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Abstract 

 

Title:  A comparative study of profitsharingsystems among law firms 
 
Law firms are defined as knowledge-intensive companies. Due to the dependency 
regarding the resource of knowledge among the firms employees and to the fact that 
they often are categorised as a type of professional service firm. The purpose of this 
study is to investigate the different types of profitsharingsystems as a form of reward 
with focus on the theoretical differences and effects of the True Partnershipmodel and 
the Stockholmmodel. In addition to these models we will look into the Human Resource 
processes of; recruiting, integration, retaining and development of employees. The main 
purpose of the study is to examine the theoretical level on how the profitsharingsystems 
effect different Human Resource processes and through the knowledge of these 
connections using this as an analogy when to analyse other law-firms and knowledge–
intensive company’s. The method we used to engage this subject has a qualitative 
approach and both our theoretical frame of reference and empirical material have been 
analysed using an abductive perspective. The law firms we have been used as empirical 
base are Delphi & Co, Sigeman & Co, Vinge and Cederquist. The two different models 
in our study are based on different characteristics which are unique to each model.  The 
Stockholmmodel using a focus on the individual performance while True Partnership 
focuses on the collective result of the whole firm. The effects these different models 
have on the Human Resource processes are due to primarily these characteristics. The 
Stockholmmodel can never fully have complete success using the Human Resource 
processes since the individual focus on performance, results and rewards is emphasised. 
True Partnership in its purest form have a very positive effects on the Human Resource 
processes, although the risk of free-riders effect is much higher in this model in contrast 
to the Stockholmmodel. Hence the positive effect True Partnership have on the Human 
Resource processes by creating incitements for teamwork and informationsharing, it 
also promotes growth and creates possibilities for grand scale firms focusing on larger 
clients with more project- and problemoriented assignments. 
 

Keywords: Law firms, Rewards, True Partnership, Stockholmmodel, Human 
Resource Processes. 
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1 Introduktion 

1.1 Problematisering 

 

Advokatbyråer kan ses som kunskapsintensiva företag som i hög grad förlitar hela sin 

verksamhet till sin personals kompetens och kunskapsutövande. Detta är typiskt för den 

grupp kunskapsföretag som advokatbyråer traditionellt ingår i, professional service 

firms.1 Bland annat präglas advokatbyråer av en hög grad av engagemang vilket bl.a. 

utmärks av mycket övertid, arbetsveckor på c:a 70h/vecka är inte ovanliga.2 Personlig 

framtoning som konsult är viktigt samtidigt som man också måste representera ett 

varumärke i form av byrån. Indirekt styrning är nödvändig samtidigt som man vill 

maximera kunskapsutnyttjandet genom att ha rätt person för rätt uppgift. Den ökade 

graden av internationalisering och fördelarna som följer av storlek gör också att 

utvecklingen av advokatbyråer har gått mot strategiska allianser och konsolideringar. 

Juristtjänster rörande affärstransaktioner är oftast av hög komplexitet och kräver att 

anställda på advokatbyråer har god insikt i nutida juridiska fackkunskaper. Det krävs 

även att de är orienterade i det affärsområde som den berörda klienten, som 

advokatbyrån arbetar gentemot, är verksam inom. Affärsjuridiken är en mycket 

krävande och dynamisk omgivning att arbeta inom eftersom ens verksamhet förändras, 

anpassas och utvecklas i takt med lagstiftningen och affärsvärlden. Precis som företag i 

vår omgivning strävar efter att öka effektiviteten i sin verksamhet profilerar sig också 

advokatbyråer med argumentet att de bäst kan tillgodose de juridiska tjänster som krävs 

av klienterna. För att kunna tillhandahålla specialistkompetens sker en styrning av de 

interna kunskapsresurserna bland personalen för att rätt person ska göra rätt jobb vid rätt 

tillfälle. Men detta är lättare sagt än gjort eftersom de främsta problemen och 

produktionsbristerna i dagens företag rör otillräckligheten i att effektivt styra sin 

personal.  

 

                                                 
1 Løwendahl, s. 20. 
2 www.jusek.se. 
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Traditionellt har advokatbyråer styrts av delägarna, men på senare år har styrning och 

strukturen börjat likna ett vanligt företag.3 Det gäller främst att kunna på ett 

framgångsrikt sätt rekrytera, behålla, integrera och utveckla sin personal för att kunna 

skapa sig en unik konkurrensfördel gentemot andra byråer inom branschen. Problemen 

gör sig bl.a. gällande genom att byråerna satsar en hel del på utbildning under den 

process de nyanställda arbetar som biträdande jurister, förutsatt att de inte har sådan 

erfarenhet sedan tidigare.  Under denna utbildningsfas som förhoppningsvis ska leda till 

en advokattitel får den biträdande juristen inte bara dyrköpt erfarenhet och en mentor, 

utan även klientkontakt. Ett problem är därför att behålla den färdige advokaten inom 

byrån när han väl har fått de eftersträvansvärda kunskaperna, erfarenheterna och 

klientkontakterna, det kan då finnas incitament för att tjäna mer pengar på egen hand 

och därmed ta med sig klienterna. Problemet kan förvisso rent juridiskt lösas genom 

konkurrensklausuler. Bristen på praktisk erfarenhet hos nyutexaminerade jurister har 

också lett till att många advokatbyråer kräver tingsmeritering innan de rekryterar, vilket 

gör att deras internutbildning blir billigare.4  

 

Det finns många sätt att påverka personal, där bland annat belöning i alla de former är 

en av metoderna. Genom den påverkan som belöningar har kan ge effekter på den 

styrning som advokatbyråerna har på sin personal. I vissa fall kan ett belöningssystem 

skapa ett incitamentsprogram där man tydligt kan se hur belöningarna styr personalen, i 

andra fall är det mindre tydligt. Vi gör parallellen mellan belöningssystem och 

vinstdelning och kommer framförallt att undersöka olika vinstdelningsmodeller som en 

form av belöning. Det finns lika många belöningssystem som belöningar, men med 

fokus på advokatbyråerna har det länge funnits en tradition av att använda sig av en 

vinstdelningsdelningsmodell kallad Stockholmsmodellen.5 Stockholmsmodellen innebär 

i grova drag att varje delägare kan, beroende på den arbetsbörda han/hon väljer att 

belasta sig med, påverka den ekonomiska avkastningen han/hon får från advokatbyrån. 

Detta innebär att belöningssystemet är starkt knutet till den individuella 

                                                 
3 Jmf. Vinge nedan. 
4 Jmf. hur SAS rekryterar piloter från flygvapnet. 
5 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
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arbetsprestationen och arbetsorganisationen anpassas ofta därefter. Stockholmsmodellen 

har de senaste tio åren ifrågasatts eftersom man i vissa fall har sett att den 

arbetsorganisationen som har uppkommit inte klarar av att leva upp till de krav 

klienterna ställer på juridiska tjänster. Till exempel kan större klienter och större projekt 

kräva att man sätter samman ad-hocgrupper för lösningen av ärendet, något som 

Stockholmsmodellen inte skapar incitament för, eftersom den gynnar individuell 

produktivitet. Ärendestyrning i Stockholmsmodellen fungerar inte heller 

tillfredställande p.g.a. intern-konkurrens enligt modellens kritiker, eftersom den jurist 

som är bäst lämpad får inte ofta handlägga ärendet.  

 

Ett alternativt belöningssystem, True Partnership6, har därför växt fram och till viss del 

ersatt det mer traditionella belönings- och vinstdelningssystemet. Advokatbyråerna har i 

och med detta vinstdelningssystem förutom att skapa ett alternativt sätt att distribuera 

ekonomisk kompensation. Advokatbyråerna har även strävat efter att få 

arbetsorganisationen att vara mindre fokuserad på den individuella prestationen och mer 

koncentrerad på den gemensamma tjänsten som hela advokatbyrån erbjuder. Det är en 

utveckling från att se på juridiska lösningar för klienterna som produkten av enskilda 

individers arbete till att se hela byrån som ett team som samarbetar tillsammans och 

fördelar arbetet till den som bäst kan bidra med kunskapen, vilket i slutändan ska gynna 

klienten. Dock existerar det fortfarande advokatbyråer, av varierande storlek, som 

fortfarande anammar Stockholmsmodellen av samma anledningar som byråer använder 

True Partnership som vinstdelningssystem. Man argumenterar att det kollektiva 

tänkandet hos byråer, som använder sig av True Partnership, inte nödvändigtvis ger 

klienten den bästa kompetensen och att ett mer individuellt tänkande rörande 

arbetsprestationen inte hindrar klienterna från att få den bästa kompetensen.7 Vad som 

tycks vara uppenbart är att advokatbyråer i olika storlekar och former varierar i sin syn 

på vinstdelningssystemen och deras effekter på arbetsorganisationen och kvalitén på 

tjänsten gentemot klienten. Vad som bör vara av intresse är vilken effekt de olika 

vinstdelningssystemen har på styrandet av det kunskapsintensiva arbetet som 

                                                 
6 Hellberg, ”Så gör vi med vinsten”, 2001. 
7 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
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juristtjänster innefattar och vilka konsekvenser det har på fördelningen av arbetet ”rätt 

uppgift till rätt person” inom byrån. Ytterligare en fråga som uppkommer är huruvida 

det finns någon fördel eller nackdel med respektive system för att skapa en 

arbetsorganisation som främjar faktorer som att rekrytera, behålla, integrera och 

utveckla sin personal.  

 

1.2 Syfte  

 

Vi kommer i denna uppsats göra en komparativ studie av olika vinstdelningssystem hos 

advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Vi har valt affärsjuridiska byråer främst 

för att deras verksamhet är karakteriserande kunskapsintensiv och deras inriktning av 

juridiska tjänster har även en stark koppling till våra företagsekonomiska studier. Vi 

kommer att inrikta oss på tre advokatbyråer, Vinge, Delphi & Co och Sigeman & Co, 

som har vinstdelningssystem som kan karakteriseras som True Partnership och där var 

och en av advokatbyråerna varierar i storlek och tillämpandet av vinstdelningssystemet 

True Partnership. När det gäller Stockholmsmodellen kommer vår studie var mer 

allmänt inriktad, med exemplifiering från Cederquist, vilket är en större advokatbyrå 

som tillämpar Stockholmsmodellen. Anledningen till att vi valt ovanstående byråer är 

för att få en större möjlighet att genom fallstudier finna mer generella slutsatser rörande 

vår komparativa studie av olika vinstdelningssystem. Vi kommer att fokusera på 

byråernas vinstdelningssystem och hur de påverkar och kan påverka HRM-processer 

som rekrytering, behållandet, integreringen och utvecklingen av personal. För 

förtydligandets skull är det ur ett byråperspektiv undersökningen kommer att ske och vi 

kommer inte i någon större utsträckning på ett individuellt plan undersöka i vilket 

system juristerna trivs bäst. Vi inriktar oss istället på att se hur man i denna sort av 

kunskapsintensiva företag styr arbetet så att bäst kunskap når de klienterna och om detta 

i grunden påverkas av det vinstdelningssystem advokatbyrån använder sig av. Våra 

frågeställningar kristalliseras till följande fraser: 
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- På vilket sätt skiljer sig vinstdelningssystemen åt mellan olika 

advokatbyråer med inriktning mot affärsjuridik? 

 

- Vilka fördelar och nackdelar existerar med respektive  

vinstdelningssystem med tanke på Human Resource processer som 

rekrytering, behållandet, integreringen och utvecklingen av personalen? 
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2 Metod 

2.1 Forskningsområde och antaganden 

 

Initialt har vi gjort antagandet att advokatbyråer är kunskapsföretag av relativt 

representativ karaktär och på grund av det lämpar sig bra som studieobjekt för att finna 

samband som i viss mån är typiska både inom den affärsjuridiska branschen i synnerhet 

och till viss grad kunskapsintensiva företag i allmänhet. 

 

Vi har valt att göra en komparativ studie av vinstdelningssystem och de effekter de har 

på Human Resource processer. Med denna inriktning på uppsatsen har vi valt att ha ett 

systemsynsätt på ämnet eftersom vi inriktar oss på att söka de positiva och negativa 

effekterna som belönings- och vinstdelningssystem kan ha som drivkraft.8 Vi antar att 

det existerar ett sådant samband mellan vinstdelningssystem och Human Resource 

processer med anledning av att en av de viktigaste faktorerna inom Human Resource-

litteraturen är hur belöningar gentemot personal hanteras och används som incitament. 

Vi har valt att använda oss av ett byråperspektiv när vi analyserar advokatbyråerna i 

fråga och utgår  generellt från att juristerna inom advokatbyråerna strävar efter att främja 

sin karriär, stiga i hierarkierna och öka sin egna inkomst över tid. Ett annat antagande vi 

baserar vår undersökning på är att det finns ett samband mellan strategi, struktur och 

HRM.9 Vi kommer därför utförligt att presentera respektive byrås strategi och struktur 

för att kunna se paralleller mellan vinstdelningssystemet och t.ex. byråns strategi och 

storlek.  

 

2.2 Tolkningsstrategier 

 

                                                 
8 Arbnor & Bjerke, s. 86. 
9 Jmf. Tichy, Devanna, Fombrum samband mellan strategi, struktur och Human Resource. 
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Ansatsen till arbetet är kvalitativ och bygger på en komparativ undersökning av de olika 

vinstdelningsmodellerna. Vi utgår primärt ifrån våra frågeställningar för att inhämta ett 

empiriskt material som vi kommer att tolka utifrån teoretiska modeller. Genom att 

använda teoretiska modeller hoppas vi kunna urskilja vissa mönster och samband som 

på ett mer generellt plan kan i vidare studier användas för att förstå liknande 

kunskapsföretag. Det finns olika förhållningssätt att relatera empiri och teori, som 

deduktion och induktion. Ett deduktivt förhållningssätt innebär att forskaren utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Man 

kommer därigenom fram till hypoteser som sedan testas empiriskt. Ett induktivt 

förhållningssätt innebär att forskaren utifrån skilda iakttagelser av verkligheten 

formulerar en teori eller modell. Vi har istället för deduktion och induktion valt att 

använda oss av den abduktiva ansatsen som är en kombination av de båda. Abduktion är 

en kvalitativ ansats som utgår från empirin men samtidigt tar hänsyn till befintliga 

teorier och begrepp vid tolkning.10 Vi väljer ett abduktivt förhållningssätt eftersom vi 

utgår från de teorietiska modellerna inom ämnet och våra empiriska iakttagelser. Genom 

det abduktiva arbetssätt kan vi få en utmärkt utgångspunkt för hur vi ska hantera vår 

frågeställning och vidare resonera runt omkring. Kombinationen mellan samspelet av 

teorier och empiri anser vi vara det mest gynnsamma för att ge svar på syftet i 

undersökningen och även en möjlighet att utkristallisera effekterna av olika 

handlingsmönster hos byråerna. Våra empiriska iakttagelser kommer sedermera vara i 

form av intervjuer och relevanta sekundärkällor. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

2.3.1 Val av företag 

 

Advokatbyråerna som vi valt att inkludera i vår studie är alla inriktade på 

affärsjuridikiska tjänster av den anledningen att affärsjuridiskabyråer, till skillnad från 

andra juridiska verksamheter, är mer beroende av marknadsmässiga krafter och är därför 

                                                 
10 Alvesson och Sköldberg, s. 42. 
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troligen mer dynamiska och intressanta att undersöka. Dessutom är det de 

affärsjuridiska byråerna som vuxit till att bli de största byråerna under 1900-talet, vilket 

gör att man är mer beroende av att arbeta tillsammans och implementera HRM inom 

organisationen.  

 

Vi har valt att fokusera vår undersökning på fyra olika advokatbyråer med olika 

karakteristiska drag. Vi har fokuserat oss på tre olika modeller av vinstdelningssystemet 

True Partnership och en mer allmän beskrivning av vinstdelningssystemet 

Stockholmsmodellen, med exempel från en större advokatbyrå som tillämpar denna 

modell. Vi har gjort detta urval för att på ett bättre sätt få förståelse för 

vinstdelningssystemen i allmänhet. Perspektivet vi anlägger är med andra ord ett 

huvudsakligen ett byråperspektiv. Vi kommer att kombinera en liten och två stora 

advokatbyråer inom vinstdelningssystemet True Partnership för att kunna få en mer 

komplett bild och därigenom få en mer givande jämförelse mellan de olika 

vinstdelningssystemen. Övervikten av empirin kommer att ligga mot de större byråerna, 

vilket är naturligt eftersom deras informationsmaterial är fylligare och deras satsning på 

HRM större. Fallföretagen som tillämpar True Partnership har dessutom valts på ett 

sådant sätt att de representerar olika former av True Partnership. När det gäller 

advokatbyråer som vi har valt att använda oss av för att exemplifiera True Partnership är 

advokatbyråerna; Sigeman, Vinge och Delphi & Co. Vidare har vi valt att hålla oss mer 

allmänt rörande Stockholmsmodellen, genom att basera vår studie i befintlig litteratur 

och advokatbyrån Cederquist. 

 

2.3.2 Val av respondenter  

 

Vi har valt att koncentrera vår undersökning till centrala personer inom respektive 

organisation som är relevanta för undersökningen. Vår undersökning innefattar delägare, 

och managing partner (MP), det sistnämnda är oftast en delägare som har ansvaret för 

det lokala kontoret i större advokatbyråer. Delägare och MP har deltagit i s.k. 

respondentintervjuer medan empiri rörande biträdande jurister och andra berörda 

personer inom organisationen hämtats från sekundärt material. Valet av de aktuella 
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individerna har grundats utifrån huruvida de har varit berörda av Human Resource 

processen inom organisationen. Respondenterna som valts ut har därmed en direkt 

koppling till vår frågeställning och blir därför en viktig del i vår undersökning. Faran 

med respondentintervjuer är att de ofta har en tendens att vara positiva och att källorna 

inte alltid är beredda att ge bort information, som kan enligt deras mening kan betraktas 

som affärshemligheter. Eftersom nyckelpersoner inom företaget kan inneha en färgad 

bild har vi valt att komplettera undersökningen med sekundär data för att få en bred bild 

över den rådande situationen samtidigt som undersökningen blir mer objektiv. Vi har 

intervjuat; Peter Oscarsson, som är delägare och advokat i advokatbyrån Vinge med 

mångårig erfarenhet från olika vinstdelningssystem; Per Isinger som är delägare på 

Sigeman & Co; Hanne Mannheimer som är en av delägarna på Delphi & Co’s 

Malmökontor11 samt en telefonintervju med Hans Ramberg som är MP på Cederquist.   

 

2.4 Val av undersökningsmetod 

 

Vi har använt oss av person- och telefonintervjuer utifrån ett standardiserat för uppgiften 

fastställt frågeformulär12, vi har inte hållit oss strikt till frågorna utan vi gick även 

utanför för att få fylligare information, vilket är ett kännetecken för den kvalitativa 

metoden. Utöver semistrukturerade respondentintervjuer har vi också att använt oss av 

sekundärkällor från byråerna i fråga samt relevanta organisationer i övrigt. Exempel på 

sådana organisationer är advokatsamfundet och även IccLegal, som rangordnar de 

affärsjuridiska byråerna i världen, samt diverse arbetsmarknadsundersökningar gjorda av 

JUSEK13 och privata undersökningsföretag. Vi kommer även att använda oss av en 

studie som Karin Winroth gjort När management kom till advokatbyrån. Denna studie 

är både en god empirisk källa och en bra teoretisk referens som går i linje med vår 

                                                 
11 Intervjun med Hanne Mannheimer är inte en respondentintervju utan en informationsintervju (dock en 
nära sådan eftersom hon nästan befinner sig i det vinstdelningssystem som vi vill studera)  p.g.a. att 
Delphi’s Malmökontor inte har true partnership som vinstdelningsmodell. Hellberg, ”Så gör vi med 
vinsten”, 2001.  
12 Se Bilaga 3. 
13 JUSEK står för Fackförbundet för Jurister, Systemvetare, Personalvetare, Samhällsvetare och 
Civilekonomer. www.jusek.se.  
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teoretiska referensram. Självklart kommer även relevant Human Resource litteratur 

inom belöning, rekrytering, utvärdering, utveckling och integration att användas.  

 

2.5 Trovärdighet 

 

Medvetna om att kvalitativa fallstudier aldrig kan vara fullständigt generaliserande har 

vi istället valt att vilja ge en inblick i ämnet ur ett större perspektiv för att möjliggöra 

analogier till andra områden. Vår studie är fokuserad på teorietiska modellerna och vi 

använder oss av de tillgängliga fallstudierna som exempel för att ytterligare beskriva och 

nyansera modellerna. Med det teoretiska perspektivet på studien har mängden fallstudier 

och den skeva fördelning, med fokus på True Partnership, inte någon större betydelse, 

eftersom Stockholmsmodellen är en traditionell modell som är homogen i sitt utförande 

och skillnaden mellan olika advokatbyråer med modellen är inte lika tydlig som mellan 

advokatbyråer som tillämpar True Partnership. Det teoretiska perspektivet fullföljs 

också när vi tittar på de teoretiska effekterna som modellerna har på HRM processer ur 

ett byråperspektiv och inte hur vinstdelningsmodellerna upplevs praktiskt i verkligheten.  

 

Som tidigare nämnt är faran med respondentintervjuer att intervjuobjektet kan hålla inne 

på information eller inte vara fullt sanningsenligt för att skydda sina egna eller byråns 

intressen, tendensen och beroendet är därför starkt. Samtidigt är respondentintervjuer 

det enda sättet att få en mer personlig och djupare inblick i företeelsen. För att motverka 

eventuell tendens hos respondenterna har vi valt att komplettera med sekundära källor i 

så stor utsträckning som möjligt. Vår metod kan kritiseras eftersom vi har ganska få 

respondentintervjuer, men återigen har det inte varit vårt mål att undersöka hur den 

enskilde juristen på fallförtagen upplever vinstdelningsmodellen utan att beskriva 

modellerna ur ett teorietiskt perspektiv med fallföretagen som beskrivande exempel. En 

ytterligare förklarning till att undersökningen valt denna inriktning är bl.a. de 

accessproblem som uppkommer p.g.a. juristernas kostsamma tidsavsättning vilket 



 16

bidragit till en försvårning av att intervjua fler personer.14 Uppsatsens fokus ligger 

därför mer på det beskrivande sekundärmaterialet som sedan förklaras och förtydligas 

ytterligare genom respondentintervjuerna. Det begränsade antalet genomförda intervjuer 

kan dock med fördel utökas med sekundärt material som bl.a. Winroths resonemang 

rörande management inom advokatbyråerna. Valet av teorietisk referensram kan 

eventuellt i viss mån gynna antingen True Partnership- eller Stockholmsmodellen, men 

vi strävar efter att ha en så bred spridning av teorilitteraturen som möjligt för att få 

kompletterande perspektiv på den vidare analysen av modellerna.  

 

2.6 Ordlista 

 

Free-rider En person som utnyttjar en kollektiv/allmän resurs utan att 

betala / arbeta för det.15 

Sunk Cost En kostnad / investering som har genomförts och inte kan 

återbetalas eller utnyttjas till annat än det den i första hand 

avsågs att användas till.16 

Konkurrensklausuler En avtalsklausul som vanligen förekommer i 

anställningsavtal eller vid försäljning av företag, där 

behållandet av know-how och goodwill är av stor vikt.  

Communal-emh En samarbetsform där varje delägare jobbar för sig själv, 

men att delägaren tillsammans med de övriga delägare 

äger verksamheten de jobbar inom. EMH = Every Man for 

Himself. 

Peer-Group En samarbetsform där alla delägare jobbar och delar 

vinsten gemensamt. Motsats till ovanstående. 

 

                                                 
14 Ett problem som inte bara drabbat oss utan även Hellberg i  hans journalistiska undersökning av 
vinstdelningssystem hos advokatbyråer för Advokatsamfundet i tidskriften ”Advokaten”. 
Vinstdelningmodellen är med andra ord något byråerna inte gillar att dela med sig allt för mycket av trots 
att modellen används som marknadsföring av vissa byråer, t.ex. Mannheimer Swartling. 
15 Powell et al s. 344. 
16A.a., s. 197. 
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3 Nyckelbegrepp 

 

De nyckelbegrepp vi har valt att använda oss av är främst relaterade till belönings- och 

vinstdelningssystem inom organisationer. Inledande kommer vi att beskriva relationen 

mellan begreppen strategi, struktur och HRM för att sedan diskutera mer specifikt om 

Human Resource processerna; rekrytering, integrering, behållandet, 

kompetensutveckling och slutligen belöning de anställda. 

 

3.1 Strategi, Struktur och HRM 

 

I metodkapitlet nämnde vi att trots att uppsatsen inriktar sig på HRM-processerna kan 

man inte helt separera HRM från strategi och struktur. Chandler var den förste som 

påpekade att strukturen följer strategin, genom sin historiska studie i början av 1960-

talet av den amerikanska industrin.  

 

”Structure, as the case studies indicate, was often slow to follow strategy, 

particulary in periods of rapid expansions.”17 

 

Chandler menade att strategin kommer före strukturen och att strukturen inte påverkar 

strategivalet (se fig. 1). Mintzberg kom senare att kritisera detta påstående. Mintzberg 

menade att strukturen förvisso följer strategin men inte mer än höger fot följer vänster 

fot, det vill säga att det är en växelverkan som i sin tur kan se olika ut beroende på 

strategi- respektive strukturvalet (se fig. 2).18  

                                                 
17 Chandler, s. 19. 
18 Mintzberg, passim. 
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Figur1. Bearbetning av Chandler.  Figur2. Bearbetning av Mintzberg. 

 

Tillägget med HRM kom in på den strategiska arenan genom Galbraith och Nathanson 

som vidareutvecklade Mintzbergs och Chandlers resonemang. De menade att målet 

måste vara att ha en så pass överrenstämmande strategi, struktur och HRM som möjligt 

(se fig.3).    

 

 

Figur3. Bearbetning av Galbraith & Nathanson. 

 

Galbraith och Nathanson följde också den klassiska indelningen av HRM-processerna i 

rekrytering, utvärdering, belöning och utveckling till vilka de kopplade struktur- och 

strategibegreppen. De fyra begreppen brukar kallas för HR-cykeln och hänger ihop med 

varandra (se fig.5). Möjligtvis kan man ibland även inom HR-litteraturen tala om ett 

femte begrepp - exit.19  

                                                 
19 Larsson, Rikard. Föreläsning EHL 2003-02-04. 
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Figur 4. HR-cykeln, bearbetning av Tichy, Fombrun & Devanna. 

 

HR-cykeln börjar med att den anställde rekryteras in i organisationen. Det är viktigt att 

den anställde passar in i strukturen och strategin, varför rekrytering är en av de viktiga 

bitarna i HRM-processen. Den anställde utför därefter prestationer i företaget, 

prestationer som kontinuerligt måste utvärderas för att se vad den anställde och 

prestationen som sådan tillfört företaget. Utvärderingen möjliggör att den anställde kan 

lära sig av sina misstag och därigenom i framtiden göra bättre prestationer d.v.s. 

utvecklas. Utvärderingen möjliggör även att den anställde kan premieras om han gjort 

något bra och på så vis motiveras ytterligare. Med utgångspunkt från de fyra begreppen i 

Human Resource-cykeln har Galbraith & Nathanson även utformat en modell över hur 

strategi och struktur kopplas till begreppen.20 Den typ som vi i denna uppsats kommer 

närmast i denna modell är typ nummer 4, som i vaga termer kan beskriva affärsjuridiska 

advokatbyråer i allmänhet. Typ nummer 4 skall inte ses som en absolut modell för 

branschen som sådan, men i komparation till de andra typerna anser vi att den bäst 

överensstämmer med strategi, struktur och de fyra Human Resource processerna. 

 

                                                 
20 Se Bilaga 1. 
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3.1.1 Rekrytering och befordran 

 

Tichy, Devanna och Fombrun delar upp rekryteringen i tre strategiska frågor. Den första 

frågan handlar om att finna ett rekryterings- och befordranssystem som stödjer 

organisationens affärsidé och strategi.21 Till exempel om ett företag har som strategi att 

diversifiera är det troligen bäst att rekrytera kreativa personer som skiljer sig från de 

tidigare anställda. Den andra frågan handlar om att skapa interna personalflöden som 

matchar strategin.22 Till exempel om man önskar diversifiera kan det vara nödvändigt 

att ändra de traditionella befordringssystemen så att rätt personer kommer i 

nyckelpositioner.  Den tredje och sista frågan handlar om att matcha chefer efter 

affärsidén. Som exempel använder Tichy et al företag som tillämpar Boston Consulting 

Group’s (BCG) portföljmatris, där det gäller att matcha rätt produkttyp till rätt chef till 

exempel en star till en entreprenörstyp och en cash-cow till en förvaltartyp.  

 

Bowen, Ledford, och Nathan har utarbetat en modell som fokuserar sig på 

rekryteringsprocessen för företag.23 Modellen gör en utförlig analys av individen och 

hur han/hon kommer att fungera i den aktuella organisationen. The Person-Organization 

fit strävar efter att få en passform mellan individens personlighet och organisationens 

kultur och därigenom bygga upp ett förtroende som: 

 

”relies heavely on self motivated, committed people for system 

effectiveness”24 

 

Med hjälp av modellen kan man på ett strukturerat sätt formalisera 

anställningsprocessen och få positiva effekter på organisationen. Som en spinn-off-

effekt förväntar man sig även att bättra på de övriga anställdas inställning och beteende. 

Inverkan och betydelsen ska också förbättra organisationsstrukturen genom att de som 

blir anställda: 

                                                 
21 Tichy, Devanna, och Fombrun, s. 51.  
22 Ibid. 
23 Se Bilaga 2. 
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”employees who are interested in challenging, responsible, varied jobs and 

pay systems that reward needed behaviours and performance”25  

 

Modellen Person-organization-fit består av fyra övergripande frågeställningar som 

uppstår vid anställningsförfarandet av en individ. För det första skall man utvärdera 

arbetsmiljön som existerar inom organisationen. Syftet är att man inte skall begränsa sig 

till att endast analysera vad det specifika jobbet i frågan kräver för person, utan istället 

välja en individ som passar hela organisationen. Därigenom har man en större möjlighet 

att anställa en person som ur ett långsiktigt perspektiv passar organisationen, utan att 

behöva begränsa anställningen till den specifika arbetsuppgiften.  

 

För det andra måste man utvärdera vilken person som behövs för organisationen. Det 

handlar om att både finna en person som har de nödvändiga kunskaperna om själva 

arbetsuppgiften men även social kompetens uttryckt i en lämplig personlighet för 

organisationen. Den sociala kompetensen kan uttrycka sig som färdigheter och kunskap 

om kundservice, självstyrande, självutveckling och teamutveckling.26 Att finna båda 

faktorerna i en person kan oftast vara svårt och beroende på organisationernas olika 

förutsättningar prioriteras faktorerna också olika. Till exempel kan organisationer med 

invecklade arbetsuppgifter som kräver lång inlärningsperiod välja att prioritera de 

kunskaper personen i frågan har rörande arbetsuppgiften framför de personliga 

egenskaperna. På samma sätt kan andra organisationer som kräver av sina arbetare att de 

kontinuerligt utvecklar sina kunskaper om arbetsuppgiften att hellre prioritera att en 

arbetssökande har de personliga dragen framför de kunskaper de har vid anställningens 

början. Vad som är i fokus är att man väljer en person som passar hela organisationens 

förutsättningar idag och i framtiden, och inte bara den nuvarande arbetsuppgiften.  

 

                                                                                                                                               
24 Bowen, Ledford, and Nathan, s. 37 hänvisar till John P. MacDuffie. 
25 Bowen, Ledford, and Nathan, s. 46. 
26 Blackburn & Rosen, s. 60. 
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För det tredje bör organisationen utveckla ”invigningsritualer”, helst i formen av ett 

flertal olika tester och situationer där framtida anställda får uppleva liknande 

arbetsuppgifter. Detta har tre positiva effekter, där den första uppenbart är att 

organisationen får en noggrannare selektionsprocess och på det viset finner den 

lämpligaste personen för arbetsuppgiften och organisationen. De andra två positiva 

faktorerna är dels att den framtida anställde får en betydligt bättre bild av organisationen 

i fråga och att den framtida anställde upplever sig själv som speciell om han/hon 

genomgår alla testerna och klarar dem.27 Den sista frågeställningen som bör beaktas är 

att man skall förstärka Person-Organization Fit på arbetsplatsen. Detta åstadkommer 

organisationen genom att sträva efter att integrera rekryteringsprocessen med andra 

Human Resource processer i organisationen. Genom träning, utbildning, teamarbete och 

genomtänkt strukturering av organisationens arbetssätt kan man skapa en betydligt 

bättre passform mellan individen och organisationen.28 

 

Kritik mot modellen 

 

Person-Organization Fit modellen är kostsam och tidskrävande för företaget och blir på 

det viset en högre resursåtgång vid anställningsprocessen än vad ett traditionellt 

anställningsförfarande medför. Bowen, Ledford, och Nathan tar också upp outvecklad 

selektionsteknik som bekymmer, eftersom det kan skapa ineffektiviteter som inte bara 

försvårar det enskilda urvalet utan även på lång sikt kan ge helt fel typ av personal. 

Medarbetare kan också känna sig stressade av det ökade ansvaret som Person-

Organization Fit innebär, eftersom de blir ”individuals fitted to fragile systems”29.  

 

3.1.1.1 Behållandet av kompetens 

 

I branscher där det ställs höga krav på att de rekryterade redan från början har en 

gedigen kunskapsgrund och där företaget därefter också satsar stora resurser på 

                                                 
27 Pfeffer, s. 58. 
28 Bowen, Ledford, and Nathan, s. 42ff. 
29 A.a. s. 47. 
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personalens kompetensutveckling uppstår ett problem med att behålla personalen. I och 

med de investeringar som har gjorts i en anställd, genom rekrytering och 

personalutvecklande processer, blir kostnaden för att förlora den anställde mycket högt 

med tiden. Det är speciellt viktigt för kunskapsintensiva företag, som besitter sin 

konkurrensfördel genom personalens kunskapsbas, att inte förlora personalen, eftersom 

en del av kunskapen därigenom också går förlorad. Den fria markanden för arbetskraft 

resulterar annars vanligtvis i att anställda byter arbetsplats med några års mellanrum, 

beroende på bransch. Det finns olika sätt att försöka behålla sin personal. Ett sätt som 

man inom organisationer och framförallt advokatbyråer använder sig av är genom en 

grundläggande socialiseringsprocess30 som leder till gemenskap och därigenom knyter 

starka band till arbetsplatsen. Motivet till socialiseringen är att skapa ett mervärde för 

den anställde på arbetsplatsen och därigenom skapa ett starkt band mellan 

organisationen och den anställde. Rent praktiskt åstadkoms det genom att man aktivt 

skapar en gemensam värdegrund inom organisationen, umgås socialt utanför arbetstid 

och integrerar mer av varje individs personliga egenskaper och behov i arbetssättet. Det 

kan ta sig uttryck i formen av flexibla arbetstider, fina kontorslokaler, uppskattade 

förmåner och en mångfald av aktiviteter utanför arbetstid som sammansvetsar 

arbetskamraterna på ett personligare plan.31  

 

En annan viktig aspekt som organisationer kan inrikta sig på för att behålla sin personal 

är genom internbefordran.32 Det skapar ett ökat intresse hos personalen att utveckla sina 

egna färdigheter och kunskaper för att vid ett senare tillfälle vara ett alternativ för en 

högre post inom organisationen. Internbefordring underlättar decentralisering, 

delegerande av arbetsuppgifterna och deltagande eftersom man som anställd strävar 

efter att på bästa sätt skapa bra resultat, för att nå en position med ofta högre ekonomisk 

kompensation och status. Internbefordran är oftast av större betydelse i organisationer 

som ser som högst önskvärt att personerna i de övre nivåerna i organisationen innehavs 

av personer som passar väl in med den organisatoriska kulturen och på det viset är 

                                                 
30 Jmf. Winroth, passim.  
31 Winroth, Citat på s. 126. 
32 Pfeffer, s. 64f. 
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införstådd med alla aspekter av organisationens funktioner.33 Delägarstryrningen hos 

advokatbyråer är ett exempel på en sådan organisation där man klassiskt sett inte velat ta 

in externa icke-jurister i organisationen.34 

 

I motsats till de ovan beskrivna metoderna som väljer att premiera den anställde för att 

han/hon ska stanna är det även vanligt inom vissa branscher att man använder själv 

motsatsen, d.v.s. att försöka avskräcka anställda från att vilja lämna företaget. Ett 

exempel på det sistnämnda är konkurrensklausuler, som är en avtalsklausul som skrivs 

in i anställningsavtalet. Konkurrensklausulens syfte är att hindra den anställde från att ta 

med sig goodwill och know-how i form av t.ex. kunder, marknadskunskaper och 

tekniskt kunnighet när han/hon lämnar företaget. Rent juridiskt får klausulen bara ha en 

viss geografisk och tidsmässig räckvidd enligt 38 § AvtL., men kan inte desto mindre ha 

en avskräckande effekt på den anställde oavsett om han/hon planerar att konkurrera med 

sin tidigare arbetsgivare eller inte.   

 

3.1.2 Utveckling och integrering av personalkompetens 

 

Betydelsen av att utveckla kompetensen inom organisationen är viktig för 

kunskapsföretaget för att fortsätta vara konkurrenskraftig på sin marknad. För att 

personalen skall kunna utvecklas behövs inte bara påtagliga åtgärder som utbildning och 

träning, utan även andra faktorer är centrala för att underlätta personalens utveckling. 

Bland annat krävs det att organisationen har ett välutvecklat informations- och 

kommunikationssystem eftersom att relevant information underlättar arbetsuppgifterna. 

Den fullständiga tillgången till relevant information gör att personalen på ett bättre sätt 

kan identifiera sig med organisationens mål och därigenom på ett effektivare sätt bidrar 

till ett bättre resultat.35 Förutom att tillgå information bör organisationer helst ta steget 

fullt ut och låta personalen ha en större kontroll över sin egen arbetssituation. Genom att 

decentralisera beslutandeprocessen på en nivå så nära personalen som möjligt ökar 

                                                 
33 Ibid.  
34 Se Winroth s. 176ff. Jmf. dock senare tidens annorlunda utveckling hos Vinge, se nedan.  
35 Blackburn & Rosen, s. 52f. 
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deltagandet hos personalen. Ökat deltagande skapar ett förhöjt intresse och incitament 

för att göra ett bättre och effektivare jobb, eftersom den anställde upplever större ansvar 

och erkännande för det arbete man utför.36 En form som praktiskt möjliggör ett ökat 

deltagande och självstyrande är genom att organisationen använder sig av självstyrda 

team.37 Team som arbetssätt har ett flertal positiva effekter för kunskapsintensiva 

företag. Eftersom man ofta har ett flertal individer med olika bakgrunder och 

kunskapsbaser kan man få ut största möjliga nytta av all denna kunskap genom att 

integrera kompetensen hos de olika individerna i ett team.38 Att jobba i självstyrande 

team ger de anställda en ökad kontroll och effektivitet i arbetet och organisationen 

möjlighet att hantera projekt som oftast kräver större arbetsbörda och olika former av 

specialistkunskap för att en person skall kunna skapa ett bra resultat.  

 

Slutligen finns den formen av utveckling som man vanligtvis associerar med 

personalutveckling; träning och utbildning. Utbildningen kommer oftast i formen av 

olika kurser eller dylikt som direkt berör arbetet den anställde är engagerad i för 

tillfället. Syftet är att fördjupa, bredda eller komplettera den kunskapsbas som individen 

har och på det viset öka det värde som individen kan ge organisationen i gengäld.39 För 

kunskapsintensiva företag är detta högst aktuellt eftersom de inte bara ser sin personals 

kunskapsbas som en bidragande del till framgång, utan även den vitala faktorn som 

avgör om organisationen skall finna framgång eller misslyckande. 

 

3.1.3 Utvärdering 

 

Det man inte utvärderar finns inte, kan vara ett starkt uttryck men är en god beskrivning 

av hur viktigt det är att mäta prestationer inom organisationen.40 Organisationer 

använder visioner och mål för att driva sin verksamhet framåt, men utan att mäta 

resultatet kan organisationen lika gärna vara utan vare sig vision och mål. Utan en 

                                                 
36 Pfeffer, s. 60f. 
37 Ibid. 
38 Lind och Skärvad, passim. 
39 Blackburn & Rosen, s. 55f; Pfeffer, s. 62f.  
40 Blackburn & Rosen, s. 56f. 
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effektiv utvärdering blir det omöjligt att planera för framtiden eftersom man inte vet vad 

som bör förbättras och vilka handlingsalternativ som är de mest effektiva i framtiden.41 

Därför bör varje organisation lära sig av sina misstag genom effektiv utvärdering för att 

bli en effektivare organisation.42 Utvärdering sker oftast av det det förgångna. Blackburn 

och Rosen argumenterar istället för att man inte ska se på det förflutna utan istället 

fokusera på hur man kan förbättra och utveckla sitt arbetssätt i framtiden.43 Utvärdering 

är det enda sättet man kan se hur produktiv och effektiv en organisations verksamhet 

verkligen har varit.44 Utvärdering blir därför en central funktion i Human Resource-

processen. Utöver att utvärdera om resultaten har uppnåtts, kan även faktorer som 

personalens förmåga att kontinuerligt utveckla sig, lösa uppkommana problem och 

förmåga till teamsamarbete utvärderas.45 Utvärderingarna kan antingen ske genom 

standardiserade kriterier eller genom subjektiva bedömningar av kunder, medarbetare 

eller som i de flesta fall; chefen.  

 

Önskvärt är att sträva efter att få en så bred grund som möjligt för sin utvärdering 

genom att ha så många källor som möjligt. Validitet och reliabilitet i utvärderingen ökar 

därigenom.46 Därefter bör resultat av utvärderingen kommuniceras genom en dialog till 

den anställde för att på ett konstruktivt sätt bygga vidare på de erfarenheter 

undersökningen visat. Sist bör nämnas att det enda sättet för att personal skall kunna få 

tillgång till de rätta utvecklingsmöjligheterna genom olika utbildningar och träning är 

genom att utvärderingen är relevant och korrekt i sin bedömning av individen, vilket är 

ytterst aktuellt när det gäller hur man skall avgöra vilken belöning en person skall få 

relaterat till vad de har presterat. En bristande utvärdering leder till att personalen 

undervärderas eller övervärderas, därmed missar de anställda chansen att få en rättvis 

bedömning av sina arbetsprestationer.47 Fel utvärdering är ett återkommande problem 

som organisationer försöker lösa för att undvika att personalen ska uppleva att de är 

                                                 
41 Tichy, Devanna, och Fombrun, s. 57. 
42 Pfeffer, s. 66. 
43 Blackburn & Rosen, s. 56f. 
44 Tichy, Devanna, och Fombrun s. 57. 
45 Blackburn & Rosen, s. 56f. 
46 Tichy, Devanna, och Fombrun s. 57. 
47 Ibid. 
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underbetalda i förhållande till deras arbetsbörda eller oproduktiva i förhållande till den 

ekonomiska kompensation de får, vilket kan leda till att de lämnar organisation för att 

söka andra belöningar eller utmaningar.   

 

3.1.4 Belöningar 

 

Belöningar är ett sätt att motivera och behålla personal. Traditionellt är det främst 

monetära (materiella) belöningar man associerar till ordet belöning. Men belöningar kan 

även vara mycket annat. Belöningar kan t.ex. vara att få befordran; beröm från 

ledningen, medarbetare och kunder; karriärmöjligheter; måltillfredställelse; möjlighet 

till vidareutbildning; personligt välbefinnande och jobbtrygghet (hygienfaktorer); 

ansvar; respekt och vänskap från medarbetare (immateriella belöningar).48 Förutom att 

rätt person rekryteras för att passa strategin och strukturen är de viktigt att också rätt 

belöning matchas till rätt person. Till exempel kan en expert enligt karriärmodellen få 

mer motivation av att känna trygghet och veta att han kan fördjupa sig i sitt ämne än 

genom att bli befordrad.49  

 

Belöningar kan ses som den kompensation, materiell eller immateriell, en person får i 

anknytning till att han/hon har gjort något som bidrar till organisationens positiva 

utveckling.50 Ofta uppfattas en belöning relativt till den person som erhåller den på 

grund av deras personliga behov och förväntningar. Därför kan belöningar påverka 

människor olika och en medvetenhet bör därför finnas närvarande i valet av belöningar i 

respektive organisatorisk miljö.51 Syftet med belöningar är att uppmärksamma personer 

för deras arbete för att personen i framtiden ska känna att det finns ett värde i att 

anstränga sig mer i sitt arbete och på det viset förbättra effektiviteten inom 

organisationen. Belöningar är med andra ord till för att skapa incitament. Att koppla rätt 

belöning till rätt person för rätt prestation är en mycket komplicerad process med fokus 

på personliga uppfattningar hos anställda vilket resulterar i effekter på en organisations 

                                                 
48 A.a. s. 53. 
49 Jmf. Driver & Brousseaus karriärsmodell, Katarina Kling, s.59-65 
50 Pfeffer, s. 59. 



 28

effektivitet och produktivitet.52 Genom att tilldela personer rätt belöningar relativt till 

deras arbetsprestation medför inte enbart kostnader, utan kan dessutom medverka till en 

förbättrad kvalitet, service och innovation, vilket i slutändan leder till ett positivt 

resultat.53 Det handlar delvis om ett erkännande för de personer som har ansträngt sig 

och ett incitament för att i framtiden spendera mer energi på arbetet för att åstadkomma 

ökad kvalitet och kvantitet i det man gör.54  

 

Belöningar kan som tidigare nämnts vara av både immateriell och materiell form, där de 

immateriella belöningarna för det mesta är av en mer social karaktär medan de 

materiella belöningarna oftast är i formen av förmåner eller pengar. Den sociala 

aspekten av belöningar är fokuserad på de relationer som den anställde har gentemot sin 

arbetsmiljö i formen av medarbetare, överordnande och arbetsplats. De immateriella 

belöningarna kommer oftast i formen av erkännande för väl utfört arbete, uppmuntran i 

allmänhet, positiv och negativ feedback, möjlighet till utveckling samt mer makt och 

ansvar över sin egen arbetssituation.55 Immateriella av denna typ belöningar kan allmänt 

ses som positiva egenskaper i vilken organisation som helst, men är speciellt viktig för 

att en anställd mär det gäller belöningar. Vanligtvis är de sociala aspekterna av 

belöningar mindre välutvecklade i organisationer i förhållande till de materiella 

belöningarna. 

 

Den vanligaste formen av materiella belöningar är pengar. Men de materiella 

belöningarna kommer även i formen av olika förmåner som t.ex. mer eller mindre fritt 

användande av mobiltelefoner, laptops, bilar eller representation av olika slag. Den 

ekonomiska kompensationen kan ses som positiv om nivån ligger över snittet jämfört 

med personer med liknande bakgrund hos andra företag inom samma bransch, eftersom 

den anställde upplever att arbetsgivaren värderar det arbete man utför högt.  

 

                                                                                                                                               
51 Svensson, s. 22. 
52 Pfeffer, s. 59. 
53 Pfeffer, s. 59. 
54 Blackburn & Rosen, s. 58. 
55 Svensson, s. 22. 
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En organisation kan även välja att göra den ekonomiska kompensationen relativ till det 

arbete och resultat man som individ, grupp eller organisation presterar. Den ekonomiska 

kompensationen skapar ett incitament för den anställde att förbättra sin egen effektivitet 

eftersom han/hon på ett påtagligt sätt kan se sambandet mellan ökat engagemang och 

den ekonomiska kompensationen som följer.56 Genom att knyta utvärderingen och 

belöningen till de prestationer som utförs som organisation eller grupp minskar man 

också incitamenten för att försöka utnyttja systemet för att bara premiera sig själv som 

individ. Beroende på om den monetära belöningen baseras på det individuella, gruppens 

eller organisationens resultat varierar också tydligheten i sambandet mellan belöning 

och prestation för den enskilda individen. Ett välutvecklat system för ekonomiska 

belöningar har som främsta mål att tydliggöra hur fördelningen genomförs, för att 

systemet ska legitimeras som det sätt man väljer att fördela det positiva resultatet hos de 

anställda. Som tidigare nämnt existerar flera former av belöningar, men de monetära 

belöningarna skiljer sig något från de immateriella med avseende på de system som kan 

konstrueras för att systematiskt belöna den anställde efter givna kriterier.  

 

Det belöningssystem vi framförallt kommer att titta närmare på i den här uppsatsen är 

den form av belöning som uppkommer genom att man fördelar vinsten. De vanligaste 

fördelningsformerna för vinsten bland advokatbyråer är att delägarna antingen direkt 

”belönas” för sina arbetsinsatser/klientdebiteringar efter att de gemensamma 

kostnaderna är betalda (Stockholmsmodellen), eller att delägarna gemensamt delar lika 

på mervärdet man skapat tillsammans (True Partnership).  

                                                 
56 Pfeffer, s. 59; Lundén s. 12. 
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4 Beskrivning av branschen, yrket & fallföretagen 

 

I det här avsnittet och de kommande kapitlena har det varit vår avsikt att ge läsaren en 

djupare inblick i fenomenen inom advokatyrket och en mer generell förståelse för 

branschen som sådan. Vi kommer inledningsvis att förklara karriärvägen för den jurist 

som önskar bli advokat och de olika alternativa vägar som finns. Därefter kommer vi att 

lägga en grund för den fortsatta uppsatsen genom att beskriva några av de trender och 

fenomen som vi uppmärksammat i litteraturen respektive observerat under vår 

undersökning. Avsnittet avslutas med att mer i detalj beskriva de byråer som vi valt för 

vår undersökning.  

 

4.1 Advokatkarriären 

 

För att ge läsaren en bättre förståelse i hur karriären och hierarkin fungerar på en 

advokatbyrå, har vi i det här kapitlet valt att kortfattat ge en inblick i detta. Juristbanan 

börjar som många andra karriärer i skolbänken. Efter fyra och ett halvt års studier på 

juridikprogrammet kan man titulera sig jur. kand. Den juridiska utbildningen innehåller 

inte i någon större omfattning några praktiska arbetslivsmoment, trots att utbildningen är 

en form av yrkesutbildning. Den nyutexaminerade juristen som tänkt sig en karriär som 

advokat har efter examen valfriheten att välja att ”sitt ting” eller inte, till skillnad från de 

som tänkt sig en karriär som t.ex. domare eller åklagare där det är obligatoriskt. 

Tingsmeritering har dock traditionellt alltid varit en merit som advokatbyråerna sett 

positivt på, mycket p.g.a. att det är en bra praktisk utbildning vilket gör att 

advokatbyråerna sparar utbildningsresurser. Tingsmeriteringen är normalt på två år om 

man väljer att sitta tiden ut. Väljer den nyutexaminerade juristen att inte sitta ting finns 

kanske möjligheten att få ett traineejobb på en större advokatbyrå. Traineejobbet 

utvärderas efter ett år och byrån kommer i samråd med traineen se på dennes framtida 

karriärutsikter. Det kan ibland vara nödvändigt för traineen att komplettera sina 

erfarenheter med t.ex. tingsmeritering, utländsk mastersexamen eller jobb på en 
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utländsk advokatbyrå. Det är även möjligt att traineetiden gått så bra att traineen erbjuds 

en fast anställning på byrån direkt. Vilken väg den nyutexaminerade väljer kan ha viss 

påverkan på ingångslönen och den trygghet han/hon senare har på byrån vid en eventuell 

nedskärning.  

 

Väl inne i organisationen på advokatbyrån får den nyanställde juristen börja arbeta som 

biträdande jurist. Eftersom det krävs en advokattitel för att kunna ha ansvaret för 

klienter brukar den första tiden på byrån ske under ledning av en äldre biträdande jurist 

eller en delägare. Arbetsuppgifterna består främst av att skriva olika rättsutredningar, 

men där den äldre biträdande juristen eller delägaren alltjämnt behåller ansvaret för 

ärendet. Desto mer erfarenhet den biträdande juristen samlar på sig desto mer 

avancerade arbetsuppgifter och ansvar får han/hon också. Gränsen mellan yngre 

respektive äldre biträdande jurist bygger mycket på den tiden man måste arbeta som 

biträdande jurist innan man kan erhålla advokattiteln. Normalt kan advokattiteln erhållas 

av advokatsamfundet efter det att man haft cirka fem års arbetslivserfarenhet samt 

deltagit på advokatsamfundets kurser.57 Av de fem åren skall minst tre ha varit på en 

advokatbyrå där man erbjudit allmänheten juridiska tjänster. När den biträdande juristen 

väl erhållit sin advokattitel kan han/hon börja ha ansvaret för sina egna klienter.  

 

Det sista karriärsteget inträffar cirka sex till åtta år efter anställningstillfället, beroende 

på erfarenhet och klientstock, vilket sker genom att advokaten väljs in som delägare på 

byrån. Som delägare har man rätt att vara med och bestämma samt ta del av vinsten 

byrån alternativt delägaren själv generar. Det skall dock påpekas att många byråer, 

främst True Partnershipsbyråer, tillämpar ett s.k. lockstepsystem där man successivt 

slussas in i vinstdelningen.58 Det är långt ifrån alla biträdande jurister som väljs in som 

delägare, i synnerhet på de större byråerna, som har ett större behov av att ha flera 

biträdande jurister.59 Huruvida man väljs in som delägare beror mycket på ens möjlighet 

att försörja sig själv och andra på sin klientstock. De biträden som inte väljs in som 

                                                 
57 Advokatsamfundets stadgar, se www.advokatsamfundet.se. 
58 Se nedan.  
59 Sherer, s. 671 ff. 
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delägare lämnar oftast byrån för att starta eget eller för att bli delägare på en annan byrå 

eller alternativt en karriär som t.ex. företagsjurist. Systemet kallas därför många gånger 

för ”up-or-out” d.v.s. antingen blir juristen delägare eller försvinner från organisationen. 

Som helhet kan man beskriva processen från nybliven juridikstuderande till att bli 

delägare som en lång process av mål och kvalitetstester, vilket kan liknas vid en av de 

positiva effekterna som nämndes under teoriavsnittet om Personal-Organization-fit. 

Målet och testerna leder nämligen till att juristen stegvis känner tillfredställelse av att ha 

klarat av ett delmål samtidigt som han/hon inriktar sig på nästa mål.  

 

Figur 5. Karriärstrappan för en advokat. 

 

En annan observation som vi gjort är att hierarkin inom juristbranschen gör att 

byråkostnaderna förhåller sig omvänt till debiteringen. Det är från byråns sida önskvärt 

av kostnadsskäl att ärendet sköts på en så låg nivå som möjligt.60 Samtidigt förhåller det 

sig omvänt så att byrån kan debitera klienten mer desto högre nivå ärendet beretts på.  

                                                 
60 Intervju med delägaren Peter Oscarsson på Vinge 2003-05-05.  
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Figur 6. Hierarkins betydelse för det omvända förhållandet mellan byråkostnaderna 

och klientdebiteringen. 

 

4.2 Advokatbyråerna 

 

De allmänna trenderna bland advokatbyråer är att det blir mindre personliga band 

mellan advokaten och klienten, större byråer, mindre kollegial sammanhållning vilket 

leder till mindre sociala normer, samt att ärende blivit mer komplexa.61 Att banden 

mellan advokaten och klienten blivit mindre har resulterat i att klienterna nu friare byter 

mellan advokatbyråerna, d.v.s. konkurrensen på marknaden har blivit hårdare. En 

tänkbar förklarning till att det personliga bandet minskat är enligt vår mening satsningen 

som de större byråerna i Sverige gjort på True Partnership under de senaste tio åren, där 

en av slagorden varit att det är byråns klienter inte den enskilde advokatens.  

 

De svenska byråerna har de senaste tio åren ökat i storlek, där de största byråerna 

tidigare låg kring cirka 60 jurister ligger de idag kring 200 jurister.62 Det har varit en 

medveten satsning från advokatbyråernas sida att vilja växa,63 trots att en större byrå för 

med sig nackdelen att jäv oftare uppstår. Jäv innebär för en jurist att han/hon inte kan 

handha äreendet om motparten är en tidigare klient hos byrån. Det är hela byråns 

klienter som skall beaktas, en större byrå torde därför oftare hamna i ett dilemma där de 

tvingas tacka nej till en klient p.g.a. jäv. Advokatbyråernas expansion har bl.a. 

möjliggjort att man har kunnat erbjuda mer specialisering, få en större geografisk 

                                                 
61 Winroth, s. 3; Wersén, s.  25f.; Gorman s. 63; Blomquist et al s. 32. 
62 Jmf. Winroth, s. 59; Jmf. Wersén, s. 24. 
63 Se t.ex. Vinge och Delphi nedan. 
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spridning samt ta sig an större projekt och större klienter.64 Advokatbyråernas 

storleksökning är en möjlig förklarning till uppluckringen av den tidigare 

traditionsbundna kulturen på byråerna. Den kollegiala sammanhållningen har minskat 

och som ett led i detta har också de sociala normerna som tidigare fanns börjat att 

luckras upp.65 Ett exempel på en sådan social norm som tycks ha funnits tidigare men 

som verkar ha försvunnit är det s.k. ”gökunge-syndromet”66 som bl.a. Winroth 

beskriver. En annan observation som vi gjort är att klädstilen/dress-coden på byråerna 

tonats ned på senare år, från att ha varit en strikt kostymbaserad stil till att bli en mer 

casual/fritidsbetonad stil. Mannheimer & Swartling profilerar sig t.ex. med att ha en mer 

casual stil.67 En slutlig tendens är att ärendena blivit mer komplexa och större de senaste 

åren.68 Klienterna har blivit mer juridisk kunniga, bl.a. har många storföretag en egen 

chefsjurist idag, vilket gjort att byråerna bara anlitas i mer komplexa frågor av större 

natur. Storleksökningen har också gjort att de större byråerna kan hantera mer komplexa 

ärende bl.a. genom specialisering och projektarbeten.  

 

Internt är kontoren strukturerade, om man följer Mintzbergs strukturmodell69, med en 

managing partner (MP) och de övriga delägarna i toppen som den strategiska ledningen, 

operativa kärnan består av samtliga jurister (biträdande jurister samt delägarna), 

teknostrukturen utgörs av kontorsbibliotikarien m.m. och supporten av sekreterarna 

samt den centrala administrationen. MP:n på en advokatbyrå har egentligen ingen mer 

ledningsmakt än de andra delägarna, utan posten ses mer som en administrativ post och 

betraktas många gånger som en form av ”värnplikt” där tid måste avsättas från 

klientarbeten till byråfrågor.70 Alla delägarna har istället lika stor rätt att vara med och 

bestämma, trenden på senare år har dock blivit att delägarstrukturen övergått till att mer 

                                                 
64 Wersén, s. 25ff. 
65 Gorman s. 62f; Jmf. Winroth passim. 
66 Se förklarning nedan. Observera dock att termen ”gökunge” är vår egen tolkning av Winroth och inte 
någon metafor som hon använder sig av.  
67 http://www.msa.se. 
68 Gorman, s. 63.  
69 Vi ser Mintzbergs strukturmodell som allmängods och den beskrivning av de väsentligaste delarna som 
presenteras är ämnad för att läsaren ska få en förståelse för de strukturella skillnaderna inom 
advokatbyråerna.  
70 Winroth bl.a. s. 178. 
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likna ett normalt företag.71 Delägarna har dock behållt sin makt rörande strategiska 

beslut.72 

 

4.3 Fallföretagen 

 

De vinstdelningsmodeller som vi har valt att fokusera oss på vår undersökning är med 

utgångspunkt fokuserade på de mest förkommande bland advokatbyråer i Sverige. Som 

representant för Stockholmsmodellen har vi valt en medelstor byrå. Cederquist 

motsvarar organisatorisk struktur och strategi samt HRM vilket gör det möjligt för oss 

att utföra vår komparativa studie mellan de olika modellerna. Som representant för True 

Partnership har vi valt Sigeman & Co, Vinge och Delphi & Co. De advokatbyråerna vi 

har valt är av olika storlek vilket möjliggör en mer djupgående studie till vår 

komparativa ansatts. Sigeman & Co representerar en relativt liten advokatbyrå medan 

Vinge och Delphi & Co är bland de största byråerna i Sverige. Eftersom strategi, 

struktur och HRM hänger samman presenterar vi respektive företags strategi och 

struktur för att läsaren på det viset ska få en bättre bild av varför respektive byrå 

tillämpar olika HRM och vinstdelningsmodeller. 

 

4.3.1 Cederquist 

 

Advokatbyrån Cederquist är en av de största byråerna i Sverige. I dagsläget innefattar 

den åttio medarbetare och av dem är ett femtiotal jurister. Av de femtiotalet juristerna är 

det tjugo som är delägare. Cederquist är mestadels verksam inom Stockholmsregionen, 

och är en av de femton största byråerna i Sverige.73 Byrån understryker personlig frihet 

som en framgångsfaktor. Cederquist menar sig ha skapat en organisation som fungerar 

som en helhet för alla klienter, samtidigt som den är lätt att anpassa efter en ständigt 

föränderlig omgivning74.  

                                                 
71 Jmf. Vinge nedan. 
72 Jmf. Winroths metafor ”få hövdingar, många indianer”.  
73 http://www.cederquist.se. 
74 Ibid. 



 36

 

4.3.1.1 Strategi 

 

Cederquist är en advokatbyrå med huvudsaklig inriktning på företagsfinansiering 

(corporate finance), immaterial- och IT-rätt samt process- och skiljemannarätt.75 Byrån 

inriktar sin verksamhet på olika områden men alla jurister har en associations- och 

transaktionsrättslig grund att stå på. Detta ger en bra grund för vid hanteringen av sina 

arbetsområden. Cederquist jobbar enligt Stockholmsmodellen och eftersträvar därför att 

varje jurist ska arbeta utifrån ett brett perspektiv och inte uteslutande arbeta med ett 

ämnesområde eller en företeelse.76  

 

4.3.1.2 Struktur 

 

Cederquist är en byrå som är baserad i Stockholm. Byrån är bestående av ett femtiotal 

jurister och ett tjugotal sekreterare. Dessutom tillkommer andra stödtjänster som 

ekonomiavdelning samt en IT- och knowledge management avdelning. Kontorets 

interna struktur liknar de andra byråernas struktur som finns med i vår undersökning. 

Styrelsen och en avlönad managing partner väljs årligen vid ett delägarmöte.77 

Cederquist är en oberoende advokatbyrå utan nätverk. Man har dock en internationell 

strategi som bygger på goda kontakter med advokatbyråer i Helsingfors, Köpenhamn, 

Oslo och London.78 

                

För att integrera juristernas kompetens använder sig Cederquist av verksamhetsgrupper 

som träffas och på det viset bistår varandra med kompletterande kunskap. Inom 

organisationen understryker Cederquist vikten av de olika delarna och att alla 

medarbetare är lika viktiga för byrån.  

                                                 
75 http://www.cederquist.se. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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Sigeman & Co 

 

Sigeman & Co är en medelstor advokatbyrå i Malmö som bildades 1991 och består idag 

av fjorton anställda, varav elva är jurister och sex av dem är delägare. Advokatbyrån är 

fokuserad inom affärsjuridik och erbjuder sina tjänster till medelstora och stora företag i 

både Sverige, Danmark och Tyskland.79  

 

4.3.1.3 Strategi 

 

Sigeman & Co strävar efter att alltid kunna erbjuda sina klienter hög kvalité på sina 

juridiska tjänster, ha en hög grad av tillgänglighet och möta klienternas krav på 

affärsmässighet. Utöver allmänna affärsjuridiska tjänster är även advokatbyrån 

specialiserad inom följande områden; bolags- och aktieägarfrågor, börsrätt, marknads- 

och konkurrensrätt, företagsöverlåtelser, fastighets- och miljörätt, arbetsrätt, stiftelserätt, 

processer, skiljeförfarande och skiljemannauppdrag, upphovsrätt och immaterialrätt.80 

Överhuvudtaget är kvalitén något som återkommer i Sigemans & Co strategi, de vill 

differentiera sig gentemot andra små och medelstora byråer genom att tillhandahålla 

samma kvalité och specialistkompetens som de stora byråerna.81 Den viktigaste 

urskiljningsfaktorn för att åstadkomma denna kompetens är rekryteringen enligt 

delägaren Per Isinger. Ett uttalande som ligger i linje med de flesta kunskapsföretag, i 

synnerhet konsultbyråerna, som ser personalen som sin främsta konkurrensfördel och 

representant.82  

 

4.3.1.4 Struktur 

 

I och med att Sigeman är en mindre advokatbyrå kan resonemanget kring deras struktur 

hållas något kortfattat eftersom företaget inte omfattar mer än fjorton anställda. Kontoret 

är strukturerat enligt den allmänna modell som tidigare nämnts med den strategiska 

                                                 
79 http://www.sigeman.se. 
80 Ibid. 
81 Intervju med Per Isinger delägare Sigeman & Co. 
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ledningen, den operativa kärnan, teknostrukturen och supporten. Vad som skiljer 

Sigeman från den allmänna modellen av advokatbyråer är deras avsaknad av en 

managing partner vilket beror på deras begränsade storlek och att de har endast ett 

kontor.83 Istället tillämpar man en traditionell delägarstyrning.  

 

4.3.2 Vinge  

 

Vinge är Sveriges näst största advokatbyrå. Antalet anställda är 443 varav 275 är 

jurister, vilka är spridda över ett stort antal kontor runt om i Sverige och ett par filialer 

utomlands.84 Vinge ägs idag av 87 delägare.85 Vinge skapades 1983 genom en 

sammanslagning mellan fyra advokatbyråer: Vinge Ramberg Dahlin i Göteborg och 

Stockholm, Adolf Öhmans i Stockholm, Olsson & Lidgard i Helsingborg samt Almgren, 

Forkman och Liedholm i Malmö. Byrån blev därigenom den första byrån i Sverige att 

tillhandahålla affärsjuridiska fullservice tjänster till näringslivet.86 Vinge har därefter 

fram till idag expanderat genom en fusion med Sandströms advokatbyrå i Stockholm, 

ytterligare utlandsetableringar och genom att vara med och grunda en nordisk allians 

tillsammans med en norsk och en dansk advokatbyrå, kallat Scandinavian Law Alliance. 

Vinges tillväxt har även satt sina spår i omsättningen och man har på tio år gått från 

cirka 100 miljoner kr till cirka 770 miljoner kr i omsättning.87  

 

4.3.2.1 Strategi 

 

Vinge är idag en affärsjuridisk fullservicebyrå. Den konstanta utvecklingen av vad som 

betraktas som en affärsjuridisk tjänst i kombination med Vinges ambition att vara 

marknadsledande gör att man konstant satsar på utveckling av nya tjänster. Vinges 

                                                                                                                                               
82 Løwendahl, s. 79. 
83 Intervju med Per Isinger delägare Sigeman & Co. 
84 Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, London, Paris, Bryssel, Shanghai och 
Hong-kong. www.vinge.se. Sedan början av 2003 har Helsingborgs och Malmös kontor slagits samman 
till ett gemensamt Skånekontor. 
85 www.vinge.se 
86 Ibid. 
87 Vinge var den advokatbyrå som omsatte mest i Sverige 2001, se Juristbarometern 2002.  
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tillväxt är något som också gjort att man ändrat sina affärsmål. Tidigare hade Vinge som 

mål att bli en av de största Svenska advokatbyråerna, något som man i dagsläget också 

har uppfyllt. Målen är nu istället att bli den i särklass mest ansedda advokatbyrån och att 

bli den mest ”preferred partnern” i Sverige, d.v.s. den byrå som utländska advokatbyråer 

helst anlitar, samt vara en byrå som är nydanande.  Till viss del kan man säga att Vinge 

är på god väg när det gäller sina mål eftersom de idag rankas högt på Legal 500 inom 

flera områden.88 Vinge lyckades även bli den affärsjuridiska byrå som rankade sig högst 

i kunskapsföretagsbarometern.89 

 

Framförallt profilerar Vinge sig som en rådgivare vid större affärstransaktioner som t.ex. 

företagsförvärv och finansiering.90 Idag vill man profilera sig på s.k. high end juridik91 

inom bank och finansieringsområdet. Tidigare såg man sig som en byrå som agerade på 

en allmänt övergripande nivå av nationella transaktioner. High end juridiken ställer 

högre krav på teknik och spetskompetens till skillnad från den s.k. ”bröd och smör”-

juridiken.92 Ändringen av profil har också gjort att klientstocken har ändrats därefter. 

Tidigare hade man fastighetsbolag som den typiska klienten. I dagsläget ser man 

riskkapitalbolag, utländska advokatbyråer, banker och fondkommissionärer som sina 

typiska klienter. Förändringen hänger till stor del samman med storleken och att man 

idag kan tillhandahålla annan spetskompetens än tidigare.   

 

Vinge ser som sin styrka att man har en stark kombination mellan individualism och 

samarbete,93 något som de menar att True Partnership borgar för eftersom 

vinstdelningsmodellen gynnar specialisering och en heterogen rekrytering.94 Vinge anser 

sig också ha en stor förberedelse inför skiftande marknadsförutsättningar och en bred 

kompetens genom specialisering framförallt tack vare sin storlek, sin tidiga satsning på 

                                                 
88 http://www.icclaw.com 
89 Kunskapsföretagsbarometern är en undersökning som skickas av undersökningsföretaget ISI Wissing. 
Kunskapsföretagsbaromtern bygger på resultatet av ett utskick till 1900 företag med mer än 20 anställda. 
www.vinge.se  
90 www.vinge.se. 
91 ”High end juridik” skulle kunna översättas som högkvalitativ banbrytande juridik. 
92 Intervju med Vinges VD Michael Wigge i Blomquist et al, s. 35.  
93 Traditionellt betraktar sig jurister som individualister, se Winroth passim.  
94 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05.  
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fullservice tjänster och True Partnership.95 Vinges framtida strategi är att expandera 

genom rekrytering, fusioner och etablerandet av nya kontor samt genom ingåendet av 

nya internationella allianser. Vilket ligger i linje med den utveckling som finns för 

expanderande advokatbyråer d.v.s. geografisk kontorsdiversifiering både nationellt och 

internationellt oftast genom fusioner, eftersom man anser att etablerandet av nya kontor 

är en dyr process.96  

 

4.3.2.2 Struktur 

 

Som tidigare nämnt är Vinge idag en affärsjuridisk byrå med spridning på ett stort antal 

kontor runt om i Sverige och internationellt. Vilket har varit en medveten satsning 

eftersom man velat följa med sina klienter ut i världen och för att på det viset få en så 

bred klientbas som möjligt i Sverige. Den geografiska spridningen gör att Vinge idag 

har en divisionaliserad struktur, där varje kontor är en egen resultatenhet som strävar 

efter att erbjuda samma tjänster som en affärsjuridisk fullservicebyrå. Den 

divisionaliserade strukturen är dock inte hela sanningen eftersom man mellan kontoren 

på nationell och internationell nivå samarbetar genom fördelning av resurser och 

expertis när ett större uppdrag kräver det. Strukturen är också indelad i en liggande och 

en stående arbetsgrupp mot klienten. Den stående gruppen arbetar mot en viss bransch 

och den liggande utgör en stödfunktion av spetskompetenser inom olika juridiska 

områden. Vid större ärende sätter man ihop ett arbetslag från de stående och liggande 

grupperna vilka bilder en projektgrupp.97  

 

Vinges struktur bygger som de flesta andra byråer på en delägarstruktur, vilket hänger 

samman med att det finns lagkrav på att advokatbyråer skall ägas av delägarna själva.98 

Tidigare skulle delägarna fatta alla strategiska beslut tillsammans, vilket gjorde Vinge 

till en tungrodd organisation. Numera har Vinge dock inrättat en VD och tillsatt en 

                                                 
95 www.vinge.se. För betydelsen av True Partnership rörande specialisering och större 
anpassningsförmåga efter konjukturer, se Winroth s.14.  
96 Winroth s. 15.  
97 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05. 
98 Rättegångs Balken 8:4, 2 st. 
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mindre styrelse som inte enbart består av jurister. Alla strategiska beslut som görs av 

styrelsen skall dock fortfarande godkännas av delägarna. Vinge är på det sättet 

revolutionerande i branschen eftersom de delvis går ifrån den gamla delägarstrukturen, 

som Winroth tidigare beskrivit med metaforen ”många hövdingar men få indianer”99.  

 

Figur 7. Vinges övergång från en delägarstyrd struktur till en mer 

aktiebolagrättsliknande struktur.  

 

Vinges Skånekontor är numera även indelade i fyra stycken  arbetsgrupper, vars syfte är 

att få en bättre översikt på arbetsbelastningen.100 Tidigare kunde arbetsbelastningen vara 

svår att överblicka, vilket gjorde att några av de biträdande juristerna fick mer uppdrag 

än andra. Detta kunde skapa negativa effekter p.g.a. överbelastning av enskilda 

biträdande jurister,  eftersom vissa försågs med mer ärende än andra.  

 

4.3.3 Delphi & Co 

 

Delphi tillhör också en av de största byråerna i Sverige. För närvarande har byrån ett 

hundratal jurister och ytterligare ett fyrtiotal andra anställda med varierande 

arbetsuppgifter. Även Delphi är en affärsjuridisk fullservicebyrå inriktad mot inom olika 

                                                 
99 Winroth, s. 179. 
100 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05. 
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affärsområden; t.ex. IT-relaterad juridik, företagsöverlåtelser, immaterialrätt eller 

miljörätt.101 I dag har Delphi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Linköping.102 

 

4.3.3.1 Strategi 

 

Delphi är en affärsjuridisk byrå som i dagsläget håller på att utöka sin verksamhet. 

Strategin har under en längre tid varit expandera.103 För att klara denna utökning har 

True Partnershipbegreppet fått en ny central betydelse. Delphis vidareutvecklingen av 

True Partnership ska uppmuntra juristen att använda sig av sin ackvisition och 

ledarförmåga, genom att egenskaperna premieras i det nya delägarsystem som byrån 

infört.104 Med detta redskap ska antalet jurister bli fler och på det viset ska byrån bli mer 

konkurrenskraftig och erbjuda klienten bättre spetskompetens. Personalomsättningen är 

närmaste obefintlig för närvarande eftersom strategin varit att expandera, istället inriktar 

Delphi sig på nyrekrytering av nya biträdande jurister.105 Ett viktigt strategiskt mål för 

byrån är att bli en av de tre byråer som potentiella klienter tänker på när de har ett 

ärende.106  

 

4.3.3.2 Struktur 

 

Som nämnts ovan består Delphi idag av ett hundratal jurister som enligt Mintzbergs 

modell utgör den operativa kärnan. Utöver juristerna tillkommer stödjande funktioner 

med sekreterare, personalansvarig, och ekonomi. Den strategiska spetsen svarar 

delägarna för, fast att de till viss mån tillhör den operativa kärnan. Den geografiska 

fördelningen bland de olika kontoren möjliggör för Delphi att komma närmare sina 

klienter och därigenom förbättra kommunikationen med klienterna. En nära kontakt 

                                                 
101 http://www.delphilaw.com 
102 http://www.delphilaw.com Delphi har även lokala kontor i Kista, Lindholmen, Mjärdevi, Norrköping 
samt Ideon företagsparker. 
103 http://www.delphilaw.com 
104 Hellberg, ”Delphi premierar ledaregenskaper och säljförmåga”, 2001; Intervju med delägare Hanne 
Mannheimer 2003-05-15; http://www.delphilaw.com. 
105  Intervju med delägare Hanne Mannheimer 2003-05-15. 
106 Vilket Delphi ibland referar till som att bli ”top of mind”, ; Intervju med delägare Hanne Mannheimer 
2003-05-15; Blomquist et al.  
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med klienterna kan ses som en viktig aspekt för att spetskompetensen ska kunna 

prestera fördelaktiga resultat för sina klienter. Delphi har därför valt att lägga ett antal 

lokala kontor runt om i Sverige för att ha en nära anslutning till universitet och 

företagsparker med teknikinriktning.107 Delphi vill genom denna struktur profilera sig 

som att man vågar vara annorlunda och satsa på utvecklandet och bibehållandet av 

specialkompetenser.108 Varje kontor är en egen resultatenhet, vilket gjort att varje kontor 

fritt kan välja vilken vinstdelningsmodell som ska tillämpas.109 

                                                 
107 http://www.delphilaw.com 
108 Ibid. 
109 Vilket bl.a. gjort att Delphi Malmö tillämpar en annorlunda vinstdelningsmodell än resten av Delphi, se 
nedan.  
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5 Analys av vinstdelningssystemen 

 

Syftet med det följande avsnittet är att väva samman empiri, teori och våra egna 

reflektioner. Inledningsvis kommer vi att fokusera på Stockholmsmodellen för att sedan 

gå vidare in på True Partnershipsmodellen och fallföretagen som tillämpar den. Därefter 

gör vi en jämförelse mellan de två olika modellerna när vi slutligen undersöker vilken 

påverkan respektive vinstdelningsmodell har på HRM-processerna; rekrytering, 

integrering, kompetensutvecklingen och behållandet av personal. Detta för att undersöka 

hur de olika vinstdelningssystemen påverkar det arbetssätt advokatbyråer använder sig 

av. 

 

Modellerna, i formen av True Partnership- och Stockholmsmodellen, har ett antal 

likheter som får dem att definieras som vinstdelningssystem. Båda modellerna utgår 

ifrån att det existerar ett antal delägare i organisationen som delar på den vinst som 

uppkommer från det positiva resultatet som verksamheten visar.110 Man har oftast en 

förutbestämd fördelningsnorm som varierar mellan byråerna; ibland sker en lika delning 

mellan alla anställda, ibland endast mellan delägarna och i vissa fall sker fördelningen 

beroende av andra mer invecklade faktorer, som t.ex. delaktighet i 

vinstandelsstiftelser.111 Skillnaderna mellan modellerna True Partnership- och 

Stockholmsmodellen består framförallt i att de har en relativt annorlunda syn på 

ekonomisk kompensation i relation till effektiviteten inom organisationen.           

 

5.1 Stockholmsmodellen som belöningssystem 

 

Stockholmsmodellen är den modell som traditionellt sett svenska advokatbyråer har 

använt sig av. Modellen går ut på att delägarna i organisationen hanterar de 

gemensamma kostnaderna för att sedan på ett individuellt plan ta del av sina egna 

                                                 
110 Svensson, s. 35. 
111 Andersson & Bratteberg, s. 171. 
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intäkter. Vilket har gjort att modellen även har kallats för ”låda-i-låda-systemet”112. 

Uttrycket anspelar på att varje advokat har sin egen låda/bolag och vinsten där i, men att 

det drivs i ett gemensamt bolag där advokaten delar på de gemensamma kostnaderna 

tillsammans med de andra advokaterna på byrån. Modellen innebär att efter att alla 

gemensamma kostnader har hanterats kan varje individ avgöra sin egen inkomst 

beroende på hur mycket tid han/hon valt att spendera och hur effektivt detta gjorts.113 

Stockholmsmodellen följer principen att varje delägare jobbar för sig själv, men att 

delägaren tillsammans med de övriga delägare äger verksamheten de jobbar inom 

(communal-emh).114 Genom att använda sig av Stockholmsmodellen kan varje delägare 

på ett tydligt sätt se sambandet mellan dennes egen arbetsprestation och den ekonomiska 

kompensationen som följer. Modellen påverkar naturligtvis arbetssättet inom 

organisationen på många olika sätt, eftersom delägarna har incitament att utmärka sig 

individuellt. De eventuellt negativa effekterna, som bristande samarbetsvilja och 

förlorade synergieffekter genom teambildning inom organisationen kompenseras ofta av 

att advokatbyrån försöker skapa en gemensam organisationskultur och 

värdegemenskap.115 På så sätt hoppas man minska de negativa effekterna och öka 

samarbetet inom byrån.  

 

Fördelarna med Stockholmsmodellen som vanligtvis framhävs är bl.a. att det är lättare 

att kompensera medarbetare för det arbete de lägger ner och att den enskilda delägaren i 

större utsträckning kan disponera över sin egen tid.116 Exempelvis kan en delägare 

prioritera att spela några rundor golf eller vara hemma med familjen istället för att lägga 

ned tid på att debitera klienter om han/hon nu så önskar. Det uppstår inga konflikter 

p.g.a. hur delägaren väljer att lägga upp sin arbetsbröda och det är ingen som tittar snett 

på en p.g.a. detta val, eftersom det bara går utöver den enskilde delägarens egen vinst. 

Andra fördelar som brukar framhållas är att rekryteringen underlättas. Högre löner och 

möjlighet till provisioner redan som biträdande jurist är något som några byråer som 

                                                 
112 Termen är en allmänt etablerat begrepp i advokatbranschen och kallas ibland även för ”byrå-i-byrå”-
systemet.  
113 Hellberg, “Så gör vi med vinsten”, 2001. 
114 Williamson, s. 217ff. 
115 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 



 46

tillämpar Stockholmsmodellen lockar med.117 De byråer som enbart tillämpar 

vinstdelningsmodellen på delägarna framhåller även de att de har lättare att locka till sig 

jurister som vill arbeta mycket. Stockholmsmodellen underlättar också för 

advokatbyråer att ta in nya delägare, eftersom de gamla delägarna inte behöver dela med 

sig av sina intäkter genom solidarisk delning till den nya delägaren.118 Beslutet om ny 

delägare blir på det viset lättare att ta. Det skall dock påpekas att man många gånger löst 

detta problem på True Partnershipsbyråer genom att använda sig av ett 

lockstepsystem.119  

 

En något oanad sidoeffekt av Stockholmsmodellen är att den eventuellt kan öka 

jämställdheten på byråerna. På Cederquist, som använder sig av Stockholmsmodellen, 

finns det procentuellt betydligt fler kvinnliga delägare än branschen i övrigt.120 Man ska 

dock vara försiktig att dra för snabba slutsatser, förklarningen kan också bero på t.ex. en 

annan byråkultur eller liknande. Men klart är i alla fall att om en större tolerans ges för 

vilken arbetsbörda delägaren väljer, som Stockholmsmodellen gör, kan kvinnor som 

oftare prioriterar familjen högre än jobbet bli delägare.121  

 

Några av de nackdelar som framhålls med Stockholmsmodellen är att den leder till att 

delägarna arbetar högre upp i åldrarna, rätt person får inte ärendet p.g.a. 

internkonkurrens, tid till gemensamma byråärende minimeras, tid till specialisering och 

utbildning sker inte i lika hög grad samt att det uppstår konflikter om klienter, debitering 

och pengar. Denna typ av nackdelar upplever inte Cederquist att de har eftersom de 

anser sig ha byggt upp en laganda som kompenserar ovan nämnda nackdelar.122 

Uttalandet kan dock ifrågasättas eftersom delägare oftast får antas tala väl om sitt eget 

arbetssätt. 

                                                                                                                                               
116 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
117 Jmf. T.ex. Winroths undersökning av advokatbyrån Dike & Hermes Stockholmskontor. 
118 Jmf. Hellberg ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
119 Se mer nedan. 
120 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001; www.cederquist.se.  
121 Det skall dock påpekas att denna effekt kan åstadkommas på annat sätt också, t.ex. deltidsdelägare som 
advokatbyrån Jonas Bergh börjat tillämpa, se Levander ”Kvinnor får hjälp att fortsätta karriären”, 2002. 
Andra system som kan komma i framtiden är t.ex. löneanställda delägare, se t.ex. Vinges VD Michael 
Wigge i Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge”, 2001.  



 47

 

STOCKHOLMSMODELLEN 

Fördelar Nackdelar 

+ Friare arbetsbelastning - Arbetar högre upp i åldrarna 

+ Lättare rekrytering - Mindre tid till byråärende 

+ Lättare att ta in nya delägare - Mindre tid till utbildning 

+ Extraprestationer är möjliga p.g.a. direkt 

kompensation till fördel för klienterna. 

- Ärendena styrs inte till rätt person p.g.a. 

girighet. 

+ Ingen konflikt för att man jobbar mindre. - Risk för konflikt p.g.a. orättvis fördelning. 

 

Tabell 1. Fördelar respektive nackdelar med Stockholmsmodellen gentemot True 

Partnership ur ett byråperspektiv. 

5.2 True Partnership som belöningssystem 

 

True Partnershipsmodellen är en modell som på senare år vunnit terräng på bekostnad 

av den traditionella Stockholmsmodellen.123 Merparten av landets större affärsjuridiska 

byråer har under den senaste tioårsperioden gått över till någon form av True 

Partnership. Trenden är att även mindre advokatbyråer de senaste åren tagit klivet över 

till denna mer solidariska vinstdelningsmodell.124 Trenden kommer ursprungligen som 

så mycket annat av juridiken från den anglosaxiska rättskulturen, där de mest renodlade 

formerna av True Partnership också återfinns. På senare år har dock trenden vänt i de 

anglosaxiska länderna och man har börjat gå ifrån den renodlade formen av True 

Partnership till en hybridform med olika former av individuell utvärdering.125 

Betydelsen av vinstdelningssystemen och att de anpassas efter respektive organisation, 

vilket är något som den här uppsatsen har som utgångshypotes, understryks av Vinges 

VD Michael Vigge: 

                                                                                                                                               
122 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
123 Hellberg, ”Så gör vi med vinsten – Advokaten kartlägger” 2001.  
124 A.a. 
125 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05.  
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”Det blir allt viktigare att vinstdelningssystemet anpassas till byråns 

verksamhet och delägarstrukturen.”126 

 

True Partnership skiljer sig från Stockholmsmodellen på det sättet att man istället för att 

ha ett delvis individualistiskt vinstdelningssystem fokuserar man istället på att ha ett 

kollektivt vinstdelningssystem. Man delar solidariskt på den tillgängliga vinsten mellan 

alla delägare, oavsett arbetsprestationer.127 Vilket har gjort att modellen även i folkmun 

kallas för ”Konsum-modellen” eller av sina värsta antagonister ”Kommunist-modellen”. 

Den solidariska vinstdelningen medför att man som organisation vill att delägarna 

identifierar sig med organisationen i helhet och på det viset undanröjer eventuella 

individuella motiv som annars kan skapa konflikter. Genom att tänka solidarisk rörande 

sin ekonomiska kompensation är tanken att man även skall tänka kollektivt i sitt 

arbetssätt. Denna modell går i samma spår som Williamsons beskrivning av den 

kollektiva ägandeformen peer-group som i sin helhet medför att det existerar ett 

kollektivt ägande och fördelning av vinsterna.128  

 

”Byråns klienter ska vara hela byråns, och inte den enskilde 

advokatens.”129 

 

Det finns ett antal varianter av True Partnershipmodellen, vilka alla mer eller mindre 

syftar till att fördela vinsten mer eller mindre solidariskt. I princip kan man säga att det 

finns tre olika modeller av True Partnership. Den första är den brittiska modellen 

lockstep, där nya delägare under ett i förväg bestämt antal år får kvala in till full 

vinstandel, denna modell är vanligast hos de stora byråerna.130 Det har också blivit 

vanligare att en True Partnershipsmodell med viss individuell ersättning används.131 

                                                 
126 Citatet hämtat ifrån Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge”.  
127 Se t.ex. Hellberg, ”Så gör vi med vinsten” 2001. 
128 Williamson, s. 217ff. 
129 Citat Jan Kansmark, exekutiv delägare Mannheimer & Swartling, hämtat från Hellberg ”Mannheimer 
Swartling profilerar sig på True Partnership” 2001.  
130 Hellberg, ”Så gör vi med vinsten” 2001. 
131 A.a. 
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Den individuella ersättningen baseras på delägarens förmåga att dra in nya uppdrag till 

byrån eller andra värdefulla individuella egenskaper.132 Den tredje och sista modellen 

som används är den där varje delägares individuella vinstandel bestäms av en 

lönekommitté som består av andra delägare. Det är även tänkbart att man använder en 

hybrid eller kombination av de ovanstående True Partnershipsmodellerna.  

 

Fördelarna med True Partnership beskrivs ofta utifrån att det gynnar klienterna och 

byråns utveckling. Påståendet grundar sig på att man anser att True Partnership ökar 

möjligheten till specialisering, genom att juristerna i högre grad kan fördjupa sig istället 

för att lägga all sin tid på att debitera klienter för egen del, kostnaden för 

specialiseringen slås ut över kollektivet. Specialiseringen anses komma klienterna till 

godo och man kan på det viset också profilera sig mot andra typer av klienter vilket i sin 

tur kommer byrån till godo i den tätnande konkurrensen med andra byråer. Det skall 

dock påpekas att möjligheten till specialiseringen främst hänger samman med storleken 

på byrån. En större True Partnershipbyrå kan ”kosta på sig” att ha jurister som är väldigt 

specialiserade eller branschnischade även i lågkonjunkturer eftersom den förlorade 

vinsten slås ut över kollektivet. Att möjligheten till specialisering beror på storleken 

illustreras inte minst av följande citat av Hanne Mannheimer: 

 
”Idéen med en stor byrå är att man ska bli jätte-bra på små frågor.”133 

 

En annan fördel som man framhåller med True Partnership är att det motverkar intern 

konkurrens och att det därigenom också blir lättare att styra uppdraget till den som är 

bäst lämpad.134 Eftersom klientdebiteringen inte längre är lika viktig för den enskilda 

juristen anser de som har True Partnershipsmodellen att man friare kan distribuera 

uppdragen inom byrån. Det skall dock påpekas att det ofta finns starka klientband eller 

prestige inblandat vilket gör att detta inte alltid fungerar.135 Det framhålls också som en 

fördel med True Partnership att systemet ger mer resurser till att utbilda yngre jurister 

                                                 
132 Jmf. t.ex. Delphi & Co.  
133 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15. [Vår understrykning]. 
134 Hellberg ”Så gör vi med vinsten ”, 2001. 
135 Något som också styrks av vår intervju med Peter Oscarsson, se mer nedan.  



 50

samt utveckla affärsstrategier och andra byrårelaterade ärende136 eftersom hetsen kring 

klientdebiteringen inte blir lika stor som på byråer som tillämpar Stockholmsmodellen. 

Det sistnämnda illustreras inte minst av att det var lättare för oss att få tid till intervjuer 

på advokatbyråer som använde sig av True Partnershipsmodellen. En sista fördel som 

ibland framhålls är att man genom True Partnership undviker diskussioner och 

konflikter om orättvisa ersättningar, vilket illustreras av ett citat av Jan Kansmark, 

exekutiv delägare på Mannheimer & Swartling:  

 

”Vi bråkar aldrig om pengar. Det är från början givet hur pengarna ska 

fördelas och alla känner till spelreglerna.”137 

 

Vi möte under våra intervjuer liknande argument från både Per Isinger och Peter 

Oscarsson på Sigeman respektive Vinge. Mot argumentet kan anföras att en advokatbyrå 

som tillämpar Stockholmsmodellen mycket väl kan ha klara spelregler för hur vinsterna 

och klienterna ska fördelas. Lars Johansson på Cederquist anser att, trots att de tillämpar 

Stockholmsmodellen, att detta inte lett till några konflikter.138 Ett True 

Partnershipsystem är ingen garant för att det är klara eller rättvisa spelregler. Peter 

Oscarsson framhöll också att båda systemen bygger på generösitet, framförallt True 

Partnership men att man även kunde få Stockholmsmodellen att fungera om de 

personerna som omfattades av vinstdelningen var generösa med sin kunskap och tid. 

Möjligtvis kan man istället dra slutsatsen av att det ställs högre krav på ett 

system/spelregler för fördelningen av klienterna och arvordena samt på 

delägarrekryteringen på en byrå som tillämpar Stockholmsmodellen, för att modellen 

ska fungera utan konflikter.  

 

Problemen som kan uppkomma med att ha True Partnership som vinstdelningssystem är 

brister i utvärderingen av arbetsprestationer och att alla delägare solidariskt verkligen 

gör sitt bästa för hela organisationen. Om detta inte är fallet skapas ett free-rider 

                                                 
136 Hellberg, ”Så gör vi med vinsten”, 2001. 
137 Citatet är hämtat ifrån Hellberg ”Mannheimer Swartling profilerar sig på True Partnership”, 2001.  
138 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
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problem139 av den typen att vissa individer inte behöver anstränga sig nämnvärt, men 

ändå åtnjuter den ekonomiska kompensation som deras kollegor ansträngt sig för att 

skapa. För att åtgärda problemet använder advokatbyråerna sig ofta av en noggrann 

rekryteringsprocess för att finna rätt individer till organisationen och därefter även 

kontinuerligt följa upp individernas prestationer.  

 

Andra nackdelar som brukar framhållas som närstående till det ovannämnda free-rider-

problemet är att alla delägarna anpassar sig efter en tänkt medelprestationsnivå. Det är 

svårt att få ut det där ”lilla extra”, som t.ex. att jobba över en helg, ur den enskilde 

delägaren om han/hon vet att de ska dela vinsten av uppoffringen med alla de andra 

delägarna.140 Vilket också understryks av Peter Oscarssons citat:  

 

”Risken med ett True Partnership system är att man belönar mediocrity.”141 

 

Samtidigt framhålls det från annat håll även att True Partnership leder till att ingen vill 

framstå som underpresterande. Vilket bl.a. yttrar sig i att ingen delägare vill gå hem före 

de andra.142 Argumenten ligger väl i linje med det som framförs av 

Stockholmsmodellens företrädare om att de har möjlighet att mer fritt fördela sin tid, 

eftersom det bara går utöver delägaren själv.143 Skillnaden mellan systemen gör sig 

tydlig här. Stockholmsmodellen är stressande för den som vill tjäna mycket pengar 

eftersom den på ett direkt sätt kompenserar för prestationen, medan True 

Partnershipsmodellen är stressframkallande på ett grupptrycksplan. Det sistnämnda 

bekräftas av Peter Oscarsson som ett styrmedel för att undvika free-riders. Grupptrycket 

är framförallt ett kulturfenomen inom branschen där uppåt sjuttio timmarsveckor inte är 

något ovanligt.144 Det som gör situtionen mer komplex är att det från True 

Partnershipsbyråer framhålls att miljön är mindre stressande.145 Till exempel har man 

                                                 
139 Powell et al s. 344.  
140 Intervju med Peter Oscarsson, delägaren på Vinge 2003-05-05. 
141 Ibid.  
142 En iakttagelse som Peter Oscarsson gjort på en annan byrå där han tidigare varit verksam.   
143 Se ovan. 
144 Intervju med Peter Oscarsson, delägaren på Vinge 2003-05-05. 
145 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & Co 2003-05-06.   
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mer tid till annat som t.ex. byråärende, träffa studenter m.m. Vår slutsats av det är att 

True Partnership leder till att delägaren spenderar mer tid på byrån för den kollektiva 

arbetsmoralens skull, men  att han/hon upplever mindre stress eftersom arbetstiden på 

byrån i mindre utsträckning ägnas åt enbart klientärende.  

 

5.2.1 Lockstep 

 

En version av True Partnership är den så kallade lock-step, som innebär att den nyblivne 

delägaren genom olika faser blir fullvärdiga delägare och till slut får åtnjuta hela den 

avkastning som vinstdelningen ger. Perioden innan fullvärdigt deltagande varierar 

mellan olika organisationer.146 Denna version av True Partnership använder sig Sigeman 

& Co av och definierar det som en ”trappa” som man beroende på tid i organisationen 

eller erfarenhet klättrar uppför.147 Sigemans trappa skulle kunna beskrivas som en 

tvådelad trappa. Den första delen av trappan är den löneökning som de biträdande 

juristerna successivt får ta del av desto mer erfarna de blir. Den andra delen av trappan 

är den trappa som delägarna slussas in genom. En nybliven delägare148 tilldelas femtio 

poäng därefter tilldelas han tio poäng för varje år som går tills han når hundra poäng och 

blir en fullvärdig delägare149.150 Per Isinger styrker att deras system är ett vanligt system 

i branschen och att andra advokatbyråer tillämpar ett liknande poängsystem.151   

                                                 
146 Hellberg, ”Så gör vi med vinsten”, 2001. 
147 Intervju med Per Isinger 2003-05-06; www.sigeman.se. Även Vinge tillämpar denna modell till viss 
del, se nedan. 
148 Även kallad junior partner på andra byråer.  
149 Även kallad senior partner på andra byråer.  
150 Intervju med Per Isinger 2003-05-06. 
151 Något som också styrks av artikeln ”Delägarna tar klivet mot miljonerna”, 2002; Se även i Hellbergs 
”Så gör vi med vinsten – Advokaten kartlägger”, 2001. Även t.ex. Mannheimer Swartling varifrån 
grundarna till Sigeman & Co kom ifrån använder denna modell fast med en sjuårig skala innan man får 
full vinstandel, se Hellberg ”Mannheimer Swartling profilerar sig på True Partnership”, 2001. Även Vinge 
tillämpar denna modell till viss del, se nedan. 
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Figur 8. Den tvådelade trappan även kallad lockstep-modellen enligt Sigeman & Co’s  

femåriga skala.  

 

Förklarningen till att man inte blir fullvärdig delägare med detsamma hänger samman 

med att en nybliven delägare inte antas ha lika stor klientstock som de äldre delägarna, 

utan måste först bygga upp den. Med andra ord är poängsystemet en form av free-rider-

spärr för att undvika konflikter, där de äldre delägarna p.g.a. True Partnershipsystemet 

skulle tvingas att dela helt lika med de yngre delägarna. Fördelen med trappsystemet är 

enligt vår meningen att konflikter kan undvikas. En ytterligare fördel med lockstep-

systemet är att övergången från biträdande jurist till delägare inte blir lika abrupt som på 

byråer som tillämpar Stockholmsmodellen där den nyblivne delägare direkt tvingas 

konkurrera på lika villkor med sina äldre delägarkollegor. Nackdelen är däremot som 

många gånger annars med True Partnership att den verkligt strävsamme och ambitiöse 

delägaren, som debiterar likvärdigt med sina äldre kollegor, tvingas in i ett 

schabloniserat trappsystem. Den största risken är därför att en nybliven delägare blir 

girig eller omotiverad, och inte kan vänta de tre till sju åren innan han/hon blir 
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fullvärdig delägare utan tar med sig klienterna för att starta en egen byrå, vilket byrån 

som helhet förlorar på. Det senare problemet minskar dock av den kultur finns inom 

branschen med såkallade ”gökunge syndromet”. 

 

5.2.2 Gruppbaserat lönekommittésystem  

 

Vinge använder sig av en lite annorlunda modell av True Partnership än Sigeman & Co. 

Modellen som Vinge använder sig av varierar i viss mån från kontor till kontor, 

eftersom varje kontor är en separat vinstenhet.152 Vinges Skånekontor tillämpar från och 

med årsskiftet True Partnership med nästintill fullständig lika delning, dock med vissa 

undantag. Undantagen består i gruppundantag, där vissa delägare inte önskat öka sin 

arbetsbelastning och därför fått mindre del av vinsten eller där vissa delägare bedömts 

som så pass viktiga för byrån att de fått en högre ersättning.153 Vinges Göteborgskontor 

tillämpar nästintill samma modell. Även Vinges Stockholmskontor har en liknande 

modell men undantagen är fler där, Stockholmskontoret har ett något bredare spann 

gällande den individuella under- och överkompensationen154 beroende på 

arbetsbelastningen m.m.155 Gemensamt för att alla kontoren är dock att det bara är 

delägarna som delar vinsten och att de biträdande juristerna har en fast ingångslön som 

revideras en gång per år enligt ett fastlagt schema.  

 

Vinge har de senaste åren strävat efter ett tydligare och mer renodlat solidariskt 

vinstdelningssystem för delägarna. För fem år sedan hade man åtta olika 

ersättningsnivåer, idag har man i princip tre.156 Det stora antalet delägare tillhör 

medelgruppen, medan en liten grupp har en större del av vinsten och en annan grupp lite 

mindre. Vilken grupp man tillhör bestäms av en delägarkommitté utifrån ett antal 

kriterier. Utvärderingen av personalen sker i detta fall av delägarkommittén vars 

                                                 
152 Intervju med delägaren Peter Oscarsson på Vinge 2003-05-05; www.vinge.se.  
153 Intervju med delägaren Peter Oscarsson på Vinge 2003-05-05. 
154 2001 låg vinstandelen per delägare mellan 1,5 – 16 Mkr. Levander, ”Delägarna tar klivet mot 
miljonerna”, DI 2002. Dock bör siffrorna endast ses som en indikation eftersom den skattemässiga 
strukturen av vinstdelningssystemet kan göra det svårt att beräkna den verkliga vinstandelen per delägare. 
155 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05. 
156 Hellberg, ”Flexibelt system viktigt för Vinge” 2001.  
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bedömning nästan enbart baseras på hur mycket den enskilda delägaren drar in i formen 

av klientarvoden. Vinges system har många gånger extern kritiserats för att försvåra 

specialiseringen och för att motverka att rätt person tar hand om uppdragen eftersom det 

i och med de olika delägargrupperna inte är ett renodlat True Partnership.157 Vinge har 

antagligen rättat sig efter kritiken eftersom man minskat ner på antalet 

ersättningsgrupper enligt ovan.  

 

Figur 9. Vinges modell där en delägarkommitté avgör vilken vinstgrupp den enskilde 

delägaren ska delas in i.  

 

Vinge har samtidigt också ett lockstep-system precis som Sigeman & Co. Inslaget av 

lockstep är dock mindre hos Vinge än vad det är hos Sigeman och det tar bara tre år för 

en ny delägare att bli en fullvärdig delägare.158 Vinges vinstdelningssystem kan 

sammanfattningsvis ses som en hybrid av alla de tre formerna vi nämnde inledningsvis 

d.v.s. lockstep, lönekommitté och viss individuell ersättning utifrån givna kriterier. 

Vinge har valt sitt hybridsystem eftersom man ser sig som en stor organisation där 

många intressen ska tillfredställas,159 vilket också illustreras av ett citat av Vinges VD 

Michael Wigge: 

 

”I en byrå av vår storlek är det viktigt att ha ett flexibelt system som tar 

hänsyn till alla.”160 

 

                                                 
157 A.a. Något som också understryks av att Vinge i branschen inte tidigare har uppfattats som en True 
Partnershipbyrå, Telefonintervju med Hans Ramberg delägare på Cederquist.  
158 www..vinge.se 
159 Intervju med Peter Oscarsson 2004-05-05; Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge” 2001.  
160 Citatet är hämtat ifrån Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge”, 2001.  
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Vinges VD Michael Vigge tror också att de i framtiden kommer att utveckla systemet 

ytterligare och att det i branschen kommer att bli vanligare med löneanställda delägare, 

eftersom kravet på ett socialt liv utanför jobbet gjort sig mer gällande hos yngre jurister 

samtidigt som statusen av att vara delägare bestått.161 

 

Den nya strukturen med en mindre styrelse som Vinge har valt gynnas av 

vinstdelningssystemet True Partnership genom att styrelsens beslut underlättas, eftersom 

delägarna inte i lika hög grad anser att deras inkomster direkt påverkas av besluten.162 

True Partnership skiljer sig något från Stockholmsmodellen där delägarna troligen är 

mer motvilliga mot att en mindre styrelse fattar beslut som har en mer direkt inverkan på 

delägarnas individuella vinstandel. Även utnämnandet av en MP måste i likhet med den 

mindre styrelsen underlättas av True Partnershipsmodellen, eftersom den enskilda 

delägaren inte förlorar på att ägna mer tid åt byråärenden framför klientärenden. Även 

den nya indelningen i arbetsgrupper som Skånekontoret har börjat tillämpa skulle enligt 

vår mening kunna vara en effekt av True Partnershipmodellen. Strävan efter att uppnå 

ett bättre flöde av arbete och resurser inom organisationen, som Vinge upplever att True 

Partnership gör,163 effektiviseras ytterligare genom ett mer decentraliserat arbetssätt. 

Inom arbetsgrupperna har man en bättre överblick på arbetsbelastningen hos både 

advokaterna och de biträdande juristerna och kan på det viset organisera de eftersträvade 

flödet av uppdrag och arbetsuppgifter inom organisationen på ett effektivare sätt.  

 

5.2.3 Individuell ersättningsmodell  

 

Delphi & Co’s kontor är som tidigare nämnt separata resultatenheter, vilket har gjort att 

det är upp till varje kontors delägare att fritt bestämma vilken vinstdelning man 

tillämpar. Resultatet har blivit att Delphi Malmö tillämpar en egen modell. 

Malmökontoret vill inte beskriva sin modell som ett True Partnership. Vår granskning 

                                                 
161 Intervju med Michael Vigge i Advokaten se Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge” 2001; Jmf. 
även Juristbarometern 2002.  
162 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05. 
163 Intervju med delägaren Peter Oscarsson 2003-05-05. 
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visar också att Malmökontorets modell mer liknar Stockholmsmodellen,164 därför 

kommer Malmökontorets modell att utelämnas i det här kapitlet och istället kommer 

resten av Delphi & Co´s vinstmodell att behandlas.  

 

Delphi & Co’s vinstdelningsmodell kan i likhet med Vinge inte beskrivas som en 

enhetlig modell, utan den innehåller inslag av olika former av True Partnership. Vinsten 

skall fördelas enligt följande: hälften delas helt lika mellan delägarna, fyrtio procent 

fördelas utifrån delägarnas förmåga att dra in nya uppdrag till byrån och de resterande 

tio procenten är en s.k. mjukpott.165 Den mjuka potten ska fördelas till delägaren som 

utmärkt sig särskilt t.ex. ledarskapsförmåga och andra personliga egenskaper som byrån 

anses ha nytta av. Anledningen till att Delphi valt att hälften av vinsten skall delas lika 

är för att få fördelarna av ett True Partnership, d.v.s. att momenten av egoism och intern-

konkurrens skall begränsas.  

 

”Systemet är dessutom konstruerat så att det ska vara minst lika lönsamt för 

delägarna att lämna vidare ett uppdrag inom byrån, som att ta hand om det 

själva.”166 

 

Som antyds av citatet är Delphis system utformat på det viset att de fyrtio procenten av 

vinsten som fördelas till dem som dragit in flest klienter inte bedöms utifrån hur många 

av klienterna man själv behåller utan utifrån att man drog in uppdraget till byrån. 

Anledningen till att man särskilt valt att premiera s.k. rain-makers167 är att byrån 

samtidigt ska kunna få en del av fördelarna från Stockholmsmodellen, där man vill få 

                                                 
164 Malnökontoret tillämpar istället en modell som enligt vår uppfattning skulle kunna beskrivas som ett 
”omvänt skattesystem”. I likhet med det svenska skattesystemet tillämpar man en tvåskalig trappa. Det 
första trappsteget når alla delägarna upp till och där betalar alla en lika stor del av sin vinst till de 
gemensamma byråkostnaderna. De delägarna som når upp till trappsteg nummer två betalar en lägre 
kostnad för denna del.  Det blir med andra ord en omvänd progressiv skala, där man betalar mindre 
”skatt” till det gemensamma desto mer man tjänar.  
165 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15; Hellberg ”Delphi premierar 
ledarskapsegenskaper och säljförmåga”, 2001. 
166 Peter Utterström VD för Delphi & Co i Hellberg; ”Delphi premierar ledarskapsegenskaper och 
säljförmåga”, 2001. 
167 ”Rain-makers” är ett anglosaxiskt begrepp för jurister som är duktig på att dra in klinter och 
marknadsföra byrån, motsats till ”Knäck-advokater”.  
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delägarna att anstränga sig för att dra in nya klienter. En ytterligare anledning är byråns 

strategiska mål att expandera.168 Det sistnämnda understryks av: 

 

”En förutsättning för att byrån ska kunna växa är att våra partners är ute 

och ackvirerar nya uppdrag. Därför måste vi ha ett system som gynnar 

detta.”169 

 

De sista tio procenten av vinsten ingår i den s.k. mjuka potten. Det är denna mjuka pott 

som utgör den individuella ersättningen. Den mjuka potten fördelas av en 

bedömningskommitté som består av delägarrepresentanter från varje kontor.170 Målet 

med den mjuka potten är att särskilt kunna premiera och ta till vara på delägare som 

visar upp god ledarförmåga. Ledarförmågan kan visas genom att t.ex. leda större projekt 

och bidrar till att utveckla personalen eller genom att särskilt marknadsföra byrån. 

Utvärderingsmomentet av den enskilde delägaren blir här särskilt viktigt. I nuvarande 

form är bedömningen subjektiv.171  
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Figur 10. Delphi & Co’s vinstdelningsmodell.  

 

                                                 
168 Se ovan.  
169 Peter Utterström VD för Delphi & Co i Hellberg, ”Delphi premierar ledarskapsegenskaper och 
säljförmåga” 2001. 
170 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15.  
171 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15; Hellberg, ”Delphi premierar 
ledarskapsegenskaper och säljförmåga”, 2001. 
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Delphi är också en av få byråer som tillämpar s.k. non-equity-partners, d.v.s. en form av 

löneanställd delägare. Som juniordelägare får man vänja sig vid delägarrollen. 

Juniordelägaren får inte delta i vissa beslut och har inte heller någon del i vinsten, men 

kan under en övergångsfas på två till tre år bygga upp en egen klientstock.172 

Malmökontoret har gått den totalt motsatta vägen och tillåter istället att redan de äldre 

biträdande jurister får del i det arvode som de drar in, för att de på det viset istället ska 

slussas in till att bli delägare. De biträdande juristerna får sedan successivt gå över till en 

helt provisionsbaserad lön, när de själva känner sig redo för detta, på Malmökontoret.173 

 

5.2.4 Avslutande kommentar rörande True Partnership 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att True Partnership leder till att man ”tar 

bort gräddet på mosen” och att den där lilla extra prestationen uteblir eftersom delägaren 

inte har några incitament för att utföra den. Samtidigt fungerar även True Partnership 

som en uppåtkick för de som presterar under medel. De höjer sig för att inte framstå 

som underpresterande, tackvare att advokatbyråer ofta är strukturerade i mindre kontor 

med stark grupptryckskultur.  

Figur 11. True Partnershipmodellens effekter på arbetsmoralen och 

arbetspresationerna. 

Kanske fungerar True Partnership bäst på de byråer där delägarna är så pass lika som 

möjligt när det gäller erfarenhet och arbetsbörda. På en heterogen byrå är det aldrig 

någon som tittar snett på varandra för att en delägare skulle bidra mindre till den 

gemensamma vinsten, eftersom man känner och godkänt varandras förmåga.174 Vi tror 

att Sigeman & Co är en sådan byrå. Bland annat eftersom den bildades direkt som ett 

                                                 
172 Hellberg, ”Delphi premierar ledarskapsegenskaper och säljförmåga”, 2001. 
173 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15.  
174 En slutsats som bekräftas av vår intervju med Hanne Mannheimer.   

Överpresterande – presterar inte det där lilla extra. 

Tänkt idealt medelprestationsvärde. 

Underpresterande – höjer sig något för att inte framstå 

som att de drar ner den gemensamma vinsten. 
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True Partnership och att grundarna ansåg att de hade ungefär likvärdiga färdigheter och 

erfarenheter från sin tid på Mannheimer & Swartling, där de också sen tidigare var 

inskolade i ett True Partnership tänkande.175 Vår teori styrks också av att Sigeman & Co 

aldrig direkt går tillbaka och kontrollerar hur mycket en enskild delägare eller 

biträdande jurist har debiterat under året, utan de har istället en gemensam 

faktureringsprincip där det inte alltid är den delägare som handlagt ärendet som 

fakturerar.176  

 

Som en genomgående nackdel med True Partnership har vi observerat free-rider 

problematiken. Frågan är hur stort detta problem egentligen är i en bransch som 

advokatbranschen där byråkulturen skapar starka grupptryckseffekter. Troligen 

minimeras free-rider problematiken genom detta grupptryck, men variationen mellan 

advokatbyråer är starkt beroende på sociala aspekter som vi inte har undersökt 

utförligare.  

TRUE PARTNERSHIPSMODELLEN 

Fördelar Nackdelar 

+ Ärendena styrs dit den bästa kompetensen 

finns. 

- Extra prestationer belönas inte. 

+ Mer tid till utbildning - Svårare att ta in delägare (se dock lock-

step) 

+ Undviker konflikter om orättvis 

fördelning. 

- Risk för konflikt om delägare inte jobbar 

tillräckligt mycket enligt de andra. 

+ Mer tid till byråärenden.  - Mer grupptryck.  

+ Främjar ökad specialisering.  - Risk för free-riders.  

 

Tabell 2. Fördelar respektive nackdelar med True Partnership gentemot 

Stockholmsmodellen ur ett byråperspektiv.   

 

                                                 
175 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & C:o 2003-05-06.  
176 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & C:o 2003-05-06.  
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6 Analys av vinstdelningssystemens påverkan på 

HRM processer 

 

De skillnader som existerar mellan vinstdelningssystemen kan påverka organisationerna 

och personalen på många olika sätt. Vi kommer här att fokusera oss på hur valet av 

vinstdelningssystem kan påverka olika Human Resource processer med fokus på 

rekrytering, integrering, kompetensutveckling och behållandet av personal. Vår 

utgångspunkt har varit att se på både fördelarna och nackdelarna med respektive 

vinstdelningssystem, för att på det viset få en större förståelse för varför man använder 

sig av respektive vinstdelningssystem i advokatbyråerna. 

 

6.1.1 Rekrytering 

 

Dagens arbetsmarknadsläge hos affärsjuridiska advokatbyråer är lite kärvare än tidigare 

vilket har gjort rekryteringsprocessen hos advokatbyråerna blivit mindre aktiv.177 

Konkurrensen bland de som söker jobb har ökat, samtidigt som det kontinuerligt 

nyutexamineras nya jurister.178 Fler jurister söker sig till tingstjänster och andra 

verksamheter som inte är knutna direkt till företagsverksamhet.  

 

Rekrytering till advokatbyråer sker vanligtvis via löpande ansökningar från 

nyutexaminerade jurister, rekommendationer, praktik179 eller genom personliga 

kontakter.180 Höga betyg från juristprogrammet är något som alla byråer eftertraktar. 

Tingsnotarietjänstgöring, ytterligare examen utöver jur. kand., eller utländsk 

mastersexamen är meriter som ofta ses som meriterande. Det skall tilläggas att 

                                                 
177 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & C:o 2003-05-06.  
178 Juristbarometern 2002 fick 16 % av de nyutexaminerade juristerna jobb på advokatbyråer, i jämförelse 
med 28 % 2001. 
179 Delphi använder sig mycket av denna metod, intervju med Hanne Mannheimer delägare Delphi Malmö 
2003-05-15.  
180 Winroth s. 161 f.; Intervju med Hanne Mannheimer delägare Delphi Malmö 2003-05-15. 
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tingsnotarietjänstgöring i sig kräver höga betyg för att komma in.181 En trend som vi 

observerat bland advokatbyråerna är att man gått ifrån den tidigare betygshetsen till att 

mer se på personliga egenskaper vid rekryteringen.182 En observation som stämmer väl 

överens med det som inledningsvis nämndes under teoriavsnittet om person-

organization-fit. Att advokatbyråerna även fokuserar på sociala egenskaper beror på den 

bristande praktiska erfarenhet som ofta finns bland nyutexaminerade jurister, i alla fall 

dem utan tingmeritering, vilket gör att advokatbyråerna måste satsa resurser på att forma 

dem. Personliga egenskaper har därför blivit viktigare än rena juridiska kunskaper.  

 

Det har traditionellt varit mer sällsynt att rekrytering av äldre jurister skett och det är än 

mer sällsynt att delägare från en annan byrå rekryterats, detta hänger samman med att 

det traditionellt har ansetts fult att byta mellan byråerna.183 Det fanns tidigare en kultur 

där man jämförde delägarskapet med ett äktenskap, otrohet ansågs inte var något man 

ville ta in i organisationen.184 Äldre biträdande jurister som kom till en advokatbyrå 

ansågs vara ”gökungar” och de hade en annan byrås kultur med sig eftersom de inte 

hade skolats i samma anda som de andra.185 På senare år har dock ”gökungesyndrom” 

mjuknats upp och det är inte alls ovanligt att man byter advokatbyrå under sin karriär. 

En del i denna trend är kanske den flykt från advokatbyråerna som skedde i samband 

med att revisionsbyråerna skulle starta upp juridiska rådgivningsavdelningar i början av 

1990-talet, den flykten har nu vänt och advokaterna börjar nu återvända allteftersom 

revisionsbyråerna avvecklar sina juridiska verksamheter, p.g.a. bl.a. ändringar i 

revisorslagen.186 Advokatkarriären har kanske därigenom gått från en expertkarriär inom 

en organisation till en utvidgande eller rent av epiodisk karriär.187 Vår observation är 

dock att man fortfarande tenderar att stanna länge inom samma organisation, många 

delägare stannar hela sitt liv enligt Peter Oscarsson. De större byråerna bedriver dock 

                                                 
181 Se mer www.dom.se. 
182 Se t.ex. Mannheimer & Swartlings samt Vinges rekryteringspolicy. www.msa.se; www.vinge.se.  
183 Jmf. Winroth och det vi kallar för “gökungesyndromet”.  
184 Winroth s. 84 f.  
185 A.a. s.126.  
186 Jmf. Levander ”Avhoppare hoppar tillbaka”, DI 2002.  
187 Jmf. Kling och karriärsmodellen.  
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policyn ”up-or-out”, vilket innebär att de biträdande juristerna som inte blir delägare 

söker sig till andra jobb eller byråer.  

 

För att förstå vilka faktorer som är relevanta vid rekryteringen har vi till viss del utgått 

ifrån Juristbarometern 2002.188 För att förstå hur man lämpligast hävdar sig med 

rekryteringen utifrån t.ex. effekterna av en vinstdelningsmodell måste man först förstå 

hur de som ska rekryteras tänker och vad de eftertraktar hos en arbetsgivare. Viktigast 

faktorerna hos deras framtida arbetsgivare ansåg studenterna vara vilken företagskultur 

som fanns och vilka karriärmöjligheter som erbjöds.189 De populäraste förmånerna var 

övertidsersättning och extra semester.190 Männen i undersökningen prioritera 

bonussystem, aktier och optioner. Medan kvinnorna prioritera etik och 

anställningstrygghet i valet av arbetsgivare. En annan viktig rekryteringsfaktor som inte 

framgår av Juristbarometern men som återkommer i bl.a. Winroth är storleken på byrån. 

En större byrå anses föra med sig mer prestige, bättre utbildningsmöjligheter, högre lön, 

möjlighet till specialisering men samtidigt mer varierande arbetsuppgifter inledningsvis 

samt slutligen även en möjlighet till internationella uppdrag. Större byrå betyder också 

större klienter och större projekt vilket anses som stimulerande.191 

 

6.1.1.1 True Partnership 

 

Vinge anses som den sjunde mest populära arbetsgivaren bland juridikstuderande, och 

är därmed den näst populäraste advokatbyrån efter Mannheimer & Swartling.192 På 

Vinge är det inte bara frågan om monetär belöning utan även möjligheten att fördjupa 

sig i ett område ses som en drivkraft.193 Vinge ser gärna att man utöver de juridiska 

färdigheterna också har andra extra egenskaper eller intressen, eftersom Vinge 

eftersträvar en heterogen rekrytering, till skillnad från t.ex. Mannheimer & Swartling 

                                                 
188 Juristbarometern är en undersökning som skickas ut till alla juriststuderande över termin fem och 
behandlar frågor om framtida karriärvägar. Undersökningen sammanställs av Universum 
Communications, som är ett privat undersöknings- och managementföretag.  
189 Juristbarometern 2002. 
190 A.a. 
191 Winroth s. 127 m.m.; Wersén, s. 24.  
192 Juristbarometern 2002.  
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menar Peter Oscarsson. Social kompetens och förståelse för andra kulturer ses som 

andra eftertraktade egenskaper, eftersom en så pass stor byrå som Vinge ofta kommer i 

kontakt med utländska byråer och klienter. Denna internationella aspekt är också ett steg 

mot det strategiska målet att bli den mest ”preferred partnern”.194 Vinges strävan efter 

att finna en person som inte bara har de yrkeskunskaper som krävs, utan även fokuserar 

på de personliga egenskaper som passar advokatbyråns organisation och arbetssätt, har 

en stark anknytning till person-organization fit modellen. Vinge är medvetna om sin 

egna organisatoriska miljö och söker därför en person som passar personlighetsmässigt 

in i organisationen, man förstärker sedan passformen ytterligare genom kontinuerlig 

utvärdering. Främst rekryterar Vinge jurister med tingsmeritering, viss arbetserfarenhet 

eller som är nyutexaminerade vilket sker genom ett öppet kontinuerligt 

ansökningsförfarande. När man söker efter specialister sker det genom anlitandet av en 

rekryteringskonsult.195 

 

Sigeman är med sina fjorton jurister en relativt liten advokatbyrå som anammat True 

Partnership modellen. Betydelsen av byråns storlek kan bli mer påtaglig vid rekrytering 

av nya jurister. Vikten av att få en individ som passar in i organisationen ses som en 

väldig viktig process som tas på största allvar. Vid nyrekrytering understryker Sigeman 

vikten av att individen ska vara en viss typ av människa till True Partnership.196 Valet 

vid rekryteringen av en individ måste ses utifrån ett långsiktigt perspektiv där slutmålet 

är att personen ifråga ska bli delägare,197 vilket också ska fungera som en drivkraft.198 

Därför är det inte enbart viktigt att personen har rätt kvalifikationer för arbetet utan även 

den sociala faktorn är av stor betydelse. Per Isinger ser Sigeman som en helhet där alla 

inom byrån arbetar mot samma mål. Han belyser även vikten av att alla ska vara lojala 

mot byrån och kollegorna vilket är en grundförutsättning för att byrån ska kunna arbeta 

utifrån True Partnershipmodellen. 199 

                                                                                                                                               
193 Intervju med Peter Oscarsson, delägare på Vinge 2003-05-05.  
194 Se Vinges strategi ovan.  
195 Vinge – att arbeta på Vinge/rekrytering, broschyr.  
196 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & Co 2003-05-06. 
197 Ibid. 
198 Jmf. Pfeffer, s. 60.  
199 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & Co 2003-05-06. 
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Ytterligare en viktig aspekt är att individens preferenser överensstämmer med Sigemans 

filosofi om True Partnership. Detta kan ses ur perspektivet av person-organization-fit 

modellen som strävar efter att anpassa individens personliga egenskaper till 

organisationens arbetssätt. Redan från början försöker man därför rekrytera biträdande 

jurister som är införstådda i denna modell för att på det viset smidigarelägga övergången 

till att bli delägare.200 Anledningen till detta är att Sigeman är en relativt liten byrå, och 

de biträdande juristerna som anställs måste redan från början hålla den kvalité och ha 

den byråanda som förväntas av en delägare. Tanken är att alla som anställs en dag ska 

bli delägare. Denna policy skiljer sig mycket ifrån de stora byråerna som tillämpar ett 

up-or-out-system. Rekryteringen blir därför betydligt viktigare för en mindre byrå. En 

mindre byrå måste därför i högre grad se på andra faktorer än att man bara ska vara 

lämpad för jobbet, utan den nyanställde måste även socialt passa in i organisationen.201 

Per Isinger medger att man på Sigeman i ett fall misslyckats med denna 

rekryteringsprocess. Man rekryterade en biträdande jurist som antagligen inte delade 

deras True Partnership filosofi, eftersom han efter två år sökte sig till en byrå som 

tillämpade Stockholmsmodellen istället.202 En sådan förlust är också värre för en mindre 

eller medelstor byrå, som Sigeman & Co, att hantera eftersom de investerat värdefull tid 

och resurser på den biträdande juristen i form av utbildningstid och know-how.  

 

I en jämförelse mellan den mindre/medelstora byrån Sigeman och den större byrån 

Vinge ser man tydliga skillnader i form av rekrytering. Vinge strävar efter att ha en mer 

heterogen rekrytering,203 vilket de anser gynnar deras profilering och strategi att vara 

heltäckande och nydanande. I en större byrå är det också svårare att vara homogen det 

kommer alltid att uppstå subkulturer. Olikheterna mellan individerna i en större byrå 

som Vinge gör att man måste tillämpa ett mer differentierat True Partnership, med olika 

möjligheter till vinstdelning beroende på prestation. Sigeman däremot strävar efter att ha 

en mer homogen rekrytering. Det är viktigt för Sigeman att de nyanställda ska ha samma 

                                                 
200 Ibid. 
201 Jmf. Bowen, Ledford and Nathans modell Person-Organization fit. 
202 Intervju med Per Isinger, delägare på Sigeman & Co 2003-05-06. 
203 Jmf. Intervju med Peter Oscarsson, delägare på Vinge 2003-05-05.  
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värderingar som de övriga på byrån, speciellt rörande innebörden av True 

Partnershipsystemet.204 En slutsats är att True Partnership möjliggör för större byråer att 

kunna diversifiera sig genom t.ex. heterogen rekrytering på grund av att det blir ”högre i 

tak” och man tolererar varandras olikheter, eftersom man arbetar för det gemensamma. 

För att systemet ska fungera krävs som sagt dock att True Partnershipsystemet anpassas 

efter de många olika ambitionsnivåerna som kan finnas inom en större byrå. Den andra 

slutsatsen är att True Partnership även möjliggör för mindre byråer att maximera utbytet 

av kompetensen inom byrån trots sin storlek. Det förutsätter dock en homogenare 

rekrytering utifrån ideal där prestige och pengar inte styr ärendena på byrån.  

 

Det finns sannolikt en hel del nyutexaminerade jurister som drar nytta av att True 

Partnershipbyråerna satsar mer på utbildning och traineeprogram. Efter att ha tagit del 

av utbildningen på byrån och skaffat sig lite mer praktisk erfarenhet kan de sedan gå 

vidare till en byrå som tillämpar Stockholmsmodellen. Denna form av free-rider-

problem underlättas dessutom av att många advokatbyråer ser klientmarknaden som en 

fri marknad och att  konkurrensklausuler anses som något fult.205 

 

På en advokatbyrå brukar man fördomsfullt dela in juristerna i olika typer, ”rain-

makers” och ”knäck-advokater”.206207 På True Partnership byråer försöker man troligen i 

större utsträckning attrahera och rekrytera ”rain-makers” som delägare, eftersom de 

bidrar till den vinsten som man sedan delar på. Ett exempel på detta är t.ex. Delphi där 

man genom sin vinstdelningsmodell direkt premierar ”rain-makers”. På en 

Stockholmsbyrå är det inte lika viktigt utan det är möjligt att göra en ”knäck-advokat” 

till delägare så länge denne klarar av att försörja sig själv på sin egen klientstock. True 

Partnershipsystemet gör det dock möjligt för en ”rain-maker” att försörja en ”knäck-

advokat” genom att försörja honom med ärende, en generositet som troligtvis inte är lika 

                                                 
204 Se resonemanget ovan utifrån Intervjun med Per Isinger.  
205 Intervju med Per Isinger; Intervju med Peter Oscarsson.  
206 En ”knäck-advokat” är en svensk term för jurister som är duktiga på att ”knäcka” juridiska problem 
men inte lika duktiga på att marknadsföra byrån och dra in nya klienter, motsats till den anglosaxiska 
termen ”rain-makers”. 
207 Se t.ex. Winroth s. 85. 
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vanlig i Stockholmsmodellen.208 Det är därför möjligt inom en True Partnershipbyrån att 

ha en väl avvägd kombination av de båda typerna, även om man säkert föredrar den 

förstnämnda typen mer.  

 

6.1.1.2 Stockholmsmodellen 

 

Rekryteringsfördelarna med Stockholmsmodellen är som tidigare nämnt att man kan 

locka med högre ersättning för delägare och i vissa fall även provisioner för de 

biträdande juristerna. Stockholmsmodellen som rekryteringsmorot borde dock 

ifrågasättas, eller som Peter Oscarsson på Vinge uttrycker det: 

 

”Vilket vinstdelningssystem som byrån använder sig av är inte av betydelse 

vid rekryteringen. Det är för avlägset att som nybliven biträdande jurist bry 

sig om hur delägarna delar vinsten.”209 

 

Det skall dock påpekas att Vinge nyligen gått över till ett True Partnershipsystem. 

Ovanstående citat skulle även kunna anföras mot de byråer som aktivt använder sig av 

True Partnershipsmodellen i sin rekryteringsmarknadsföring, som t.ex. Mannheimer 

Swartling.210  Vi anser dock att man inte ska underskatta girigheten eftersom pengar och 

karriär trots allt är en viktig drivkraft för jurister.211  

 

Stockholmsmodellen har däremot en rekryteringsfördel sett ur det perspektivet att man 

som delägare friare kan fördela sin arbetsbelastning, eftersom det bara drabbar en själv. 

Det skall dock samtidigt påpekas att detta bara gäller delägarna och inte de biträdande 

juristerna, varför det kanske inte är ett jättestarkt rekryteringsargument. Samtidigt skall 

det också framhållas att i Juristbarometern 2002 var företagskultur och 

karriärmöjligheter de viktigaste faktorerna vid valet av den första arbetsgivaren. De 

                                                 
208 Man skulle i detta hänseende kunna likna True Partnershipmodellen med en form av Robin Hood-
metafor där man tar ”från de rika” och ger till ”de fattiga”.   
209 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05.  
210 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05; www.msa.se; Hellberg ”Mannheimer 
Swarting profilerar sig på True Partnership”, 2001.  
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populäraste förmånerna var övertidsersättning och extra semester. Med andra ord kan 

man sluta sig till att de biträdande juristerna helst söker sig till byråer som kan premiera 

deras höga arbetsbörda och där man samtidigt friare kan bestämma över om sin egen 

arbetstid.  

 

En ytterligare fördel med Stockholmsmodellen är att man faktiskt kan rekrytera redan 

färdiga delägare från andra byråer om de tror att de kan tjäna mer. Stockholmsmodellen 

underlättar på det viset att nya delägare släpps in eftersom de befintligas vinst inte 

påverkas utan snarare blir de gemensamma kostnaderna mindre eftersom de kan delas 

på ytterligare en delägare. Det har på senare tiden blivit vanligare och mer accepterat att 

delägare byter byrå.212 

 

Nackdelen med Stockholmsmodellen ur rekryteringssynpunkt är att byråer som 

tillämpar den kan locka till sig personer av olika prestationsförmåga och ambition, 

vilket i slutändan kan slå tillbaka mot den gemensamma byråverksamheten. Byrån kan 

locka främst karriärister men även andra jurister med lägre ambitionsnivå, byråns 

samlade ambitionsnivå kan därför bli diversifierad. Det är därför väldigt viktigt för 

byråer med Stockholmsmodellen att rekrytera rätt. I Stockholmsmodellen måste man 

söka efter potentiella delägare med generösa drag.213 De framtida delägarna måste 

främja både utbildningen av de biträdande juristerna och den gemensamma utvecklingen 

av byrån och inte bara tänka på sin ”egen låda”.214 

                                                                                                                                               
211 Jmf. Juristbarometern 2002.  
212 Se ovan.  
213 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05 
214 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001. 
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REKRYTERING 
STOCKHOLMSMODELLEN TRUE PARTNERSHIP 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Lättare att locka jurister 
med möjlighet till högre 

kompensation. 

Rekryteringen är mer 
beroende av att hitta 

individer som är ”generösa”. 

Lättare att locka jurister 
med  möjlighet till 

djupare specialisering. 

En felaktig rekrytering 
resulterar i högre kostnader. 

Lättare att ta in nya 
delägare. 

Mindre byråer främjar ett 
långsiktigt rekryterings-
perspektiv med målet att 

bli delägare. 

Möjlighet friare 
arbetsfördelning. 

Lättare att locka till sig 
karriärister vilket negativt 

kan påverka den 
gemensamma 

byråverksamheten. 

Främjar personal-
organization fit på fler 

faktorer än bara 
“generösa” egenskaper. 

Högre risk för free-riders 
som enbart är ute efter ”bra 

yrkesutbildning”. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av fördelar och nackdelar rörande rekrytering av respektive 

vinstdelningsmodell utifrån ett byråperspektiv. 

 

6.1.2 Integrering 

 
6.1.2.1 True Partnership 

 

Fördelarna med True Partnership ligger oftast i att advokatbyråerna som använder sig av 

vinstdelningssystemet profilerar sig med att klienten möter ett företag, inte flera 

advokater. Jurister jobbar oftast själv och arbete i grupp är inte lika vanligt enligt 

Winroth. Winroth beskriver advokaternas samarbete med metaforen ”många soloartister 

på samma scen”, där man samarbetar om det bidrar till ens egen prestige genom att man 

solar sig i varandras glans.215 Men på senare tiden har det utvecklats till att klienter 

oftare ställer krav på att advokatbyråerna ska kunna hanterar större projekt och det har 

medfört att advokater har fått arbeta mer och mer i team för att prestera det efterfrågade 

resultatet från klienterna. Utvecklingen har lett till att man arbetar på ett 

rolldifferentierande sätt i grupp för att fortfarande låta de individuella prestationerna 

fortfarande driva arbetet framåt, men genom samarbete hantera större projekt.  Teamet 
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fungerar som en ad-hoc grupp som sätts samman av jurister med olika 

specialistkompetenser beroende på ärendets natur. I vilken grad delägare eller biträdande 

jurister ingår beror på ärendets storlek och art.  

 

Vinge anser att fördelarna med True Partnership är att ärendena styrs till den som är bäst 

lämpad. Peter Oscarsson erkänner samtidigt att det inte alltid fungerar fullt ut, bl.a. 

p.g.a. att det finns prestige inblandat. Oscarsson nämner bl.a. exemplet om en jurist 

under flera år skött alla ärende åt ett mindre företag (s.k. husadvokat) och företaget 

sedan expanderar och skall börsintroduceras, krävs det mycket för att husadvokaten 

skall låta någon annan ta hand om börsintroduktionen även om han själv aldrig sysslat 

med den typen av ärende. 

 

Grundtanken med True Partnershipsmodellen är som bekant att klienterna ska få den 

absolut bästa kompetensen för sitt specifika ärende. Med True Partnership menar Per 

Isinger på Sigeman & Co att ”ärendet styrs dit det bäst passar”. Samtidigt understryker 

han att denna grundprincip efterlevs till sin fullo inom Sigeman. Den som är bäst 

lämpad för uppgiften tar itu med den, även om advokaten inte är den som ”draftat” 

klienten från första början. Detta är återigen ett exempel på att harmonin i Sigemans 

True Partnershipsystem tycks infinna sig. Förklarningen är troligen återigen att prestigen 

är mindre eftersom grundarna från första början var likvärdiga och införstådda i True 

Partnershipsystemet. Något som sedan smittat av sig på de nya delägarna.  

 

För att byrån ska kunna fastställa hur effektivt en viss ad-hoc grupp bestående av olika 

spetskompetenser fungerar är det viktigt att analysera och utvärdera ärendet som 

genomförts. Syftet är att byrån i framtiden ska kunna agera effektivare och därigenom 

prestera bättre resultat för sina klienter. Integreringen vid ett större projekt kommer efter 

sitt genomförande att ses över av delägare och managing partnern. Om det finns 

områden som kan förbättras och utvecklas kommer detta förhoppningsvis hanteras 

bättre vid nästa ärende. Utvärdering ska ses som ett redskap eller ett sätt att lära sig av 

sina ärenden. Unika teamkonstellationer kan variera vid olika ärenden utifrån vad 

                                                                                                                                               
215 Winroth s. 197ff.  
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uppgiften kräver därför är det viktigt att analysera resultatet. Den biträdande juristens 

mentor kan vid sådana tillfällen ge förslag på förbättringar till sin protegé eller bara ge 

en värdefull reflektion över handhavandet i situationen. Utvärdering är en nyttig 

tillbakablick för de olika rolltagare inom organisationen, som i sin tur kan leda till 

eventuella förbättringar som styrker byråns ställning i förhållande till konkurrenterna.  

 

Sigeman anser sig vara en så pass liten byrå att utvärdering kan ske kontinuerligt efter 

som daglig kontakt finns mellan delägarna och de biträdande juristerna. På Sigeman går 

man aldrig heller tillbaka och tittar på hur mycket en enskild jurist har debiterat. På 

Vinge sker däremot utvärderingen av delägarnas prestationsförmåga och betydelse för 

byrån av en delägarkommitté, där man delas in i grupper efter vilken förmåga man har 

att arbeta och dra in klienter. Delphi & Co använder däremot en lite annorlunda modell. 

Delphis modell innehåller både objektiva och subjektiva kriterier. Delägarna utvärderas 

efter vilken förmåga de har att generera klientintäkter vilket sker enligt ett antagande 

baserat på det föregående årets prestationer. Utöver det premieras delägarna dessutom 

efter deras olika egenskaper som t.ex. ledarskaps-, marknadsförings och 

utbildningsförmåga. Det sistnämnda gör att en subjektiv utvärdering av delägarna också 

måste ske, vilket sköts av en kommitté bestående av delägare från respektive kontor. En 

subjektiv utvärdering av den här typen kan alltid ifrågasättas eftersom delägare från 

andra kontor har en sämre förmåga att bedöma egenskaper hos en delägare på ett annat 

kontor.  

 

6.1.2.2 Stockholmsmodellen 

 

Det finns en hel del skillnader mellan True Partnership och Stockholmsmodellen när det 

kommer till integrering. Båda modellerna medför både fördelar och nackdelar beroende 

på vilken strategi byrån använder sig av. Som vi tidigare nämnt kan en True Partnership 

byrå dra fördel av att integrera kompetensen för att bland annat ge klienten bästa möjliga 

konsultation. Förutsättningarna skiljer sig dock för byråer som anammat 

Stockholmsmodellen eftersom belöningssystemet är individuellt uppbyggt. Systemet 

premierar den enskilda juristen för sin framgång och arbetsprestation, juristens 
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framgång kan vara svår att mäta med ett system där varje individ agerar utifrån ett 

perspektiv där juristen fungera som en separat enhet. Därför kan det vara svårt att arbeta 

i grupp där uppgiften kräver integrering av olika kompetenser. Stora projekt och 

komplexa arbetssituationer kan vara ett hinder vid användandet av 

Stockholmsmodellens individuella arbetssätt. En viktig aspekt är därför att vidhålla och 

satsa mer på kulturen och de gemensamma värdena inom byrån. 216 Det är väsentligt vid 

större uppgifter att det finns en bra kommunikation som gynnar integreringen och att 

ärendestyrningen fungerar genom att rätt jurist får rätt ärende. En förutsättning för ett 

sådant agerade från den individuelle juristen grundar sig i generositet. Prestigen och 

vinstmöjligheterna för den enskilda juristen kan motverka att den mer, för uppgiften, 

kvalificerade kollegan får hantera ärendet. Klientbanden hos juristen kan också hämma 

integreringen och konsultation av andra jurister kan därför försvåras. Detta kännetecknar 

svagheten hos Stockholmsmodellen som präglas av starka kopplingar mellan juristen 

och klienten. Ärendestyrningen kan således bli lidande och integrering jurister emellan 

kan få ett bristfällig verkan. 

 

En ytterligare nackdel med Stockholmsmodellen kan vara att inslussningen eller 

integreringen av nyblivna delägare blir mer abrupt. Ett påstående som kan kännas 

motsägelsefullt, eftersom att ta in nya delägare annars brukar beskrivas som en av de 

största fördelarna med Stockholmsmodellen. Eftersom var och en tar sin vinst efter de 

gemensamma kostnaderna i Stockholmsmodellen leder det inte till några konflikter 

bland de befintliga delägarna om man tar in en ny delägare eftersom de befintliga inte 

behöver dela med sig. Nackdelen är dock att möjligheten till lockstep och andra 

inslussningsmetoder som t.ex. löneanställd delägare försvinner. Steget från biträdande 

jurist till delägare blir därigenom större för den enskilde juristen. Den nyblivne 

delägaren lämnas åt att klara sig själv och att konkurrera med de etablerade delägarna 

om klienterna redan från dag ett. Nackdelen ur detta perspektiv är framförallt från den 

enskilde juristens och inte från byrån som helhets perspektiv, därför kommer vi inte att 

ta någon större hänsyn till denna nackdelen i vår slutsats.  

 

                                                 
216 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen”, 2001; www.cederquist.se. 
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INTEGRERING 
STOCKHOLMSMODELLEN TRUE PARTNERSHIP 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Byrån måste satsa mer på 
gemensamma värden för att 
få byrågemenskap.   

Underlättar teamarbete 
vilket möjliggör större 
projekt.  

True Partnershipandans 
fördelar kan hämmas om 
kulturen inte förespråkar 
True Partnership fullt ut.   Mindre konflikter p.g.a. 

bristande individuell 
arbetsprestation. Svårare att arbeta i team 

vilket försvårar större 
projekt. 

Klienten anlitar en hel 
byrås kompetens inte en 
advokats.  Vilket ökar 
klientattraktionen som får 
ett mervärde.  

En oklar utvärdering kan 
skapa ett free-rider-
problem.  

Ärendestyrningen  
underlättas. Rätt 
ärende/fråga till rätt 
jurist.   

Lättare att ta in nya 
delägare, eftersom de 
befintliga delägarna inte 
delar med sig av vinsten 
utan delar istället på 
kostnaderna. 

Ärendestyrning beror mer på 
klientband, prestige och 
vinstmöjligheter för den 
enskilde juristen.  Lättare att sätta av tid till 

byråärende och andra 
icke debiterbara ärende.  

Mindre incitament att göra 
det där ”lilla extra”.  

 

Tabell 4. Sammanfattning av fördelar och nackdelar rörande integrering  av respektive 

vinstdelningsmodell utifrån ett byråperspektiv. 

 

6.1.3 Kompetensutveckling 

 

Den största delen av kompetensutvecklingen inom advokatbyråer är den utbildningen 

som sker av nyanställda biträdande jurister till färdiga advokater eller delägare.  På de 

större byråerna är ofta de färdiga advokaterna specialiserade varför de inte har ett lika 

stort behov av utbildning, såvida inte något särskilt dyker upp inom deras område.217 

Utbildningen av nyanställda biträdande juristerna sker på många advokatbyråer idag 

genom särskilda utbildningsprogram, som t.ex. Vingeakademin, men de största 

lärdomarna får de biträdande juristerna genom mentorskap. Mentorskap har beskrivits 

som att lära sig genom att imitera.218 Genom att hitta förebilder, identifiera sig med 

dem, se hur de löser problemen för att därefter försöka lösa liknande problem på ett 

                                                 
217 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05.  
218 Winroth s. 124 hänvisar till Sévon.  
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likartat sätt är en naturlig del i den biträdande juristens uppfostran till att bli en 

advokat.219 Det framhålls som en fördel att ha så många förebilder som möjligt för att på 

det viset skapa sig en egen juristidentitet utifrån förebilderna.220  

 

Ytterligare en form av kompetensutveckling sker när juristen kommer ut i hetluften och 

möter motparter, ofta från andra byråer, vid t.ex. förhandlingar och domstolsprocesser. 

Genom att se hur motparten agerar lär man sig deras strategier och hur man ska förhålla 

sig till dem, ett fenomen som Winroth kallar för ”kollegial slipning”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att imitationen på advokatbyråer leder till att man får 

en uppåtgående kunskapsspiral där de yngre lär sig av de äldres framgångar och 

nederlag, på det viset ”ärvs” kunskapen nedåt i organisationen. Samtidigt lär sig de 

biträdande juristerna av sina egna framgångar och motgångar när de möter motparter. 

För att denna utbildningsform ska kunna fungera internt förutsätts generositet från 

delägarna, d.v.s. att de är villig att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.  

 

6.1.3.1 True Partnership 

 

Inom Vinge har inte den biträdande juristen någon specifik mentor utan slussas mellan 

de olika delägarna för att på det viset också få en bredare bas att stå på innan 

specialinriktningen börjar.221 I snitt går det fyra stycken biträdande jurister på varje 

delägare, vilket är betydligt högre än mindre byråer där varje biträdande jurist får en 

egen mentor. Vinges strävan efter att inte ha någon fast mentor ligger i linje med den 

strävan som man har för utbildningen av de enskilda juristerna, där man anser att man 

bör ha en viss ”allmän advokatutbildning” i bagaget innan man specialinriktar sig.222 Att 

den biträdande juristen inte har någon fast mentor har i det förflutna lett till att en del 

biträdande jurister fick väldigt många ärenden av delägarna medan andra fick mindre. 

Vinges Skånekontor har därför, som tidigare nämnts, nyligen delat in sig i fyra 

                                                 
219 Ibid. 
220 Ibid.  
221 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05. Jmf. även Winroth s. 123 där det 
mentorslösa systemet antyds vara rätt vanligt beroende på hur ärendena fördelar sig på delägarna och hur 
de väljer att distribuera dem vidare till de biträdande juristerna.  
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arbetsgrupper för att på det viset lättare kunna överblicka hur arbetsbördan fördelar 

sig.223 Även om man inom Vinge strävar efter att inte ha en specifik mentor åt den 

biträdande juristen, använder man sig av en fast handledare som ska ha ett större 

huvudansvar än de övriga delägarna. Handledaren och den nyanställde juristen ingår 

normalt i samma arbetsgrupp.224 Handledaren har det övergripande ansvaret för juristens 

utveckling, men de mer erfarna biträdande juristerna är också viktiga kunskapsspridare. 

För att främja en bred och allsidig utbildning uppmuntrar Vinge till att den biträdande 

juristen byter arbetsgrupp efter ett eller ett par år. På det sätt hoppas man att den 

biträdande juristen får en bredare erfarenhet av olika typer av ärende och klienter samt 

att man lär känna fler av sina kollegor.225 Det senare är ett exempel på det som vi 

nämnde ovan om att det är positivt att ha så många förebilder som möjligt att imitera. 

 

Vingeakademin är ett internt utbildningsprogram inom Vinge, som är skapat som ett 

steg i ett led där Vinge ser sig själva som ett kunskapsföretag som ständigt behöver hålla 

sina kunskaper färska och relevanta.226  Vilket ligger i linje med det strategiska mål som 

Vinge har att vara nydanande.227 Tyngdpunkten inom Vingeakademin ligger på de 

juridiska kurserna, vilka är inriktade på specifika affärsjuridiska frågor med betoning på 

de praktiska aspekterna. I första hand används byråns egna jurister som föreläsare 

eftersom Vinge anser sig ha en stor befintlig erfarenhetsbank.228 Emellanåt bjuds dock 

externa föreläsare in för att hålla föredrag om en aktuell fråga, något som även utnyttjas  

av lokalkontoren eftersom de anser sig ha vuxit till den storleken att det är lättare att ta 

föreläsaren till juristerna än att ta juristerna till föreläsaren.229 Utöver de juridiska 

kurserna innehåller Vingeakademin kurser i andra ämnen som kan vara relevanta för en 

affärsjurist, som t.ex. ekonomi, förhandlingsteknik, projektarbete och projektledning, 

juridisk engelska samt datorundervisning.230 För de andra ämnena används uteslutande 

                                                                                                                                               
222 Jmf. Vingeakademin.  
223 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05.  
224 Vinge – att arbeta på Vinge, rekryteringsbroschyr.  
225 A.a. 
226 Vingeakademin broschyr 2002-2003.  
227 Se Vinges strategi ovan.  
228 Vingeakademin broschyr 2002-2003. 
229 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05. 
230 Vingeakademin broschyr 2002-2003. 
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externa föreläsare. Vingeakademin riktar sig först och främst till nyanställda biträdande 

jurister, men innehåller även en del specialkurser som förutsätter större arbetserfarenhet 

och specialisering, vilket ingår i det s.k. påbyggnadsprogrammet. Tanken är att en 

nyanställd jurist inom 18-24 månader skall ha deltagit i alla kurserna i 

basprogrammet.231 Vingeakademin är med andra ord en kvalitetssäkring, där tanken är 

att alla på Vinge ska ha lika stor grundkunskap i frågorna. Några av kurserna i 

basprogrammet är t.ex. praktisk aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser/due dilligence232, 

sekretess och konkurrensklausuler, skatterätt, bolags- och konsortieavtal samt 

företagsekonomi. I basprogrammet ingår även seminarium om borgenärsskyddsregler, 

sakrättsfrågor, obeståndsrätt, styrelseansvar, tvistelösningsklausuler samt garantier i 

samband med företagsöverlåtelser.233 Påbyggnadsprogrammet fyller snarare funktionen 

av att kunna specialinrikta juristerna senare när de kommit lite längre i sin 

yrkeserfarenhet. I påbyggnadsprogrammet ingår kurser som t.ex. advokatteknik, 

bolagsstämma, företagsvärdering, förhandling i affärsjuridiska situationer, 

projektledarskap, försäljningsteknik samt ledarskap.234  

 

Det är en grundläggande tanke på Vinge att man inte vill specialinrikta de biträdande 

juristerna allt för tidigt i deras karriärer.235 Tanken hänger samman med att allt för 

specialinriktade jurister, trots Vinges storlek, kan bli tvungna att försvinna vid en 

lågkonjunktur. Peter Oscarsson beskriver det som att Vinge inte vill förstöra en enskild 

biträdande jurists karriärmöjligheter. Med andra ord kan man säga att Vinges policy är 

en form av socialt ansvar, som Vinge tagit på sig som en direkt konsekvens av det up-

or-out-system som framförallt större advokatbyråer använder sig av.  

 

Delphi tillämpar en liknande kompetensutveckling som Vinge. Bland annat har man 

något man kallar för Delphiakademin, där man har kurser i klienthantering, arbetsmetod, 

                                                 
231 A.a. 
232 Due dilligence översätt egentligen med ”visat tillräcklig omsorg”. Men begreppets moderna betydelse 
är hämtat från den Amerikanska juridiken och innebär att man uppfyllt sin undersökningsplikt vid köp. 
Termen används framförallt vid företagsköp, varför den slarvigt skulle kunna översättas med en form av 
”företagsbesiktning”.   
233 A.a. 
234 A.a. 
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bolagsrätt, byråekonomi, praktisk processrätt, due diligence, ekonomi för affärsjurister 

samt juridisk engelska.236 Delphi tillämpar även ett mentorskapsprogram, samt en 

möjlighet till studentpraktik och traineeutbildning på sex månader. 237 

 

Kompetensutveckling ses även som ett betydande begrepp hos Sigeman. Eftersom att 

man har valt att arbeta efter True Partnership modellen är de olika individernas 

kompetenser lika mycket värda för byrån. Innebörden av att juristerna utvecklar sin 

kompetens är oerhört viktigt menar Per Isinger:  

 

”Vi är inte starkare än vår svagaste länk, därför är vi måna om att inte ha 

några svaga länkar”.238  

 

Det är därför viktigt att juristerna får en kontinuerlig utbildning. Byrån intar därigenom 

en starkare ställning gentemot sina konkurrenter. Vilket ligger i linje med Sigemans 

strategi att differentiera sig mot andra mindre och medelstora byråer genom att kunna 

tillhandahålla lika fullgod kvalité och service som de större byråerna. I övrigt använder 

Sigeman sig i, likhet med ovanstående byråerm av bl.a. externa och interna utbildningar, 

dock i något mindre skala.239 Delägarna på Sigeman fungerar som mentorer för den 

biträdande juristen. Varje biträdande jurist hos Sigeman får en särskild delägare som 

mentor, men det är allas ansvar att den biträdande juristen slussas in i organisationen. 

Sigeman använder sig av ”öppna dörrar” för att kommunikationen ska kunna bli så bra 

som möjligt och kunskap ska kunna överföras fritt inom organisationen 

 

Genom den gemenskapen som följer med arbetssättet advokatbyråer använder vid True 

Partnership kommer den nyutexaminerade juristen till en omgivning som arbetar 

gemensamt och samarbetande. Detta medför att mer tid kan avsättas till att stödja den 

nyanställde i deras arbetsuppgifter utan att delägaren, om denne är mentor, känner att 

                                                                                                                                               
235 Intervju med Peter Oscarsson, delägare Vinge 2003-05-05.  
236 Delphi & Co’s rekryteringspolicy, broschyr.  
237 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi Malmö 2003-05-15.  
238 Intervju med Per Isinger 2003-05-06. 
239 Intervju med Per Isinger 2003-05-06. 
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han/hon förlorar tid gentemot sina ordinarie klientuppdrag. Styrkan hos en True 

Partnershipbyrån ligger i den gemensamma kunskapsbas hela advokatbyrån besitter 

gemensamt och inte i den enskilda juristens prestationer.  

 

Det finns dock inte enbart positiva egenskaper med en investering i juristen inom 

organisationen. Nackdelen med att lägga ner resurser och utbilda en individ på byrån 

som senare väljer exit är att det blir en sunk cost.240 Det ska undvikas, som tidigare 

nämnts, redan vid rekryterings stadiet. Per Isinger menar att om juristen väljer att byta 

byrå har man värderat personens preferenser felaktigt redan från början. Preferenserna 

kan ändras med tidens gång men det är en risk som man får ta när man läggar ner 

resurser på sina biträdande jurister. 

 

6.1.3.2 Stockholmsmodellen  

 

För att juristerna inom Stockholmsmodellen ska kunna fortsätta att vara 

konkurrenskraftiga och inneha samma kompetens som sina konkurrenter, som använder 

sig av True Partnership, är det viktig att kontinuerlig utbildning äger rum. Eftersom 

förutsättningarna inte är de samma för denna modell är det i större utsträckning upp till 

den enskilda juristen själv när det gäller kompetensutveckling. Den enskilda juristen 

måste själv hantera sin kompetensbas och förstå innebörden av att fortsatt göra ett bra 

jobb. En drivkraft skulle kunna vara att vinsten för den enskilda juristen skapar ett 

incitament för utbildning hos juristen.241 Nackdelen för juristen är dock, tillskillnad från 

jurister inom True Partnership, att den aktuelle delägaren själv får betala kostnaderna för 

utvecklingen genom att den debiterbara tiden minskar. Utbildning av t.ex. biträdande 

jurist blir en förlust av debiterbar tid. Generositet är därför ett kriterium som ses över 

vid rekrytering av nya delägare. Vikten av utveckling för de olika juristerna inom byrån 

kan därför spela en betydande roll för hur kompetensutvecklingen implementeras inom 

en byrå som använder sig av Stockholmsmodellen. 

 

                                                 
240 Powell et al s. 197.  
241 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi-Malmö 2003-05-15. 
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KOMPETENSUTVECKLING 
STOCKHOLMSMODELLEN TRUE PARTNERSHIP 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Större uppoffring av de 
enskilda delägarna för 
utbildning av de biträdande 
juristerna, måste vara 
”generösa”. 

Underlättar utveckling 
mer tid kan avsättas 
eftersom det inte drabbar 
den enskilde juristen utan 
hela byrån. 
Underlättar specialisering 
mer tid kan avsättas 
eftersom det inte drabbar 
den enskilde juristen utan 
hela byrån. 

Den individuella 
drivkraften av att utföra 
ett bra jobb och vinsterna 
därav skapar incitament 
för utbildning. 

Större uppoffring av 
juristerna krävs för att bli 
specialiserad eftersom de 
måste avsätta debiterbar tid. Mer resurser gör att den 

allmänna nivån kan 
höjas, lägsta kvalitetsnivå 
höjs. 

Risken är större för free-
riders vilket resulterar i 
sunk cost om de lämnar 
organisationen efter 
utbildningen. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av fördelar och nackdelar rörande kompetensutveckling av 

respektive vinstdelningsmodell utifrån ett byråperspektiv. 

 

6.1.4 Behållandet av kompetens 

 

I kunskapsföretag är frågan om att behålla kompetens ofta väldigt viktig. Ofta är 

kunskapen individknuten, vilket gör att det viktigaste för att behålla kompetensen är att 

behålla individen. Som ett steg i ledet att behålla kompetensen använder sig 

advokatbyråer därför av en del förförelseknep. Som nyanställd biträdande jurist finns det 

en hel del framtida morötter som lockar en till att stanna kvar inom byrån. Förutom den 

årliga löneökning som sker på de flesta byråer är det även möjligheten till delägarskap 

som lockar. En nyanställd biträdande jurist utan tidigare erfarenheter från en 

advokatbyrå kommer vanligtvis på tal till delägarskap efter sju till åtta år. Kortare tid 

medges i vissa fall om den biträdande juristen varit verksam på en annan byrå tidigare. 

Moroten av att locka med delägarskap som ett incitament för att få den biträdande 

juristen att stanna kvar kommer troligtvis att vara starkare i en byrå som tillämpar 

Stockholmsmodellen eftersom lockelsen av att kunna skörda frukterna av sina egna 
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Drivkrafter/Mål 

Antal år på byrån 
Få en fast anställning.  

Få en bra yrkesutbildning   

Advokattitel 

Delägarskap 

Få fortsätta arbeta efter en ev. traineetid 

framgångar och slippa dela med sig går hand i hand. Detta resonemang är dock beroende 

av juristens egen förmåga att försörja sig på sin klientstock. En annan drivkraft för den 

biträdande juristen är att få den eftertraktade advokattiteln. För att komma på tal till 

advokat måste man förutom uppvisandet av god etik ha varit verksam i minst fem år 

varav tre år på en byrå.242 Att advokattiteln är en drivkraft understryks av 

undersökningen i juristbarometern där 31 % av de juridikstuderande svarade att de 

ansåg det viktigt att få en advokattitel. Det torde även finnas de nyanställda jurister som 

enbart ser anställningen som en bra yrkesutbildning eller som en bra merit för att senare 

söka annat jobb, vilket självklart också är en drivkraft i sig, men denna kompetens 

kommer antagligen att gå förlorad i vilket fall som helst. Det sistnämnda torde vara 

vanligare på större True Partnershipbyråer där man satsat mer på utbildningsprogram 

och där byråns storlek för med sig mer status senare i karriären. Motsatsen till att 

använda sig av en morot brukar vara att använda sig av en piska, tidigare har denna 

piska utgjorts av den branschkultur som funnits. Det har t.ex. ansetts fult att byta från en 

byrå till en annan.243  

Figur 14. Några av de icke monetära allmänna drivkrafter som finns i juristkarrären. 

 

Up-or-out systemet som råder på advokatbyråer leder till att en hel del individbaserad 

kunskap kan gå förlorad när byrån väljer att inte göra den biträdande juristen till 

delägare. Till viss del motverkas det av de intranät som de större byråerna har byggt upp 

den senaste tiden. Intranäten gör det möjligt att göra implicit knowledge till embedded 

                                                 
242 Advokatsamfundets stadgar, se www.advokatsamfundet.se. 
243 Winroth, 126f.  
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knowledge genom att juristen där kan söka på liknande ärenden som någon annan 

kollega handlagt.244 Även standardmallar för vissa typer av avtal finns samlade i 

databaserna. I framtiden kan lösningen på problemet att byråerna tappar värdefull 

kompetens när de inte har möjlighet att göra dem till delägare vara att erbjuda dem en 

tjänst som löneanställd delägare. Möjligheten har redan diskuterats i ett annat 

sammanhang, nämligen att kunna erbjuda alternativa delägarformer som inte är lika 

krävande.245 Något som också ligger i linje med de önskemål många yngre jurister har 

idag.246 Det sistnämnda kan dock kritiseras. Även om många jurister har som önskemål 

att arbeta mindre, skulle en merpart säkert se det som ett karriärmisslyckande att bli 

löneanställd och inte delägare.247 Trenden bland anglosaxiska byråer är att man börjar gå 

ifrån systemet med up-or-out och istället börjar titta på alternativa former.248 En 

undersökning visar att advokatbyråer som är mer utsatta för förändringar och nyare 

former av juridik, som t.ex. IT-rätt, använder sig i högre utsträckning av löneanställda 

delägare249. Undersökningen visar också att byråer med mer komplexa äreende, mindre 

personliga bindningar till klienterna och där den kollegiala sammanhållningen är sämre i 

högre utsträckning använder sig av löneanställda delägare.250  

 

                                                 
244 Davenport & Prusak s.83. 
245 Jmf. Intervju med Michael Vigge i Advokaten i Hellberg ”Flexibelt system viktigt för Vinge” 2001, se 
ovan. 
246 Juristbarometern 2002. 
247 Jmf. Gorman, s. 672.  
248 Ibid.  
249 Vilket kallas i de anglosaxiska rättsystemen för ”senior attorney” eller ”senior counsel”, Ibid. 
250 Ibid. Jmf. även de allmänna trenderna i advokatbranschen ovan. Undersökningen förklarar också 
Vinges VD;s ambition att försöka införa löneanställda delägare (se ovan). Vinge är en stor byrå och har 
därmed mindre kollegiala band samtidigt som de strävar efter att vara nydanande, hantera komplexa 
ärende där klienten ska möta en byrå och inte en advokat (p.g.a. true partnershipandan) vilket gör att 
klientbanden också blir mindre. Det är med andra ord Vinges val av strategi och struktur som gör att de 
måste fundera över denna delägarform.  
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6.1.4.1 True Partnership 

 

På Vinge sker det en kontinuerlig utvärdering av de biträdande juristerna. Eftersom det 

är frågan om en större advokatbyrå kan självklart inte alla som man anställer komma på 

tal att bli delägare. Princip up-or-out tillämpas därför flitigt, de som inte blir delägare 

slutar oftast självmant. Vinge har därför samtidigt en policy om att så tidigt som möjligt 

meddela den biträdande juristen om han/hon är en kandidat för delägarskap eller inte. 

Kontinuerlig utvärdering och utvecklingssamtal måste därför ske. Förutom den löpande 

kontakten med handledaren och delägarna/mentorerna deltar den biträdande juristen i 

två utvecklingssamtal årligen.251 Handledaren och den biträdande juristen sätter upp ett 

antal mål som ska uppnås under det följande året. Som nyutexaminerad jurist utan 

tingsnotariemerit finns möjlighet till ett års traineeutbildning, efter det sker det s.k. 

ettårssamtalet. Vid ettårssamtalet diskuterar man med traineen om det gångna årets 

prestationer och om traineen ska fortsätta sin anställning eller om han/hon ska ta en paus 

för att eventuellt komplettera med en tingsnotarietjänstgöring, mastersexamen eller en 

utlandstjänstgöring på en utländska byrå. För att kunna tillhandhålla det senare har 

Vinge en rad olika utbytesprogram med utländska advokatbyråer, men det är även tack 

vare deras utlandsfilialer möjligt att praktisera på något av deras egna kontor också. 

Nästa stora utvärdering sker vid det s.k. treårssamtalet, det är vid det här samtalet som 

man ska informera den biträdande juristen om han/hon kan komma på tal till 

delägarskap. På det viset försöker man ge den biträdande juristen en tidig indikation på 

dennes framtida möjligheter inom byrån, eller om han/hon ska börja se sig om efter 

andra möjligheter. Den tidiga indikationen hänger återigen samman med att Vinge vill ta 

ett socialt ansvar för den biträdande juristen och inte försätta honom i en situation där 

han först efter sex eller åtta år inser att han inte kommer att bli delägare. Något som 

säkert har en historisk förklaring i och med det ”gökungesyndrom” som tycks ha präglat 

branschen, där det ansetts fult att ta in en biträdande jurist som fått sin inskolning på en 

annan byrå.252 

 

                                                 
251 Vinge – att arbeta på Vinge, rekryteringsbroschyr. 
252 Jmf. Winroth, s. 126f.  



 83

Att anställdas kompetens ska ses som ett företagets största resurs är ett uttryck som man 

brukar höra inom företagssammanhang. Innebörden av detta talesätt kommer väl till 

användning när man talar om att behålla kompetensen i företaget. Kunskap är till 

skillnad från tjänster och varor inte något som förbrukas utan är en resurs som med 

fördel går att föra vidare och på det viset skapa ett mervärde.253 Det finns ett dilemma 

med behållande av kompetens inom True Partnership. Fördelarna med användandet av 

True Partnershipmodellen är att klienten får rätt spetskompetens för sitt specifika 

ärende. Som vi tidigare nämnt är det därför viktigt att investera i större kompetens 

genom externa utbildningar m.m. Akilleshälen hos byråer som tillämpar True 

Partnership ligger i denna investering. Varken Vinge eller Sigeman använder sig av 

konkurrensklausuler med sina biträdande jurister och risken finns att de försvinner till 

andra byråer av olika skäl.254 Exempel på olika skäl kan vara att den individuella 

juristen bedömer att han/hon kan tjäna mer pengar hos en konkurrent. En annan risk är 

att den berörda juristen finner att han/hon inte kommer att avancera och bli invald till 

delägare. Sigeman har fått erfara en jurist som ”inte ville vänta” och övergav därför 

byrån för att testa sin lycka på en byrå med Stockholmsmodellen istället.255  

 

Som en motsats till hur advokatbyråerna handskas med behållandet av kompetensen och 

sin personal är frågan om exit. True Partnership har många gånger beskyllts för 

tvångspensionering. Mannheimer & Swartling har t.ex. ett delägaravtal där delägarna 

förbinder sig att pensionera sig vid sextio årsålder.256 Att det är frågan om en form av 

tvångspensionering är dock en missuppfattning, det enda delägaren förbinder sig till är 

att inte längre vara delägare, d.v.s. de förbinder sig inte att sluta arbeta inom byrån. 

Möjligheten att arbeta kvar som jurist kvarstår. Det är inte bara delägare som tvingas 

sluta utan även biträdande jurister som en del i det up-or-out-system som byråerna 

tillämpar. Men det är inte bara byråerna som tvingar ut biträdande jurister som inte 

kommer på tal till delägarskap, utan många biträdande jurister slutar frivilligt. De 

vanligaste skälen till att de biträdande juristerna slutar frivilligt är att de känner att 

                                                 
253 Sveiby, s. 101 ff. 
254 Intervju med Per Isinger 2003-05-06; Intervju med Peter Oscarsson 2003-05-05; Se även ovan.  
255 Intervju med Per Isinger 2003-05-06. 
256 Hellberg, ”Mannheimer & Swartling profilerar sig på ture partnership” 2001.  
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advokatyrket inte var rätt för dem, att de vill syssla med nåt annat eller att de bara såg 

det som en bra yrkesutbildning.257 Att en delägare slutar frivilligt är dock väldigt 

ovanligt enligt Peter Oscarsson som menar att har man väl blivit delägare stannar man 

livet ut. En frivillig exit för både biträdande jurister och delägare underlättas dock av att 

byråerna inte tillämpar konkurrensklausuler,258 vilket gör att juristen kan ta med sig sina 

klienter om han slutar. Konkurrensklausuler verkar allmänt sett vara något som man 

anser som något fult i branschen.259 Problemet är troligen dock inte så stort som man 

först kan få intryck av. Problemet motverkas till stor del av hierarkin och de 

karriärmorötter som finns. Det är först när man erhåller en advokattitel som man får 

ansvaret för klienterna, innan det är det ens mentor som har ansvaret för klienterna. De 

biträdande jurister som blir advokater har oftast redan bra koll på om de kommer att bli 

delägare eller inte och därför vet de om de ska sluta eller inte. Möjligheten att ta med sig 

klienter innan man blivit delägare är därför inte stora.  

 

6.1.4.2 Stockholmsmodellen 

 

Ett problem som uppkommer på byråer med Stockholmsmodellen är att pensioneringen 

sker väldigt sent.260 Vilket hänger samman med att man direkt kompenseras för det man 

drar in, och desto äldre man är desto högre anseende och desto fler klienter har man. 

Ofta arbetar delägarna långt upp i åldrarna. Fördelen med det är att man behåller 

individknuten erfarenhet och kunskap inom byrån. Nackdelen med det är att det finns en 

risk att nya delägare inte släpps in om byrån inte kan växa. Stockholmsmodellens 

företrädare framhäver att det inte är ett problem eftersom var och en tar sin vinst, 

därigenom blir det även lättare att ta in nya delägare.261 Men problemet blir en realitet 

när det blir tillräckligt många delägare på en byrå inom ett visst upptagningsområde och 

de blir tvungna att internt konkurrera med varandra. En parallell kan dras till det som 

                                                 
257 Intervju med Peter Oscarson, delägare Vinge 2003-05-05.  
258 Intervju med Per Isinger; Intervju med Peter Oscarsson; Intervju med Hanne Mannheimer.   
259 Trots att konkurrensklausuler i anställningsavtal är något som jurister dagligen upprättar åt klienter.  
260 Hellberg, ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen” 2001.  
261 Jmf. ovan och Hellberg ”Cederquist håller fast vid Stockholmsmodellen” 2001. 
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inom nationalekonomin kallas ”allmänningens tragedi”.262  Bortser man ifrån att det 

finns band mellan advokaten och klienten, utan man antar istället att det är fritt fram att 

konkurrera eller rent av stjäla varandras klienter. Under en sådan förutsättning kommer 

var och en av delägarna ha incitament för att ta ytterligare en klient (förutsatt att deras 

arbetskapacitet tillåter det) och därigenom öka sin egen vinst,263 även om det sker på 

byrån som helhets bekostnad. Som en direkt åtgärd kommer delägarna att försöka 

dämpa den interna konkurrensen på kontoret genom att begränsa antalet delägare. Det är 

svårare och dyrare att kasta ut en äldre delägare som har fler klienter, byrån skulle i så 

fall tappar klienter och därigenom också anseende. Därför kommer delägarna istället låta 

bli att erbjuda de biträdande juristerna delägarskap. Problemet skulle självklart också 

kunna regleras genom att man i delägaravtalen lägger till en klausul om 

tvångspensionering, som vissa True Partnershipbyråer har gjort.264 Problemet med 

denna lösning är att man i en byrå med Stockholmsmodellen bara utestänger delägaren 

från att vara med att dela på kostnaderna, det går aldrig att utestänga delägaren genom 

pensionering från att ta del av sina egna vinster, möjligtvis att man tvingar honom att 

starta egen byrå. Det senare skulle som tidigare nämnt resultera i att byrån tappar 

klienter som man annars haft stor chans att ”ärva”. Problemet med den högre åldern 

bland delägarna inom Stockholmsmodellen behöver inte beskrivas enbart utifrån 

nationalekonomiska termer, utan kan ses på ett enklare plan också. En ny delägare 

kräver ofta vissa förmåner, t.ex. ett större kontor än vad en biträdande jurist har. Sitter 

byrån på begränsade resurser i fråga om kontorsytor kan detta bli ett problem. 

 

Ett annat problem ur byråernas synvinkel med Stockholmsmodellen är att intern-

konkurrensen om klienterna gör att klienterna knyts mer till en enskild jurist, istället för 

som på True Partnershipsbyråer där ärendena delas upp efter den som bäst kan 

handlägga frågan. Problemet för en byrå med Stockholmsmodellen blir att den enskilde 

juristens betydelse blir större, det är han som är byrån för klienten.265 Vid en exit av 

                                                 
262 Cooter & Ulen s. 161 f.  
263 Jmf. de nationalekonomiska resonemangen om economic man/homo economicus, begreppen är ett 
antagande om att människan är en rationell varelse som enbart är nyttomaximerande.   
264 Se ovan.  
265 Intervju med Hanne Mannheimer, delägare Delphi-Malmö 2003-05-15.  
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juristen från byrån resulterar det i högre utsträckning till att klienten också lämnar byrån. 

En förklarning till den allmänna trenden att klienterna har blivit mindre byråbundna 

samtidigt som juristerna traditionsenligt inte byter byrå speciellt ofta kan vara att True 

Partnershipsbyråer har skolat sina klienter till att inte vara bunden av en jurist utan av 

byrån som sådan. Risken för förlust vid en exit är därför mindre i en True 

Partnershipbyrå än i en byrå med Stockholmsmodellen.  

 

BEHÅLLANDET AV KOMPETENS 
STOCKHOLMSMODELLEN TRUE PARTNERSHIP 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Delägarna arbetar längre 
upp i åldrarna viket kan göra 

det svårare att ta in nya 
delägare. 

Delägarna arbetar längre 
upp i åldrarna vilket gör 

att mer erfarenhet behålls 
i organisationen. Vid exit blir byrån av med 

klienter eftersom klienterna 
är mer knutna till en jurist. 

Mindre band mellan 
juristen och klienten, 

vilket minskar risken för 
att klienten följer juristen 

vid en exit. 

Risken är större för free-
riders vilket resulterar i 
sunk cost om de lämnar 

organisationen efter 
utbildningen. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av fördelar och nackdelar avseende behållandet av 

kompetensen utifrån respektive vinstdelningsmodell sett ur ett byråperspektiv. 
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7 Slutsatser 

 

Uppsatsen har haft som mål att undersöka fenomenet vinstdelningssystem som en form 

av belöning hos affärsjuridiska advokatbyråer och hur de påverkar Human Resource 

processer som; rekrytering, integrering, kompetensutveckling och behållandet av 

personal. Med en fokus på True Partnership har tre fallstudier genomförts och ställts i 

komparativ position till Stockholmsmodellen ur ett mer allmänt perspektiv. Ur ett 

övergripande perspektiv existerar det ett skillnader mellan modellerna.  

 

Stockholmsmodellen har som grundregel att alla delägarna delar på de gemensamma 

kostnaderna för byrån och därefter bestämmer varje delägare individuellt över sina egna 

intäkter utifrån vilken arbetsbörda han/hon väljer. Stockholmsmodellen har genom sin 

mer individuella karaktär en betoning på den enskilda prestationen som varje delägare 

har och styr sedan den ekonomiska kompensationen efter detta. Vilket medför att 

arbetssättet och attityden inom byrån anpassar sig efter vad som egentligen belönas, när 

man som anställd kan se de direkta effekterna av den egna arbetsprestationen. Det finns 

en mångfald av goda sidor som Stockholmsmodellen medför, framförallt ett fokuserade 

på ett incitament för högre prestationer. Men på senare år har utveckling gått mot att ha 

ett mer kollektivt tänkande rörande vinstdelningen inom advokatbyråer och detta 

uttrycker sig i modellen True Partnership. 

 

True Partnership har som grundidé att alla delägarna skall dela på alla gemensamma 

kostnader, men även att de ska dela på den gemensamma vinsten. Vinstdelningen 

medför att man ser hela byrån som en enhet och alla jurister som deltagande för att 

skapa ett gott resultat. De flesta goda sidorna hos True Partnershipmodellen uppkommer 

ur det faktum att medarbetarna på advokatbyrån jobbar mer interaktivt och prestigelöst 

för att tillsammans skapa en mer konkurrenskraftig byrå och därigenom en högre vinst 

för dem alla. De två vinstdelningssystem har genom sin framträdande roll i 

organisationen och arbetssättet en effekt på flera Human Resource processer, som 

rekrytering, integrering, kompetensutveckling och behållandet av personal. 
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När det gäller rekrytering bidrar Stockholmsmodellen med fördelen att det blir lättare att 

locka jurister till byrån genom en högre ekonomisk kompensation och gör det även 

lättare att ta in nya delägare. Utöver ovanstående fördelar kan även advokatbyråer med 

denna modell ge möjligheten till en friare arbetsfördelning, för de personer som föredrar 

att jobba mer individuellt. Dock kan Stockholmsmodellen påverka rekryteringen 

negativt genom att man lättare lockar till sig karriärister vilket negativt kan påverka den 

gemensamma organisationen och man blir mer beroende av att hitta individer som är 

”generösa” i sitt arbetssätt. På samma sätt medför en felrekrytering hos True Partnership 

en stor nackdel, men i detta fall handlar det om att man riskerar att anställa jurister som 

agerar ”free-riders” på de andras bekostnad. En sådan felrekrytering medför högre 

kostnader för True Partnership. Dock finns det fördelar som att kunna locka till sig 

jurister med möjligheten för dem att specialisera sig och byrån kan lägga ner mer 

resurser och tid på att finna den rätta personligheten för organisationen. Det sistnämnda 

kan tas ett steg längre hos mindre byråer, där man har ett längre rekryteringsperspektiv 

med målet att den nyanställde en dag ska bli delägare för de jurister man rekryterar.  

 

Efter rekrytering följer naturligt hur de olika vinstdelningssystemen påverkar 

integrationen hos advokatbyråerna. Integreringen påverkas i stora drag negativt av 

Stockholmsmodellen, med nackdelarna att byrån måste satsa mer på gemensamma 

värden för att skapa byrågemenskapen. Det blir därigenom svårare att arbeta i team och 

ärendestyrningen beror mer på prestige, klientband och vinstmöjligheter för den 

enskilde juristen än att skapa det bästa resultatet. Dock finns det även fördelar med 

Stockholmsmodellen eftersom det uppstår mindre konflikter beroende på den 

individuella arbetsprestationen, vilket endast påverkar den enskilda juristen och inte i 

lika stor utsträckning hela advokatbyrån. På samma sätt är det en fördel att det är lättare 

att ta in en ny delägare, eftersom han/hon delar på de gemensamma kostnaderna, men 

påverkar inte de tidigare delägarnas inkomster. True Partnership å andra sidan har 

betydligt fler fördelar eftersom integrationen är en av vinstdelningsmodellens främsta 

egenskaper. True Partnership underlättar teamarbete, vilket möjliggör att advokatbyrån 

kan ta på sig större projekt från klienterna. Klienten anlitar hela byråns kompetens och 
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inte enbart en enskild advokats, på grund av att ärendestyrning inom byrån underlättas 

genom ett gemensamt arbetssätt. Slutligen är det lättare att avsätta tid till byråärenden 

och andra icke-debiterbara ärenden. Men True Partnership kan även ge nackdelar med 

avseende på integrering, i första hand om utvärderingen är ineffektiv vilket kan medföra 

ett ”free-rider”-problem. De positiva effekterna med True Partnershipandan kan 

hämmas om kulturen inte anammar True Partnership fullt ut, vilket ger mindre 

incitament att göra det där ”lilla extra” för att skapa ett resultat utöver det vanliga.  

 

Kompetensutveckling är en mycket viktig Human Resource process som har både 

fördelar och nackdelar med avseende på de olika vinstdelningssystemen. 

Stockholmsmodellen har dock fler nackdelar än fördelar i detta avseende eftersom 

fördelen begränsas till varje enskild jurists vilja att utföra ett bra jobb och vinsterna 

därav skapar incitament att utbilda sig. Nackdelarna är att det krävs dyrbar tid och 

därigenom minskar också potentiella vinster för de enskilda delägarna och därmed 

minskar incitamenten att avsätta tid för att utbilda de biträdande juristerna. True 

Partnership å andra sidan bidrar med fördelen att det underlättar utveckling, utbildning 

och specialisering för juristen eftersom det belastar byrån som helhet och inte den 

enskilde juristen. Mer resurser satsas även på att höja den allmänna nivån av kompetens 

inom byrån, den lägsta kvalitetsnivån strävar alltid efter att bli högre. Dock bidrar True 

Partnership med nackdelen att risken för ”free-riders” som utnyttjar advokatbyråns 

kompetensutveckling för att sedan lämna organisationen vilket resulterar i en ”sunk 

cost”. Det leder oss osökt in på den sista Human Resource processen, vilket är hur 

vinstdelningssystemet påverkar på behållandet av juristerna på advokatbyråerna. 

 

Stockholmsmodellens fördelar med avseende på behållandet av juristerna begränsas till 

att delägarna statistiskt sett arbetar högre upp i åldrarna, vilket gör att erfarenheten 

behålls inom organisationen. Dock innebär det även en nackdel eftersom det försvårar 

för nya delägare att komma in i organisationen, vilket annars är en fördel med 

Stockholmsmodellen. En annan nackdel är när en jurist lämnar advokatbyrån förlorar 

byrån även klienterna eftersom de är mer knutna till de enskilda juristerna. Detta faktum 

vänds till en fördel för True Partnership, på grund av att klienten anlitar hela 
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advokatbyrån skapas mindre band mellan juristen och klienten vilket därigenom 

minskar risken att klienterna lämnar advokatbyrån med juristerna. Men True Partnership 

har en nackdel med avseende på behållandet av personal och som tidigare nämnt finns 

risken för ”free-riders” som utnyttjar advokatbyråns kompetensutveckling för att sedan 

lämna advokatbyrån.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Stockholmsmodellen och True Partnership både 

har fördelar och nackdelar med avseende på Human Resource processer, men på olika 

sätt. Det mest framträdande är att Stockholmsmodellen har en tendens att premiera 

enskilda prestationer hos jurister framför de positiva effekterna som en organisation 

med välutvecklade Human Resource processer skulle kunna bidra med. Detta kan i vissa 

fall passa in på det arbetssätt som är mest effektivt för specifika advokatbyråer, men 

risken är större att den individuella drivkraften som är framträdande i sådana 

advokatbyråer leder till ineffektivitet i större skala och på längre sikt. 

Stockholmsmodellen passar mindre byråer eftersom byråer som tillämpar modellen bara 

kan växa till en viss storlek, antingen med en expertinriktning på en viss bransch eller 

juridiskt område, eller i mindre skala med starka klientband (husadvokat).  

 

True Partnership bidrar å andra sidan med en positiv effekt, på alla plan, till de Human 

Resource processer som vi har berört i denna uppsats. True Partnership stödjer tillväxt 

och storlek, möjliggör team och att byråerna kan följa sina klienter genom specialisering 

och utlandsetableringar. True Partnership fungerar även väl för mindre byråer, som i 

vårt fall Sigeman. Här är dock inte tanken att möjliggöra tillväxt den drivande faktorn, 

utan det är att få en kvalitetsökning och maximera utnyttjandet av kompetensen inom 

byrån som är det väsentliga trots den mindre storleken. För att få ett maximalt utbyte är 

det därför viktigt på en mindre byrå med homogena värderingar, erfarenheter och 

förmåga att dra in nya klienter. Effekterna förstärks desto mer renodlat True Partnership 

system man använder och tillämpar inom organisationen.   

 

Vad man dock bör ta i akt med ett renodlat True Partnershipssystem är den 

överhängande risken för ”free-riders” som medföljer det kollektiva arbetssättet och 
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istället för att skapa förhöjd effektivitet inom organisationen, genom förstärkta Human 

Resource processer, kan det bidra till ett försämrat resultat. I det avseende är det 

ultimata ett True Partnership system som anstränger sig för att kontinuerligt utvärdera 

och bedöma sina anställda individuellt och i viss mån belöna dem därefter. 

Avslutningsvis kan man uppmärksamma att den största enskilda nackdelen med True 

Partnership är risken för free-riders. Hur stor denna risk är bör därför diskuteras. Vi 

anser att risken för free-riders på advokatbyråer som tillämpar True Partnership 

minimeras genom den allmänna kultur och anda som finns i advokatbranschen, som 

förstärks av grupptryck i allmänhet och laganda i synnerhet när det gäller True 

Partnershipbyråer, att prestera  mer. Det sistnämnda illustreras inte minst av de långa 

arbetsveckor som präglar branschen.  
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8 Reflektioner 

 

Som vi redan har hanterat tidigare i uppsatsen är det viktigt med kompetens inom 

byråerna och hur man styr den resurs som byrån besitter. Det finns påtagliga skillnader 

mellan de olika modellerna när det kommer till hur byråerna handhar sin kompetens, 

både i dagsläget och i framtiden. Det kan uppstå problem för de olika byråerna när man 

ska hantera knowledge management eftersom kunskapsstyrningen ofta framhålls som en 

av fördelarna med True Partnership. Styrningen av kunskapen inom byråer som 

använder sig av Stockholmsmodellen kan dock bli lidande eftersom juristerna utgår 

ifrån ett individuellt tankesätt och kan därför styra sin kompetens efter individuella 

preferenser och inte utifrån vad som gagnar byråns bästa intresse. Eftersom att True 

Partnership har ett annat synsätt på hur man ska hantera sin kompetens, skiljer sig därför 

kunskapsstyrningen. Utifrån de byråer vi har granskat har vi kunnat urskilja olika 

incitament till varför byråerna agerar som de gör. True Partnership byråerna utgår från 

att vara en enhet och alla jurister arbetar efter att uppnå samma mål. Juristerna, inom 

True Partnership, påverkas av kunskapsstyrningen utifrån det nämnda målet och får 

därför kompetensutveckling med detta som grund. 

 

Man kan även reflektera lite över den rådande företagskulturen som juristernas vardag 

utspelar sig i. Advokatbyråer profilerar sig även med att de har en speciell företagskultur 

och strävar på så sätt att attrahera jurister som skulle uppfatta en sådan social aspekt 

som passande deras arbetssätt. Denna sociala aspekt har vi inte i större utsträckning 

berört i uppsatsen, då detta skulle få oss att avvika från våra grundläggande 

frågeställningar. Dock så är detta en intressant aspekt av hur jurister agerar i val av 

arbetsplats och hur företagskulturen påverkar arbetssättet inom advokatbyråerna.  

 

Ännu en företeelse som vi reflekterat över har uppkommit efter diskussioner angående 

det individanpassade perspektivet i jämförelse till byråns perspektiv. För att svara på vår 

frågeställning har vi utgått ifrån byråns perspektiv och inte de individuella 

karriärpreferenserna som uppkommer hos en jurist när han/hon planerar sin yrkesbana 



 93

genom livet. Det här perspektivet har indirekt berörts i form av termerna free-rider och 

exit från organisationen, men då utifrån byråns synsätt. Resonemanget bygger på att den 

individuella juristen tar beslut för sin egen vinning och organisationen kan därför bli 

drabbad, som tidigare nämnt i uppsatsen. Det individuella perspektivet grundar sig på att 

juristen följer sin egna strategi för att vidare kunna gå så långt som möjligt i karriären. 

Detta karriärist-antagande påverkar i viss mån det sätt vi har valt att analysera de 

effekter som modellerna har på Human Resource processerna, då andra sociala aspekter 

som kan påverka de individuella juristerna inte har berörts. Men som tidigare nämnt så 

har dessa aspekter inte utrymme i denna studie, utan kan säkerligen undersökas 

ytterligare i annan forskning. Med antagandet att juristen ska optimera sina möjligheter 

så finns det fördelar med Stockholmsmodellen som inte finns hos True Partnership 

modellen, och vice versa. Om man utgår ifrån att individen är rationell vill denne 

maximera sitt utfall och välja en strategi som gynnar juristen mest i karriären, och kan 

därför ha olika incitament att jobba för de olika byråerna. Även åldern och i vilken fas i 

karriären juristen befinner sig kan bestämma utfallet av den firma som blir individens 

arbetsplats. 

 

En sista reflektion som har gjorts är angående framtida forskning på samma område. 

Denna uppsats har med ett kvalitativt angreppssätt fokuserat på advokatbyråers 

vinstdelningssystem och Human Resource processer som berörs av detta. Fördelarna 

med det kvalitativa angreppssättet ger oss en god förståelse av ämnet i frågan och kan 

till en viss del ge oss generaliserbarhet gällande de teoretiska aspekterna av kopplingen 

mellan vinstdelningssystemen och Human Resource processerna. Men vad vi föreslår är 

att man på samma område genomför en djupare kvantitativ studie för att komplettera det 

kvalitativa perspektivet. Detta för att skapa en starkare återknytning till verkligheten och 

en större generaliserbarhet för de slutsatser vi kommer fram till i denna uppsats. 
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Bilagor 

 Bilaga 1. Översättning av Galbraith & Nathanson 

Typer Strategi Struktur Rekrytering Utvärdering Belöningar Utveckling 

1 En produkt Funktionell Funktionell 
med subjektiva 
urvalsrekvisit 

Subjektiv Osystematisk  Osystematisk, 
jobberfarenhet
. En funktion.  

2 En produkt 
vertikal 
integration 

Funktionell Funktionell 
med 
standardiserade 
kriterier.  

Objektiv 
baserad på 
kostnads och 
produktivitets 
information. 

Relaterad till 
produktivitet 
och prestation. 

Specialister 
efter 
funktioner 
med vissa 
inslag av 
generalister 
genom 
arbetsrotation.  

3 Tillväxt genom 
uppköp, olika 
affärsenheter. 

Separata 
självständiga 
affärsenheter 

Funktionell, 
varierande 
beroende på 
affärsenheten. 

Objektiv 
baserad på ROI 
and lönsamhet. 

Färdigt 
formulär som 
bygger på ROI 
och 
lönsamhet.  

Överkorsande 
mellan  
funktioner 
men inte 
mellan 
affärsenhetern
a. 

4 Diversifikation 
genom intern 
tillväxt och 
uppköp.  

Multidivision
aliserad 

Funktionell 
och generalist 
orienterad, 
systematiska 
urvalskriterier
.  

Objektiv 
baserad på 
ROI, 
produktivitet 
och subjektiva 
bedömningar 
av hur 
värdefull man 
är för 
företaget.  

Stora 
bonusar 
baserade på 
lönsamhet 
och 
subjektiva 
bedömningar 
av hur 
värdefull 
man är för 
företaget. 

Överkorsand
e funktioner 
och 
divisioner. 
Formell.  

5 Flera produkter 
i flera länder. 

Matrisorganis
ation.  

Funktionell och 
generalist 
orienterad, 
systematiska 
urvalskriterier. 

Objektiv 
baserad på flera 
mål som t.ex. 
ROI, lönsamhet 
beroende på 
produkt och 
land.  

Bonusar 
baserade på 
flera mål.  

Överkorsande 
mellan 
divisioner och 
dotterbolag. 
Formell och 
systematisk.  

HRM-processer 
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Bilaga 2. Hiring for Person-Organization Fit modellen 

 

 

 

Hiring for Person-Organization Fit 

 

1. ASSESS THE OVERALL WORK ENVIRONMENT 

- Job Analysis 

- Organizational Analysis 

 

2. INFER THE TYPE OF PERSON REQUIRED 

-     Technical Knowledge, Skills and Abilities 

-     Social skills 

-     Personal Needs, values, and interests 

- Personal traits 

 

3. DESIGN “RITES OF PASSAGE” FOR ORGANIZATION ENTRY THAT 

ALLOW BOTH THE ORGANIZATION AND THE APPLICANT TO ASSESS 

THEIR FIT. 

- Tests of cognitive, motor, and interpersonal abilities 

- Interviews by potential co-workers and others 

- Personality tests 

- Realistic job previews, including work samples 

 

4. REINFORCE PERSON-ORGANIZATION FIT AT WORK 

- Reinforce skills and knowledge through taska design and training 

- Reinforce personal orientation through organization design 
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Bilaga 3 

Frågeformulär rörande en undersökning av belönings- och 

vinstdelningssystem 
 

Vi är en grupp på tre studenter vid företagsekonomiska institutionen på Lunds 

Universitet som skriver vår kandidatuppsats i ämnet belönings- och vinstdelningssystem 

hos advokatbyråer. För att vi skall få så god grund till vår undersökning tar vi härmed 

kontakt med er för att få en större insikt i hur just ni förhåller till erat belönings- och 

vinstdelningssystem. Nedan följer frågor direkt eller indirekt relaterade till ämnet. 
 

 

Belönings- och vinstdelningssystem 

1. Vilka personer i er organisation är inkluderade i ert vinstdelningssystem? 

2. Skiljer sig kompensationen mellan de personer som är inkluderade i 

vinstdelningssystemet? Varför? 

3. Existerar en grundlön och sedan en variabel del (vinstdelen) utöver detta eller är hela 

lönen grundat ur vinstdelningen? 

4. Utöver ert vinstdelningssystem, hur sker den ekonomiska kompensationen till 

anställda i ert företag? 

5. Vad ser ni som de största fördelarna och nackdelarna med ert val av 

vinstdelningssystem? 

Rekrytering 

1. Hur viktigt roll anser ni att rekrytering spelar i ert företag? 

2. I stora drag, hur ser er rekryteringsprocess ut? 

3. Hur skulle ni beskriva den person som ni söker till ert företag? 

4. Hur stor personalomsättning upplever ni att ni har på ert företag? 

5. Vad ser ni är främsta anledningen till varför ni behåller er personal? 

6. Hur tycker ni att ert belönings- och vinstdelningssystem påverkar er med avseende på 

rekrytering och behållandet av personal? 

Kompetensutveckling 

1. Hur sköter ni kommunikationen inom företaget? 

2. Till hur hög grad får personalen vid ert företag involvera sig och styra sitt egna 

arbete? Hur går detta praktiskt tillväga? 

3. På vilket sätt tränas och utbildas personalen på ert företag? 

4. Tycker ni ert belönings- och vinstdelningssystem ger incitament för att personalen 

skall kompetensutveckla sig? Om så är fallet, på vilket sätt? 

Avslutande 

1. Varför tycker ni att ert belönings- och vinstdelningssystem passar just er 

organisation? 


