation till hela byrån och inte endast till 

en enskild advokat. De små advokatbyråerna upplever inte samma problem eftersom 

advokaterna där har en personlig relation till klienten, vilket inte i samma utsträckning 

diskvalificerar dem i förhållande till presumtiva klienter.  

Tes 8. Advokaten har blivit en anställd på byrån, till och med i egenskap av 

delägare. Ledningen av en stor advokatbyrå sker på bekostnad av advokaternas 

självbestämmande. Den frustration som vissa advokater kan uppleva på grund av detta 

är en utmaning för affärsmodellen.  

Tes 9. De stora advokatbyråerna står inför en betydande utmaning vad gäller 

rekryteringen av nya medarbetare. De stora byråernas affärsmodell förutsätter att 

medarbetarna arbetar ett stort antal timmar om dagen, inte bara vid arbetstoppar utan 

jämt och ständigt. Det stora arbetsuttaget gör att arbetet inte går att kombinera med ett 

fungerande familjeliv, och många kvinnor slutar när de är i trettioårsåldern. 

Specialiseringen innebär också mer rutinarbete.  

Tes 10. Fortsätter utvecklingen åt samma håll kommer det att bli svårt att 

hålla fast vid kravet på en juridisk utbildning för att få bli delägare samt förbudet mot 

multidisciplinära partnerskap. Eftersom verksamheten inte längre är förankrad i 

domstolen skulle det kunna uppstå verksamheter där rådgivarna har olika yrken. 
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Korreferenten, senior partner, advokat Johan Aalto, Finland, inledde sitt anförande 

med ett citat ur the Economist som han tyckte sammanfattar utvecklingen i 

advokatbranschen på ett bra sätt; ”Lawyering is becoming more of a business than a 

profession. Some lawyers decry this. Others welcome it. Few deny it.” Han 

redogjorde därefter för huvudpunkterna i det av honom utarbetade korreferatet. 

 

Korreferenten, advokat Rolf Johansson, Sverige, konstaterade inledningsvis att 

advokatyrkets kommersialisering för honom är detsamma som affärsutveckling inom 

advokatbranschen. Därefter gick han vidare med att i sitt anförande redogöra för 

huvudpunkterna i det av honom utarbetade korreferatet. 

 

Korreferenten, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Norge redogjorde för 

huvudpunkterna i det av henne utarbetade korreferatet. 

 

Høyesteretsdommer Jon Stokholm, Danmark: Advokatetiken har sin grund i det 

faktum att det traditionellt existerar en informationsmässig asymmetri mellan klienten 

och advokaten. Klienten kan inte värdera riktigheten av den rådgivning som ges eller 

rimligheten av det begärda arvodet. Därför finns ett behov av skydd av klienten. På 

senare tid har det skett en utveckling där stora företag har egna juridiska avdelningar 

med egna jurister som kan värdera den juridiska rådgivningen och som också kan 

värdera arvodets rimlighet eftersom de själva kan lika mycket juridik som rådgivaren. 

Dessa klienter har inte behov av det skydd som den traditionella advokatetiken ger. 

Denna utveckling sätter den traditionella advokatetiken under press eftersom varken 

de advokater som levererar rådgivningen eller deras klienter har behov av 

advokatetiken.  

De stora advokatverksamheterna har arbetat ganska hårt för att introducera 

den anglosaxiska avtalsmodellen i motsats till den skandinaviska. Det medför att det 

produceras många stora och besvärliga kontrakt och att det har införts nya institut som 

due diligence, som vi inte tidigare har haft behov av. Transaktionsomkostnaderna i 

den anglosaxiska avtalsmodellen är väsentligt högre än i den skandinaviska, men det 

som är en transaktionsomkostnad för klienten genererar inkomst för 

advokatverksamheten, vilket motiverar advokatverksamheterna att införa denna 

modell. Den utvecklingen harmonierar också med att advokatverksamheterna har 

infört timdebitering på löpande räkning. Advokaterna har då inget incitament att bli 

färdiga med uppdraget och en advokatbyrå kan sätta hur många medarbetare som 

helst på ett projekt, vilket också sker. Advokatverksamheterna har blivit så 

kommersiella att de betraktar klienterna som mjölkkor. Advokaterna har inte längre 

samma långvariga relation till sina klienter utan betraktar sig själva som ”service 

providers”. Denna utveckling har lett till intressekonflikter och en del börsskandaler i 

Danmark under det senaste året på grund av att advokater inte tackar nej till uppdrag i 

den omfattning som de borde, och som de gjorde förr med den traditionella 

advokatetiken.   

 

Direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen, Danmark: Kännetecknande för den här 

debatten är att det är advokater som har talat om interna förhållanden i branschen med 

fokus på advokaternas lönsamhet och på hur lönsamheten kan öka. En annan aspekt 
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som borde behandlas är vad det innebär för samhället att det sker en 

kommersialisering av advokatyrket. Det må vara positivt för näringslivet, delägarna 

och juristerna att de tjänar mycket pengar, men frågan är vad det betyder för 

allmänheten som behöver tillgång till en advokat. När advokaterna höjer sina arvoden 

kanske inte en vanlig medborgare längre har råd att vända sig till en advokat, vilket 

kan vara en fara för rättsväsendet.  

 

Advokat Tomas Lindholm, Finland: Advokatbranschen är en ovanligt bred bransch. I 

den ena änden finns advokater som sysslar med privatpersoner och ”småsaker” och i 

den andra änden finns advokater som konkurrerar med världens största advokatbyråer 

i världens största transaktioner. Det rör sig om väldigt olika verksamheter. Kan 

advokatkåren hållas ihop i framtiden, och under vilka förutsättningar? 

De förändringar som skett i branschen grundar sig i förändringar i omvärlden 

och det är utomordentligt bra att de nordiska advokatbyråerna har utvecklats så att de 

kan ta upp konkurrensen med globala byråer och andra spelare där det finns 

efterfrågan på juridiska tjänster. 

Det är riktigt att branding har blivit viktigare, men det betyder inte att 

personer har förlorat sin betydelse. Ju viktigare uppdrag desto större betydelse har det 

för klienten att det är en viss person/advokat som ansvarar för uppdraget.  

Det som skiljer advokatprofessionen från andra professioner är naturligtvis 

att advokaterna fungerar antingen i den traditionella rollen i rättegångssalen eller i 

vart fall får det slutliga svaret på den rådgivning de ger av en domstol. Allt färre av 

jurister på byrå idag har varit i en domstol, eller ens nära. Dessvärre är det en stor del 

av de yngre juristerna som inte har träffat en klient under de första åren på byrån.  

Advokaten är en affärsman, men i grunden en yrkesutövare. Det har inte 

förändrats. Det som skiljer advokater från övriga yrkesgrupper är kärnvärdena i 

advokatverksamheten. Advokater har inte så bra anseende idag och det beror på att 

det finns en ganska allmänt utbredd uppfattning om att advokaterna är giriga. 

En advokats uppgift är att ge klienterna råd i delikata frågor. Den asymmetri 

i informationen mellan advokaten och klienten som Jon Stokholm talade om får inte 

missbrukas.  

 

Advokat René Offersen, Danmark: Han håller inte med Stokholm om att det inte finns 

behov av skydd av klienterna i de stora företagen med egna juridiska avdelningar. 

Tvärtom är det hans erfarenhet att just dessa klienter förlitar sig särskilt på att 

advokaten upprätthåller den klassiska etiken kring integritet och intressekonflikter. 

 

Advokat Claes Beyer, Sverige: Specialiseringen beror varken på klienterna eller på 

advokatbyråerna utan på juridikens utveckling. Den utvecklas exponentiellt och det är 

nu omöjligt att behärska ens delar av juridiken.  

Den fråga som inte ens Mads Bryde har beaktat och som är viktigast av allt 

är införandet timdebiteringen. Den talar mot nästan allt som är bra i 

advokatverksamheten. Om man är duktig och arbetar snabbt förlorar man i 

förhållande till fast räkning. Klienterna och staten har yrkat på att ha det på det viset. 

Timdebitering har lett till att man granskar antal nedlagda timmar, huruvida arbetet 

blir bra eller dåligt spelat mindre roll. 
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Det förhållandet att man arbetar mindre i domstol behöver inte vara 

avgörande. Den byrå han är på har utvecklats från åtta till trehundra jurister, och där 

har juristerna egentligen aldrig sysslat mycket med domstolsverksamhet förrän efter 

lång tid och han tror inte att det har skadat. 

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg, Sverige: Advokatyrket skiljer 

sig från andra konsulter genom att de är reglerade i lag för att de har en viktig 

funktion i rättsstaten som inte andra konsulter har. På samma sätt som det i en rättsstat 

ska finnas oberoende domstolar så ska det också finnas oberoende advokater. Det är 

också det som är grunden för de privilegier som deras klienter har. Därför innebär 

utvecklingen med kommersialiseringen en stor utmaning att behålla ett enat yrke. 

Först när de är enade i sin yrkesroll kan de uppfylla den viktiga roll de har i en 

rättsstat att vara en vakthund mot lagstiftare och rättstillämpning.   

 

Advokat Helle Ahlenius Pallesen, Danmark: Det är viktigt att man är uppmärksam på 

frågan med tystnadsplikten och att verksamheten själv har fokus på vad som skiljer 

advokater från andra rådgivare. Därför blir hon bekymrad när hon hör Johan Alto tala 

om att det inte är så stor skillnad på en advokat och en annan konsult. Det kommer 

mycket lagstiftning där man försöker få advokater att ge ut handlingar exempelvis 

skatteverket. Det är viktigt att klienten ska kunna lita på att det de säger till advokaten 

stannar där.  



 

 

 

 


