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checklista:
VILKEN JURIST SKA JAG VÄLJA?
Många har en bild av att jurister är överlägsna medelålders paragrafryttare i
mörka kostymer som debiterar alldeles för mycket.
Nidbilden kanske stämmer ibland, men som köpare av juridiska tjänster ska du
komma ihåg att du faktikst har möjlighet att välja din jurist.
Konsumentverket räknar köp av juridiska tjänster som något av det svåraste.
Många företag och privatpersoner står handfallna inför valet av jurist. Ofta brinner
det i knutarna och det är viktigt att snabbt få tag i juridisk rådgivning.
Allt om Juridik ger dig här konkreta tips på vad du kan tänka på när du ska anlita
en jurist.

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på
intet sätt för eventuella fel och/eller brister i Allt om Juridiks material och eventuella skador
som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av detta.
Användandet av materialet sker helt på egen risk.
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Letar du en advokat? Det finns gott om jurister

Sida2

Gör research

och advokater att välja bland. Att välja jurist(byrå)
är ingen exakt vetenskap, men här följer några

Det är svårt att ranka advokatbyråer eftersom alla

utgångspunkter som kan vara bra att utgå ifrån:

ärenden är unika. Även den skickligaste advokaten
kan inte vinna alla mål. Med detta sagt kan du givetvis

Advokat eller jurist?

höra dig för i ditt nätverk vilka intryck andra har fått

Alla advokater är utbildade jurister, men alla jurister
är inte advokater. En advokat har inte nödvändigtvis
högre kompetens än en ”vanlig” jurist. Däremot är
advokattiteln en stämpel på viss kompetens och lämplighet. Läs fördjupningen: ”Vad innebär en advokattitel?” för mer information.

av olika byråer. Lyssna då efter spontana kommentarer, intryck och hur väl de känt sig bemötta, snarare
än att höra om man vann caset eller inte. Det finns
mer eller mindre officiella rankingsystem, Legal500,
bland annat. Dessa rankingar kan ge en fingervisning,
men är inget att helt stirra sig blind på.

Lita på magkänalsan

Identifiera ditt behov
Söker du en långsiktig allmän affärsjuridisk rådgivare
eller rör det sig om en punktinsats? Advokatbyråer har
ofta olika inriktningar, i synnerhet de i storstäderna.
Om du behöver hjälp i en entreprenadtvist kanske du
inte ska vända dig till en byrå som ägnar sig uteslutande åt arbetsrätt, exempelvis. Med specialisering följer i
regel kompetens – och inte minst så behöver advoka-

Våga gå på magkänslan. En bra relation mellan
klient och advokat ska bygga på förtroende, tillit och
respekt. Det är därför oerhört viktigt att du och ditt
företag på ett personligt plan får en bra connection.
Det ska inte kännas olustigt att ringa din advokat, då
kommer du dra dig för att ringa när du kanske borde
ha ringt.

ten mindre tid för inläsning och research. Och tid är
pengar, för dig. Samtidigt ska du inte underskatta små
byråer, som ofta kan vara väldigt klientfokuserade.

Utgå från din egen storlek
Hur stort är ditt företag? Hur stort är ditt behov? En
möjlig tumregel är att ditt behovs storlek ska spegla
din advokatbyrås storlek. Givetvis är du fri att välja
vilken byrå du vill, men att som ett litet bolag anlita
någon av de största byråerna i Stockholm kan göra att
du blir en bortglömd klient bland hundratals andra. I
synnerhet om du ska ha en fullservicebyrå, dvs. kontinuerlig hjälp med all juridisk rådgivning som dyker
upp, kan det vara värt att hitta en advokatbyrå där ditt
företag blir en av de viktigare klienterna. Du får givetvis göra en avvägning, även en stor byrå ska hjälpa en
liten klient skyndsamt, men tänk själv – hur prioriterar
du dina största kunder jämfört med dina minsta?
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Leif Silbersky, en av landets mest populära
försvarsadvokater. Foto: Henrik Montgomery/TT

