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Forord 

Regeringen har som led i Vækstpakke 2014 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe til at analysere advokatbranchen. Formålet er at under-

søge, om ændringer i reguleringen af advokatbranchen kan skabe mere konkurrence og lavere priser på advokatydelser, blandt andet for at 

sikre erhvervslivets konkurrenceevne.  

 

Advokatsamfundet og Danske Advokater har bedt Copenhagen Economics undersøge reguleringen af advokatbranchen og vurdere fordele og 

ulemper ved at ændre reguleringen.  

 

Vores undersøgelse består af tre trin. 

 

For det første har vi undersøgt den nuværende konkurrencesituation på markedet for juridisk rådgivning for at vurdere potentialet for at 

skabe konkurrenceforbedringer gennem liberalisering.  

 

For det andet har vi undersøgt behovet for regulering af advokatbranchen for at vurdere, om der er risici forbundet med en yderligere libera-

lisering af advokatbranchen.  

 

For det tredje har vi undersøgt samfundsøkonomiske konsekvenser af fem mulige initiativer.    

 

København, den 11. november 2014 

 

Henrik Ballebye Okholm  

Partner 
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Sammenfatning 

Regeringen har som led i Vækstpakke 2014 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe til at 

analysere advokatbranchen. Formålet er at undersøge, om ændringer i reguleringen af 

advokatbranchen kan skabe mere konkurrence og lavere priser på advokatydelser, bl.a. 

for at sikre erhvervslivets konkurrenceevne.  

 

Advokatsamfundet og Danske Advokater har bedt Copenhagen Economics undersøge 

reguleringen af advokatbranchen og vurdere fordele og ulemper ved at liberalisere advo-

katbranchen yderligere.   

 

Liberalisering kan styrke konkurrencen i advokatbranchen, føre til lavere priser og der-

med til samfundsøkonomiske gevinster. Men samtidigt er det vigtigt at sikre sig, at libera-

liseringen ikke får konsekvenser, som er samfundsøkonomisk skadelige og dermed kan 

modvirke eller helt neutralisere de mulige gevinster. En afbalanceret liberalisering til 

fordel for det danske samfund, vil derfor kræve nøje afvejninger af fordele og ulemper.  

 

For forbrugerne kan liberalisering medføre fordele i form af øget konkurrence. Det sker, 

når liberaliseringen fjerner barrierer, som gør det vanskeligt at etablere sig i branchen 

eller begrænser virksomhedernes mulighed for at konkurrere. Det er de konkrete forhold i 

den konkrete branche, der afgør, i hvilket omfang liberalisering kan øge konkurrencen. 

Alt i alt er der en række forhold i den danske advokatbranche, der gør, at den samlede 

gevinst ved liberalisering er begrænset. Det skyldes to forhold: 

 

For det første har liberalisering størst mulighed for at fremme konkurrencen, hvis der i 

forvejen er svag konkurrence i branchen. Men det er der ikke tegn på i advokatbranchen. 

Der er et meget stort antal advokatvirksomheder i Danmark. De konkurrerer både ind-

byrdes og med andre rådgivere samt med udenlandske advokater. Desuden konkurrerer 

advokatvirksomhederne med de advokater som arbejder i private virksomheder og orga-

nisationer (in-house advokater). Antallet af in-house advokater er mere end tredoblet de 

seneste ti år, hvilket har øget konkurrencepresset på advokatvirksomhederne. 

 

For det andet har liberalisering størst mulighed for at fremme konkurrencen, hvis forbru-

gerne er meget optaget af prisen og derfor reagerer på priskonkurrence. Vi observerer en 

tendens mod stigende priskonkurrence, især hos store erhvervsklienter. Vores analyse 

viser dog samtidigt, at forbrugerne er mere optaget af kvalitet end af pris, hvilket betyder, 

at yderligere liberalisering formentlig ikke vil lede til betydelige prisfald. 

 

Liberalisering kan dog også risikere at skabe negative konsekvenser for forbrugerne og 

samfundet. Det er i forvejen vanskeligt for kunderne at vurdere kvaliteten af juridisk råd-

givning. Hvis kravene til de juridiske rådgivere lempes, kan det således gå ud over kvalite-

ten af rådgivningen. Problemet vil især ramme privatklienter og små erhvervsklienter, 

som har sværest ved at vurdere kvaliteten i advokaternes arbejde og derfor har mere be-

hov for beskyttelse.  

 



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberalisering kan også få negative konsekvenser, hvis den mindsker advokaternes uaf-

hængighed eller kvaliteten af retssagsarbejdet. Borgernes adgang til uafhængige advoka-

ter er nemlig en forudsætning for retssikkerheden, og desuden er advokaternes arbejde i 

retssager med til at definere ”gældende ret” til gavn for hele samfundet.  

 

På denne baggrund har vi undersøgt de samfundsøkonomiske konsekvenser af fem muli-

ge initiativer.   

 

For det første har vi undersøgt konsekvenserne af at liberalisere ejerskabsreglerne. I dag 

må advokatvirksomheder kun ejes af personer, som arbejder i virksomheden – og advo-

kater skal eje mindst 90 pct. En liberalisering kan bestå i (i) at øge grænsen for, hvor me-

get ikke-advokater må eje; (ii) at åbne for eksterne ejere, som ikke arbejder i virksomhe-

den; og/eller (iii) at åbne for, at udenlandske advokatvirksomheder må eje 

advokatvirksomhed i Danmark.1  

 

Fordelene ved at lempe ejerskabsreglerne er, at nye ejere kan tilføre andre kompetencer 

og skabe et andet pres fra ejerne og derigennem øge advokatvirksomhedernes produktivi-

tet. Vi vurderer dog, at disse fordele er små. Dels fordi kun én advokatvirksomhed har 

udnyttet muligheden for at gøre en ikke-advokat til medejer. Dels fordi vi vurderer, at 

eksterne ejere kun kan skabe en begrænset merværdi, fordi eksterne ejere næppe kan 

drive advokatvirksomheder meget mere effektivt end advokater. Dels fordi vi, på bag-

grund af en række interviews, vurderer, at det danske marked er for lille og uinteressant 

for udenlandske advokatvirksomheder. Dette beskedne markedsgrundlag har bevirket til, 

at forsøg på udenlandske etableringer i Danmark er slået fejl.  

 

Ulemperne ved at lempe ejerskabsreglerne er, at advokaternes uafhængighed kan anfæg-

tes, så klienterne ikke kan være sikre på, at advokaterne kun varetager klienternes inte-

resser. Det skaber risiko for dårligere juridisk rådgivning til skade for samfundet. Risiko-

en er særligt stor ved eksterne ejere, fordi eksterne ejere vil betyde en øget risiko for 

interessekonflikter. Derfor vil en lempelse af ejerskabsreglerne kræve, at man indfører ny 

regulering for at sikre forbrugerbeskyttelse, sådan som det er sket i Sverige (som tillader 

udenlandske advokatvirksomheder at eje advokatvirksomhed i Sverige) og i England og 

Wales (som tillader eksterne ejere).  

 

For det andet har vi undersøgt mulighederne for at lempe møderetsmopolet yderligere. I 

dag er det, i de fleste retssager, kun advokater, som må repræsentere andre i retten. Siden 

møderetsreglerne blev lempet i 2008, har det dog været muligt for andre rådgivere end 

advokater at repræsentere deres klienter ved domstolene i en række mindre sager.  

 

Fordelene ved at lempe møderetsmonopolet kan umiddelbart være, at det åbner for kon-

kurrence fra andre rådgivere end advokater, hvilket i princippet kunne give lavere priser. 

Vi vurderer dog, at møderetsmonopolet i praksis næppe har nogen reel betydning for 

konkurrencen. Erfaringerne viser nemlig, at forbrugerne stadig stort set kun bruger advo-

kater i småsagsprocessen. Og i Sverige, hvor der ikke er – og aldrig har været – noget 

                                                                                                                                                                       
1  Udenlandske advokatvirksomheder kan i dag opfylde ejerkravet ved at registrere de udenlandske advokater som advokater i 

Danmark eller ved at lade den danske afdeling være ejet af danske partnere.  
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møderetsmonopol, er det i praksis også stort set kun advokater, der fører sager i domsto-

lene. Vi vurderer derfor, at yderligere lempelser vil have meget begrænset effekt.  

  

Ulemperne ved at lempe møderetsmonopolet er, at det skaber risiko for forkert rådgiv-

ning og en mindre effektiv retssagsproces, hvis mindre erfarne rådgivere repræsenterer 

andre i retten. Det kan føre til væsentlige samfundsøkonomiske tab, ikke bare for den 

klient, som risikerer at tabe ved domstolene, men også for samfundet. Dels fordi behand-

lingen af retssagerne bliver langsommere og dyrere. Dels fordi en forkert afgørelse som 

følge af rådgiverfejl ikke bare kan skade parterne i den enkelte sag, men også parterne i 

fremtidige sager på grund af præcedens. 

 

For det tredje har vi undersøgt konsekvenserne af at lempe uddannelseskravene. Forde-

len ved at lempe uddannelseskravene er, at man kan få flere advokater. Men der er ikke 

mangel på uddannede advokater. Faktisk er antallet af advokater vokset, selvom uddan-

nelseskravene blev skærpet i 2008, så konkurrenceeffekten af en lempelse vil formentlig 

være meget begrænset. Ulempen ved at lempe uddannelseskravene er, at der er risici for 

en faldende kvalitet.  

 

For det fjerde har vi undersøgt, om der er forhold ved adfærdsreguleringen i advokat-

branchen, som er begrænsende for konkurrencen. Den nuværende regulering af adfærden 

er karakteriseret ved en delt regulering: Den offentlige lovgivning fastsætter de overord-

nede rammer for god advokatskik, mens den daglige og mere detaljerede regulering fore-

tages af branchen selv, inden for Advokatsamfundets organer. Vi vurderer, at advokat-

branchen er velegnet til delt regulering, og vi vurderer, at der ikke er forhold i den 

nuværende reguleringsstruktur, som er begrænsende for konkurrencen i branchen. Der er 

derfor ingen reelle konkurrenceeffekter forbundet med en ændring i den nuværende 

struktur for adfærdsregulering. 

 

For det femte har vi undersøgt, om der er mulighed for at stimulere efterspørgselssiden, 

så klienterne mere aktivt undersøger deres muligheder, før de vælger advokat. Én mulig-

hed kunne være en prisportal. Vi vurderer dog, at mulighederne for at skabe en velfunge-

rede prisportal er begrænsede. Der findes allerede portaler, som giver mulighed for at 

indhente tilbud fra flere advokater, men det er svært at få advokater og klienter til at inve-

stere den nødvendige tid. Til gengæld ser vi et potentiale i at øge og forbedre informatio-

nen omkring prisoplysningsreglen, som kun få forbrugere kender til. Reglen indebærer, at 

advokater skal oplyse, hvordan de vil fastsætte prisen, inden de påtager sig en opgave for 

privatklienter. Den giver således forbrugerne en mulighed for at indhente flere tilbud, 

hvor fx advokatens forventede arbejdsmængde og timepriser kan være angivet. Hvis 

kendskabet til denne regel styrkes, kan det skabe mere aktive kunder til gavn for konkur-

rencen. 
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Kapitel 1 

1 Oversigtskapitel 

Det er naturligt at fokusere på mulighederne for at styrke konkurrencen i advokatbran-

chen, fordi advokatbranchen spiller en vigtig rolle i samfundsøkonomien.  

 

Der er stor værdiskabelse og stor beskæftigelse i advokatbranchen; i alt 4.600 advokater 

beskæftiget i 1.800 advokatvirksomheder.2 Omsætningen er ca. 12 mia. kr. og branchen er 

vokset med ca. 6 pct. om året i det seneste årti.3  

 

Men branchens samfundsøkonomiske betydning består først og fremmest i, at advokat-

branchen skaber grundbetingelserne for en velfungerende markedsøkonomi – et velfun-

gerende retssystem. Advokaternes arbejde er med til at sikre borgernes retssikkerhed og 

domstolenes troværdighed. Alle borgere har fx en interesse i at indgåede aftaler bliver 

overholdt, og at kontrakter udformes korrekt og utvetydigt. Advokaternes uafhængighed 

og kvaliteten af deres arbejde har derfor en stor betydning for, at et retssamfund kan 

fungere optimalt. Regulering af advokatbranchen har således til formål at sikre netop 

dette samfundsmæssige behov.4  

 

Advokatbranchen er reguleret på flere måder. Advokater skal fx løbende opfylde uddan-

nelseskrav og leve op til normer for god advokatskik. Reguleringerne skal sikre, at forbru-

gerne får god rådgivning, selvom de har vanskeligt ved selv at vurdere kvaliteten af den 

rådgivning, de modtager (asymmetrisk information). Problemet med asymmetrisk infor-

mation er ikke unikt for advokatbranchen, mange andre liberale erhverv og andre bran-

cher har derfor også både krav til både uddannelse og adfærd - fx tandlæger og revisorer.  

 

Der er imidlertid nogle særlige forhold ved advokatbranchen, som reguleringen skal tage 

højde for. For det første er det vigtigt for et retssamfund, at alle borgere har adgang til 

uafhængige advokater. Derfor må advokater ikke have interessekonflikter i konkrete sa-

ger, og advokater skal kunne være uafhængige af staten, så de kan føre sager mod staten. 

For det andet har advokaternes arbejde i retssager stor betydning for samfundet, idet de 

sikrer, at alle relevante argumenter gøres gældende, så dommeren har det bedst mulige 

grundlag for at bedømme sagen og afsige en korrekt dom i forhold til de nedlagte påstan-

de. Advokaternes indsats i domstolsarbejdet medvirker derfor i høj grad til, at konflikter 

kan håndteres og løses effektivt, samt til at tilliden til både retssystemet og borgernes 

retssikkerhed kan opretholdes. Reguleringen af advokatbranchen bør derfor tilgodese de 

særlige samfundsmæssige hensyn i branchen. 

 

Reguleringen af advokatbranchen kan imidlertid hæmme konkurrencen og fx skabe høje 

adgangsbarrierer på grund af høje uddannelseskrav. Det er derfor nødvendigt at vurdere, 

om der er en rimelig balance mellem konkurrencehensyn og andre samfundsmæssige 

hensyn i reguleringen. 

                                                                                                                                                                       
2  Derudover er der ca. 1.400 advokater, som arbejder i private virksomheder.   
3  Danmarks Statistik (2014) 
4  Panteia (2012), ”Evaluation of  the legal framework for the free movement of lawyers”, p. 15 
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Advokatsamfundet og Danske Advokater har derfor bedt Copenhagen Economics vurdere 

de konkurrenceøkonomiske virkninger af en yderligere liberalisering af advokatbranchen, 

hvor forskellige reguleringer ophæves eller lempes.  

 

Vores undersøgelse består af tre trin. 

 

For det første har vi undersøgt den nuværende konkurrencesituation på markedet for 

juridisk rådgivning for at vurdere potentialet for at skabe konkurrenceforbedringer gen-

nem liberalisering.  

 

For det andet har vi undersøgt behovet for regulering af advokatbranchen for at vurdere, 

om der er risici forbundet med en yderligere liberalisering af advokatbranchen.  

 

For det tredje har vi undersøgt de samfundsøkonomiske konsekvenser af fem mulige 

initiativer.  

1.1 Konkurrencen om juridisk rådgivning 
Vi har undersøgt, hvordan konkurrencen på markedet for juridisk rådgivning fungerer i 

dag, for at få et udgangspunkt for at vurdere effekterne af eventuelle liberaliseringer. 

Liberaliseringer kan bedst fremme konkurrencen, hvis konkurrencen er svag, og hvis 

liberaliseringerne er rettet mod de forhold, som begrænser konkurrencen. Vi har under-

søgt, om der er forhold på udbudssiden og forhold på efterspørgselssiden, der hæmmer 

konkurrencen.  

 

Vi konkluderer, at det primært er forhold på efterspørgselssiden, der hæmmer konkur-

rencen, mens udbudssiden opfylder forudsætningerne for virksom konkurrence.   

 

Udbudssiden er kendetegnet ved, at der er mange konkurrerende advokatvirksomheder. 

Desuden konkurrerer danske advokater med andre rådgivere på langt størstedelen af 

markedet.  Bortset fra den del af retssagsarbejdet som er omfattet af møderetsmonopolet, 

kan andre juridiske rådgivere konkurrere helt frit med advokaterne. Det betyder, at ca. 90 

pct. af advokaternes arbejde er i fri konkurrence med andre rådgivere.  

 

Efterspørgselssiden er kendetegnet ved større vægt på kvalitet end pris. Selvom vi noterer 

en tendens mod stigende priskonkurrence – især inden for erhvervssegmentet – er klien-

terne stadig mere optaget af kvalitet end af pris. Derfor konkurrerer advokater mere på 

faglighed og renomm  end p  pris. En li eralisering af advokat ran hen vil ikke ændre 

grundlæggende ved dette. 

 

Alt i alt tegner vores undersøgelse altså et positivt billede af konkurrencen i advokatbran-

chen. Desuden tyder vores undersøgelse på, at det især er forhold på efterspørgselssiden, 

som begrænser konkurrencen, og disse forhold kan ikke ændres markant via liberalise-

ringer på udbudssiden. 
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Udbuddet af juridisk rådgivning 

Markedet for juridisk rådgivning er frit i Danmark. Vinkelskriverloven, som forbød andre 

end advokater at markedsføre juridisk rådgivning, blev ophævet 1. juli 2006. Samtidig 

indførte man loven om juridisk rådgivning, som i dag finder anvendelse på enhver, der i 

erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk ka-

rakter i forhold til forbrugere (advokater og finansielle virksomheder er dog ikke omfattet 

af loven).  

 

Lov om juridisk rådgivning påbyder personer og virksomheder, der tilbyder juridisk råd-

givning, at overholde god skik for juridisk rådgivning. Dette medfører bl.a., at rådgiveren 

skal udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i det hele taget varetage sin kundes 

interesser på en ordentlig måde. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at juridiske 

rådgivere lever op til dette. 

 

Det betyder, at alle rådgivere kan konkurrere med advokatvirksomheder om juridiske 

ydelser. Den eneste undtagelse er retssager, som er omfattet af et møderetsmonopol for 

advokater. Retssager udgør imidlertid kun en lille andel af advokatvirksomheders samle-

de omsætning – ca. 10 pct.  

 

Advokater er således udsat for konkurrence fra flere sider. 

 

For det første konkurrerer advokater med andre juridiske rådgivere og med advokater i 

andre private virksomheder eller organisationer. Advokater møder konkurrence fra andre 

rådgivere på de ca. 90 pct. af deres omsætning, som ikke er omfattet af møderetsmonopo-

let. Revisorer rådgiver om skatteret, virksomhedsetablering mv., ejendomsmæglere råd-

giver i juridiske spørgsmål om fast ejendom og fagforeninger rådgiver om personalejura 

mv. En række organisationer som fx FDM tilbyder endvidere standardkontrakter, og 

andre juridiske produkter. Desuden møder advokater i advokatvirksomheder konkurren-

ce fra advokater, som arbejder i andre private virksomheder og organisationer (in-house 

advokater). I alt arbejder der ca. 1.400 advokater i andre private virksomheder og organi-

sationer. Antallet af  in-house advokater er steget fra ca. 400 i 2004 til ca. 1.400 i dag. 

 

Advokater i advokatvirksomheder møder primært denne konkurrence fra andre rådgivere 

og advokater i andre private virksomheder og organisationer, når klientens betalingsvil-

lighed er lav, og når opgaven ikke er så kompleks. Dette konkurrencebillede bekræftes i de 

interviews, som vi har gennemført med danske advokater. 

 

For det andet konkurrerer advokater i advokatvirksomheder indbyrdes. Konkurrencen 

mellem virksomheder er mere intens, jo flere virksomheder, der er i branchen, og jo min-

dre de største virksomheder er, dvs. jo lavere koncentrationsgraden er. Vi har beregnet 

det såkaldte Herfindahl-Hirschman-indeks (HHI) for at vurdere koncentrationsgraden i 

advokatbranchen. HHI er et alment anerkendt mål for koncentrationen i en branche. HHI 

er mellem 0 og 10.000, og et indeks på under 1.000 karakteriseres normalt som en lav 

koncentrationsgrad. Vores beregninger viser, at HHI for hele advokatbranchen er 196, og 

hvis vi betragter hvert fagområde som et marked, er HHI i gennemsnit 455. Det er meget 

lave koncentrationsindeks. Dette indeks tager ikke højde for konkurrencen fra andre råd-

givere, så den reelle koncentration er formentlig lavere. 
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For det tredje konkurrerer danske advokater med udenlandske advokater. Danske advo-

kater henter ca. 6 pct. af deres omsætning fra eksport. Eksporten sker primært inden for 

erhvervsrådgivning. Tilsvarende rådgiver udenlandske advokater også i Danmark. Det 

bekræfter interviews, som vi har gennemført med danske og internationale advokater.  

 

For det fjerde er der i øjeblikket ca. 3.600 personer i den erhvervsaktive alder, som har 

deponeret deres beskikkelse som advokat. Det svarer til 61 pct. af de aktive advokater. 

Dette er en stigning fra 2004, hvor ca. 1.800 personer (svarende til ca. 40 pct. af de aktive 

advokater) havde deponeret deres beskikkelse, selvom de endnu ikke havde nået pensi-

onsalderen. Advokatsamfundets medlemsdatabase viser, at over en tredjedel af de advo-

kater, der deponerer deres beskikkelse, vender tilbage som aktive advokater på et tids-

punkt. De personer, som har deponeret deres beskikkelse udgør således en potentiel 

konkurrence til de nuværende advokater. 

Adgangsbarrierer 

Adgangsbarriererne er vigtige for konkurrencen. Jo lettere det er for nye virksomheder at 

etablere sig på markedet, jo sværere vil det nemlig være for de eksisterende virksomheder 

at hæve priserne, fordi prisstigninger vil tiltrække nye virksomheder.  

 

Der er et højt antal advokatvirksomheder (1.800 advokatvirksomheder5 i 2012).  Det vi-

ser, at der ikke er store etableringsbarrierer. Der er endvidere en positiv trend i tilgangen 

af nye advokatvirksomheder, fordi der i 2012 var 13 pct. flere advokatvirksomheder end i 

2005.  

 

Til gengæld har advokatvirksomheder flere aktiver i forhold til omsætningen end revisi-

ons- og bogføringsvirksomheder. Dette kunne indikere højere adgangsbarrierer i advo-

katbranchen, men kapitalbindingen i advokatvirksomhederne (målt som aktiver i forhold 

til omsætning) er faldet fra 2007 til 2011. Desuden er advokatbranchen faktisk mindre 

kapitaltung end andre rådgivningsbrancher, hvis man tager udgangspunkt i anlægsakti-

verne. I forhold til andre rådgivningsvirksomheder har advokatvirksomheder færre an-

lægsaktiver og en egenkapital (risikovillig kapital) på niveau med revisions- og bogfø-

ringsvirksomheder. De lave kapitalkrav skyldes, at der ikke er behov for store 

investeringer, som skal afskrives over lang tid. De største etableringsudgifter relaterer sig 

til lokalerne, som oftest lejes. 
 

Sammenfattende konkluderer vi, at den største adgangsbarriere i advokatbranchen er 

adgangen til kunder, fordi advokatvirksomhedens renommé er en vigtig faktor for klien-

ternes valg af advokat. En nyetableret advokatvirksomhed har først og fremmest brug for 

et godt kundegrundlag og en kassekredit. Men der er ikke et stort investerings- og finan-

sieringsbehov. Baseret på det store antal advokatvirksomheder og kontinuerlig tilvækst af 

nye advokatvirksomheder, konkluderer vi derfor, at der er lave adgangsbarrierer i advo-

katbranchen. 

                                                                                                                                                                       
5  En del af etableringerne kan dog skyldes, at partnere i advokatvirksomheder ejer en del af virksomhederne via et personligt 

selskab, som i nogle tilfælde noteres som advokatvirksomhed. Tallet kan således overvurdere den faktiske tilgang af nye ad-

vokatvirksomheder. 
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Produktivitet 

Produktiviteten i den danske advokatbranche er høj. Det gælder både i sammenligning 

med andre danske brancher og i sammenligning med andre lande, fx Sverige og Finland. 

Eksempelvis havde revision og bogføring i 2012 en timeproduktivitet, som var ca. 35 pct. 

mindre end timeproduktiviteten i advokatbranchen, og advokatbranchen har siden 2000 

haft en betydelig højere produktivitetsvækst.  

 

Flere undersøgelser viser, at en stor gruppe af danske brancher, som typisk benævnes 

forretningsservice eller professional services, gennem en årrække har haft en lavere pro-

duktivitetsudvikling end i udlandet.6 Men det betyder ikke, at der er et produktivitetspro-

blem i den danske advokatbranche. Tværtimod er den danske advokatbranche højproduk-

tiv i forhold til øvrige danske brancher, jf. Figur 1.  

 

Figur 1 Arbejdsproduktivitet i udvalgte brancher 
 

 
 
Note:  DKK i 2006, 2000-priser. Arbejdsproduktivitet defineret som bruttoværditilvækst pr. time. 

Kilde:  McKinsey & Company (2010), Creating Economic Growth In Denmark Through Competition 

 

Produktiviteten i den danske advokatbranche er endvidere fuldt på højde med sammen-

lignelige lande. I en rapport til Regeringens Vækstforum i 2010 konkluderer McKinsey, at 

”Denmark is performing relatively well within the legal sector.”7 

 

Advokatbranchen har haft en høj produktivitetsvækst på 41 pct. siden 2005. Væksten er 

blandt andet sket i gennem en øget konsolidering i branchen, hvor stordriftsfordele og 

tværfaglige synergier har kunnet bidrage til en øget produktivitet. De ti største advokat-

virksomheder genererer således i dag 38 pct. af totalomsætningen i branchen, mens dette 

tal kun var 30 pct. i 2005. Og hvor advokatvirksomheder med omsætninger under 50 

                                                                                                                                                                       
6  Produktivitetskommissionen (2013), s. 108-110, og Copenhagen Economics (2013), s. 4. 
7  McKinsey (2010), s. 168. 
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mio. kr. årligt stod for 63 pct. af omsætningen i 2005, står disse virksomheder nu for 50 

pct. af omsætningen. Samtidig er andelen af højtuddannede steget i advokatbranchen.  

Klienternes valg af rådgiver 

Klienternes adfærd er vigtig for konkurrencen i advokatbranchen, fordi advokatvirksom-

hederne naturligvis vil konkurrere mest på de parametre, som betyder mest for klienter-

ne. Pris er som regel ikke det vigtigste i valget af advokat, fordi det er vigtigere for klien-

terne at få en god rådgivning end at få billig rådgivning. Dette gælder især for 

privatklienter, men også for erhvervsklienter. Eksempelvis viser en forbrugerundersøgel-

se fra 2014, at hhv. 74 og 68 pct. angiver faglig kompetence og tillid til advokaten som 

meget vigtige parametre i deres valg af advokat, mens kun 22 pct. har svaret, at prisen er 

meget vigtig.8 Andre forbrugerundersøgelser viser samme billede.  

 

Vi observerer dog, at store erhvervsklienter i stigende grad sender deres advokatopgaver i 

udbud for at sikre sig en god pris, ligesom privatklienter kontakter flere advokatvirksom-

heder for at forhøre sig om priser og salærberegning i forbindelse med fx ejendomshand-

ler. Samtidig oplyser advokatvirksomheder, at både privatklienter og virksomheder i sti-

gende grad afsøger markedet for at sikre sig en konkurrencedygtig pris inden de vælger 

rådgiver. Der er således flere tegn på stigende priskonkurrence i branchen.  

 

Konkurrencen mellem juridiske rådgivere illustreres også ved brugen af nye prismodeller. 

Advokater, som vi har interviewet, oplyser, at de stadig hyppigere bruger nye prismodel-

ler som fastprisaftaler og salær, der er delvist afhængigt af sagens udfald.9 Dette gælder 

især overfor større virksomhedskunder, men også over for mindre kunder, herunder pri-

vatklienter ved ydelser af mere standardiseret karakter, fx ved boligkøb.  

 

Advokater skal følge en række krav til fastsættelsen af deres honorar. Ifølge retsplejelo-

vens § 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve et højere honorar for sit arbejde, end hvad 

der kan anses for værende rimeligt. Samtidigt er det nemt og gratis at klage til Advokat-

nævnet over en advokats salær. I 2012 blev der indgivet 1.280 klager over advokater, 

hvoraf de 555 involverede direkte eller indirekte klager over det beregnede salær. I 116 

sager blev salæret nedsat eller frafaldet10 

Prisniveau 

Prisdannelsen i advokatbranchen gør det vanskeligt at sammenligne prisniveauet i advo-

katbranchen med prisniveauet i andre brancher, fordi der er få offentlige oplysninger om 

advokaternes priser. På de punkter, hvor vi kan sammenligne advokaternes priser med 

priserne for andre rådgivere, er der ikke noget entydigt billede af, at advokater tager høje-

re priser end andre rådgivere.  

 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i 2009 sammenlignet ejendomsmægleres og 

advokaters priser på køber- og sælgerrådgivning i forbindelse med bolighandel. Prissam-

menligningen viser, at advokater i gennemsnit tager ca. 4 pct. højere salærer end ejen-

domsmæglere i forbindelse med køberrådgivning. Derimod tager ejendomsmæglere hhv. 
                                                                                                                                                                       
8  Advice, 2014. 
9  Prissætning er imidlertid et meget konkurrencefølsomt område, hvilket har gjort, at advokatvirksomheder ikke har villet 

udlevere tal om omfanget af nye prismodeller.   
10  Advokatnævnets  rs eretning 2012” 
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79 pct. (med finansieringsydelser) og 27 pct. (uden finansieringsydelser) højere priser for 

sælgerrådgivning end advokater. 

 

I skatteklagesager dækker staten som hovedregel helt eller delvist klientens udgifter til 

sagkyndig bistand. Derfor er det muligt at sammenligne advokaternes priser med de pri-

ser, som andre rådgivere tager. Prissammenligningen viser, at advokaternes timepriser 

ligger 10 pct. over gennemsnittet for de forskellige rådgivere.11 I 2004 var den tilsvarende 

prisforskel på 21 pct..  

 

Imidlertid skal man ved prissammenligninger være opmærksom på, at advokaters time-

priser skal indeholde samtlige omkostninger. Timepriserne for andre rådgivere indehol-

der derimod ofte kun omkostninger til selve rådgiveren, mens fx sekretærbistand fakture-

res separat. Den reelle prisforskel kan derfor være overvurderet, fordi advokater 

fakturerer færre, men dyrere, timer end andre rådgivere.  

 

Desuden tyder det på, at advokater har oplevet et fald i priserne for deres ydelser i den 

senere tid, især inden for erhvervskundesegmentet, der udgør langt størstedelen af advo-

katbranchens omsætning. Flere advokatvirksomheder, som vi har interviewet, meddeler 

således, at de har oplevet et markant fald i deres timepriser inden for erhvervskundeseg-

mentet. Dette prisfald hænger i høj grad sammen med, at erhvervskunder, i lyset af den 

finansielle krise, er blevet mere opmærksomme på at reducere omkostningsniveauet til 

eksterne ydelser, herunder advokatydelser. Dette kommer fx til udtryk ved, at større er-

hvervskunder i stigende grad efterspørger faste priser, eller sætter deres advokatopgaver i 

udbud. De opfordrer dermed advokatvirksomhederne til at konkurrere med hinanden om 

de enkelte opdrag, eller om hele rammekontrakter. Disse forhold bevidner at konkurren-

cen om erhvervskunderne fungerer, og er virksom i praksis. 

1.2 Behovet for regulering  
Reguleringen af advokatbranchen skal bygge på en afvejning af en række hensyn. Regule-

ringen skal imødekomme nogle ikke-økonomiske hensyn som fx borgernes retssikkerhed. 

Men ud fra en rent økonomisk synsvinkel er det også nødvendigt at afbalancere forskelli-

ge hensyn. Reguleringen af advokatbranchen kan nemlig have både økonomiske fordele 

og ulemper, som skal afbalanceres. Fordelene er, at regulering kan korrigere markedsfejl, 

der ville opstå på et frit marked. Det er nemlig vanskeligt at opretholde en god kvalitet 

uden regulering, når klienterne har vanskeligt ved selv at vurdere kvaliteten af advokatens 

arbejde. Ulemperne ved regulering er, at de kan hæmme konkurrencen ved at skabe høje 

adgangsbarrierer til branchen eller ved at begrænse konkurrencen mellem de eksisteren-

de advokatvirksomheder. 

 

Økonomers sædvanlige udgangspunkt er, at et frit marked uden regulering giver de bed-

ste samfundsøkonomiske løsninger med optimal ressourceudnyttelse og med den rigtige 

kombination af pris og kvalitet. Men der er to vigtige undtagelser, asymmetrisk informa-

tion og eksterne virkninger, som gør, at et helt frit marked for juridisk rådgivning ikke vil 

fungere optimalt. Og disse undtagelser er relevante for advokatbranchen og gør det for-

delagtigt med en vis regulering. 

                                                                                                                                                                       
11  Skatteudvalget (2012), ”Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011”.  
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Asymmetrisk information 

Et frit marked vil ikke fungere optimalt, fordi der er asymmetrisk information mellem 

advokat og klient. Advokater sælger viden, som klienterne ikke har, og der er ikke nogen 

entydig sammenhæng mellem advokatens indsats og sagens udfald. En god advokat kan 

tabe en dårlig sag, og en dårlig advokat kan vinde en god sag. Derfor er det undertiden 

ikke engang muligt at vurdere kvaliteten af advokatens arbejde, når arbejdet er udført. 

Det betyder, at klienterne, især privatklienterne og små virksomheder, har vanskeligt ved 

at vurdere kvaliteten af advokaternes rådgivning. Advokaten har derfor information om 

kvaliteten, som klienterne ikke har, dvs. asymmetrisk information. 

 

På et frit marked kan asymmetrisk information føre til dalende kvalitet, fordi nogle advo-

kater ikke vil udføre et godt arbejde. Og de advokater, som fastholder en høj standard, vil 

ikke blive belønnet for det, hvis klienterne ikke kan vurdere, om advokatens indsats har 

været god eller dårlig. Det vil skade klienterne, men det vil også skade advokaterne, som 

vil stå dårligere i konkurrencen med andre rådgivere, fordi branchens renommé vil blive 

svækket. 

 

Der er en række markedsmæssige mekanismer, som nogle gange kan bruges til at be-

grænse problemerne med asymmetrisk information, såsom garantier, tests, renommé og 

omdømme. Det er derfor ikke altid nødvendigt at regulere, selvom der er asymmetrisk 

information. De markedsmæssige mekanismer vil imidlertid fungere dårligt i advokat-

branchen, især for privatklienter og små virksomheder. Dels er det vanskeligt at benytte 

garantier, fordi sagens udfald både afhænger af advokatens indsats og af klientens hand-

linger, og fordi det kan være vanskeligt at afgøre, om udfaldet var en succes eller ej, hvis 

der indg s et forlig. Dels er det ikke muligt at lave ”for rugertests” af alle landets advoka-

ter.  

Eksterne virkninger 

Et frit marked vil ikke fungere optimalt, fordi der er eksterne virkninger (eksternaliteter), 

som påvirker tredjeparter. Advokater er gennem deres arbejde i retssagerne med til at 

afdække ”gældende ret” og ska er dermed en værdi for andre personer og virksomheder, 

som f r afklaret, hvad ”gældende ret” er uden at  etale for det. Advokaters ar ejde i retten 

skaber således en positiv værdi for andre end klienten, dvs. en positiv eksternalitet. Der-

for har samfundet som helhed en interesse i at sikre, at rådgivere leverer godt arbejde i 

retten. Hvis en klient får en forkert afgørelse, fordi han ikke har benyttet en kvalificeret 

advokat, vil han lide et tab, men det samfundsøkonomiske tab ved en forkert afgørelse 

kan være langt større.  

Regulering løser markedsfejl 

Sammenfattende må vi konkludere, at der er behov for en vis regulering af advokatbran-

chen, fordi der vil opstå betydelige markedsfejl på et helt frit marked. Denne konklusion 

ligger helt i tråd med en beslutning fra Europa-Parlamentet:  

 

”(...) at det ud fra et generelt synspunkt er nødvendigt med regler in-

den for de enkelte liberale erhvervs egne specifikke rammer, herun-

der navnlig bestemmelser vedrørende organisation, kvalifikationer, 

fagetik, overvågning, ansvar, upartiskhed og det pågældende er-



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvervs medlemmers kompetence, eller med henblik på at forhindre 

interessekonflikter og vildledende reklame, hvis de giver de endelige 

forbrugere sikkerhed for, at de har de nødvendige garantier med 

hensyn til integritet, og ikke er konkurrencebegrænsende.”12 

 

I det følgende undersøger vi, om det er muligt at fremme konkurrencen på markedet for 

juridisk rådgivning ved at lempe nogle af reguleringerne. 

1.3 Vurdering af mulige tiltag 
Lovgivningen stiller en række krav, som advokater skal opfylde for at få adgang til marke-

det. Adgangskravene sikrer en minimumsstandard og giver klienterne sikkerhed for en vis 

kvalitet i de ydelser, de køber. Men adgangskravene betyder også, at færre får mulighed 

for at sælge advokatydelser. Det betyder, at konkurrencen bliver mindre, og det kan føre 

til højere priser. Derfor er det vigtigt, at adgangskravene ikke er strengere end nødven-

digt.  

 

Vi har undersøgt fem mulige tiltag:  

 Ejerskabsreglerne for advokatvirksomheder 

 Møderetsmonopol for advokater 

 Uddannelseskrav for advokater 

 Reguleringen af adfærd i advokatbranchen 

 Tiltag på efterspørgselssiden  

 

Når vi vurderer de enkelte liberaliseringstiltag, sammenholder vi muligheden for øget 

konkurrence med risikoen for kvalitetsproblemer. Hvis vi vurderer, at der er store positi-

ve konkurrenceeffekter og små risici forbundet med et konkret tiltag, vil det være hen-

sigtsmæssigt at gennemføre tiltaget. Omvendt bør et tiltag ikke gennemføres, hvis det har 

en lille positiv konkurrenceeffekt, men samtidig medfører en stor risiko for forbrugerne. 

Hvis et tiltag derimod både har en lille positiv konkurrenceeffekt og en lille risiko – eller 

både en stor positiv konkurrenceeffekt og en stor risiko – må man vurdere det meget nøje 

og undersøge, om man kan finde et bedre tiltag med en større positiv konkurrenceeffekt 

og/eller en mindre risiko. 

Ejerskabsreglerne for advokatvirksomheder 

I dag må advokatvirksomheder kun ejes af personer, som arbejder i virksomheden – og 

ikke-advokater må højst eje under 10 pct. En liberalisering kan bestå i at øge grænsen for, 

hvor meget ikke-advokater må eje; åbne for eksterne ejere, som ikke arbejder i virksom-

heden, og/eller åbne for at udenlandske advokatvirksomheder må eje advokatvirksomhe-

der i Danmark.13  

                                                                                                                                                                       
12  Kilde: Europa-Parlamentet (2003), ”Fælles beslutningsforslag om markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale 

erhverv”. 
13  Udenlandske advokatvirksomheder kan opfylde ejerkravet ved at registrere de udenlandske advokater som advokater i 

Danmark eller ved at lade den danske afdeling være ejet af danske partnere.  
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Interne ejere 

Med hensyn til interne ejere, vurderer vi, at grænsen på 10 pct. for andre faglige og kom-

mercielle kompetencer næppe er en reel hindring i praksis. Det er formentlig i højere grad 

tradition i branchen, som begrænser interessen for at have ikke-advokater som medejere. 

Derfor vil en ændring af reguleringen næppe have stor betydning for hvor mange ikke-

advokater, som bliver medejere af advokatvirksomheder. Vores konklusion er baseret på 

to forhold. 

 

Det ene forhold er, at den nuværende ordning med mulighed for, at ikke-advokater kan 

eje op til 10 pct. af en advokatvirksomhed, virker tilstrækkelig for advokatvirksomheder. I 

de største danske advokatvirksomheder er antallet af partnere så stort, at den nuværende 

grænse på 10 pct. i realiteten ikke bliver udfordret. Eksempelvis har advokatvirksomhe-

den LETT 53 partnere, og derfor kan 5 ikke-advokater gøres til medejere, før grænsen på 

10 pct. nås, forudsat at der er en lige fordeling af aktierne. 

 

Det andet forhold er, at der er særdeles få eksempler på advokatvirksomheder, der har 

benyttet muligheden for at have ikke-advokater som medejere. Der er i september 2014 

kun registreret én ikke-advokat som medejer. Det er advokatvirksomheden Accura, der 

har 27 partnere og 175 medarbejdere, og som i 2011 udnævnte den første ikke-advokat 

som partner i en dansk advokatvirksomhed.  

 

Derfor forventer vi, at en yderligere åbning for at medarbejdere, der ikke er advokater, 

kan eje en del af advokatvirksomhederne, vil have ingen eller meget begrænset konkur-

renceeffekt.  

 

Samtidig vurderer vi dog, at der er små risici forbundet med at øge andelen for ikke-

advokater som interne ejere, så længe advokater beholder majoritetskontrollen over ad-

vokatvirksomheden. Det kræver imidlertid, at advokaternes uafhængighed og tavsheds-

pligt fortsat kan bevares. Alle ejere bør derfor fortsat være omfattet af reglerne for god 

advokatskik.  

Eksterne ejere 

Eksterne ejere er ejere (fysiske eller juridiske personer), som ikke arbejder i advokatvirk-

somheden. I modsætning til en yderligere åbning for interne ejere vurderer vi, at der er et 

potentiale for eksterne ejere. Flere advokatvirksomheder, vi har talt med, mener, at eks-

terne ejere vil kunne tilføre advokatvirksomhederne ny inspiration, erfaring og kommer-

ciel kompetence, hvilket kan resultere i en mere effektiv drift af advokatvirksomheder.  

 

Hvor stor konkurrenceeffekten er, afhænger af de eksterne ejeres evne til at drive advo-

katvirksomhed mere effektivt end advokater, der arbejder i advokatvirksomheden. Der er 

en række økonomiske fordele ved, at advokater selv ejer advokatvirksomhederne.14 Dette 

begrænser gevinsten ved eksterne ejere. 

 

For det første er der ingen konflikt mellem ejere og advokater, når advokaterne selv ejer 

advokatvirksomhederne. Dermed undgår advokatvirksomhederne de klassiske proble-

                                                                                                                                                                       
14  Se fx Hansmann (1990), ”When Does Worker Ownership Work? ESOPs, Law Firms, Codetermination and Economic 

Democracy”, The Yale Law Journal, Vol. 99, No. 8, June 1990. 
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mer, der følger af adskillelse mellem ejerkreds og ledelse. De økonomiske vismænd skri-

ver således, at: 

 
”adskillelsen mellem ledelse og ejerkreds kan medføre, at ejernes indflydelse 
på virksomhedens drift bliver svækket. Det kan reducere virksomhedernes 
effektivitet til ulempe for både ejere og samfund.”15 

 

Hvis advokatvirksomheder ikke ejes af advokater, kan der opstå konflikter mellem advo-

kater og ejerne om virksomhedens strategi og ledelse. Desuden kan advokaternes motiva-

tion blive svækket, når advokaterne ikke selv høster alle gevinster af deres indsats, fordi 

gevinsterne skal deles med ejerne. Motivationen for yngre advokater kan ligeledes blive 

svækket, fordi de ikke har incitament til at arbejde hårdt for at blive partnere. Den øko-

nomiske litteratur peger derfor ofte på advokatbranchen som en branche, hvor det er 

optimalt, at medarbejderne, dvs. advokaterne, selv ejer virksomhederne, fordi det er van-

skeligt at styre og kontrollere advokaters arbejdsindsats.16 

 

For det andet er ejerskab en god måde at fastholde advokater, som er advokatvirksomhe-

dernes vigtigste aktiv. Advokater og andre rådgivere kan let tage deres viden, kundekon-

takt og renommé med til andre virksomheder. Det er derfor vigtigt at fastholde advoka-

terne, hvilket bl.a. kan gøres ved at sikre, at advokaterne får del i hele indtjeningen i 

advokatvirksomheden. Dette kan i praksis ske gennem medejerskab. 

 

Vi vurderer derfor, at andre ejere næppe kan drive advokatvirksomhederne væsentligt 

mere effektivt end advokaterne. 

 

Den begrænsede konkurrenceeffekt ved at lempe ejerskabskravene i advokatbranchen bør 

afvejes i forhold til de risici, der er forbundet med en liberalisering. En ændring af ejer-

skabsreglerne kan først og fremmest skade advokaternes uafhængighed. Det gælder sær-

ligt, hvis eksterne ejere tillades. Advokater sætter renommé og egne karrierer på spil og 

har stærke incitamenter til at undgå interessekonflikter i forbindelse med deres arbejde. 

Eksterne ejere kan have andre incitamenter og være mere risikovillige ift. interessekon-

flikter. Denne pointe understreges i en større analyse foretaget af Panteia for EU-

Kommissionen i 2012: 

 

“[…] most member states have not changed their position and do not 

allow non-lawyer management, non-lawyer ownership and especial-

ly external ownership (by people who are not active in the firm). The 

most common reason for these prohibitions is that non-lawyer influ-

ence is expected to jeopardize core values of the profession such as 

independence, avoidance of conflicts of interests and confidentiality.” 

17 

 

Advokaters uafhængighed er en afgørende komponent i retssamfundet og for den enkelte 

borgers retssikkerhed. Hvis en advokat ikke kan garantere sin klient uafhængighed af 

advokatens egeninteresser eller af tredjeparter – fx af klientens modparter, magthaverne 

                                                                                                                                                                       
15  Det Økonomiske R d (1999) ”Vismandsrapporten. Dansk økonomi 1999”. 
16  Al hian, A. & H. Demsetz (1973), ”The Property Right Paradigm”. Journal of Economic History, Vol. 33, No.1, s. 16-27. 
17 Panteia (2012), ”Evaluation of the legal framework for the free movement of lawyers”, foretaget for EU-Kommissionen 
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eller advokatens eksterne ejere – vil han være ude af stand til at yde klienten beskyttelse 

og en retfærdig rettergang. Advokaters uafhængighed er således en essentiel forudsætning 

for beskyttelsen af civile rettigheder i et demokratisk samfund og dermed for opretholdel-

se af retssystemet. Uafhængighed er derfor et bærende grundprincip for advokatbran-

chen, hvilket den internationale advokatsammenslutning International Bar Association 

understreger:  

 

”1.1. General principle: A lawyer shall maintain independence and be 

afforded the protection such independence offers in giving clients un-

biased advice and representation. A lawyer shall exercise indepen-

dent, unbiased professional judgment in advising a client, including 

as to the likelihood of success of the client’s case.”18 

 

En gennemgang af reguleringen fra England og Wales viser desuden, at det er nødvendigt 

med en meget omfattende adfærdsregulering, når der åbnes for andre ejerformer. Dette 

begrænser også konkurrenceeffekten af at lempe ejerkravene.  

 

Som et alternativ til eksterne ejerskab kunne man åbne yderligere for eksterne bestyrel-

sesmedlemmer i advokatvirksomhederne. I dag fastslår retsplejelovens § 124 e, stk. 1, at 

kun advokater må være medlemmer af bestyrelsen i advokatvirksomheder.19 Hvis der 

åbnes for at bruge eksterne bestyrelsesmedlemmer, vil det give mulighed for at få andre 

ledelseskompetencer ind i advokatvirksomhederne. En række generelle økonomiske stu-

dier dokumenterer, at eksterne bestyrelsesmedlemmer typisk har gavnlig virkning på 

produktiviteten.20 Der kan derfor være en positiv konkurrenceeffekt af at tillade eksterne 

bestyrelsesmedlemmer. For at undgå, at eksterne bestyrelsesmedlemmer skader advoka-

ternes uafhængighed og tavshedspligt, bør bestyrelsen være omfattet af reglerne for god 

advokatskik. 

Udenlandske ejere af advokatvirksomheder 

Vi vurderer, at en deregulering af kravet om, at ejerne i danske advokatvirksomheder skal 

have dansk advokatbeskikkelse, vil have en begrænset konkurrenceeffekt. Danmark er et 

lille land med få internationale erhvervsvirksomheder, fx sammenlignet med Sverige. 

Derfor er det ikke særligt attraktivt for store internationale advokatvirksomheder at etab-

lere lokale afdelinger i Danmark. De fleste udenlandske advokatvirksomheder, som har 

forsøgt at etablere sig i Danmark, har måttet konstatere, at efterspørgslen efter internati-

onale advokater er for lille i Danmark. Derfor har de afviklet deres danske engagement 

igen.  

 

Samtidig vurderer vi dog, at der er små risici ved at tillade, at internationale advokatvirk-

somheder kan etablere lokale kontorer i Danmark, selvom de skulle være ejet af uden-

landske advokatpartnere. Det er imidlertid vigtigt, at der i øvrigt er samme ejerskabsreg-

ler for disse lokale kontorer som for danske advokatvirksomheder. Det vil kræve en 

vurdering fra sag til sag, hvor Advokatsamfundet i så fald må tage stilling til om konkrete 

                                                                                                                                                                       
18  International Bar Association (2011), ”‘International Prin iples on Condu t for the Legal Profession”. 
19  Eneste undtagelser herfor er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, samt interne medejere som ejer under 10 pct. af 

advokatvirksomheden. som principielt kan være ikke-advokater.  
20  Se fx Poulsen, T., Thomsen, S., Bennedsen, M. (2010) “Nogle  entrale bidrag til den akademiske litteratur om bestyrelser i 

nye og mindre vækstvirksomheder” 
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udenlandske advokatvirksomheder opfylder de danske ejerskabskrav. Dette svarer til den 

tilgang man har valgt i Sverige.21 

Møderetsmonopol for advokater 

I de fleste retssager er det kun advokater, der må repræsentere andre i retten. Dog blev 

møderetsmonopolet lempet i 2008, således at andre rådgivere nu må repræsentere deres 

klienter i en række mindre sagstyper – navnlig i sager op til 100.000 kr. inden for den 

forenklede inkassoproces, og op til 50.000 kr. inden for småsagsprocessen. I fogedsager 

og skiftesager er det også tilladt for andre end advokater at repræsentere deres klienter, 

når der ikke er tale om en juridisk tvist. Endvidere må alle personer repræsentere sig selv 

i retten (selvmødere). Man har altså ikke pligt til at bruge en advokat i retten – medmin-

dre der er tale om et advokatpålæg i den konkrete sag.  

 

Vi vurderer, at en yderligere lempelse af møderetsmonopolet vil have begrænsede kon-

kurrenceeffekter for advokatbranchen. Det skyldes tre forhold.   

 

Det første forhold er, at kun ca. 10 pct. af advokaternes omsætning kommer fra retssags-

arbejdet. Andelen er faldet siden 2004 hvor retssager udgjorde 15 pct. af den samlede 

omsætning.22  

 

Det andet forhold er, at der efter vores vurdering næppe er efterspørgsel på billigere råd-

givere i vigtige sager, fordi det er vigtigere at vinde end at få billig rådgivning. Flere un-

dersøgelser peger således på, at forbrugerne prioriterer faglige kvalifikationer tillid samt 

advokatens specialistviden højere end pris, når de vælger advokat. Når sagens udfald har 

stor betydning for klienten, er det langt vigtigere at få en god rådgivning end at få billig 

rådgivning.   

  

Det tredje forhold er, at erfaringer fra lempelsen af møderetsmonopolet i 2008 for små-

sager op til 50.000 kr. samt erfaringer fra Sverige viser, at meget få forbrugere anvender 

andre rådgivere end advokater – selv inden for småsagsprocessen.  

 

Til gengæld vurderer vi, at en yderligere lempelse af møderetsmonopolet skaber risiko for 

forkert rådgivning og en mindre effektiv retssagsproces, hvis mindre erfarne rådgivere 

repræsenterer andre i retten. Det kan føre til væsentlige samfundsøkonomiske tab, ikke 

bare for den klient, som risikerer at tabe ved domstolene, men også for samfundet. Dels 

fordi behandlingen af retssagerne kan blive dyrere og langsommere, dels fordi afgørelser i 

retssagerne skaber præcedens for fremtidige afgørelser. Samfundet har derfor en interes-

se i, at domstolsarbejdet håndteres med en høj grad af kvalitet, troværdighed og korrekt-

hed.  

Uddannelseskrav for advokater 

Advokater skal i dag opfylde tre konkrete uddannelseskrav for at opnå beskikkelse: 

                                                                                                                                                                       
21  I Sverige må en advokat kun være ansat i en advokatvirksomhed. Ansættelse i alle andre selskaber betyder, at man udtræder 

af det svenske advokatsamfund, jf. Sveriges Advokatsamfund, ”Vägledande regler om god advokatsed”, pkt. 7.6.1. Bliver 

man ansat eller partner på ny, anmoder man om at genindtræde i Advokatsamfundet. Det forhold, at det kun er ansatte i og 

medejere af en advokatvirksomhed, som er berettiget til at bruge titlen som advokat, betyder, at der er en selvstændig prø-

velse af, om det, man kalder advokatvirksomhed, virkelig er en advokatvirksomhed.  
22  Copenhagen E onomi s (2004), ”Advokat ran hen. Konkurren eforhold og li eralisering”, s. 20, ta el 1. 
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1. Juridisk kandidateksamen 

2. Praktisk juridisk erhvervserfaring – minimum 3 år 

3. Gennemførelse af advokatfuldmægtiguddannelsen  

 

Strenge uddannelseskrav til advokatbranchen kan medvirke til at begrænse adgangen til 

branchen – og dermed begrænse konkurrencen. Vi vurderer imidlertid, at den største 

udfordring for branchen er afvandringen af advokater til andre brancher, snarere end det 

er manglen på tilgang af nyuddannede advokater. Siden 2005 er antallet af advokater 

steget med 27 pct.. Desuden er der i øjeblikket ca. 3.600 personer i den erhvervsaktive 

alder, som har deponeret deres beskikkelse som advokat. Det svarer til ca. 60 pct. af de 

aktive advokater. Disse advokater kan umiddelbart træde ind i advokatbranchen igen og 

giver derfor et potentielt konkurrencepres.  

 

Til gengæld vurderer vi, at uddannelseskravene sikrer, at advokaterne er velkvalificerede 

til at løse deres opgaver, og dermed at forbrugerne kan få en god rådgivning, selvom mar-

kedet for juridiske tjenester er karakteriseret ved asymmetrisk information. Desuden er 

kravene med til at sikre, at arbejdet ved domstolene håndteres med en høj grad af erfaring 

og kompetence. Dette kommer også til udtryk i EU-Kommissionens rapport om konkur-

rencen inden for de liberale erhverv: 

 

”Kvalitative adgangsbegrænsninger kombineret med eksklusive ret-

tigheder sikrer, at bestemte opgaver kun kan udføres af personer 

med de rette kvalifikationer og den rette kompetence. De kan således 

yde et vigtigt bidrag til at sikre de liberale tjenesteydelsers kvalitet.” 
23 

Regulering af adfærd i advokatbranchen 

I dag reguleres og kontrolleres advokaternes adfærd gennem delt regulering. Princippet 

om delt regulering indebærer, at lovgivningen fastsætter de overordnede rammer for 

advokatstandens adfærdsregulering, mens den nærmere og mere detaljerede regulering 

fastsættes og udøves af dels Advokatsamfundet (ved Advokatrådet), dels af Advokatnæv-

net og i sidste instans af domstolene.   

 

Vi vurderer, at advokatbranchen i Danmark er velegnet til delt regulering. Det skyldes, at 

advokater har de bedste forudsætninger for at vurdere indholdet og kvaliteten af andre 

advokaters arbejde og for at formulere de krav, der skal stilles til andre advokater. Et 

uddrag af de amerikanske konkurrencemyndigheders retningslinjer fastslår samme poin-

te: 

 

“Professionals may be in the best position to determine what entry 

requirements are necessary to ensure high quality and identify poor 

quality professionals within their ranks. They may be the only group 

that can adequately evaluate the skills and competence of professio-

nals who provide complex services.”24 

                                                                                                                                                                       
23  EU-Kommissionen (2004), ”Rapport om konkurren en inden for de li erale erhverv" 
24  Cox, C. & Foster, S. (1990), ”The  osts and  enefits of o  upational regulation”, Federal Trade Commission 
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Delt regulering udnytter, at branchen ofte har bedre information end offentlige myndig-

heder. Dette kan give mere målrettet regulering, som samtidig er nemmere at håndhæve 

og legitimere blandt branchens medlemmer.  

 

En potentiel ulempe ved delt regulering er, at branchen kan bruge reguleringen til at be-

grænse konkurrencen. Vi finder dog, at dette ikke er et problem i praksis. For det første 

har advokater ikke flertal i Advokatnævnet, som håndhæver retsplejelovens krav om god 

advokatskik og derigennem danner rammerne for De Advokatetiske Regler i praksis. For 

det andet er De Advokatetiske Regler, som udarbejdes af Advokatrådet, kun vejledende. 

Den afgørende regulering af advokaternes adfærd sker i gennem dannelsen af nævns- og 

retspraksis om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. For det tredje har vi undersøgt, 

om De Advokatetiske Regler indeholder konkurrencebegrænsende regler. Vi finder ingen 

konkurrencebegrænsende elementer i De Advokatetiske Regler.  

 

Vi konstaterer derfor, at der ikke er grundlag for at ændre på strukturen med delt regule-

ring for at øge konkurrencen i advokatbranchen.  

Tiltag på efterspørgselssiden  

Vi har tidligere vist (afsnit 1.2), at det er svært for klienter at vurdere kvaliteten af de juri-

diske tjenester. Det betyder, at forbrugerne ofte vælger advokater, som anbefales af ven-

ner og familie, og som har et godt renommé – og ikke de advokater, der har de bedste 

priser. Det gør forbrugerne mindre tilbøjelige til at afsøge forskellige muligheder og bety-

der, at advokaterne ikke står over for meget aktive forbrugere. Tiltag, der gør advokat-

ydelser mere overskuelige for efterspørgselssiden, kan derfor bidrage til øget konkurrence 

og lavere priser, fordi det bliver nemmere for forbrugerne at søge den bedste pris. 

 

Vi har derfor undersøgt, om der er mulighed for at stimulere efterspørgselssiden, så klien-

terne mere aktivt undersøger deres muligheder, før de vælger advokat. 

 

En mulighed kunne være en prisportal. Vi vurderer dog, at mulighederne for at skabe en 

velfungerede prisportal er begrænsede. Der findes allerede portaler, som giver mulighed 

for at indhente tilbud fra flere advokater. Men der er en række naturlige barrierer for 

prisportaler på advokatydelser, blandt andet fordi der er få offentligt tilgængelige priser, 

og fordi det er svært at sammenlige kvaliteten af komplekse ydelser.   

 

Advokatydelser er i mange tilfælde komplekse serviceydelser, som det ikke er muligt at 

fastsætte hverken omfanget eller varigheden af, før arbejdet påbegyndes. Fx kan det være 

svært at vurdere, hvordan en sag vil udvikle sig, hvor meget arbejde den kræver, om den 

ender i retten, mv. Da det er meget vanskeligt på forhånd at vurdere omfanget af en advo-

kats engagement i en konkret sag, er det selvsagt vanskeligt at fastsætte en fast pris for 

advokatens arbejde. For at sikre forbrugerne i denne situation indskærper markedsfø-

ringslovens §13, at advokater – og andre udbydere af tjenesteydelser – skal oplyse forbru-

gerne om, hvordan de agter at beregne det endelige salær. Dette indebærer bl.a., at advo-

kater skal præcisere timepriser, estimere øvrige omkostninger samt af egen drift 

fremlægge et prisoverslag eller en model for salærberegning, før arbejdet påbegyndes. 

Prisoplysningsreglen pålægger altså ikke advokaterne, at de skal forelægge forbrugeren en 
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specifik pris for deres arbejde, før de påtager sig en sag. Til gengæld giver reglen forbru-

gerne en bedre mulighed for at sammenligne forskellige advokaters timepriser og bereg-

ningsgrundlaget for deres salær i form af et sammenligningsgrundlag, der orienterer sig 

omkring rådgivningens pris. 

 

Vi ser et potentiale i at øge og forbedre informationen omkring prisoplysningsreglen, som 

kun en lille del af forbrugerne kender til i dag. Hvis kendskabet til denne regel styrkes, 

kan det skabe mere aktive kunder til gavn for konkurrencen, fordi flere kunder vil søge 

prisoplysninger fra forskellige advokater, før de vælger advokat.  

 

Det kan også være relevant med tiltag, som gør det nemmere for forbrugere at vurdere 

kvaliteten på advokatydelser. Dette kan fx være tillidsportaler, hvor forbrugere, der har 

brugt advokater, kan give en karakter for advokatens arbejde. På internettet findes der 

allerede i dag forskellige tillidsportaler såsom Yelp.dk og Trustpilot.dk. Der er dog meget 

få advokater, som er vurderet på disse portaler. Samtidig viser økonomiske studier, at 

vurderinger af tillidsgoder (det vil sige ydelser som fx advokatydelser, hvor forbrugerne 

har svært ved at vurdere kvaliteten af ydelsen) kun er til gavn for forbrugeren, hvis vurde-

ringerne har en stor indholdsmæssig dybde og er relativt objektive. Webportaler kan 

næppe levere dette. Dermed er det formentlig kun branchen selv, som ville kunne levere 

en nyttig omfattende kvalitetsvurdering af advokater, men dette vil være en meget stor 

opgave.  
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Kapitel 2 

2 Konkurrencen for juridisk 
rådgivning 

I dette kapitel beskriver vi konkurrenceforholdene for juridisk rådgivning, som består af 

advokater og andre juridiske rådgivere.  

 

Advokatbranchen er meget differentieret. Advokaterne dækker mange forskellige fagom-

råder, og der er stor forskel på både den juridiske kompleksitet i advokaternes ydelser og 

på klienterne. Det er vigtigt at kende disse nuancer i markedet for at kunne vurdere virk-

ningerne af at liberalisere markedet, fordi liberaliseringerne vil påvirke forskellige dele af 

advokatbranchen på forskellig vis. 

2.1 Advokaternes arbejdsområder  
Vi beskriver advokaternes arbejdsområde ud fra to vinkler: Omsætningstal og rådgivnin-

gens karakter. 

  

Vores beskrivelse af advokatbranchen er baseret på en undersøgelse af advokat-

virksomheder, som Danmarks Statistik gennemførte for Danske Advokater i efteråret 

2014. Advokatbranchen er vokset det seneste årti. Omsætningen i branchen er vokset fra 

7,5 mia. kr. i 2004 til 12 mia. kr. i 2012. Det svarer til en årlig vækst på ca. 6 pct.  

 

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik viser, at de vigtigste områder for advokater er er-

hvervsrådgivning, rådgivning vedrørende fast ejendom, privat rådgivning og konkurssa-

ger. Disse fire produkter omfatter 68 pct. af omsætningen i advokatbranchen.  

 

Forskellige advokatydelser retter sig mod forskellige klienttyper. En række ydelser er 

primært rettet mod erhvervsklienter. Andre ydelser er primært rettet mod privatklienter, 

mens en række ydelser retter sig mod både erhvervsklienter og privatklienter. De ydelser, 

som primært er rettet mod erhvervsklienter, står for ca. 60 pct. af omsætningen i bran-

chen, jf. Tabel 1. 
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Tabel 1 Advokaternes forretningsområder 
Ydelse    

Andel af omsætning 

(i pct.) 

Samlet omsætning  

(mio. kr.) 

Fagområder primært rettet mod erhverv 60 7.189 

Erhvervsrådgivning       37 4.459 

Inkasso         6 693 

Konkurs         10 1.199 

Rådgivning vedr. patenter og ophavsret     1 88 

Juridisk bistand i forbindelse med auktioner      0 48 

Arbejds- og ansættelsesret       3 369 

Energi- og miljøret       1 141 

Voldgiftssager og mægling 
 

    2 192 

          
  

Fagområder primært rettet mod private 14 1.695 

Privat rådgivning       10 1.234 

Strafferet         4 426 

Notartjenester       0 35 

          
  

Fagområder rettet mod både erhverv og privat 26 3.157 

Civile retssager       7 838 

Anden juridisk rådgivning og information     4 430 

Andre produkter og serviceydelser     3 351 

Skatterådgivning, revision og bogføring   2 262 

Rådgivning vedr. fast ejendom     11 1.276 

I alt         100 12.041 
 

Note:      Omsætningstallene er for 2012.  

Kilde:  Danmarks Statistik (2014) – særkørsel 

 

Danmarks Statistik har også undersøgt, hvilke klienter advokaternes omsætning stammer 

fra. Svarene tegner nogenlunde samme billede som ovenfor: Erhvervsklienterne er klart 

den vigtigste gruppe og skaber 72 pct. af omsætningen. Derefter følger organisationer og 

privatpersoner med 19 pct. af omsætningen, mens kun 9 pct. af omsætningen stammer fra 

den offentlige sektor, jf. Tabel 2.  

 

Tabel 2 Omsætning fordelt på kundegrupper i 2012 
Klienttype Andel af omsætning (pct.) 

Virksomheder  72 

Offentlig sektor  9 

Private og organisationer  19 
 

Kilde:  Danmarks Statistik (2014) – særkørsel  

 

Der er tydelige forskelle mellem store og små advokatvirksomheder, når man sammenlig-

ner sammensætningen af deres omsætning. De store advokatvirksomheder er mest foku-
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serede på erhvervsklienter og henter over to tredjedele af deres omsætning fra disse klien-

ter. De ti største advokatvirksomheder henter faktisk over 80 pct. af deres omsætning fra 

erhvervsklienter. Derimod henter de små og mellemstore advokatvirksomheder højst 

halvdelen af deres omsætning fra erhvervsklienter, se Tabel 3. 

 

Tabel 3 Omsætningens sammensætning i 2012 for små, mellem-

store og store advokatvirksomheder 
  Op til 10 mio. 10-50 mio. Over 50 mio. Top 10 

Erhvervsklienter 36% 50% 66% 82% 

Privatklienter 28% 19% 11% 2% 

Blandet 36% 31% 23% 17% 

Sum 100% 100% 100% 100% 
 

Note:  Virksomhedernes størrelse er fordelt på årlig omsætning. Virksomheder med en omsætning over 50 

mio. er fraregnet de 10 største virksomheder (Top 10). Figuren viser, hvor stor en andel af virksom-

hedsgruppernes omsætning der stammer fra de forskellige kundesegmenter. Søjlerne summer til 100.   

Kilde:  Danmarks Statistik (2014) – særkørsel  

Juridisk kompleksitet og betalingsvillighed 

Advokaternes arbejdsområde kan også beskrives ud fra opgavernes karakter. Markedet 

for juridisk rådgivning kan opdeles i to dimensioner: sagens kompleksitet og sagens be-

tydning. Sagens betydning er afgørende for klientens betalingsvillighed. Erhvervsklienter 

har ofte større betalingsvillighed end privatklienter. Den juridiske kompleksitet er afgø-

rende for, hvor mange andre rådgivere der er konkurrenter til advokaterne. Jo mere 

kompleks sagen er, jo færre konkurrenter er der til advokater.  

 

Rådgivning i konkurrencesager er et eksempel på en ydelse med høj kompleksitet og høj 

betalingsvillighed, hvor advokater reelt ikke har konkurrence fra andre rådgivere. Der-

imod er købsaftaler mellem private vedrørende personbiler et eksempel på en ydelse med 

lav kompleksitet og lav betalingsvillighed, hvor advokater har konkurrence fra mange 

andre, fx FDM og Bilbasen. Berigtigelse af ejendomshandler er et eksempel på en stan-

dardydelse af stor værdi, hvor advokater konkurrerer med andre rådgivere (ejendoms-

mæglere). Opdelingen af markedet er skitseret i Figur 2. 
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Figur 2 Markedet for juridisk rådgivning 
 

 
 
Kilde:  Egen fremstilling på baggrund af NOU (2002) ”Rett til rett”, Justis- og Politidepartementet. JD-NOU 

2002-18. 

 
Ud fra en økonomisk betragtning kan det ikke betale sig at søge rådgivning i sager med 
lav værdi (betalingsvillighed) og høj kompleksitet, medmindre udgifterne dækkes gennem 
”fri proces” eller ved forsikringsdækning. Det vil sige, at der er et potentielt marked, som 
ikke dækkes i dag.  

 

En forbrugerundersøgelse fra 2014 gennemført af Advice for Danske Advokater viser, at 

28 pct. af de personer, som har valgt ikke at anvende en advokat til en juridisk problem-

stilling, begrunder det med, at advokatydelserne er for dyre. 33 pct. angav, at problemstil-

lingen var for lille til at inddrage advokatbistand.25 Disse svar understøtter, at forbrugerne 

fravælger advokat, når de vurderer, at sagen ikke har tilstrækkelig stor værdi til at bruge 

en advokat.   

Trin i et sagsforløb 

Advokaternes arbejdsopgaver kan også opdeles ud fra tre typiske trin i et sagsforløb. Det 

er naturligvis ikke alle sager, der gennemgår alle tre trin, men opdelingen er en nyttig 

måde at skabe overblik over arbejdsopgavernes karakter på, jf. Boks 1. Første trin handler 

om at indsamle generel information om gældende ret på et område. Andet trin handler 

om at søge konkret rådgivning i en konkret sag (sagshåndtering). Tredje trin handler om 

at løse tvister i retten eller i voldgifter.  

 

                                                                                                                                                                       
25  Kilde: Advi e (2014) ”Meningsm ling om advokatvalg” 
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Boks 1 Tre trin i et typisk sagsforløb 
 

Første trin i et sagsforløb består typisk i en visitering af sagens art, omfang og impli-

kationer, samt hvorvidt sagen vil kunne løses i forhold til kundens behov og den vær-

di, som det repræsenterer for kunden. Forbrugeren efterspørger i denne sammen-

hæng generel juridisk information og rådgivning. Den generelle rådgivning har kun 

begrænset betydning for advokaternes indtjening. Der er mange udbydere af generel 

juridisk information og standardrådgivning, og advokaterne konkurrerer med interes-

seorganisationer, offentlige myndigheder, revisorer, konsulenter osv. Internettet spil-

ler en vigtig rolle på denne del af markedet. Der er flere eksempler på webbaserede 

tjenester, som udbyder juridisk rådgivning – i mange tilfælde gratis. Eksempelvis op-

lyser Amino.dk om virksomhedsstiftelse og selskabsret, Tax.dk oplyser om skatteretli-

ge spørgsmål, mens andre webbaserede tjenester tilbyder deres klienter mere specifik 

rådgivning, eksempelvis Netjuristerne.dk.  

 

Andet trin består i den egentlige sagshåndtering, dvs. hvor klienten får rådgivning i en 

konkret sag. Sagshåndteringen udgør den største del af advokaternes indtjening. Ad-

vokater møder konkurrence fra andre rådgivere på forskellige delmarkeder. For ek-

sempel er revisorer meget aktive på skatteretsområdet, og både advokater og ejen-

domsmæglere yder køberrådgivning ved bolighandler. 

 

Tredje trin er, når sagerne udvikler sig til tvister, som skal løses via retssager, voldgif-

ter eller administrative instanser (fx Landsskatteretten). Advokater er i kraft af møde-

retsmonopolet alene om at tilbyde at repræsentere andre i retten. Andre end advoka-

ter kan dog møde i den forenklede inkassoproces, småsagsprocessen og 

udlægsforretninger i fogedretten. Desuden må andre end advokater også repræsente-

re deres klienter inden for de administrative domstole, fx i Landsskatteretten, Arbejds-

retten, o.a. Endvidere giver mandatarreglen interesseorganisationer ret til at repræ-

sentere deres medlemmer. Endelig må alle personer repræsentere sig selv i retten 

som alternativ til at benytte en advokat eller anden rådgiver. Civile retssager og straf-

fesager udgør hhv. 7 og 4 pct. af advokaternes omsætning. Der er ingen regulering af, 

hvem der kan repræsentere andre i voldgiftssager og i administrative instanser.  
 

Kilde:  NOU (2002) ”Rett til rett”. Justis- og Politidepartementet. JD-NOU 2002-18 og Copenhagen Economics 

 

Det største arbejdsområde for advokater er rådgivning i konkrete sager (som ikke er rets-

sager). Omsætningstallene fra Danmarks Statistik giver en indikation af, hvor vigtige de 

forskellige områder er. Vi har fordelt omsætningen ved at fordele de forskellige fagområ-

der til et af de tre trin. Det giver naturligvis ikke et helt præcist billede, fordi fx rådgivning 

vedrørende fast ejendom godt kan omfatte både konkret rådgivning (trin 2) og salg af 

standarddokumenter (trin 1). Vi vurderer imidlertid, at fordelingen giver et rimeligt fin-

gerpeg om, hvor vigtige de forskellige trin er for advokaternes indtjening. Vores opdeling 

viser, at advokaterne henter 83 pct. af deres omsætning fra konkret rådgivning, mens 

generel information kun tegner sig for 6 pct. af omsætningen, og retssager (tvister) tegner 

sig for 11 pct. af omsætningen.  
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Tabel 4 Advokaternes omsætning i de tre trin af et typisk sags-

forløb 

  
Indhold 

  

Andel af om-

sætning 
  Konkurrenter (eksempler) 

1. 

trin 
Generel information 6   Interesseorganisationer, offentlige myndigheder 

2. 

trin 
Konkret rådgivning 83   

Revisorer, ejendomsmæglere, interesseorganisationer, 

fagforeninger 

3. 

trin 
Tvister   11   Revisorer, ejendomsmæglere 

 

Note:  Det er kun i den forenklede inkassoproces, småsagsprocessen samt udlægsforretninger i fogedretten, 

at der er konkurrenter til advokater i tvister.  

Trin 1 indbefatter ”Anden juridisk rådgivning og information” samt ”Andre produkter og serviceydel-

ser”, trin 3 indbefatter ”Civile retssager” og ”Strafferet”, mens de øvrige fagområder er rubriceret un-

der trin 2.  

Omsætningstallene er for 2012.  

Kilde:  Copenhagen Economics og Danmarks Statistik (2014) – særkørsel PRDST808 og PRDST308 (Danske 

Advokater) 

 

Der er mange konkurrenter til advokater i trin 1 (generel information), færre i trin 2 (råd-

givning i konkret sag) og særligt få i trin 3 (retssager). Det vil sige, at der er mange andre 

end advokater, der leverer generel juridisk information, og at der også er mange andre 

end advokater, som rådgiver i konkrete sager – især hvis sagerne er mindre komplicerede. 

Der er dog særlige fagområder, hvor advokater i stor grad møder konkurrence fra andre 

rådgivere. Det gælder eksempelvis ansættelsesret, hvor fagforeninger og erhvervsorgani-

sationer spiller en stor rolle og også rådgiver i konkrete sager. Det gælder endvidere skat-

teret, hvor revisorer spiller en meget stor rolle – fx en har en af de største revisionsvirk-

somheder i Danmark, EY, etableret en afdeling for juridisk rådgivning, hvor der rådgives 

om aftale- og kontraktret, arbejds- og ansættelsesret, M&A og selskabsret. KPMG 2014, 

der er det nye KPMG i Danmark, peger ligeledes på skat som et af deres tre forretnings-

områder udover rådgivning og revision. 2627  

 

Derimod er det kun advokater, der kan repræsentere andre i retten. For de tvister, som 

afgøres ved voldgift, afgør kontrakten dog, om parterne skal bruge en advokat. Andre 

undtagelser fra advokaternes møderetsmonopol er den forenklede inkassoproces, små-

sagsprocessen, udlægsforretninger i fogedretten, samt faglige voldgifter i Arbejdsretten.28  

2.2 Udbud af juridisk rådgivning 
Vi undersøger i dette afsnit, hvordan konkurrencen fungerer på udbudssiden.  

Lav koncentration i advokatbranchen  

Det er vigtigt at undersøge koncentrationen i branchen, fordi det er lettere at hæve prisen 

og begrænse konkurrencen, hvis der kun er få (store) konkurrenter. Advokatbranchen er 

kendetegnet ved en lav koncentration. 

 

                                                                                                                                                                       
26  Kilde: Børsen, 2. oktober 2014. 
27  EY’s hjemmeside (2014). 
28  Advokater kan også møde konkurrence fra andre rådgivere i voldgiftssager, og i retssager kan advokater endvidere møde 

konkurrence fra interesseorganisationer, som i et vist omfang kan møde for deres medlemmer i retten (mandatarreglen). 
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Der er i dag mange flere advokatvirksomheder, end det har været tilfældet tidligere. Såle-

des er antallet af advokatvirksomheder vokset fra 1.600 til 1.800 fra 2005 til 2012. Væk-

sten i antallet af virksomheder har været ubrudt siden 2005, jf. Tabel 5.  

 

Tabel 5 Udvikling i antal advokatvirksomheder 
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Advokatvirksom-

heder 
  1.586 1.594 1.596 1.608 1.612 1.702 1.726 1.796 

 

Kilde:  Danmarks Statistik (2014), tabel GF2 

 

Væksten i antallet af virksomheder har siden 2005 været på knap 2 pct. om året i gen-

nemsnit. Samtidig er branchens omsætning vokset med 6 pct. om året, hvilket indikerer 

at advokatvirksomhederne generelt er blevet større. Virksomhedsstrukturen er dog stadig 

præget af, at der er mange enkeltmandsvirksomheder og få meget store advokatvirksom-

heder. Det betyder, at antallet af advokatvirksomheder ikke siger meget om koncentratio-

nen i branchen, fordi konkurrencevilkårene er ganske anderledes på et marked med man-

ge små og få store virksomheder end på et marked, hvor alle virksomheder har samme 

størrelse. 

 

Vi har derfor beregnet det såkaldte Herfindahl-Hirschman-indeks (HHI) for at vurdere 

koncentrationsgraden i advokatbranchen. HHI er et alment anerkendt mål for koncentra-

tionen i en branche og tager højde for, at det har betydning, hvordan markedsandelene er 

fordelt på virksomheder (et marked med få store virksomheder og mange små giver et 

højere indeks, end hvis alle virksomheder har samme størrelse). Herfindahl-Hirschman-

indekset opgøres som summen af samtlige selskaber på markedets kvadrerede markeds-

andele.  

 

Boks 2 Herfindahl-Hirschman-indekset 
 

Herfindahl-Hirschman-indekset er summen af de kvadrerede markedsandele (si) 

 





N

i

isHHI
1

2
 

 

Eksempel: Hvis man eksempelvis har et marked med seks virksomheder, der har 

markedsandele på hhv. 40, 20, 15, 15, 5 og 5, så bliver HHI lig med 2.500 (402 + 

202 + 152 + 152 + 52 + 52 = 2.500). Dette svarer i øvrigt til, at markedet havde be-

stået af fire lige store virksomheder. 
 

Kilde:  Copenhagen Economics 

 

HHI er mellem 0 og 10.000: 0, hvis der er fuldkommen konkurrence mellem mange små 

udbydere, og 10.000, hvis der er monopol. Konkurrencemyndighederne betragter typisk 

brancher med et HHI på mellem 0 og 1.000 som lavt koncentrerede, industrier med et 
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HHI på mellem 1.000 og 2.000 som moderat koncentrerede, og industrier med et HHI på 

over 2.000 betragtes som højt koncentrerede.29  
 
Hvis vi ser på hele advokatbranchen under ét og antager, at alle advokatvirksomheder 
konkurrerer på det samme marked, er HHI indekset 196, hvilket er meget lavt. Dette er 
på trods af, at stikprøven ikke indeholder virksomheder med under fem ansatte. Da ind-
dragelsen af flere virksomheder i vores undersøgelse ville resultere i et lavere HHI, bety-
der det, at HHI i realiteten er endnu lavere end 196. Derudover har vi kun set på advoka-
ter i advokatvirksomheder. I realiteten konkurrerer advokatvirksomheder også med 
andre juridiske rådgivere og advokater i andre private virksomheder og organisationer, så 
det reelle marked som advokaterne konkurrerer på, er væsentligt større. 
Advokatbranchen kan imidlertid ikke nødvendigvis kategoriseres under ét samlet mar-
ked. Alle advokater tilbyder ikke de samme ydelser, og de konkurrerer derfor ikke nød-
vendigvis alle på det samme relevante marked30 - dette gælder også for andre juridiske 
rådgivere end advokater. Vi har derfor beregnet et HHI indeks inden for nogle snævrere 
opdelinger af markedet.  
 

Nærmere bestemt har vi beregnet koncentrationsgraden for hvert enkelt fagområde, som 

advokaterne beskæftiger sig med. Det svarer til en antagelse om, at det kun er advokater 

inden for samme fagområde, der konkurrerer med hinanden. Der er heller ikke her taget 

højde for den del af markedet, som udgøres af andre juridiske rådgivere end advokater. 

Vores beregninger viser imidlertid, at koncentrationsgraden stadig er lav inden for de 

enkelte fagområder – i gennemsnit 455.31 Kun i markedet for teknologisk rådgivning er 

der indikationer på høj markedskoncentration, dvs. et HHI indeks på over 2.000. Dette 

marked omfatter dog under 1 pct. af den samlede omsætning i advokatbranchen. Kun 5 af 

serviceområderne falder ind under kategorien moderat koncentrerede med et HHI indeks 

på mellem 1.000 og 2.000, jf. Tabel 6.    

 

                                                                                                                                                                       
29  EU-Kommissionen (2010), “Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Coun il Regulation on the 

control of concentrations be-tween undertakings” og EU-Kommissionen (2008), Guidelines on the assessment of non-

horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings 
30  Det relevante marked er et konkurrenceretligt begreb som identificerer de ydelser og de virksomheder som begrænser en 

advokats mulighed for at hæve salærerne. Afgrænsningen har både en geografisk og en produktmæssig definition. 
31  Tallet er beregnet som en vægtet middelværdi (i forhold til omsætning). 
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Tabel 6 HHI indeks for specifikke serviceydelser i advokatbran-

chen 

 
Omsætning  

(mio. kroner) 
Omsætningsandel HHI indeks 

Civile retssager 870 8% 196 

Voldgiftssager og mægling 130 1% 547 

Konkurs 966 8% 368 

Administration 226 2% 154 

Strafferet 297 3% 178 

Erhvervsrådgivning 3.731 33% 324 

Virksomhedsrådgivning 703 6% 848 

Privat rådgivning 895 8% 57 

Revision, bogføring og skat 276 2% 1.239 

Fast ejendom 991 9% 140 

Inkasso 620 5% 107 

Teknologi 100 1% 2.134 

Arbejdsret 420 4% 639 

Miljøret 113 1% 1.125 

Patenter og ophavsret 318 3% 1.808 

Auktioner 45 <1% 445 

Notartjenester 21 <1% 1.160 

Anden juridisk rådgivning 512 4% 1.624 

Andre serviceydelser 205 2% 280 
 

Note:  Omsætningstal for branchen og for de enkelte virksomheder er beregnet på baggrund af en stikprøve 

på 230 advokatvirksomheder. Tallene vedrører regnskabsåret 2010. 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik 

 

Der er imidlertid konkurrence mellem fagområderne, fordi den juridiske grunduddannel-

se gør, at advokater kan rådgive inden for flere fagområder. Det vil sige, at hvis prisen 

inden for et fagområde stiger, så er der flere advokater, der vil rådgive inden for dette 

fagområde (udbudssubstitution). De meget specialiserede advokater har vanskeligere ved 

at skifte til andre fagområder end generalister, men de store advokatvirksomheder kan 

flytte fokus til andre fagområder ved at ansætte nye advokater, og de enkelte advokater 

kan over tid vælge at skifte fagområde. Samtidig er der muligvis fagområder, hvor andre 

rådgivere indgår i det relevante marked. Vi konkluderer derfor, at det relevante marked 

sandsynligvis er bredere end det enkelte fagområde. Derfor bliver koncentrationsgraden 

for høj, når man beregner den for hvert enkelt fagområde for sig, men selv beregnet ud fra 

denne antagelse er koncentrationsgraden altså stadigvæk lav i advokatbranchen. 

 

Vi har desuden beregnet koncentrationsgraden for kun de største advokatvirksomheder, 

dvs. dem med mindst 20 ansatte. Denne beregning antager principielt, at store advokat-

virksomheder kun konkurrerer med andre store advokatvirksomheder, idet der er mange 

opgaver som de små og mellemstore – med under 20 ansatte – ikke kan løse. Imidlertid 

giver denne beregning et HHI indeks på 329, hvilket stadig indikerer en meget lav grad af 

markedskoncentration. 
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Antagelsen om, at store advokatvirksomheder primært konkurrerer med hinanden og 

med store udenlandske advokatvirksomheder32, er næppe helt urealistisk. De ti største 

advokatvirksomheder sidder på næsten halvdelen af omsætningen på ydelser, der pri-

mært er rettet mod erhvervsklienter, jf. Tabel 7. 

 

Tabel 7: Andele af samlet omsætning inden for klientgrupperne 

for små, mellemstore og store advokatvirksomheder i 2012 
  

Under 10 

mio. 
10-50 mio. Over 50 mio. Top 10 Sum 

Erhvervsklienter 16% 21% 14% 49% 100% 

Privatklienter 52% 35% 9% 4% 100% 

Blandet 36% 30% 11% 23% 100% 

Andel af total omsæt-
ning 

26% 25% 12% 36% 100% 
 

Note:  Virksomhedernes størrelse er fordelt på årlig omsætning. Virksomheder med en omsætning over på 

50 mio. er fraregnet de 10 største virksomheder (Top 10). Tabellen angiver, hvor stor en andel af den 

samlede omsætning inden for de tre klientsegmenter der genereres inden for de fire virksomheds-

grupperinger. Rækkerne i tabellen summer derfor til 100%. 

Kilde:  Danmarks Statistik (2014) – særkørsel PRDST308 

 

De små virksomheder med en omsætning på under 10 mio. kr. har derimod kun 16 pct. af 

de ydelser, der primært er rettet mod erhvervsklienter. Størstedelen af denne omsætning 

skabes imidlertid fra erhvervsrådgivning og inkasso, dvs. ydelser, som ofte er rettet mod 

mindre erhvervsdrivende. 

 

Konkurrencen mellem danske advokater begrænses også af, at privatklienter og små er-

hverv kan foretrække at benytte lokale advokater. Vi vurderer dog, at det ud fra en kon-

kurrenceøkonomisk vinkel er mest korrekt at betragte Danmark som ét marked. Det skyl-

des, at der er tale om overlappende markeder, som binder hele Danmark sammen, selvom 

de enkelte advokater primært konkurrerer med geografisk nærtliggende advokater. 

 

Vores beregninger viser altså, at advokatbranchen har en lav koncentrationsgrad, uanset 

hvilke markedsopdelinger vi kigger på. Dette er dog ikke overraskende, for reglerne om 

interessekonflikter sætter en naturlig grænse for, hvor høj koncentrationen kan blive i 

advokatbranchen. Hvis et advokatkontor repræsenterer en virksomhed, kan advokatkon-

toret ikke repræsentere modparter . Derfor er der grænser for, hvor store de danske advo-

katkontorer kan blive på det danske marked. Det betyder, at det er vanskeligt at forestille 

sig situationer, hvor enkelte advokatkontorer opnår så store markedsandele, at de bliver 

dominerende i konkurrenceretlig forstand, dvs. opnår en markedsandel på mere end 30-

40 pct. 

Udskiftning i advokatbranchen 

Det er også vigtigt at undersøge udskiftning og mobilitet i advokatbranchen, fordi høj 

udskiftning indikerer høj dynamik og (potentiale for) konkurrence i advokatbranchen. 
 

                                                                                                                                                                       
32  De udenlandske advokatvirksomheder er ikke medregnet i koncentrationsindekset, hvorfor den reelle koncentration er 

lavere.  



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatbranchen er kendetegnet ved en betydelig udskiftning. I 2013 blev 371 beskikket 

som advokater, og samme år var der 392 deponeringer. Det vil sige, at ca. 6 pct. af advo-

katerne  lev ”udskiftet” i 2013.33 Til sammenligning var udskiftningen blandt de statsau-

toriserede revisorer kun 1-2 pct. i 2004.34   

 

I øjeblikket er der 3.640 personer i den erhvervsaktive alder, som har deponeret deres 

beskikkelse som advokat. Det svarer til 61 pct. af de aktive advokater. Disse personer kan 

vende tilbage til advokatbranchen og er derfor potentielle konkurrenter til de nuværende 

advokater. Imidlertid er antallet af udskiftninger endnu højere. Det skyldes, at en advo-

kat, som bliver ansat i det offentlige, skal deponere sin beskikkelse, hvorimod advokater, 

som bliver ansat i en anden privat virksomhed, kan beholde deres advokatbeskikkelse.35 

Der er 5.975 advokater i Danmark, hvoraf 1.375 advokater arbejder i andre virksomheder 

eller organisationer.  

 

For at få et billede af deponeringer i advokatbranchen har vi fulgt tre årgange (1995, 2000 

og 2010) i Advokatsamfundets medlemsdatabase. Deponeringerne sker især i det første år 

efter beskikkelsen. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af de advokater, som fik deres 

beskikkelse i 1995 og 2000, deponerede deres beskikkelse inden for det første år.36 I 2010 

var det kun en femtedel, der deponerede deres beskikkelse inden for det første år. Der er 

altså mange unge advokater, der deponerer deres beskikkelse efter kort tids arbejde som 

advokat, jf. Figur 3. 

 

 

                                                                                                                                                                       
33  Denne beregning tager dog ikke højde for tilfælde, hvor nyuddannede advokater deponerer deres beskikkelse samtidig med 

modtagelsen af denne, fx i forbindelse med en ansættelse i det offentlige.  
34  Foreningen af Statsautoriserede Revisorer havde i 2004 ca. 3.250 medlemmer, og de foregående fire år var medlemstilgan-

gen på 70-80 medlemmer og medlemsafgangen på omtrent 50. Det har ikke været muligt at fremskaffe tal for 2014. 
35  Justitsministeriet kan i særlige tilfælde give dispensation fra kravet om deponering, hvis en advokat bliver offentligt ansat.  
36  Der er ikke sket nogen ændring i de seneste fem år (dvs. fra 2000 til 2005) i antallet af aktive advokater blandt 1995-

årgangen. Siden 1990 har 10 pct. af de advokater, der fik deres beskikkelse i 1985, forladt branchen - i de første fem år efter 

beskikkelsen forlod 20 pct. af denne årgang branchen. 
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Figur 3 Aktive advokater i de første fem år efter beskikkelse (3 

årgange) 
 

 
 
Note:  Figuren viser udviklingen i antallet af de aktive advokater, som fik deres beskikkelse i hhv. 1995, 

2000 og 2010. Der findes endnu ikke data for årgangen 2010 i år 5. 

Kilde:  Advokatsamfundets medlemsdatabase og Copenhagen Economics 

 

De advokater, som deponerer deres beskikkelse i en ung alder, kan vende tilbage til advo-

katbranchen og er dermed potentielle konkurrenter til de nuværende advokater. Og det er 

ret almindeligt, at advokater deponerer deres beskikkelse midlertidigt og senere vender 

tilbage som aktive advokater, dvs. får beskikkelsen genudleveret. I de tre årgange, vi har 

fulgt, er det ca. halvdelen af alle advokater, som på et tidspunkt har deponeret deres be-

skikkelse, men en tredjedel af disse personer er vendt tilbage til branchen igen som aktive 

advokater, jf. Tabel 8. 

 

Tabel 8 Deponeringer og genudleveringer (tre årgange) 
   Hele årgangen Deponeringer Genudleveringer 

Årgang 1995  220 134 43 

Årgang 2000  236 102 38 

Årgang 2010  387 142 42 

I alt  843 378 123 
 

Note:  Tabellen viser, hvor mange af de advokater, som fik deres beskikkelse i hhv. 1985, 1995 og 2010, der 

på et tidspunkt har deponeret deres beskikkelse, og hvor mange af dem der har fået deres beskikkel-

se genudleveret på et tidspunkt. Personer tæller kun med én gang, selvom de deponerer beskikkelsen 

flere gange. 

Kilde:  Advokatsamfundets medlemsdatabase (2014) 
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DJØF har undersøgt årsagerne til den signifikante afvandring fra advokatbranchen.37 

Undersøgelsen viser, at det især er problemer med at kombinere familieliv og arbejdet 

som advokat, samt lange arbejdstider, der får advokater til at søge væk fra branchen. 48 

pct. af de adspurgte, som har forladt advokatbranchen, begrunder det med familieliv og 

40 pct. med lange arbejdstider.  

Adgangsbarrierer for advokatvirksomheder 

Det er vigtigt at undersøge adgangsbarriererne, fordi lave adgangsbarrierer betyder, at 

virksomheder ikke kan hæve prisen, fordi det vil tiltrække nye konkurrenter. Den vigtig-

ste adgangsbarriere i advokatbranchen er adgangen til kundegrundlag, fordi etablering 

ikke kræver store investeringer. 

 

Adgangsbarriererne kan vurderes på flere måder. En mulighed er at kigge på nøgletal for 

branchen, fx tilgangen af nye virksomheder og mål for, hvor kapitaltung branchen er. En 

anden mulighed er at kigge direkte på, hvad der skal til for at etablere en ny virksomhed, 

fx kapitalkrav og kundegrundlag. 

 

Tilgangen af nye virksomheder opgøres som antallet af nye virksomheder i pct. af eksiste-

rende virksomheder. Generationsskifter, virksomhedsomdannelser og optagelse af nye 

partnere regnes ikke som nye virksomheder. Vi finder, at tilgangen af nye virksomheder i 

advokatbranchen er lige så høj som i revisions- og bogføringsbranchen i 2011. Der er end-

videre en positiv trend i tilgangen af nye advokatvirksomheder, hvor der fx er flere advo-

katvirksomheder i 2011 end i 2007.38 I 2012 var der i alt ca. 1.800 advokatvirksomheder, 

hvilket antyder, at etableringsbarriererne ikke er store, jf. Tabel 9.    

 

Tabel 9 Tilgang af nye virksomheder og aktivers omsætningsha-

stighed 

      
Tilgang af nye virksomhe-

der 
Omsætningshastighed 

      2007 2011 2007 2011 

Advokatvirksomhed    5,6%  6,5% 0,69 0,77 

Revisions- og bogføringsvirksomhed  7,7%  6,5% 1,12 1,21 

Arkitekter og rådgivende ingeniører - - 0,97 0,95 

Reklame- og analysebureauer   - - 2,23 2,56 

Videnservice     - - 0,52 0,45 

Alle erhverv      8,0%  6,6% - 0,90 
 

Note:  ’Videnservice’ dækker over virksomheder som beskæftiger sig med rådgivning, forskning og udvikling, 

reklame og øvrig erhvervsservice og rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.  

Kilde:  Danmarks Statistik, REGN1 og REGN5 (2014) samt Generel firmastatistik og Iværksætterdatabasen – 

Specialkørsel (Danske Advokater). 

 

Til gengæld er der en lavere omsætningshastighed i aktiverne i advokatvirksomheder end 

i revisions- og bogføringsvirksomheder, selvom hastigheden er øget fra 2007 til 2011. 

                                                                                                                                                                       
37  DJØF (2014), Vandring fra advokatbranchen. 
38  En del af etableringerne kan dog skyldes, at partnere i advokatvirksomheder ejer en del af virksomhederne via et personligt 

selskab, som i nogle tilfælde noteres som advokatvirksomhed. Tallet kan således overvurdere den faktiske tilgang af nye ad-

vokatvirksomheder. 
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Aktivernes omsætningshastighed er et mål for kapitalkravet i en branche eller virksomhed 

og kan virke som en adgangsbarriere.39 

 

Årsagen til den relativt lave omsætningshastighed i aktiverne i advokatbranchen er for-

mentlig, at advokatvirksomhederne har en relativt stor binding af kapital i omsætningsak-

tiver.  Dvs. i kortfristede tilgodehavender og likvider, mens en relativt mindre del af deres 

kapital er bundet i anlægsaktiver, fx inventar, biler. Det tyder derfor på, at advokatvirk-

somhedernes kortfristede kapital er bundet i længere tid, end det er tilfældet i revisions- 

og bogføringsvirksomheder. Det kan skyldes, at honorarer først udbetales ved sagens 

afslutning, og at rådgivningsopgaverne strækker sig over længere tid i advokatbranchen.  

 

Imidlertid er advokatbranchen faktisk mindre kapitaltung end andre rådgivningsbran-

cher, hvis man tager udgangspunkt i anlægsaktiver. I forhold til andre rådgivningsvirk-

somheder har advokatvirksomheder færre anlægsaktiver, højere omsætningshastighed for 

anlægsaktiverne og en egenkapital (risikovillig kapital) på niveau med revisions- og bog-

føringsvirksomheder. Dette fremgår af Tabel 10. 
 

Tabel 10 Anlægsaktivernes betydning 

  
Anlægsaktivernes 

andel af aktiver 

Egenkapitalens 

andel af aktiver 

Anlægsaktivernes 

omsætningshastighed 

 Advokatvirksomhed 22% 32% 3,5 

 Revisions – og bogføringsvirksomhed 43% 28% 2,8 

 Rådgivende ingeniører, arkitekter mv. 46% 44% 2,1 
 

Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik (2014), Regnskabsstatistikkens tabel 

REGN1 
 

 

De lave kapitalkrav vises ved, at der ikke er behov for store investeringer, som skal afskri-

ves over lang tid. De største etableringsudgifter relaterer sig til lokalerne, som oftest lejes, 

jf.  Boks 3.  

 

Boks 3 Etableringsudgifter 
 

Følgende poster indgår typisk i etableringsbudgettet for en advokatvirksomhed: 

 Husleje (Leje, depositum og udbetaling) 
 Indretning (Håndværk og maling) 
 Kontorinventar (Møbler, IT-udstyr, telekommunikation og kopimaskine) 
 Rådgivere (Revisor og IT-konsulent) 
 Kontorartikler (Brevpapir, visitkort og printerpatroner mv.) 
 Advokatansvarsforsikring og forsikringer i øvrigt 

 

Kilde:  Danske Advokater (2014), ”Danske Advokaters Etableringsguide”. 

 

Hvis man ser direkte på de udfordringer, som en nyetableret advokatvirksomhed står 

over for, så synes den største udfordring ved etablering af en advokatvirksomhed at være 

at sikre et tilstrækkeligt kundegrundlag. Klienterne er ofte loyale over for den enkelte 

advokat, som de har modtaget rådgivning fra, så det kan være vanskeligt at tiltrække nye 

                                                                                                                                                                       
39  Aktivernes omsætningshastighed beregnes som nettoomsætningen i forhold til den samlede kapital i virksomheden, dvs. 

hvor meget omsætning der genereres per krone investeret i virksomheden. Brancher med en lav omsætningshastighed i ak-

tiverne kræver derfor en relativt stor kapitalinvestering for at opretholde virksomhedens drift. Er denne kapitalinvestering 

meget stor, kan den virke som en barriere for nye aktører på markedet.  
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klienter fra etablerede advokater. En undersøgelse foretaget af Advice i 2014 viser fx, at 71 

pct. af forbrugerne vil benytte den samme advokat igen, hvis de får brug for juridisk råd-

givning.40  Analysen bekræfter tidligere undersøgelser. Fx fandt Epinion i 2011, at over 60 

pct. af virksomhederne går til den advokat, som de plejer at bruge, mens dette gælder for 

52 pct. af privatklienterne.41  
 

Sammenfattende konkluderer vi, at der ikke er store adgangsbarrierer i advokatbranchen. 

En nyetableret advokatvirksomhed har først og fremmest brug for dygtige medarbejdere 

med et godt renommé inden for branchen. Derudover har den brug for en kassekredit til 

at finansiere løbende kundetilgodehavender mv., men der er ikke tale om store investe-

rings – og finansieringsbehov forbundet med etableringen. 

 

En tidligere norsk undersøgelse42 af konkurrenceforholdene i advokatbranchen nåede 

frem til samme konklusion: 
 

”De uformelle etableringshindringer i advokatbranchen består primært i at 
oparbejde kundekontakt og godt omdømme i branchen. […] For øvrigt er 
kapitalbehovet ved etablering forholdsvist beskedent.” 
 

Baseret på det store antal advokatvirksomheder og kontinuerlig tilvækst af nye advokat-

virksomheder vurderes adgangsbarriererne at være relativt begrænsede. 

Konkurrence fra andre rådgivere, inklusive in-house advokater  

Advokater møder konkurrence fra flere sider. Konkurrencen varierer fra sagsområde til 

sagsområde, fx internationale transaktioner og boligkøb/-salg, og klienttyper, fx store 

virksomheder og små virksomheder. Vi beskriver nedenfor konkurrence fra udlandet og 

fra andre rådgivere i Danmark. 
 
Konkurrence fra udenlandske advokatvirksomheder  

Der er en vis konkurrence mellem danske og udenlandske advokater. Danske advokater 

konkurrerer på eksportmarkederne og henter ca. 6 pct. af deres samlede omsætning fra 

eksport, dvs. rådgivning af udenlandske klienter. Eksporten udføres primært af de 10 

største advokatvirksomheder, som står for 71 pct. af den samlede eksport, jf. Tabel 11. 

Eksporten stammer primært fra rådgivning af erhvervsklienter.  

 

 

 

                                                                                                                                                                       
40  Advi e (2014), ”Meningsm ling om advokatvalg” 
41  Epinion (2011), Image og omdømme, del 4 ”Kendska ,  rug og kanaler”.  
42  NOU (2002) ”Rett til rett”. Justis- og Politidepartementet. JD-NOU 2002-18. 
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Tabel 11 Fordeling af eksport i 2011 
Virksomhedsstørrelse Andel  

Top 10 71%  

50+ mio. kr. 10%  

10-15 mio. kr. 15%  

1-10 mio. kr. 4%  

I alt 100  
 

Kilde:  Generel Firmastatistik (2014) – specialkørsel (Danske Advokater) 

 

Ligesom der foregår en vis eksport fra danske advokater, er der også borgere og virksom-

heder, som køber advokatydelser af udenlandske advokater. I Danmark omsatte uden-

landske advokater – eta leret i Danmark under EU’s eta leringsdirektiv – for 2 mio. euro 

i 2009.43 Danske virksomheder køber også i et vist omfang advokatydelser direkte i uden-

landske advokatvirksomheder, fx i forbindelse med internationale transaktioner eller 

voldgiftssager. Danske virksomheder køber især advokatydelser af svenske, finske og 

engelske advokater, jf. Tabel 12. 

 

Tabel 12 Andel af advokater, som har ydet juridisk service i 

Danmark, efter oprindelsesland  
BE CY CZ FI FR DE LU NL ES SE UK 

4% 8% 12% 30% 13% 8% 4% 5% 4% 66% 21% 

              
 

Note:  Tabellen angiver andelen af respondenter i en survey, som svarer, at de har ydet juridiske service-

ydelser i det pågældende land. 

Kilde:  Panteia (2012), ”Evaluation of the legal framework for the free movement of lawyers”, foretaget for 

EU-Kommissionen 

 

Interviews med fem danske og internationale advokatvirksomheder antyder også en vis 

konkurrence fra internationale advokatvirksomheder i forhold til internationale klienter i 

Danmark. Det skyldes, at internationale klienter ofte har behov for bistand i flere lande, 

hvor juridiske rådgivere skal have regional eller international erfaring og kompetence. I 

praksis handler disse juridiske ydelser ofte om bank, kapital og M&A (fusioner og opkøb). 

 

Det betyder imidlertid ikke, at der er international konkurrence inden for de fleste sags-

områder eller majoriteten af klienter. Den internationale konkurrence mellem advokater 

begrænses dog af flere naturlige forhold. Dels skal advokaterne have et indgående kend-

skab til landets lovgivning, dels vil klienter ofte foretrække en lokal advokat, og dels vil 

sprogbarrierer begrænse omfanget af eksport og import. Dette bekræftes bl.a. i Panteias 

rapport for EU-Kommissionen, som angiver flere naturlige barrierer som de væsentligste 

årsager til begrænsningen for advokaters internationale mobilitet. 44  

 

                                                                                                                                                                       
43  Panteia (2012), “Evaluation of the legal framework for the movement of lawyers”, udar ejdet for EU-Kommissionen, side 

187, tabel 5.5. 
44  Panteia (2012), ”Evaluation of the legal framework for free movement of lawyers”, s. 176 
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I større internationale transaktioner er kontraktsproget imidlertid ofte engelsk, og der er 

derfor reelt ikke nogen sprogbarriere. I sådanne sager vil retsgrundlaget primært være 

EU-retten, hvilket begrænser behovet for kendskab til national lovgivning.  
 
Konkurrence fra andre rådgivere og in-house advokater  

Markedet for juridisk rådgivning er frit i Danmark. Vinkelskriverloven, som først og 

fremmest indeholdt et forbud for andre end advokater mod at markedsføre sig med juri-

disk rådgivning, blev ophævet 1. juli 2006. Samtidig med ophævelsen af vinkelskriverlo-

ven indførte man loven om juridisk rådgivning, som i dag finder anvendelse på enhver, 

der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning til forbrugere af overve-

jende juridisk karakter. Advokater og finansielle virksomheder er dog ikke omfattet af 

loven.  

 

Det betyder, at alle rådgivere kan konkurrere med advokatvirksomheder om juridiske 

ydelser. Den eneste undtagelse er retssager, som er omfattet af et møderetsmonopol for 

advokater. Retssager udgør imidlertid kun en lille andel af advokatvirksomheders samle-

de omsætning – ca. 10 pct. Det betyder, at ca. 90 pct. af omsætningsområdet til advokat-

virksomheder er åbent for konkurrence fra andre rådgivere. 

 

For det første er der konkurrence mellem advokater ansat i advokatvirksomheder og ad-

vokater, som er ansat i andre private virksomheder, branche- og fagforeninger samt andre 

organisationer. Det skyldes, at en del især større virksomheder har interne advokater og 

jurister, der håndterer daglige juridiske problemstillinger. Dette gælder fx kontraktret, 

compliance, arbejdsret, samt andre former for erhvervsjura og retssager. Der er i dag ca. 

1.400 advokater, som arbejder i private virksomheder eller organisationer. 45,46 Disse in-

terne advokater udøver et konkurrencepres på advokatvirksomhederne. I større og mere 

komplekse juridiske problemstillinger, er konkurrencen fra de interne advokater og juri-

ster dog noget mindre. Dette billede bekræftes også i vores interviews med flere advokat-

virksomheder. Presset fra interne advokater er steget i de seneste år, i takt med at der er 

kommet flere og flere in-house advokater i danske virksomheder. Antallet er således ste-

get fra ca. 400 i 2004 til ca. 1.400 i dag.  

 

For det andet er der konkurrence mellem advokater og andre rådgivere. Advokater er 

ikke alene om at yde juridisk rådgivning. Advokater møder primært konkurrence fra revi-

sorer, men også fra rådgivende ingeniører og ejendomsmæglere. Revisorer rådgiver om 

M&A, selskabsret, ansættelsesret, skat mv., rådgivende ingeniører rådgiver om kontrak-

ter, udbud og indkøb mv., mens ejendomsmæglere rådgiver i juridiske spørgsmål om køb 

og salg af fast ejendom. Advokater møder især konkurrence inden for rådgivning af pri-

vatklienter og primært rådgivning i den indledende fase af et sagsforløb samt rådgivning, 

som kan standardiseres. Eksempelvis sidder revisorerne på størstedelen af markedet for 

skatterådgivning, og advokater inddrages normalt først, når der er en konkret tvist med 

skattemyndighederne.47   

 

                                                                                                                                                                       
45  Advokatsamfundets medlemsdatabase (2014).  
46  Der er 30 advokater, der er ansatte i både en advokatvirksomhed og en anden privatvirksomhed eller organisation. Disse 

advokater tæller også med her. 
47  Kilde: Bryde Andersen, M. (2003) ”Advokatens kasketter – hvilke  eholder han og hvem tager resten”, optrykt i Juristen, 

nr. 6, 2003. 
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Der er flere forhold, som viser en stor konkurrence fra andre rådgivere på advokater i 

advokatvirksomheder. 

For det første viser en kundeundersøgelser fra Advice, at forbrugere ofte vælger andre 

juridiske rådgivere end advokater. Fx svarer 34 pct. af forbrugerne, som har brugt juridisk 

rådgivning de seneste to år, at de har brugt deres fagforening til at indhente juridiske råd. 

Endvidere svarer hhv. 23 og 16 pct. af forbrugerne, at de har brugt hhv. ejendomsmæglere 

og revisorer til at indhente juridiske råd. Generelt modtager forbrugerne derfor i stort 

omfang juridisk rådgivning fra andre rådgivere end advokater. Faktisk har mere end 

halvdelen anvendt en rådgiver, som ikke var advokat jf. Tabel 13.  
 

Tabel 13 Forbrugeres brug af forskellige juridiske rådgivere 
 Rådgiver Andel som har modtaget rådgivning 

 Advokat 46% 

 Fagforening 34% 

 Ejendomsmægler 23% 

 Revisor 16% 

 Familie og venner 15% 

 Socialrådgiver 9% 

 Bedemand 5% 

 Advokatvagten 5% 

 Statsforvaltningen 5% 

 Retshjælp 5% 

 Lejerforening 4% 

 Andre steder 4% 

 Interesseorganisation 3% 

 Anden forening 2% 

 Ved ikke 1% 

  
  

Note:  Tabellen viser forbrugerne svar på spørgsmålet: Hvorfra har du modtaget juridisk rådgivning inden for 

de sidste 2 år? 

Kilde:  Advice (2014) ”Meningsmåling om advokatvalg” 

 

 

For det andet har Danske Advokater udarbejdet en intern rapport, som peger på konkur-

rencen fra andre rådgivere. Rapporten viser, at konkurrencen er størst fra revisionsvirk-

somheder, men viser også væsentlig konkurrence fra brancheforeninger som DI og Dansk 

Erhverv, jf. Boks 4. 
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Boks 4 Konkurrence fra revisionsvirksomheder 
 

Sammenfattende kan det konkluderes, at arbejdsgruppen er af den opfattelse, at revisi-
onsvirksomhederne udgør den største udfordring for advokatvirksomhederne. Det gælder i 
udpræget grad på markedet for rådgivning af erhvervsvirksomheder, men også i mindre 
udstrækning på markedet for rådgivning af visse privatpersoner.  
 
Dernæst udgør brancheforeninger som DI og Dansk Erhverv også en udfordring for advo-
katvirksomheder inden for visse områder. 
 
(…) 
 
Efter arbejdsgruppens vurdering er statsautoriserede og registrerede revisorer den enkelt-
gruppe af aktører, der udsætter advokater mest for brancheglidning. Det gælder både in-
den for skatteret, hvor revisorer historisk har ydet rådgivning, og inden for andre retsom-
råder som selskabsret, ansættelsesret mv. 
 
(…) 
 
”I dag har samtlige big four revisionsvirksomheder etableret afdelinger for juridisk rådgiv-
ning, hvor der fx rådgives om arbejds- og ansættelsesret, generel erhvervsret, kapital-
markedsret, køb og salg af virksomheder, selskabsret, persondataret og aftaleret. Det er 
arbejdsgruppens vurdering, at denne udvikling – i retning af at revisionsvirksomhederne 
begynder at udbyde juridiske ydelser inden for områder, der traditionelt har været vareta-
get af advokater – opleves som et stort problem i advokatvirksomhederne, da revisorerne 
netop bevæger sig ind på et område, der betragtes som traditionelt advokatarbejde. 

 
 

Kilde:  Danske Advokater (2011) 

 

For det tredje har en af de største revisionsvirksomheder i Danmark, EY, etableret en 

afdeling for juridisk rådgivning, hvor der rådgives om aftale- og kontraktret, arbejds- og 

ansættelsesret, M&A og selskabsret.  

 

Boks 5 Juridisk rådgivning hos EY 
 

 

Det nuværende EY er pr. 1. juli 2014 en kombination af de to danske partnerselskaber 

Ernst & Young P/S og KPMG P/S. EY tilbyder bl.a. rådgivning inden for ”Legal Services” 

som led i deres skatterådgivning eller anden rådgivning. På deres hjemmeside skriver 

de: 

 

”Legal Services består af et dedikeret team af jurister med stor erfaring inden for sel-

skabs-, aftale- og kontraktsret, arbejds- og ansættelsesret samt M&A. Vi arbejder tæt 

sammen med vores kolleger i EY’s øvrige afdelinger, og der bliver taget hånd om den 

samlede proces fra start til slut. Det gør det nemt for dig, giver dig overblik og i man-

ge tilfælde også et mere effektivt forløb, da du ikke skal styre og koordinere mellem 

forskellige eksterne rådgivere.” 

 
 

Note:  Deloitte udbyder ikke juridisk rådgivning i Danmark, men gør det i andre lande.  

Kilde:  EY’s hjemmeside (2014), http://www.ey.com/DK/da/Services/Tax/Law  

 

 

http://www.ey.com/DK/da/Services/Tax/Law
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For det fjerde har ”the  ig four” egne højt spe ialiserede skatteafdelinger, som r dgiver 

om skatter og afgifter. En ikke ubetydelig del af omsætningen hentes fra netop skatteråd-

givning, jf. Tabel 14. Eksempelvis fremgår det af Deloittes gennemsigtighedsrapport, at 

virksomheden i 2013 omsatte for 283 mio. kr. bare på skatterådgivning, hvilket svarer til 

12 pct. af den samlede omsætning. Dette er mere end den samlede omsætning i advokat-

branchen inden for revisions- og bogføringsvirksomhed samt skatterådgivning som i 2012 

var 262 mio. kr.48 

 

Tabel 14 Andel honoraromsætning fra skatterådgivning  

  
Omsætning  

(mio. kr.) 

Skatterådgivning 

(mio. kr.) 
Andel 

Deloitte 2.341 283 12% 

PWC 1.822 388 21% 

KPMG P/S 1.505 377 25% 

Ernst & Young P/S 507 131 26% 
 

Note:  Tallene er for regnskabsåret 2013/14.  

Kilde:  Virksomhedernes hjemmesider (2014), gennemsigtighedsrapporter.  

 

I den henseende er det interessant, at KPMG 2014 ligestiller skat, rådgivning og revision, 

hvor forventningen er, at rådgivning vil blive langt større end revision i det nye selskab.49   

 

For det femte tilbyder brancheorganisationer og fagforeninger, samt andre almennyttige 

foreninger, juridisk rådgivning til deres medlemmer i et betydeligt omfang. Fx tilbyder 

både Krifa og DI, som fagligt repræsenterer hhv. lønmodtagere og arbejdsgivere, juridisk 

rådgivning på en lang række områder til deres medlemmer, jf. Boks 6.  

 

Boks 6 Juridisk rådgivning i fagforeninger og brancheorganisa-

tioner 
 

Fagforeninger og brancheorganisationer tilbyder i stor udstrækning juridisk rådgivning 

til deres medlemmer, inden for foreningernes relevante interesseområder. Vi præsen-

terer nogle aktuelle eksempler her. 

 

Krifa 

Fagforeningen Krifa tilbyder sine medlemmer juridisk rådgivning og assistance inden 

for en række områder i forbindelse med ansættelsesforhold, herunder løn og ferie, 

uberettiget opsigelse samt arbejdsulykker. Krifa råder over 80 advokater og faglige 

konsulenter, som varetager den juridiske rådgivning på foreningens vegne. 

 

                                                                                                                                                                       
48  Danske Advokater (2014), ”Advokat ran hen i tal: Danske Advokaters økonomi- og  eskæftigelsesrapport”. 
49  Kilde: Børsen, 2. oktober 2014. 
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DI  

Brancheforeningen DI yder juridisk rådgivning til sine medlemmer, som udgøres af ca. 

10.000 virksomheder i Danmark. DI yder bl.a. rådgivning inden for konkurrenceret, 

arbejdsmiljø og ansættelsesret. Fra organisationens hjemmeside kan medlemmerne 

desuden hente en række standardiserede juridiske dokumenter – fx ansættelseskon-

trakter. 

 

  

Kilde:  Copenhagen Economics – på baggrund af oplysninger fra krifa.dk og di.dk 

 

Et eksempel på en almennyttig forening som yder juridisk rådgivning, er Ældresagen, 

som rådgiver sine ca. 690.000 medlemmer i juridiske spørgsmål, jf. Boks 7. 
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Boks 7 Ældre Sagen 
 

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er at skabe bedre vilkår for ældre 

i Danmark. Foreningen har ca. 690.000 medlemmer og tilbyder gratis telefonrådgiv-

ning til sine medlemmer om bl.a. juridiske spørgsmål. Ældre Sagen skriver på deres 

hjemmeside: 

 

”Vores rådgivning rådgiver godt 24.000 mennesker om året. Her sidder jurister og so-

cialrådgivere med årelang erfaring. 

 

(…) 

 

Ældre Sagens rådgivning udgiver hvert år en udgave af håndbogen ”Værd at vide”, 

hvor du kan orientere dig i regler indenfor en lang række områder. Samlingen af viden 

holdes her på hjemmesiden opdateret af vores jurister, socialrådgivere og andre – alle 

med stor viden på hver deres område.”50 
 

 

Kilde:  Ældre Sagens hjemmeside (2014), http://www.aeldresagen.dk  

 

Digitale løsninger 

Udviklingen af digitale løsninger leder også til øget konkurrencepres på advokatydelser. I 

praksis møder advokater i stigende grad konkurrence fra webbaserede juridiske tjenester, 

som tilbyder information og rådgivning, og i flere tilfælde også konkret sagshåndtering af 

juridiske sager – typisk sager med en lav grad af kompleksitet. Det gælder fx juridisk 

hjælp med forbrugersager som rettigheder og procedure ved forsinkede og aflyste flyvnin-

ger, jf. Boks 8. 

 

Boks 8 Konkurrence fra webbaserede juridiske tjenester 
 

Forbrugere har i dag mulighed for at modtage generel juridisk information og rådgiv-

ning via hjemmesider som fx Amino.dk, der oplyser om virksomhedsstiftelse og sel-

skabsret, eller Tax.dk, som beskæftiger sig med skatteretlige spørgsmål. Potentielle 

klienter har derfor mulighed for gratis at opsøge og modtage juridisk vejledning via 

disse og lignende digitale tjenester, inden de overvejer at opsøge en advokat. 

 

I de senere år er der imidlertid også opstået flere webbaserede tjenester, som tilbyder 

specifik rådgivning og konkrete juridiske ydelser for deres klienter. Et eksempel herpå 

er hjemmesiden Netjuristerne.dk, som bl.a. udarbejder testamenter, ægtepagter og 

skøder – og yder rådgivning via telefon og e-mail. Et andet eksempel er flyforsinkel-

ser.dk, som varetager klager over forsinkede eller aflyste fly. Ifølge hjemmesiden selv 

er det under 10 pct. af berettigede erstatningsmål, som bliver søgt, da forbrugerne of-

te ikke er opmærksomme på deres rettigheder. 
 

Kilde:  Flyforsinkelser.dk, Netjuristerne.dk, Amino.dk, Tax.dk 

 

I sager med en lav grad af kompleksitet er der således tegn på, at advokater og juridiske 

rådgivere i stigende grad møder konkurrence fra webportaler og digitale juridiske tjene-

ster, som ligeledes tilbyder at udføre arbejdet.51 

                                                                                                                                                                       
50  Ældre Sagen (2014), ”F  r dgivning”.  
51  Webportaler og digitale juridiske tjenester er også omfattet af loven om juridisk rådgivning. 

http://www.aeldresagen.dk/
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2.3 Produktivitet i den danske advokatbranche 
Med vækstplanen Danmark helt ud af krisen identificerede regeringen tre overordnede 

udfordringer for dansk økonomi. En udfordring er, at der er ”Svag produktivitet i hjem-

memarkedsorienterede erhverv”, som ikke er udsat for international konkurrence. Til de 

hjemmemarkedsorienterede erhverv regner regeringen detailhandlen, advokater, reviso-

rer, apotekere, dyrlæger, transportvirksomheder samt hotel og restauration.52 

 

I foråret 2014 blev der nedsat en Arbejdsgruppe for bedre konkurrence i og regulering af 

advokatbranchen, som bl.a. skal se på produktivitet. Arbejdsgruppen skal komme med 

forslag til ændringer af reguleringen og ”vurdere forslagenes konsekvenser ift. bl.a. pro-

duktivitet, priser, BNP, statslige udgifter mv.”53 

Ingen tegn på produktivitetsproblemer i advokatbranchen 

Der findes en række undersøgelser af produktiviteten i den danske advokatbranche eller i 

bredere grupper af brancher, som omfatter advokatbranchen.  

 

Flere undersøgelser viser, at en bred gruppe af danske brancher, som typisk benævnes 

forretningsservice eller professional services, gennem en årrække har haft en lavere pro-

duktivitetsudvikling end i udlandet.54 Men dermed er der ikke grundlag for at konkludere, 

at der skulle være et produktivitetsproblem i den danske advokatbranche. 

 

Tværtimod viser tal specifikt for den danske advokatbranche, at branchen er højproduktiv 

i forhold til øvrige danske brancher, jf. Figur 4.  

 

 

                                                                                                                                                                       
52  Regeringen (2014), s. 47-48. 
53  Finansministeriet (2014), s. 1-2. 
54  Produktivitetskommissionen (2013), s. 108-110, og Copenhagen Economics (2013), s. 4. 
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Figur 4 Arbejdsproduktivitet i udvalgte brancher 
 

 
 
Note:  DKK i 2006, 2000-priser. Arbejdsproduktivitet defineret som bruttoværditilvækst pr. time. 

Kilde:  McKinsey & Company (2010), Creating Economic Growth In Denmark Through Competition 

 

Produktiviteten er endvidere fuldt på højde med sammenlignelige lande, jf. Figur 5. 

McKinsey konkluderer også i en rapport til Regeringens Vækstforum i 2010, at ”Denmark 

is performing relatively well within the legal sector.”55 

 

 

                                                                                                                                                                       
55  McKinsey (2010), s. 168. 
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Figur 5 Produktivitet i advokatbranchen i udvalgte lande 
 

 
 
Note:  Indeks 100 = Danmark, 2007, PPP-justeret, 2000-priser. 

Kilde:  McKinsey & Company (2010), Creating Economic Growth In Denmark Through Competition 

 

Desuden har der været en betydelig produktivitetsvækst, som er højere end for andre 

sammenlignelige brancher, jf. Figur 6 og Boks 9. 

 

 

Figur 6 Produktivitetsudvikling i udvalgte brancher 
 

 
 
Note:  Værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk. 

Kilde:  Danmarks Statistik, REGN1 
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Boks 9 Undersøgelser af advokatbranchen 
 

McKinsey & Company viser, at den danske advokatbranche i 2006 havde den højeste 

timeproduktivitet i gruppen af professional services, som også tæller IT-virksomheder, 

apoteker, PR & Marketing, revisorer, ingeniører og arkitekter, praktiserende læger, 

speciallæger, tandlæger, ejendomsmæglere mv.  

 

Desuden viste McKinsey, at den danske advokatbranche havde højere produktivitet 

end i Sverige, Finland og Nederlandene. 
 

Note:  Sammenligningen med Sverige, Finland og Nederlandene er foretaget for ”Legal services and Auditing 

& book-keeping”. 

Kilde:  Produktivitetskommissionen (2013), s. 108-110, Copenhagen Economics (2013), s. 4, og McKinsey 

(2010), s. 154-155. 

Stærke produktivitetsdrivere 

Der har i evalueringen af produktivitet inden for advokatbranchen været fokus på stor-

driftsfordele.56 Logikken er, at produktiviteten i en branche stiger, hvis branchen får bedre 

skalaøkonomi, dvs. større enheder, som gør det muligt at høste stordriftsfordele, og hvis 

branchen bliver mere specialiseret med mulighed for at levere services af en højere kvali-

tet.57  

 

I løbet af det seneste tiår har begge dele fundet sted i den danske advokatbranche. Med-

arbejderne er i stigende grad blevet koncentreret i de større advokatkontorer, der har 

kunnet høste stordriftsfordele og udvikle højt specialiserede services, som ikke ville være 

mulige i mindre advokatkontorer. Eksempelvis havde de 10 største advokatvirksomheder 

knap 16 pct. af de ansatte i 2000, mens de havde godt 28 pct. i 2011.58 Derudover er ande-

len af højtuddannede i advokatvirksomhederne steget markant det seneste årti. I årene 

2003-2012 steg antallet af jurister i advokatvirksomhederne med 31 pct., mens antallet af 

øvrige ansatte kun steg med 2 pct. Dermed udgjorde jurister i 2012 39 pct. af de beskæfti-

gede i advokatvirksomhederne, mens de i 2003 kun udgjorde 33 pct.59   

2.4 Priser 
Priser er en meget central faktor ved vurdering af konkurrence. Vi undersøger derfor, 

hvilke prisregler der gælder inden for advokatbranchen, hvor høje priserne er i forhold til 

sammenlignelige brancher (hvor dette er muligt) samt hvordan prisudviklingen er i de 

seneste år. Vi undersøger også, hvilke prismodeller der anvendes inden for advokatbran-

chen. 

Prisoplysningsregel 

Ifølge retsplejelovens § 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve et højere honorar for sit 

arbejde, end hvad der kan anses for værende rimeligt. Loven indeholder dog ingen krav 

om oplysning af konkrete takster. Ifølge domstolenes praksis og Advokatnævnets afgørel-

ser står det dog klart, at advokaterne især skal tage hensyn til:  

                                                                                                                                                                       
56  M Kinsey&Company (2010), ”Creating E onomi  Growth In Denmark Through Competition”, s. 24, og Produk-

tivitetskommissionen (2013), ”Konkurren e, internationalisering og regulering”, s. 110. 
57  McKinsey (2010), s. 167. 
58  Danske Advokater (2013), s. 6 og s. 13. 
59  Danske Advokater (2014), ‘‘Advokat ran hen i tal: Danske Advokaters økonomi- &  eskæftigelsesrapport”. 
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 Arbejdets art og omfang 

 Det med sagen forbundne ansvar 

 Sagsgenstandens størrelse 

 Sagens betydning for klienten 

 Den tid advokaten har anvendt 

 Det resultat advokaten har opnået60 

 

Advokater må godt indgå resultatbaserede honoraraftaler, men de må ikke tage udgangs-

punkt i sagsgenstanden, hvorved honoraret er proportionalt med det beløb, som klienten 

evt. vinder ved sagens afgørelse. Ydermere skal advokater leve op til en række oplysnings-

pligter over for deres klienter, herunder prisoplysning, før de påtager sig en opgave for 

klienten. Kravene til prisoplysning er i vidt omfang lovbaserede og har bl.a. udspring i 

Forbrugeraftaleloven og Markedsføringsloven, men kravene er konkretiseret yderligere 

for advokatbranchen i De Advokatetiske Regler, pkt. 14 (erhverv) og pkt. 15 (forbrugere), 

jf. Boks 10.  

 

Boks 10 De Advokatetiske Regler for prissætning 
 

Advokatrådets etiske retningslinjer, som afspejler gældende lovgivning (fx markedsfø-

ringsloven og forbrugeraftaleloven) og retspraksis forklarer, at advokater skal: 

 

[...] af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse om 

de vigtigste elementer i den påregnede bistand og, hvis advokaten på forhånd har 

fastsat et bestemt honorar, om størrelsen af det honorar, advokaten agter at beregne 

sig. 

 

[...] Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advoka-

ten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og en-

tydig måde skriftligt og direkte til klienten enten angive den måde, hvorpå honoraret 

vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse 

om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.61 

 
Advokatsamfundet og Danske Advokater har publiceret flere vejledninger til udførel-

sen af standardiserede opdragsbekræftelser, som indeholder en detaljeret redegørelse 

for, hvordan advokaternes honorar beregnes. Desuden kontrollerer Advokatsamfundet 

løbende via tilsyn, at advokaterne lever op til prisoplysningsreglerne – og rejser i 

modsat fald en sag for Advokatnævnet, som kan sanktionere med bøde og offentlig-

gørelse af afgørelsen på nævnets hjemmeside.  

 

Kilde:  Advokatrådet (2011), ”De Advokatetiske Regler” 

 

Det er forholdsvist enkelt og let for forbrugerne og andre at klage over en advokats salær. 

Det er således gratis at indklage en advokat, og det kan gøres direkte via nævnets hjem-

meside. I 2012 blev der i alt indgivet 1.280 klager over advokater, hvoraf de 555 involve-

rede direkte eller indirekte klager over det beregnede salær. 116 fik helt eller delvist med-

hold i deres klage62. 

                                                                                                                                                                       
60  Danmarks Domstole (2014): http://www.domstol.dk/saadangoerdu/raadgivning/advokater/salaer/Pages/default.aspx 
61  Advokatsamfundet (2010), ”De Advokatetiske Regler – kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen” 
62  Advokatnævnets årsberetning 2012” 
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Prisniveau og -udvikling  

Prisdannelsen i advokatbranchen gør det vanskeligt at sammenligne prisniveauet i advo-

katbranchen med prisniveauet i andre brancher, fordi der er få offentlige oplysninger om 

advokaternes priser. Der er dog visse muligheder for at sammenligne advokaternes time-

pris med de timepriser, som andre rådgivere tager, fordi omkostningerne i visse tilfælde 

dækkes helt eller delvist af det offentlige, eller fordi Konkurrencestyrelsen har undersøgt 

priserne. 

 

På de punkter, hvor vi kan sammenligne advokaternes priser med priserne for andre råd-

givere, er der ikke noget entydigt billede af, at advokater tager højere priser end andre 

rådgivere.  

 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har i 2009 sammenlignet ejendomsmægleres og 

advokaters priser på køber- og sælgerrådgivning i forbindelse med bolighandel. Prissam-

menligningen viser, at advokater i gennemsnit tager ca. 4 pct. højere salærer end ejen-

domsmæglere i forbindelse med køberrådgivning. Prisforskellen faldt fra 2002 til 2007. 

Derimod tager ejendomsmæglere hhv. 79 pct. (med finansieringsydelser) og 27 pct. (uden 

finansieringsydelser) højere priser end advokater i forbindelse med sælgerrådgivning, jf. 

Tabel 15 og Tabel 16. 

 

Tabel 15 Salærer for sælgerrådgivning 
  Med finansieringsydelser Uden finansieringsydelser 

 Ejendomsmæglere 18.100 kr. 7.900 kr. 

 Advokater 10.100 kr. 6.200 kr. 
 

Note:  Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen 

Kilde:  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2009), ”Bolighandel, Ydelser fra ejendomsmæglere og advoka-

ter”, tabel 7. 

 

 

Tabel 16 Salærer i køberrådgivning i 2002 og 2007 
  Berigtigelse 2002 Berigtigelse 2007 Rådgivning 2002 Rådgivning 2007 

Ejendomsmæglere 5.000 kr. 5.200 kr. 7.500 kr. 7.200 kr. 

Advokater 6.300 kr. 5.900 kr. 9.500 kr. 7.500 kr. 
 

Kilde:  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2009), ”Bolighandel, Ydelser fra ejendomsmæglere og advoka-

ter”, tabel 9. 

 

I skatteklagesager dækker staten helt eller delvist klientens udgifter til sagkyndig bistand, 

hvis klienten er en fysisk person. Derfor er det muligt at sammenligne advokaternes pri-

ser med de priser, som andre rådgivere tager. Prissammenligningen viser, at advokater-

nes timepriser ligger 10 pct. over gennemsnittet for de forskellige rådgivere, mens reviso-

rernes priser ligger 12 pct. under gennemsnittet. Det betyder, at forskellene er mindre end 

i 2004, hvor advokaternes timepriser lå 21 pct. over gennemsnittet,63 jf. Tabel 17. 

                                                                                                                                                                       
63 Copenhagen E onomi s (2004), ”Advokat ran hen, Konkurren eforhold og li eralisering”, ta el 15. 
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Tabel 17 Timepriser i skattesager 
      2004   2011 

      Timepriser Indeks   Timepris Indeks 

Advokat     1.976 121 
 

2.615 113 

Revisor     1.468 90 
 

2.107 91 

Konsulent i driftsøkonomi   940 57 
 

1.533 66 

Ligestillede     906 55 
 

1.604 69 

Blanding af flere   2.010 123 
 

2.293 99 

I alt     1.600 100   2.323 100 
 

Note:  Timepriserne vedrører alle skatteklagesager i 2011, som har givet anledning til udbetaling af godtgørel-

se til sagkyndig bistand. 79 pct. af sagerne blev afgjort inden for det administrative klagesystem, mens 

de resterende 21 pct. blev afgjort inden for domstolene, hvor kun advokater har adgang til at repræ-

sentere deres klienter. Da en væsentlig del af advokaternes sager blev ført inden for domstolene, for-

klarer dette til dels, at advokaterne i gennemsnit modtog højere honorarer end andre rådgivere – sager 

som føres inden for domstolene er typisk de mest komplicerede og fagligt krævende. 

Den gennemsnitlige udbetaling af godtgørelse pr. sag er faktisk faldet i sager inden for domstolene (By-

retten og Højesteret), mens godtgørelserne er steget i sagerne inden for det administrative klagesy-

stem (Landsskatteretten og Skatteankenævnet).   

Kilde:   Copenhagen Economics på baggrund af Skatteudvalget 2011-2012, ”Redegørelse om sager om omkost-

ningsgodtgørelse i 2011” og Skatteministeriet, ”Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 

2004”.  

 

Der er imidlertid flere forhold, der gør, at man kan forvente højere priser i advokatbran-

chen end i andre rådgivningsbrancher.  

 

For det første er priserne højere, jo mere kompleks rådgivningen er, fordi der kræves 

bedre rådgivere. I nogle sager, fx skattesager, kan der være en tendens til, at klienterne 

benytter advokater til de mest komplekse sager, mens de bruger andre rådgivere i mindre 

komplekse sager. Ca. 60 pct. af omkostningsgodtgørelsen64 til advokater stammer fra 

retssager i landsret og Højesteret, hvor andre rådgivere ikke fører sager.  

 

For det andet indeholder advokaters timepriser samtlige omkostninger65. Timepriserne 

for andre rådgivere indeholder normalt kun omkostninger til selve rådgiveren, mens fx 

sekretærbistand faktureres separat. Den reelle prisforskel kan derfor være overvurderet i 

ovenstående tabel, fordi advokater fakturerer færre, men dyrere, timer end andre rådgive-

re. 

 

For det tredje er timeprisen højere, jo hurtigere sagen skal løses, fordi det kan være nød-

vendigt at tilsidesætte andre opgaver undervejs. Det betyder igen, at det kan være nød-

vendigt at arbejde med en vis overkapacitet for at kunne håndtere store opgaver med kort 

varsel. Advokater arbejder ofte under tidspres, fordi de beskæftiger sig med kriserådgiv-

ning. 

 

                                                                                                                                                                       
64  60 pct. af omsætningen og 42 pct. af sagerne. 
65  Denne praksis følger af De Advokatetiske Regler 
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For det fjerde er andelen af højtuddannede i advokatbranchen steget med 33 pct. i perio-

den 2002 til 2011, hvilket afspejler behovet for flere specialister og færre generalister.66  

 

Eksemplerne i Tabel 16 og Tabel 17 tyder på, at selvom priserne for advokatydelser i man-

ge tilfælde er højere end priserne for andre rådgivere, så er der en tendens til at denne 

prisforskel aftager over tid. Fx var advokaternes timepriser i skatteklagesager 34 pct. 

højere end revisorernes i 2004, mens de kun var 24 pct. højere i 2011. 

 

Desuden er der flere tegn på, at advokater i dag oplever øget priskonkurrence og faldende 

priser for deres ydelser – især inden for erhvervskundesegmentet, der udgør langt stør-

stedelen af branchens omsætning. Flere advokatvirksomheder, som vi har interviewet, 

oplyser fx, at de har oplevet et markant fald i deres timehonorarer inden for erhvervskun-

desegmentet.   

 

De faldende priser hænger sammen med et fald i efterspørgslen efter advokatydelser. 

Faldet i efterspørgslen antydes meget klart af den faldende omsætning i advokatbran-

chen, og skyldes først og fremmest den finansielle krise. Den finansielle krise har påvirket 

advokatbranchen med en vis forsinkelse. Dette skyldes at advokatbranchen i første om-

gang oplevede en tilgang af nye opgaver i form af konkurser, rekonstruktioner og erstat-

ningssager. Det tyder dog på at denne tendens har toppet i 2012, og de seneste fremskriv-

ninger tyder på et betydeligt fald i brancheomsætningen, jf. Figur 7 Udviklingen i 

advokatbranchens omsætning 

 

                                                                                                                                                                       
66  Danske Advokater (2013), ”Danske Advokaters  idrag til Produktivitetskommissionens ar ejde”.  
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Figur 7 Udviklingen i advokatbranchens omsætning 2007-2013 
 

 
 
Note:  Omsætningstal i mio. kroner. Omsætningstal for 2012 og 2013 er fremskrevet på baggund af aktuelle 

momsstatistikker 

Kilde:  Danske Advokater (2014) ”Advokatbranchen i tal 2014” 

 

I lyset af den finansielle krise, er erhvervsklienter blevet mere opmærksomme på at redu-

cere omkostningsniveauet til eksterne ydelser, herunder advokatydelser. Dette kommer 

bl.a. til udtryk ved, at større erhvervskunder i stigende grad efterspørger faste priser, eller 

sætter deres advokatopgaver i udbud. De opfordrer dermed advokatvirksomhederne til at 

konkurrere med hinanden om de enkelte opdrag, eller om hele rammekontrakter. Disse 

forhold bevidner at konkurrencen om erhvervskunderne fungerer, og er virksom i praksis. 

 

Indirekte sammenligning af priser 

En indirekte metode til at sammenligne prisniveauer i mellem forskellige brancher, kunne 

være at sammenligne overskudsgraden (profitmarginen) i mellem brancherne. Dette giver 

dog kun mening, hvis virksomhederne og deres regnskaber er sammenlignelige. Dette 

indebærer at virksomhederne skal have samme politik for sammensætning af partnernes 

indkomstpakke (løn, bonus og ejerandel af overskud). I modsat fald risikerer man fejlag-

tigt at konkludere at virksomheder som fx er tilbageholdende med udbetaling af grundløn 

til partnerne, har en meget høj indtjening, jf. Boks 11. 
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Boks 11 Regnskabsanalyse og ejerskabsformer 
 
Advokatvirksomheder er generelt partnerejede, og profitmaksimering indebærer derfor, 
at der skabes den størst mulige indkomst for partnerne.  
 
Partnere får typisk deres indtægt fra tre forskellige kilder: løn, partnerbonus, samt en 
ejerandel af overskuddet (hvad enten overskuddet spares op i virksomheden eller udbeta-
les direkte i form af udbytte). Partnernes samlede indkomst (aflønning) kan derfor i prak-
sis kombineres på flere forskellige måder, som vil afspejles forskelligt i virksomhedernes 
regnskaber – men som ikke desto mindre giver nøjagtigt den samme indkomst til part-
nerne, jf. Tabel 18. 
 
 

Tabel 18 Beregning af partnerindkomst, 3 scenarier 
 Regnskabstal A B C 

 Omsætning 100 100 100 

 Løn til ikke-partnere og andre omkostninger 70 70 70 

 Løn til partnere 20 20 10 

 Partnerbonus 10 0 0 

 Regnskabsmæssigt overskud 0 10 20 

  
   

 Nøgletal 
   

 Partnerindkomst 30 30 30 

 Overskudsgrad 0 10 20 

  
    

Note:  Eksemplet er regnet uden skat 

Kilde:  Copenhagen Economics 

 
En overfladisk regnskabsanalyse ville føre til den fejlagtige konklusion, at virksomhed C 
er langt mere profitabel end virksomhed A og B. Men reelt er økonomien i virksomheder-
ne nøjagtigt den samme, og ejernes indkomst – dvs. summen af partnernes løn, bonus og 
ejerandel af overskuddet – er den samme i alle tre virksomheder. 
 
 

Kilde:  Copenhagen Economics 

 

Hvis man sammenligner advokatbranchen, som er 100 pct. partnerejet, med andre bran-

cher, er det vigtigt at sammenligne med andre partnerejede virksomheder – eller at fore-

tage nødvendige korrektioner før en meningsfuld sammenligning er mulig. Disse korrek-

tioner vil dog i praksis kræve specifikke data om partneraflønning, hvilket i høj grad er 

utilgængeligt, og derfor heller ikke er praktisk relevant.  

Nye prismodeller 

Konkurrencen mellem juridiske rådgivere illustreres også ved brugen af nye prismodeller. 

Flere advokater, som vi har interviewet, oplyser, at de stadigt hyppigere bruger nye pris-

modeller som fastprisaftaler og todelte priser – afhængigt eller ikke afhængigt af sagens 

udfald.67 Dette gælder især over for større erhvervskunder, men også over for mindre 

                                                                                                                                                                       
67  Prissætning er imidlertid et meget konkurrencefølsomt område, hvilket har gjort, at advokatvirksomheder ikke har villet 

udlevere tal om omfanget af nye prismodeller.  
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kunder, herunder privatklienter, i forbindelse med ydelser af standardmæssig karakter, 

som fx boligkøb. 

 

De advokatvirksomheder, som vi har interviewet, fortæller endvidere, at de i højere grad 

tilbyder klienterne faste priser for deres ydelser. Dette hænger sammen med, at mange 

klienter er blevet mere omkostningsbevidste i lyset af den finansielle krise. Klienter kræ-

ver derfor forudsigelighed i omkostningerne til eksterne ydelser, herunder juridiske ydel-

ser. Store erhvervsklienter har derfor også udbud, hvor kompetente advokatkontorer 

inviteres til at deltage. Endelig oplyser de advokatvirksomheder, som vi har interviewet, 

at en værdibaseret honorering, hvor honoraret afhænger af sagens resultat, i stigende 

grad vinder frem. 
 

I et notat til Moderniseringsstyrelsen, henviser Danske Advokater til forskellige prismo-

deller i advokatbranchen, jf. Boks 12 
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Boks 12 Alternative prismodeller 
 

”Samtidig ses der en tendens til, at større erhvervsklienter bringer hele eller dele af 

deres køb af advokatydelser i udbud. (…), evnen til at komme med kreative og inno-

vative løsninger, andre ydelser som en del af aftalen (fx klippekort til køb af mere 

standardiserede ydelser inden for en nærmere defineret grænse, adgang til advokat-

virksomhedens vidensbaser, interne uddannelse eller adgang til at kunne følge status 

og udvikling i sine egne sager on-line) vinder frem.”68   

 

Fast pris 

Der aftales et fast honorar for den samlede løsning af en konkret opgave baseret på 

nogle specifikke forudsætninger. 

 

Prisspænd med fast loft (cap) 

Advokaten og kunden aftaler et fast loft for, hvad kunden maksimalt skal betale for en 

konkret ydelse. Faste priser for den samlede opgave eller ”fast loft” på honoraret stør-

relse benyttes oftere og oftere af advokatvirksomhederne forud for igangsættelsen af 

større opgaver særligt M&A, outsourcing, børsintroduktioner, m.v. 

 

Blended rates 

Blended rates er en sammensat pris, der består af en vægtning af de forskellige med-

arbejdertypers deltagelse i løsningen af en opgave og deres timepriser. Der afregnes 

altså ud fra en fast gennemsnitlig timepris på en opgave, uanset hvilke jurister (part-

nere, advokater eller advokatfuldmægtige) der arbejder på en konkret sag og leverer 

rådgivningen. Denne type prismodel anvendes primært i udlandet.  

 

Værdibaseret honorering/Success fee 

Ved værdibaseret honorering (success fee) er prisen bestemt af værdien for kunden, 

snarere end det arbejde, der er udført. Resultatet er afgørende – det vil sige, at hono-

raret forøges, hvis sagens resultat bliver positivt for kunden. Der indgås en aftale om 

en honorering, der står i forhold til sagens resultat qua forskellige succeskriterier69. De 

Advokatetiske Regler angiver at advokater ikke må modtage en andel af det udbytte, 

der måtte opnås ved gennemførelse af en sag som honorar, jf. De Advokatetiske Reg-

ler § 16.2.  

 

Kilde:  Danske Advokater (2012), ”Praksis og standarder vedr. prisoverslag, honorar og afregning i advokat-

branchen”, Notat fra Danske Advokater til Moderniseringsstyrelsen, juni 2012. 

2.5 Efterspørgslen efter juridisk rådgivning  
Når vi undersøger efterspørgselssiden, dvs. klienter, der køber juridisk rådgivning, står 

det klart, at parametre som faglige kompetencer og klientens tillid til advokaten ofte er 

afgørende for valget mellem forskellige advokater, mens rådgivningens pris spiller en 

mindre vigtig rolle.  

 

Analysebureauet Advice har i 2014 undersøgt privatpersoners efterspørgsel efter advokat-

ydelser. Undersøgelsen viser, at faglige kompetencer og klientens tillid til advokaten er de 

                                                                                                                                                                       
68  Danske Advokater (2012)m ”Praksis og standarder vedr. prisoverslag, honorar og afregning i advokat ran hen”, Notat fra 

Danske Advokater til Moderniseringsstyrelsen, juni 2012, s. 5. 
69  Hvis forholdet mellem honorar og resultat af sagen kan sættes på en matematisk formel (advokaten skal have en andel af 

det beløb, som advokaten måtte opnå for klienten), vil det være i strid med De Advokatetiske Regler – såkaldt Pactum de 

Quota Litis. 
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vigtigste kriterier for valget af advokat. Derudover angives advokatens specialistviden og 

pris også som vigtige kriterier for forbrugerens valg. Dette fremgår af Tabel 19. 

 

Tabel 19 De vigtigste kriterier for valg af advokat 2014 
 Kriterium Andel 

 Faglig kompetence 56% 

 Tillid 50% 

 Specialist på området 48% 

 Pris 46% 

 Ærlighed 43% 

 Anbefalet af venner/familie 43% 

 Forståelse for problemstilling 43% 

 Renommé/omdømme 33% 

  
  

Note:  Tabellen viser de kriterier som oftest blev angivet som værende af afgørende betydning for forbruge-

rens valg af advokat 

Kilde:  Advice (2014) ”Meningsmåling om advokatvalg” 

 

Samme undersøgelse viser endvidere, at hhv. 74 og 68 pct. af forbrugerne angiver faglige 

kompetencer og tillid til advokaten som meget vigtige kriterier, mens kun 22 pct. af for-

brugerne anser prisen som meget vigtig, jf. Tabel 20. 

 

 

Tabel 20 Vigtigheden af forskellige kriterier for valg af advokat 

2014 
 Kriterium Meget vigtigt Vigtigt Hverken/eller Mindre vigtigt 

 Faglig kompetence 74 21 2 1 

 Tillid 68 27 3 3 

 Omdømme 38 47 11 3 

 Pris 22 46 19 10 

 Bor i lokalområdet 9 23 33 23 

  
   

 
 

Note:  Tabellen viser forbrugernes vurdering af vigtigheden i 5 centrale kriterier for valget af advokat. Ræk-

kerne summer pga. afrunding ikke til 100 i alle tilfælde. 

Kilde:  Advice (2014) ”Meningsmåling om advokatvalg” 

 

Desuden svarer 70 pct. af forbrugerne i undersøgelsen, at de vil vælge advokat på bag-

grund af vedkommendes faglige omdømme, fordi det øger sandsynligheden for et gunstigt 

udfald. Kun 15 pct. vil vælge advokat på baggrund af prisen, fordi prisen forventes at have 

en lille betydning for kvaliteten af advokatens arbejde.70 

 

For den enkelte forbruger er det derfor tydeligvis vigtigere at få en god rådgivning end at 

få en billig rådgivning. Dette billede understøttes også af en anden nyere undersøgelse 

foretaget af Megafon i 2012. Undersøgelsen viser, at faglighed, kompetencer og advoka-

                                                                                                                                                                       
70  Advi e (2014) ”Meningsm ling om advokatvalg”. 
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tens troværdighed spiller en større rolle for valget af advokat end prisen for rådgivningen, 

jf. Tabel 21.   

  

Tabel 21 De vigtigste kriterier for valg af advokat 2012 
 Kriterium Andel 

 Fagligt dygtig – kvalificeret 69% 

 Troværdig 44% 

 Pris 39% 

 Erfaring 28% 

 Let forståeligt sprog 19% 

 Hurtig sagsbehandling 16% 

 Specialist 16% 

 Loyalitet 15% 

 Ved ikke 6% 

  
  

Note:  Tabellen viser andel af respondenter (i pct.), der angav kriteriet som afgørende for deres valg af 

advokat.  

Kilde:  Megafon (2012) for Ret & Råd 

 

Advices undersøgelse fra 2014 viser også hvilke kriterier, der har været afgørende for 

fravalget af advokatrådgivning i forbindelse med en juridisk problemstilling. Her angiver 

forbrugerne oftest, at fravalget skyldtes, at problemstillingen var for lille til advokatbi-

stand, at de vurderede en anden type rådgiver som mere egnet. Dette fremgår af Tabel 22. 

 

Tabel 22 Årsager til fravalg af advokat frem for anden rådgiver 
 Årsag Andel 

 Problemstillingen var for lille til advokatbistand 33% 

 Vurderede at anden rådgiver var mere egnet 30% 

 Det var for dyrt 28% 

 Havde ikke overvejet at anvende advokat 21% 

 Anden årsag 14% 

  
  

Note:  Tabellen viser andelen af respondenter som angav årsagen som en begrundelse for fravalget af advo-

kat da de modtog juridisk rådgivning. 

Kilde:  Advice (2014) ”Meningsmåling om advokatvalg” 

 

Det tyder på, at forbrugerne fravælger advokat, når problemstillingen er lille og ikke ret-

færdiggør den pris, som advokatrådgivning kræver. Prisen for rådgivningen er også angi-

vet som en konkret barriere for at vælge advokater frem for andre rådgivere. Høje salærer 

som barriere kan forstærkes af forbrugernes manglende viden om deres juridiske ret-

tigheder. Advices undersøgelse peger eksempelvis på, at kun 24 pct. af forbrugerne er 

bekendt med, at de har krav på en skriftlig prisoplysning ved brug af en advokat. 71  

 

En undersøgelse udført af Epinion viser ligeledes, at pris er den vigtigste grund for virk-

somheder til fravalg af advokat frem for anden rådgiver, jf. Tabel 23. 

                                                                                                                                                                       
71  Advi e (2014) ”Meningsm ling om advokatvalg”  
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Tabel 23 Virksomheders vigtigste grunde til fravalg af advokat 

frem for anden rådgiver 
Kriterium Andel 

Pris 26% 

Faglighed 11% 

Kompetence 6% 

Troværdighed 2% 
 

Kilde:  Epinion (2011), ”Image og omdømme”, del 3. Drivere for til- og fravalg af advokater.  
 

 

Til trods for at pris er en barriere, er advokater den hyppigst anvendte rådgiver for virk-

somhederne. En markedsanalyse foretaget af Tranberg Marketing i 2010 viser, at stort set 

alle virksomheder med mere end 5 ansatte bruger advokater, mens dette kun gælder for 

ca. en tredjedel af virksomheder med mindre end fem ansatte. De større virksomheder 

bruger i gennemsnit 15 pct. mere på advokatydelser end på revisorydelser, mens det for 

de små virksomheder gælder, at når de endelig køber advokatydelser, så bruger de næsten 

fire gange så meget, som de bruger på revisorer.72 Dette hænger sandsynligvis sammen 

med, at små virksomheder kun anvender revisorer i forbindelse med små opgaver, fx 

årsregnskabet mv., hvilket også omtales i Tranbergs rapport.   

 

Meget tyder altså på, at selvom pris er en vigtig parameter for både privatpersoner og 

virksomheder, er det vigtigere at få en god rådgivning end at få billig rådgivning. Det 

betyder, at advokater konkurrerer mere på kvalitet end på pris.73 Det er dog ikke ensbety-

dende med, at advokater slet ikke konkurrerer på pris. Pris og kvalitet kan dog være tæt 

forbundne, og høje salærer i advokatbranchen kan reflektere kvaliteten af ydelsen og 

sagens betydning for klienten.  

 

Professor George Yarrow og Dr Christopher Decker skriver i deres rapport om advokat-

branchens økonomiske betydning: 

 
”It would be wrong, on the basis of available evidence, to conclude that lawyers do 
not compete on prices at all. As noted above, price and quality can be closely associa-
ted, and in well functioning markets the price that a service provider can charge is 
often related to the quality of service provided. (i.e.: higher quality providers can 
charge higher prices, reflecting their skills).” 74 

 

Når faglighed og renommé er meget vigtige parametre, betyder det også, at der er kunde-

loyalitet i advokatbranchen. Advices forbrugerundersøgelse fra 201475 viser, at 71 pct. af 

forbrugerne går til den advokat, de plejer at bruge. Samtidig benytter privatpersoner pri-

mært advokater, de har fået anbefalet af familie, venner eller kolleger. Advokaters re-

nommé har altså også stor betydning for kunderekrutteringen. 

                                                                                                                                                                       
72  Tran erg Marketing (2011), ”En analyse af advokat ran hens markedssituation og udviklingsmuligheder”, s. 14 og s. 94. 

Undersøgelsen er baseret på 45 kvalitative interviews. 
73  Epinion (2011), ”Image og omdømme”, del. 4 ”Kendska ,  rug og kommunikationskanaler”. Familie, venner og kolleger er 

den primære kontaktkanal for privatpersoner, mens samarbejdspartnere er den primære kontaktkanal for virksomheder.   
74  Professor George Yarrow og Dr Christopher Decker (2012),”Assessing the economic significance of the professional legal 

servi es se tor in the European Union”, afsnit 4.2.  
75  Advi e (2014) ”Meningsm ling om advokatvalg”.  
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Kapitel 3 

3 Behovet for regulering 

I langt de fleste lande er advokatbranchen reguleret – dette er også tilfældet i Danmark.  

 

Reguleringen af branchen har først og fremmest til formål at sikre, at forbrugerne får høj 

kvalitet i deres rådgivning, og at samfundet kan bygge på et velfungerede retssystem. 

Reguleringen er nødvendig for at løse de markedsfejl, som kunne opstå i et frit og uregu-

leret marked. I dette kapitel beskriver vi de to væsentligste markedsfejl, som er relevante 

for advokatbranchen – asymmetrisk information og eksterne virkninger.  

 

Asymmetrisk information opstår, når den ene part – advokaten – er bedre informeret om 

kvaliteten af sin service end den anden part – klienten. Asymmetrisk information kan føre 

til dalende kvalitet i et ureguleret marked, fordi forbrugerne ikke er i stand til at identifi-

cere og frasortere dårlige advokater eller dårligt advokatarbejde. Problemet med asymme-

trisk information er ikke unikt for advokatbranchen. Andre liberale erhverv, fx revisorer 

og ejendomsmæglere, stiller derfor krav til både adfærd og uddannelse.  

 

Eksterne virkninger (eksternaliteter) opstår, når advokater skaber omkostninger eller 

fordele for tredjeparter gennem deres arbejde – fx når en del af sagsomkostningerne i 

forbindelse med retssager betales af staten. Omvendt skaber advokater også samfunds-

mæssige gevinster for tredjeparter, fx når afgørelser i retssager danner præcedens for 

fremtidige sager. En velfungerende advokatbranche er også med til at sikre grundlaget for 

et effektivt forretningsmiljø, hvor kontrakter kan indgås og håndhæves effektivt, hvilket 

er en vigtig drivkraft for vækst. Dette er bl.a. tydeliggjort i Verdensbankens doing busi-

ness index, hvor håndhævelse af kontrakter – foruden flere andre juridiske rammebetin-

gelser – indgår som konkrete parametre i evalueringen af landenes forretningsklima.76  

 

Vi konkluderer, at der er behov for en vis grad af regulering i den danske advokatbranche, 

fordi der kan opstå betydelige markedsfejl på et helt frit marked. Det er derfor naturligt, 

at Danmark har en advokatregulering. I Danmark er der en regulering af adgang (fx ejer-

krav og møderet) og adfærd (fx delt regulering). Denne regulering følger af specifik natio-

nal lovgivning (fx Retsplejeloven), generel dansk lovgivning (fx Markedsføringsloven) og 

EU-bestemmelser (fx Servicedirektivet), jf. Tabel 24. 

 

 

                                                                                                                                                                       
76  Kilde: www.doingbusiness.org (2014) 

http://www.doingbusiness.org/
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Tabel 24 Regulering af advokatbranchen i Danmark 

Regulering Område Centrale reguleringer i praksis 

Retsplejeloven Møderet 
Advokaters møderet for domstole 

 

 Uddannelse 

Cand. (jur.) – fuldmægtig praktik 

Advokateksamen – Retsprøve 
Løbende efteruddannelse 

 Adfærd 
Regler for god advokatskik 

Pligtmedlemskab af Advokatsamfundet 

 Ejerskab 
Regulering af internt og eksternt ejerskab 

Regulering af bestyrelsesadgang 

Forbrugeraftaleloven Adfærd Prisoplysningsregler 

Markedsføringsloven Adfærd Prisoplysningsregler 

Servicedirektivet (EU) Adfærd Prisoplysningsregler 

 Ejerskab Advokaters ejerskab i rådgivningsvirksomheder 

 Møderet 
Harmonisering af godkendelsesprocedurer 
Fjernelse af urimelige barrierer for EU advokater 

De Advokatetiske Regler Adfærd Praksisfortolkning af god advokatskik 

Tjenesteydelsesdirektivet (EU) Ejerskab 
Facilitering af EU advokaters etablering af advokatvirksomhed 

(Non-diskrimination og proportionalitet) 

 Møderet 
Facilitering af EU advokaters etablering og praksis 

(Non-diskrimination og proportionalitet) 

 Adfærd 
Tilskyndelse til harmonisering af adfærdskodekser 

(Non-diskrimination og proportionalitet) 

Etableringsdirektivet (EU) Uddannelse 
Imødekommelse af beskikkede advokater inden for EU 

(Non-diskrimination og proportionalitet)  

 Møderet 
Facilitering af EU advokaters etablering og praksis 

(Non-diskrimination og proportionalitet) 

Hvidvaskloven Adfærd Administration af – samt modtagelse af betaling  

 

 

Kilde:  Copenhagen Economics – på baggrund af Advokatsamfundets oplysninger vedrørende særlig advokat-

regulering (www.advokatsamfundet.dk) 
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3.1 Grundlaget for regulering 
Reguleringen af advokatbranchen skal afveje en række hensyn af både økonomisk og 

ikke-økonomisk karakter. Eksempelvis skal reguleringen imødekomme hensynet til bor-

gernes retssikkerhed og sikre adgangen til et velfungerende retssystem. 

  

Økonomer tager sædvanligvis udgangspunkt i et frit og ureguleret marked, som giver de 

bedste samfundsøkonomiske løsninger, hvor ressourcer udnyttes optimalt. Der findes dog 

klare undtagelser, når der opstår markedsfejl – dvs. når visse omstændigheder gør, at et 

frit marked ikke sikrer en samfundsøkonomisk effektiv løsning.  

 

Det er vanskeligt for klienterne at bedømme kvaliteten af advokatydelser. Advokater sæl-

ger viden, som klienterne ikke selv har. Der er derfor en informationsasymmetri mellem 

klient og advokat, fordi advokaten er bedre i stand til at vurdere kvaliteten af sin rådgiv-

ning end klienterne. Informationsasymmetri kan føre til to slags problemer, som vil for-

ringe kvaliteten af advokatydelser. 

 

Det første problem er, at klienterne ikke er i stand til på forhånd at identificere og fravæl-

ge de dårlige advokater. Dette vil underminere markedet for de øvrige advokater, fordi det 

går ud over advokatbranchens renommé, så branchen bliver mindre attraktiv for de gode 

advokater, fordi de ikke vil blive tilstrækkeligt belønnet for deres indsats. Resultatet kan 

derfor meget vel blive en generel forringelse af kvalitetsniveauet i rådgivningen. Økono-

mer kalder dette problem adverse selection. Problemet opstår, inden aftalen mellem kli-

ent og advokat indgås.77  

 

Det andet problem er, at klienterne ofte ikke er i stand til at vurdere kvaliteten af det ar-

bejde og den rådgivning, som advokaten faktisk udfører. Dette vil underminere markedet, 

fordi advokater og andre juridiske rådgivere kan yde dårlig rådgivning, uden at klienten 

opdager det. Dette problem benævnes moral hazard, og det opstår, efter at aftalen mel-

lem klient og advokat er indgået.  

 

I advokatbranchen kan moral hazard opstå på flere måder. En mulighed er, at advokaten 

ikke er tilstrækkeligt grundig i sit arbejde, da klienten har meget ringe mulighed for at 

føre kontrol med og evaluere dette arbejde.78 En anden mulighed er, at advokaten ikke 

leverer de ydelser, som gavner klienten mest muligt, fx ved at bringe en sag for retten, 

som det i virkeligheden ikke kan betale sig at føre.  

 
I den økonomiske litteratur findes flere klassiske og illustrative eksempler på konsekven-
serne af asymmetrisk information samt de relaterede fænomener adverse selection og 
moral hazard, jf. Boks 13. 
 
 

                                                                                                                                                                       
77  Se fx Steven, F., and Love, J. (2000),”Regulation of the legal profession”, og Gallouj, C. (1997), ”Asymmetry of information 

and the service relationship: selection and evaluation of the service provider”, International Journal of Service Industry 

Management, Vol. 8, s. 42-64.  

  
78  Se fx Emons, W. (1997), “Creden e Goods and Fraudulent Experts”, the RAND Journal of Economics, Vol. 28, s. 107-119, og 

Addison, J., Barrett C., and Sieben, W. (1997) “Labour markets in Europe, Issues of Harmonization and Regulation”, Lon-

don, Dryden Press 1997, s. 69. 
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Boks 13 Adverse selection og moral hazard 
 

Adverse selection 

Adverse selection illustreres typisk med markedet for brugte biler. Der findes givetvis 

både gode og dårlige biler på brugtmarkedet, men det er kun sælgeren, som kender 

bilens sande kvalitet– køberen er væsentligt dårligere stillet i forhold til at vurdere 

kvaliteten. Som en konsekvens vil købere af brugte biler være tilbageholdende i deres 

betalingsvillighed, da de løber en risiko for at købe en dårlig bil. Dette vil bevirke, at 

de gode biler forsvinder fra markedet, fordi sælgerne ikke kan få en tilstrækkeligt høj 

pris for dem. Resultatet bliver, at der kun findes dårlige biler på brugtmarkedet – 

asymmetrisk information forårsager derfor en kvalitetsforringelse i markedet. 

 

Moral hazard   

Det klassiske eksempel på moral hazard tager udgangspunkt i bilforsikring. I dette til-

fælde er der tale om asymmetrisk information mellem den forsikrede og forsikrings-

selskabet. Vel vidende, at en bil er forsikret, har ejeren et reduceret incitament til at 

passe på den – i forhold til, hvis den ikke var forsikret. Ejeren af bilen vil derfor fx væ-

re mindre påpasselig med, hvor han parkerer sin bil. 

 
 

Kilde:  Akerlof, G. (1970), ”The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”. Quar-

terly Journal of Economics. 84(3), Holmström, B. (1979),”Moral hazard and observability”, Bell Journal 

of Economics 10(1). 

 

Mekanismer til begrænsning af asymmetrisk information 

Der findes imidlertid en række mekanismer, som kan reducere problemer, som skyldes 

asymmetrisk information, herunder regulering og licenser, garantier, tests og professio-

nelt renommé. Disse mekanismer er opsummeret i Tabel 25. 

 

Tabel 25 Mekanismer til begrænsning af problemer med asym-

metrisk information 
 Instrument  Eksempel Mekanisme 

Regulering og licenser 

 Beskikkelse af advokater  
 Normer for god advokatskik 

 Tilsyn fra Advokatrådet  

 Advokatnævnets sanktionering af adfærd i strid med reglerne 

 Certificeringsordninger 

Regulering 

Renommé 

 Genkøb 

 Anbefalinger fra andre brugere 

 Webbaserede ratingtjenester  

Marked 

Tests 
 Internationale ratings 

 Tildeling af møderet til landsret  
Marked 

Garantier  No cure – no pay  Marked 
 

Kilde:  Copenhagen Economics samt NOU (2002), ”Rett til rett”, Justis – og Politidepartementet, JD-NOU 

2002-18 
 

 

Regulering og licenser 

Regulering og licenser er redskaber til at reducere asymmetrisk information. Disse red-

skaber benyttes i den danske advokatbranche. Advokater skal opfylde visse uddannelses-
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krav for at få beskikkelse, og der er tillige krav om løbende efteruddannelse. Det reducerer 

problemet med adverse selection, fordi alle advokater dermed skal opfylde en konkret 

minimumsstandard, inden de får lov til at praktisere som advokat.  

 

Advokaters adfærd reguleres desuden ud fra reglerne om god advokatskik, som defineret i 

retsplejelovens § 126 og som fortolket af Advokatnævnet og af domstolenes retspraksis. 

Advokatrådet fastsætter De Advokatetiske Regler ud fra eksisterende nævns- og retsprak-

sis og ud fra en forventning om, hvad gældende ret vil være på de områder, hvor der end-

nu ikke findes nævns- og retspraksis. De Advokatetiske Regler er vejledende og dermed 

ikke bindende ved lov. De fleste sager i Advokatnævnet – over 70 pct. – omhandler ad-

færdssager, hvor klienter klager over for langsom sagsbehandling, mangel på grundighed, 

advokatens interessekonflikter mv.79  

 

En række specialforeninger for advokater har indført certificeringsordninger, der skal 

være med til at sikre klienterne bestemte processer eller specialister med høj viden inden 

for et bestemt område. Et eksempel er Danske IT-Advokater, som er en brancheorganisa-

tion for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med IT og tele-

kommunikation. Der stilles en række krav for at blive medlem og dermed certificeret IT-

advokat, fx viden om området, erfaring inden for områdets faglige standarder mv. Et 

andet eksempel er Danske Insolvensadvokater, som har til formål at sikre en høj faglig 

standard inden for rekonstruktion, afvikling af insolvente virksomheder og konkursbe-

handling. Ligeledes stilles der en række krav for certificering som Insolvensadvokat.80  

 

Advokatnævnets kendelser reducerer problemet med moral hazard i advokatbranchen, 

fordi advokaterne får en tilskyndelse til at levere en god indsats for at undgå at få en ken-

delse imod sig i Advokatnævnet. Advokatnævnets kendelser reducerer også problemet 

med adverse selection, da alle sager, der fører til idømmelse af bøder på 10.000 kr. eller 

derover, offentliggøres. Dette giver klienterne mulighed for at undersøge, hvilke advoka-

ter, der er blevet idømt bøder af Advokatnævnet.  

 

Endvidere bidrager Advokatrådets tilsyn også til at hæve kvaliteten i advokatbranchen. 

Advokatrådets tilsyn indebærer nemlig, at Advokatrådet af egen drift rejser sager mod 

advokater, der overtræder god advokatskik. Advokatrådet har i flere tilfælde rejst sager, 

bl.a. ud fra medieomtale, selvom der ikke har foreligget en klage. Dette tilsyn giver således 

en ekstra disciplinerende effekt på advokatbranchen.  

 

Renommé 

Renommé er formodentlig det vigtigste redskab til at reducere problemerne med asym-

metrisk information. De advokater, som yder en god indsats, vil også kunne opbygge et 

godt renommé, som gør dem i stand til at tiltrække nye klienter og fastholde nuværende 

klienter. Omvendt vil en dårlig indsats føre til et fald i omdømmet og betyde, at advokaten 

får vanskeligere ved at tiltrække klienter. Når der sker mange genkøb, så klienten gradvist 

lærer advokatens kvaliteter at kende, fordi klienten benytter samme advokat i flere sager, 

bliver problemerne med asymmetrisk information mindre med tiden. Flere webbaserede 

tjenester, heriblandt Trustpilot.dk og Yelp.dk, giver forbrugerne mulighed for at anmelde 

                                                                                                                                                                       
79  Advokatnævnets årsberetning 2012 
80  Se http://itadvokater.dk/foreningen/ og http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=4 
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og vurdere de advokatydelser, som de har købt.81 Dette udgør et praktisk redskab til at 

vurdere og påvirke advokaternes renommé og dermed til at reducere problemerne med 

asymmetrisk information.  

 

Tests 

Tests, hvor en sagkyndig tredjepart vurderer kvaliteten af forskellige advokaters arbejde, 

kan også benyttes til at reducere problemerne med asymmetrisk information. I Norge har 

man fx benyttet en række tests til at afsløre advokaternes kvalitet, hvor erfarne advokater 

bliver bedt om at vurdere og rangere kollegaer.82 I Danmark kan tildelingen af møderet for 

landsret betragtes som en test, der giver et signal om advokatens kvalitet.  

 

Endvidere kan ansættelse i en velrenommeret advokatvirksomhed ses som et kvalitets-

stempel, der viser, at advokatens kollegaer anerkender advokatens kvaliteter. Endelig 

foretager internationale juridiske opslagsværker, som fx The Legal 500 – Europe, Middle 

East and Africa, ratings af de store advokatvirksomheder, hvor de bedømmes ud fra de-

res transaktioner i løbet af året samt ud fra interviews med in-house jurister ansat i dan-

ske og udenlandske virksomheder. Disse opslagsværker foretager også vurderinger af 

enkeltadvokater og advokatvirksomheder inden for konkrete juridiske fagområder. Pri-

vatklienterne har imidlertid ikke meget gavn af disse tests, fordi disse klienter ofte benyt-

ter små advokatvirksomheder, som ikke er omfattet.  

 

Garantier 

Garantier er et sidste redskab, som kan anvendes til at reducere problemerne med asym-

metrisk information. Garantier virker imidlertid kun, hvis man efterfølgende kan vurdere, 

om garantien er opfyldt. Og det er vanskeligt med advokatydelser, fordi klienterne ikke 

ved, om deres sag kunne have fået et bedre udfald med en bedre advokat. Advokatydelser 

er således tillidsgoder (credence goods), hvor køberen end ikke erfarer den sande kvalitet 

efter købet.  

 

”Legal services are sometimes classified in the economics literature as being an example 

of a ‘credence good’ […] a service for which a consumer may never know if they are 

obtaining a quality product or not, because quality is difficult to assess ex post as well as 

ex ante.” 83 

 

Et andet problem med at anvende garantier er, at udfaldet af en sag ofte afhænger af, 

hvordan klienten selv agerer undervejs. En advokat kan således risikere at tabe en sag på 

grund af klientens handlinger undervejs i sagen.  

 

Forskel på privatklienter og erhvervsklienter 

Problemerne med asymmetrisk information er større for privatklienter og små erhvervs-

klienter end for store erhvervsklienter.84 Det skyldes for det første, at store erhvervsklien-

ter ofte selv har kompetencer i virksomheden, evt. i form af virksomhedsansatte advoka-

                                                                                                                                                                       
81  Se https://www.trustpilot.dk/categories/lawyer 
82  NOU (2002) ”Rett til rett”. Justis- og Politidepartementet. JD-NOU 2002-18. 
83  Dencker, C. & Yarrow, G. (2010): ”Understanding the economic rationale for legal servi e regulation”, Regulatory Policy 

Institute 
84  Stephen, F.H. & J.H. Love (1998), ”Regulation of the legal profession”, i: Bouckaert & De Geest (eds.): ”Encyclopedia of Law 

and E onomi s”, 1998. 
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ter, som gør dem bedre i stand til at bedømme kvaliteten af advokatens arbejde. Det skyl-

des for det andet, at store erhvervsklienter ofte har mulighed for flere genkøb, hvor sam-

me advokat anvendes i flere sager. Derved får klienten et bedre kendskab til kvaliteten af 

advokatens arbejde, og advokaten får et ekstra incitament til at gøre en god indsats, så 

kundeforholdet fortsætter.  

 

En nylig forbrugerundersøgelse foretaget af Epinion viser, at 89 pct. af privatklienter 

anvender en advokat sjældnere end årligt, mens 62 pct. af virksomhederne anvender 

advokater månedligt eller oftere, jf. Tabel 26. 

 

Tabel 26 Frekvenser på anvendelse af advokater 
 Frekvens Private Virksomheder 

 Månedligt eller oftere 3 pct. 62 pct. 

 Årligt 7 pct. 25 pct. 

 Sjældnere end årligt 52 pct. 8 pct. 

 Aldrig 37 pct. 5 pct. 

      
 

Note:  Tabellen angiver, hvor stor en andel af private hhv. virksomheder der anvender en advokat med den 

angivne frekvens 

Kilde:  Epinion (2011) for Danske Advokater 

Eksterne virkninger 

Et frit marked vil ikke fungere optimalt, når der er eksterne virkninger, som påvirker 

tredjeparter eller samfundsøkonomien som helhed. Advokater bidrager gennem deres 

arbejde i retssagerne til at afklare, hvad der er gældende ret. Dermed skaber de en værdi 

for andre personer og virksomheder, som får afklaret, hvad gældende ret er, uden at beta-

le for det. Samtidig kan udfaldet af retssager have en præventiv virkning for andre virk-

somheder og andre borgere, da der skabes præcedens for fremtidige retssager. Et eksem-

pel er skatteområdet: Når SKAT taber en sag ved Højesteret, så udsender de et cirkulære 

med den fortolkning, som Højesteret er kommet frem til. Således kan berørte virksomhe-

der søge deres skatteansættelse genoptaget i lyset af den nye kendelse.  

 

Advokaters arbejde i retten skaber således en positiv værdi for andre end klienten – dvs. 

en positiv eksternalitet. Samfundet har derfor som helhed en interesse i at sikre, at rådgi-

vere leverer godt arbejde i retten. Hvis en klient får en forkert afgørelse, fordi han ikke 

har benyttet en advokat, vil han lide et tab, men det samfundsøkonomiske tab ved en 

forkert afgørelse kan være langt større. Klienten skal nemlig ikke betale de tab, der opstår 

andre steder i samfundet, fordi en forkert afgørelse giver en forkert rettesnor for andre 

sager. I et ureguleret marked er der derfor risiko for, at klienter vælger at bruge ikke-

advokater i retssager, selvom det samfundsøkonomisk set ikke er optimalt.85  

 

Retssager medfører også negative eksterne virkninger, fordi en del af omkostningerne 

bæres af andre end klienten. Retsafgifterne dækker kun 29 pct. af domstolenes omkost-

                                                                                                                                                                       
85  Phillipsen, N. (2009),”Regulation and Competition in the Legal Profession: Developments in the EU and China”, Journal 

of Competition Law and Economics, Vol. 6, 2010, s. 206-207 
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ninger, mens det offentlige betaler resten.86 Desuden vil en sagsøger også påføre modpar-

ten en række omkostninger ved at rejse en sag. Det betyder, at der ud fra en samfunds-

økonomisk synsvinkel kan blive rejst for mange retssager, fordi sagsøger kun bærer en 

lille del af de samlede omkostninger.87  

 

Konklusion 

Sammenfattende må vi konkludere, at der er behov for en vis regulering i den danske 

advokatbranche, fordi der kan opstå betydelige markedsfejl på et helt frit marked. Denne 

konklusion ligger helt i tråd med Europa-Parlamentets beslutning om markedsregulering 

og konkurrenceregler inden for de liberale erhverv, hvor Europa-Parlamentet fastslog, at: 
 

”[…] det ud fra et generelt synspunkt er nødvendigt med regler inden for de 
enkelte liberale erhvervs egne specifikke rammer, herunder navnlig bestem-
melser vedrørende organisation, kvalifikationer, fagetik, overvågning, an-
svar, upartiskhed og det pågældende erhvervs medlemmers kompetence, eller 
med henblik på at forhindre interessekonflikter og vildledende reklame, hvis de 
giver de endelige forbrugere sikkerhed for, at de har de nødvendige garantier 
med hensyn til integritet, og ikke er konkurrencebegrænsende.” 88 

 

Det er derfor nødvendigt at afveje fordelene ved at øge konkurrencen i advokatbranchen i 

forhold til den risiko for kvalitetsforringelse, som en liberalisering vil skabe. Risikoen for 

kvalitetsforringelser kan overskygge konkurrenceeffekterne, så liberaliseringer i sidste 

ende kan skade forbrugeren. 

3.2 Omfanget af regulering 
Effekterne af liberaliseringer afhænger af udgangspunktet. Jo flere konkurrencebegræn-

sende reguleringer, jo større er potentialet for at forbedre konkurrencen ved hjælp af 

liberalisering.  

 

Der er gennemført flere undersøgelser for reguleringen af advokatbranchen i Danmark i 

de seneste par år. Disse undersøgelser viser meget forskellige resultater for regulering i 

Danmark i forhold til andre lande. Det gælder bl.a. to større undersøgelser, som OECD 

har gennemført og en undersøgelse, som er gennemført for EU-Kommissionen. Vi gen-

nemgår de tre forskellige undersøgelser.  

 

OECD Product Market Regulation, 2013 

OECD vurderer i deres PMR-indeks for regulering i advokatbranchen, at advokatbran-

chen i Danmark er det ottende mindst regulerede land med en indeks-score på 2,15 ud af 

et maksimum på 6.  

 

                                                                                                                                                                       
86  Årsrapport (2013), Danmarks Domstole, baseret på domstolenes samlede omkostninger fraregnet omkostninger til straffe-

retssager 
87  Shavell, S. (1997), ”The fundamental divergence between the private and the social motive to use the legal system”, Journal 

of Legal Studies, Vol. XXVI June 1997. 
88  Europa-Parlamentets beslutning om markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale erhverv, 16.12.2003. 
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Figur 8 OECD’s PMR-indeks for regulering i advokatbranchen 
 

 
 
Kilde:  OECD PMR database (2013) 

 

Vi gennemgår undersøgelsen i Bilag A. 

 

OECD Services Trade Restrictiveness Index, 2014 

OECD har i 2014 udgivet et nyt indeks for regulering på services: OECD Services Trade 

Restrictiveness Index. Her bliver Danmark placeret som nummer 25 ud af 34. Dette base-

rer sig på fem hovedkategorier, hvor der i hver kategori er 7-20 ja/nej-spørgsm l. Et ”ja” 

giver en score på 1.0, som herefter vægtes efter hovedkategoriens betydning. Metodisk 

adskiller dette indeks sig fra OECD’s PMR, hvor der gives en score fra 0-6. Indeksene er 

derfor ikke direkte sammenlignelige. 

 

 

000 002 004 006

Greece

Hungary

Portugal

Israel

Belgium

Germany

Ireland

Slovenia

New Zealand

Korea

Czech Republic

Canada

France

Slovak Republic

Estonia

Japan

Netherlands

Austria

Spain

Italy

Australia

Denmark

Norway

Switzerland

Iceland

Chile

Finland

Sweden

United Kingdom



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 OECD’s STRI-indeks for regulering i advokatbranchen 
 

 
 
Kilde:  OECD Services Trade Restrictiveness Index (2014) 

 

Danmark får samlet set en score på 0,319. Størstedelen af denne score stammer fra be-

grænsninger på flytning af personer, men herudover er begrænsninger på udenlandsk 

ejerskab og andre begrænsninger for adgang til markedet også en betydelig faktor. 
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Vi konstaterer imidlertid en lang række faktuelle fejl i OECD’s indeks fra 2014. Fejlene 

skyldes især tre forhold. 

 

For det første har EØS-advokater de samme rettigheder som danske advokater. På trods 

af dette får Danmark fuld score i OECD-undersøgelsen, som om rettighederne kun gælder 

for danske advokater. 

 

For det andet får Danmark, sammenlignet med eksempelvis Sverige, en misvisende høj 

score på grund af møderetsmonopolet. På trods af, at retssager i Danmark kun udgør 

omkring 10 pct. af omsætningen i branchen, tæller møderetsmonopolet i praksis som en 

eksklusivret på hele advokatbranchen.  

 

For det tredje er retsplejelovens krav om rimelige priser ikke konkurrencehæmmende, 

men OECD giver en score for konkurrencehæmmende prisregulering. 

 

Vi vurderer, at konsekvensen af disse fejl er, at Danmarks score og placeringer i denne 

OECD-undersøgelse er misvisende. Vi gennemgår de kategorier, der har størst betydning 

for Danmarks indeks i Bilag B. 

 

Centre for Strategy and Evaluation Services, 2012 

En tredje undersøgelse gennemført af Centre for Strategy and Evaluation Services (2012) 

for EU-Kommissionen viser, at Danmark sammen med Finland er det mindst regulerede 

land i EU. Metodisk bygger studiet p  OECD’s metode til deres sektoropdelte indeks for 

Product Market Regulation89, men man har her valgt at fokusere på antallet af aktiviteter 

med helt eller delvist eneret. Dette skal ses som regulering på adgangen til markedet.  

 

Når der skal gives score, bliver der givet en mindre score, hvis eksempelvis tre professio-

ner har adgang til markedet i stedet for to professioner. Det er derfor ikke blot ja/nej-

spørgsmål som i OECD STRI. Danmark får en score på 0,143 ud af 1. Til sammenligning 

får Storbritannien en score på 0,329 ud af 1, mens Sverige ikke er med i undersøgelsen. 

 

Konklusion 

De tre forskellige indekser kommer frem til tre meget forskellige resultater. I CSES-

rapporten er Danmark nummer et sammen med Finland ud af 13 udvalgte EU-lande. I 

den første rapport fra OECD i 2013 ligger Danmark som nummer otte ud af 29. I den 

anden rapport fra OECD i 2014 ligger Danmark som nummer 25 ud af 34. Vi har dog 

p peget en lang række faktuelle fejl i OECD’s indeks fra 2014.  

Priseffekt 

Der er os bekendt ingen nye studier af, hvor meget reguleringen betyder for priserne, men 

Copenhagen Economics gennemførte i 2005 en analyse af servicedirektivet for EU-

Kommissionen.90 Dette studie kan give et fingerpeg om størrelsesordenen på effekterne og 

tyder på en priseffekt af den nuværende regulering i Danmark på kun 2-3 pct., jf. Boks 14. 

                                                                                                                                                                       
89  CSES (2012), ”Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional qualifications requirements in 

13 EU Member States & assessing their e onomi  impa t”, s. 67 
90  Copenhagen Economics (2005), ”Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Servi es” 
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Boks 14 Priseffekt ved regulering 
 

Copenhagen Economics gennemførte i 2005 en analyse af servicedirektivet for EU-

Kommissionen.  

 

Vi fandt på daværende tidspunkt, at reguleringen i advokatbranchen sammenlagt be-

tød 3-4 pct. højere priser. Set i lyset af, at branchen er mindre reguleret end ved rap-

porten fra 2005, forventer vi, at priseffekten er endnu mindre i dag end i 2005.  

 

Det skyldes, at der i 2008 blev slækket på bl.a. ejerskabsregler og møderetsmonopol, 

hvilket gjorde adgangen til branchen nemmere. Samtidig blev vinkelskriverloven af-

skaffet. Det vil sige, at priseffekten formentlig ville være reduceret til 2-3 pct., hvis 

man gennemførte en ny analyse med dagens regulering. 
 

Kilde:  Copenhagen Economics (2005), ”Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for 

Services” 
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Kapitel 4 

4 Vurdering af mulige tiltag 

I dette kapitel vurderer vi, om det eventuelt vil være hensigtsmæssigt at ændre visse regu-

leringer af advokatbranchen for at styrke konkurrencen. Vi undersøger også, om tiltag på 

efterspørgselssiden kan fremme konkurrence.  

 

Når vi vurderer de enkelte liberaliseringstiltag, sammenholder vi mulighed for øget kon-

kurrence med risiko for kvalitetsproblemer, jf. Boks 15.  
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Boks 15 Øget konkurrence vs. risiko for kvalitetsproblemer 
På den ene side kan liberaliseringer medføre fordele for forbrugerne via øget konkur-

rence. Det gør de, når liberalisering fjerner barrierer, som gør det vanskeligt at etable-

re sig i branchen, eller fjerner andre barrierer, som giver virksomheder begrænset 

handlefrihed. Vi undersøger derfor, hvor stor konkurrenceeffekten er ved at liberalise-

re.  

 

På den anden side kan liberaliseringer risikere at få skadelige konsekvenser for for-

brugerne og samfundet. Det er i forvejen vanskeligt for kunderne at vurdere kvalite-

ten af juridisk rådgivning, så hvis en liberalisering lemper kravene til de juridiske råd-

givere, kan det gå ud over kvaliteten af rådgivningen. Vi undersøger derfor, hvor stor 

risikoen er for skadelige effekter for forbrugere eller samfund.  

 

Hvis vi vurderer, at der er store positive konkurrenceeffekter og små risici ved et til-

tag, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre liberaliseringstiltaget. Omvendt bør 

tiltag ikke gennemføres, hvis de har lille positiv konkurrenceeffekt, men medfører stor 

risiko for forbrugerne. Hvis tiltag både har lille positiv konkurrenceeffekt og lille risiko, 

eller både stor positiv konkurrenceeffekt og stor risiko, må man vurdere dem meget 

nøje og undersøge, om man kan finde andre tiltag med større positiv effekt og/eller 

mindre risiko, jf. nedenstående figur. 
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Kilde:  Copenhagen Economics 

4.1 Regulering af ejerskab 
En måde at regulere adgangen til advokatbranchen på er gennem ejerskabsregler. Rets-

plejeloven tillader kun medarbejdere at eje advokatvirksomheder og kræver, at mere end 

90 pct. af ejerskabet ligger hos advokater.91
’ 
92  

                                                                                                                                                                       
91  Jf. Retsplejeloven § 124c.  
92  Hvis ikke-advokater skal være medejere, skal de bestå en prøve i advokatret. Derudover er advokatvirksomheder underlagt 

Advokatsamfundets øvrige krav til advokatvirksomheder, herunder pligten til at have retningslinjer for interessekonflikter. 

Advokatvirksomhed må ikke udøves i tværfaglige virksomheder, fx fælles revisions- og advokatvirksomheder (Multidisci-

plinary Partnerships). 
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Ifølge Produktivitetskommissionens rapport fra 201393 er der tre mulige årsager til, at 

regulering af ejerskab kan begrænse konkurrencen: (i) manglende adgang til kapital, (ii) 

manglende adgang til ledelsesfaglige og kommercielle kompetencer samt (iii) manglende 

adgang for udenlandske advokatvirksomheder.  

Adgang til kapital 

Når det gælder adgang til kapital, viste vi i kapitel 2, at advokatvirksomheder ikke er kapi-

taltunge. Anlægsaktiver for advokatvirksomheder er kun halvt så store som for sammen-

lignelige rådgivere. Rigtignok har advokater ofte brug for en større kassekredit i forbin-

delse med tilgodehavender på igangværende sager, men de har mindre langfristet gæld og 

egenkapital end andre rådgivere. Kapital er således ikke en begrænsning i advokatbran-

chen. I det følgende vil vi derfor fokusere på, hvordan ejerskabskrav påvirker mulighe-

derne for at tiltrække andre kompetencer (som ledere, ejere eller bestyrelsesmedlemmer), 

og mulighederne for at udenlandske advokatvirksomheder kan etablere sig i Danmark.   

Adgang til andre interne faglige og kommercielle kompetencer 

Når det gælder adgang til andre faglige kommercielle kompetencer, skelner vi mellem 

interne og eksterne ejere, hvor vi definerer interne ejere som medarbejdere i advokatvirk-

somheden.  

 

Med hensyn til interne ejere, vurderer vi, at grænsen på 10 pct. for andre faglige og kom-

mercielle kompetencer næppe er en reel hindring i praksis. Det er formentlig i højere grad 

tradition i branchen, som begrænser interessen for at have ikke-advokater som medejere. 

Derfor vil en ændring af reguleringen næppe have stor betydning for antallet af ikke-

advokater, som er medejere. Vores konklusion er baseret på to observationer. 

 

Den første observation er, at der er særdeles få eksempler på advokatvirksomheder, der 

har benyttet muligheden for at have ikke-advokater som medejere, og fælles for virksom-

hederne er, at de er store. Der er i september 2014 kun registreret én ikke-advokat som 

medejer. Det er advokatvirksomheden Accura, der har 27 partnere og 175 medarbejdere, 

og som i 2011 udnævnte den første ikke-advokat som partner i en dansk advokatvirksom-

hed.   

 

Den anden observation er, at den nuværende ordning med mulighed for, at ikke-

advokater kan eje under 10 pct. af en advokatvirksomhed, virker tilstrækkelig for advo-

katvirksomheder. Det er baseret på, at mindre eller mellemstore virksomheder formentlig 

er for små, til at det kan betale sig at have ikke-advokater som medejere (dvs. personer, 

som ikke kan føre sager), fordi vedkommende vil udgøre en for stor del af virksomheden. 

Muligheden for at gøre andre end advokater til medejere vil altså først og fremmest være 

relevant i de store advokatvirksomheder. I de største danske advokatvirksomheder er 

antallet af partnere imidlertid så stort, at den nuværende grænse på 10 pct. i realiteten 

ikke bliver udfordret. Eksempelvis har advokatvirksomheden LETT 53 partnere, og derfor 

skal 5 personer som ikke er advokater gøres til medejere, før grænsen på 10 pct. er nået, 

forudsat at der er en lige fordeling af aktierne, jf. Figur 10.   

 

                                                                                                                                                                       
93 Produktivitetskommissionen (2013), ”Konkurren e, internationalisering og regulering”, s. 109-110 
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Figur 10 Antal mulige partnere, som ikke er advokater, før 10% 

nås 
 

 
 
Note:  I skønnet af antallet af mulige partnere, som ikke er advokater, antages der en lige fordeling af 

aktierne i selskabet. Alle typer partnere er talt med i opgørelsen. Enkelte partnere, som ikke er inde-

havere, er derfor også talt med i opgørelsen.  

Kilde:  Advokatvirksomhedernes hjemmesider (2014). 

 

Konklusion om yderligere adgang for interne ikke-advokatejere 

Det lader derfor til, at der er begrænset behov for interne ikke-advokatejere. Derfor for-

venter vi, at en yderligere åbning for, at medarbejdere, der ikke er advokater, kan eje en 

del af advokatvirksomhederne, vil have ingen eller begrænset konkurrenceeffekt.  

 

Samtidig vurderer vi, at der er små risici ved at øge andelen for ikke-advokater som inter-

ne ejere, så længe advokater beholder majoritetskontrollen over advokatvirksomheden. 

Det kræver imidlertid, at advokaternes uafhængighed bevares. Samtidig skal det sikres, at 

advokaternes tavshedspligt kan overholdes fuldt ud og ikke kan udhules ved, at andre 

ejere ikke har tavshedspligt. Alle ejere bør derfor fortsat være omfattet af reglerne for god 

advokatskik.  

Adgang til andre eksterne faglige og kommercielle kompetencer 

Flere advokatvirksomheder, som vi har talt med, har udtrykt en holdning om, at en lem-

pelse i reglerne for eksternt ejerskab kan have positive effekter på advokatbranchens 

produktivitet. Eksterne ejere er defineret som fysiske eller juridiske personer, der ikke 

arbejder som advokater i advokatvirksomheden. Den positive holdning til eksternt ejer-

skab udspringer derfor af, at personer med andre faglige kompetencer potentielt kan 

tilføre kommerciel erfaring og ledelsesmæssige kompetencer, som advokater ikke nød-

vendigvis selv besidder.  

 

Vi vurderer imidlertid, at der er flere risici forbundet med en lempelse i reglerne om eks-

ternt ejerskab. Først og fremmest kan eksternt ejerskab påvirke advokaternes uafhængig-
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hed, idet der kan opstå flere interessekonflikter i forhold til de eksterne ejeres kommerci-

elle interesser. 

 

Vi vurderer, at et alternativ vil være at åbne op for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Eks-

terne medlemmer i bestyrelsen tilfører advokatvirksomheden erfaring og faglige kompe-

tencer, i kraft af deres rolle som rådgivere for ledelsen og ejerskabet, hvilket også under-

støttes af nyere forskning, jf. Boks 16. 

 

Boks 16 Eksterne bestyrelsesmedlemmer 
 

Et eksternt bestyrelsesmedlem, er et bestyrelsesmedlem som, udover sit arbejde i be-

styrelsen, ikke har nogen anden rolle i virksomheden. Et eksternt bestyrelsesmedlem 

kan derfor per definition hverken være ejer eller medarbejder i virksomheden. I følge 

retsplejelovens § 124 e, må danske advokatvirksomheder imidlertid ikke have ekster-

ne medlemmer i bestyrelsen. Dette omfatter således også advokater ansat i andre ad-

vokatvirksomheder. 

 

Flere studier har peget på de kommercielle fordele, som kan relateres til inddragelse 

af eksterne medlemmer i virksomhedernes bestyrelser.  

 

Cowling (2003), finder i deres empiriske studier af små og mellemstore virksomheder, 

at der er signifikante produktivitetseffekter ved at inddrage eksterne medlemmer i be-

styrelsen. Cowling (2003) peger bl.a. på, at små og mellemstore virksomheder typisk 

er stiftet og ejet af specialister, og derfor kan have fordel af, at få tilført ledelsesmæs-

sige – samt andre faglige kompetencer udefra.  

 

Brunninge et al. (2007), finder tilsvarende i deres empiriske studier, at eksterne be-

styrelsesmedlemmer øger (små og mellemstore) virksomheders evne til at foretage 

strategiske tilpasninger, i takt med eksterne og interne forandringer i virksomhedens 

interessesfære.    

 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) publicerede i 2004 – i samarbejde 

med professor Steen Thomsen – et sæt af praktiske anbefalinger til god selskabsledel-

se. Heri anbefales det bl.a., at små og mellemstore virksomheder bør inkludere mindst 

2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, da:  

 

[...] en væsentlig fordel ved at optage eksterne bestyrelsesmedlemmer, 

er at de kan se på virksomhedens forhold udefra, men for at udfylde 

denne funktion skal de være uafhængige af navn såvel som gavn [...] 

Ejerne kan vælge bestyrelsesmedlemmer fra samme branche for at sik-

re, at de har et godt kendskab til forretningsgrundlaget, eller de kan sø-

ge andre kompetencer uden for branchen.   
 

Kilde:  Cowling, M. (2003) ”Productivity and corporate governance in smaller firms”, Small business econo-

mics, vol. 21, no. 1 

 Brunninge et al. (2007) “Corporate Governance and Strategic Change in SMEs: The Effects of Owner-

ship, Board Composition and Top Management Teams”, Small business economics, October 2007, vol. 

29, no. 3 

Poulsen, T., Thomsen, S., Bennedsen, M. (2010) “Nogle centrale bidrag til den akademiske litteratur 

om bestyrelser i nye og mindre vækstvirksomheder 

 

Det er ikke oplagt, at en lempelse af ejerskabskravene vil føre til bedre ledelse i advokat-

virksomhederne. Konkurrenceeffekten afhænger af de eksterne ejeres evne til at drive 

advokatvirksomhed mere effektivt end advokater, der arbejder i advokatvirksomheden.  



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en række klare økonomiske fordele ved, at advokater selv ejer advokatvirksomhe-

derne.94 

 

For det første er der ingen konflikt mellem ejere og advokater, når advokaterne selv ejer 

advokatvirksomhederne. Dermed undgår advokatvirksomhederne de klassiske proble-

mer, der følger af adskillelse mellem ejerkreds og ledelse. Det er velkendt fra økonomisk 

teori, at adskillelse af ejerskab og ledelse kan give problemer med at sikre effektiv drift af 

virksomheden, fordi ledelsen kan have andre målsætninger end ejerne, og fordi ejerne har 

vanskeligt ved at vurdere ledelsens indsats. De økonomiske vismænd skriver således, at: 

 
”adskillelsen mellem ledelse og ejerkreds kan medføre, at ejernes indflydelse 
på virksomhedens drift bliver svækket. Det kan reducere virksomhedernes 
effektivitet til ulempe for både ejere og samfund.”95 

 

Hvis advokatvirksomheder ikke ejes af advokater, kan der opstå konflikter mellem advo-

katerne og ejerne om virksomhedens strategi og ledelse. Desuden kan advokaternes moti-

vation også blive svækket, når advokaterne ikke selv høster alle gevinster af deres indsats, 

fordi gevinsterne skal deles med ejerne. Motivationen for yngre advokater kan ligeledes 

blive svækket, fordi de ikke har incitament til at arbejde hårdt for at blive partnere. Den 

økonomiske litteratur peger derfor ofte på advokatbranchen som en branche, hvor det er 

optimalt, at medarbejderne, dvs. advokaterne, selv ejer virksomhederne, fordi det er van-

skeligt at styre og kontrollere advokaters arbejdsindsats.96 

 

For det andet er ejerskab en effektiv måde at fastholde advokater, som er advokatvirk-

somhedernes vigtigste aktiv. Advokater og andre rådgivere kan let tage deres viden, kun-

dekontakt og renommé med til andre virksomheder. Det er derfor vigtigt at fastholde 

advokaterne, og den bedste måde at fastholde advokater på er formodentlig at sikre, at 

advokaterne gennem ejerskab får hele indtjeningen i advokatvirksomheden.  

 

For det tredje er advokater en relativt homogen ejergruppe, hvilket kan give en effektiv 

beslutningsgang i virksomhederne med relativt få konflikter mellem ejerne. Der kan na-

turligvis opstå interne konflikter i advokatvirksomheder, som ejes af flere advokater, og 

disse konflikter kan koste dyrt for virksomhederne. Omfanget af sådanne konflikter skal 

imidlertid sammenlignes med de konflikter, der ville være ved en anden ejerkreds. Og 

sammenlignet med andre ejergrupper har advokaterne ret ens ejerinteresser. Den øko-

nomiske litteratur97 fremhæver derfor ofte, at det er optimalt, at advokater ejer advokat-

virksomhederne, fordi advokater ofte er en ejerkreds med meget sammenfaldende inte-

resser, bl.a. fordi overskud ofte deles ligeligt mellem partnerne eller efter andre simple 

regler. 

 

Der kan dog være fordele ved at tillade eksterne ejere for at tillade advokater at arbejde i 

tværdisciplinære virksomheder. På den måde kunne virksomheden tilbyde klienterne et 

                                                                                                                                                                       
94  Se fx Hansmann (1990), ”When Does Worker Ownership Work? ESOPs, Law Firms, Codetermination and Economic 

Democracy”, The Yale Law Journal, Vol. 99, No. 8, June 1990. 
95  Det Økonomiske R d (1999) ”Vismandsrapporten. Dansk økonomi 1999”. 
96  Al hian, A. & H. Demsetz (1973), ”The Property Right Paradigm”. Journal of Economic History, Vol. 33, No.1, s. 16-27. 
97  Se fx Hansmann (1996), The Ownership of Enterprises. Harvard University Press. 
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bredere produkt,98 så klienterne kun skal henvende sig ét sted (one-stop-shopping). 

Tværdisciplinær rådgivning kan også føre til øget innovation. Der er imidlertid to forhold, 

der tyder på, at en lempelse af ejerskabsreglerne ikke vil øge omfanget af tværdisciplinær 

rådgivning betydeligt.  

 

Der findes allerede visse muligheder for, at advokatvirksomheder kan ansætte og indgå 

samarbejdsaftaler med andre rådgivere, dele kontorer og tilbyde fælles rådgivning – og 

vice versa. Rådgivningsvirksomheder behøver ikke at have samme ejere for at samarbejde 

eller for at ansætte rådgivere fra andre faggrupper. Derfor er det begrænset, hvor meget 

nyt et fælles ejerskab vil bidrage med.  

 

Ricisi ved at lempe ejerskabskrav 

Den begrænsede konkurrenceeffekt ved at lempe ejerskabskravene i advokatbranchen bør 

afvejes i forhold til de risici, der er forbundet med en liberalisering. En ændring af ejer-

skabsreglerne kan først og fremmest skade advokaternes uafhængighed. Det gælder sær-

ligt ved tilladelse af eksterne ejere. Advokater sætter renommé og egne karrierer på spil 

og har stærke incitamenter til at undgå interessekonflikter i forbindelse med deres arbej-

de. Eksterne ejere kan have andre incitamenter og være mere risikovillige ift. interesse-

konflikter. Denne pointe understreges i en større analyse foretaget af Panteia for EU-

Kommissionen i 2012: 

 

[…] most member states have not changed their position and do not allow non-lawyer 

management, non-lawyer ownership and especially external ownership (by people who 

are not active in the firm). The most common reason for these prohibitions is that non-

lawyer influence is expected to jeopardize core values of the profession such as indepen-

dence, avoidance of conflicts of interests and confidentiality. 99 

 

Advokaters uafhængighed er en afgørende komponent i retssamfundet og for den enkelte 

borgers retssikkerhed. Hvis en advokat ikke kan garantere sin klient uafhængighed af 

advokatens egeninteresser eller af tredjeparter – fx af magthaverne eller af klientens op-

ponenter – vil han være ude af stand til at yde klienten beskyttelse og uafhængig rådgiv-

ning, der varetager klientens interesser. Advokaters uafhængighed er således en essentiel 

forudsætning for beskyttelsen af civile rettigheder i et demokratisk samfund.100 Dette 

princip er fastslået af den internationale advokatsammenslutning International Bar Asso-

ciation: 

 

“1.1 General principle: A lawyer shall maintain independence and be 

afforded the protection such independence offers in giving clients un-

biased advice and representation. A lawyer shall exercise indepen-

dent, unbiased professional judgment in advising a client, including 

as to the likelihood of success of the client’s case.”101 

 

I praksis fastsætter retspraksis, Advokatnævnets praksis og Advokatrådets håndhævelse 

strenge krav til advokaterne for at sikre, at de til enhver tid er uafhængige. Blandt andet i 
                                                                                                                                                                       
98  EU Kommissionen (2004), KOM(2004) 83, ”Rapport om konkurren en inden for de li erale erhverv”. 
99 Panteia (2012), “Evaluation of the legal framework for the free movement of lawyers”, foretaget for EU Kommissionen 
100  International Bar Asso iation (2011) “International Prin iples on Condu t for the Legal Profession”, s. 12 
101  Kilde: International Bar Asso iation (2011), ‘‘International Prin iples on Condu t for the Legal Profession”. 



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forbindelse med jobskifte kan advokaterne potentielt komme i interessekonflikt. Dette 

kan fx forekomme, hvis den nye arbejdsgiver repræsenterer en klient, hvor den tidligere 

arbejdsgiver repræsenterer modparten i en verserende sag. Advokatnævnet kan iværksæt-

te sanktioner mod advokater, som tilsidesætter god advokatskik, og kan i sidste ende 

fratage dem deres beskikkelse. 
  

I 2013 stadfæstede Østre Landsret således en kendelse fra Advokatnævnet vedrørende 

interessekonflikter i forbindelse med jobskifte: 
 

”Østre Landsret fandt ligesom Advokatnævnet, at indklagede havde til-
sidesat god advokatskik ved at repræsentere en totalentreprenør i sager 
mod en bygherre, der tidligere havde været repræsenteret af advokat A, 
før advokat A blev ansat i den afdeling af et advokatfirma, som indklage-
de var partneransvarlig for.”102  

 

I praksis betyder det, at man som advokat i mange tilfælde kan komme i strid med De 

Advokatetiske Regler, bl.a. i forbindelse med et jobskifte. En effektiv håndhævelse af De 

Advokatetiske Regler kræver derfor bl.a., at alle advokater og advokatvirksomheder fører 

en grundig dokumentation over deres klienter og sager, så potentielle konflikter kan af-

klares hurtigt og præcist. Dette system vil blive mere kompliceret, hvis reglerne om eks-

ternt ejerskab eller eksterne bestyrelsesmedlemmer lempes, da det vil forøge antallet af 

potentielle interessekonflikter og ikke mindst udvide zonen for, hvornår der er en interes-

sekonflikt. Hvis en bank fx opkøber en advokatvirksomhed, vil der opstå en lang række 

nye potentielle konflikter i forhold til bankens kunder og konkurrenter – og i øvrigt ban-

kens kommercielle interesser, som kan være i strid med klientens. Derfor bør man være 

forsigtig med at lempe ejerskabskravene og sørge for at, at advokaternes uafhængighed 

bevares.  

 

Desuden er der en risiko for, at andre rådgivere (fx banker) vil eje egne advokatvirksom-

heder for at kunne hæve prisen over for deres loyale kunder. Andre rådgivere kan være 

interesseret i at eje advokatvirksomheder for enten at sikre et kundegrundlag for deres 

egen rådgivning eller for at udnytte deres eget kundegrundlag til at skaffe kunder til egne 

advokater. Det kunne fx være, at en bank gerne ville eje en advokatkæde for at henvise 

bankens kunder til denne advokatkæde, og bedemænd kunne være interesserede i at hen-

vise til egne advokater i arveretlige spørgsmål. Set ud fra forbrugernes synsvinkel vil der 

både være fordele og ulemper ved, at andre rådgivere ejer og henviser til egne advokat-

virksomheder. Fordelen er at forbrugerne ikke behøver at lede efter en egnet advokat, 

men der er to væsentlige ulemper. 

 

For det første kan ejerskabet betyde dårligere rådgivning, fordi advokaten ikke er uaf-

hængig af andre interesser. For eksempel er det ikke sikkert, at en advokat vil påpege fejl, 

som en bank har begået, når han rådgiver en privatklient i en boligsag, hvis den pågæl-

dende bank ejer den advokatvirksomhed, som advokaten arbejder for.  

 

For det andet kan det føre til højere priser, hvis andre rådgivere henviser til egne advo-

katvirksomheder. Især privatklienter har vanskeligt ved at vurdere advokatens kvaliteter 

og baserer derfor i høj grad deres valg på anbefalinger fra andre rådgivere. Dermed kan 

                                                                                                                                                                       
102  Advokatsamfundets vidensdatabase (2014) 
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prisen få endnu mindre betydning for forbrugerne end den har i dag, hvor forbrugerne 

selv skal finde en advokat.  

 

Erfaringer fra England og Wales 

England og Wales har ændret ejerkravene i 2008, og det er derfor relevant at undersøge 

erfaringerne fra England og Wales.  

 

I England og Wales har man liberaliseret ejerskabsreglerne, så personer og selskaber, som 

ikke er advokater, kan investere i advokatvirksomheder og deltage i bestyrelsen. Det skete 

ved vedtagelsen af ”Legal Servi es A t 2007”, som   nede op for nye alternative selskabs-

strukturer, s kaldte ”ABS’er”, som ikke 100 p t. ejet af advokater. Der var pr. 1. april 2014 

326 ABS’er,103 hvilket udgør ca. 3 pct. af det samlede antal advokatvirksomheder i Eng-

land og Wales.104 

 

Liberalisering af ejerskabsreglerne har imidlertid ikke ført til mindre regulering. Det 

skyldes, at myndighederne har erstattet ejerskabsreglerne med adfærdsregler. Der er 

nemlig en række kriterier, som skal være opfyldt før ikke-advokater kan eje advokatvirk-

somheder. Dette skyldes hensynet til forbrugerne og risikoen for dårlig rådgivning på et 

ureguleret marked. I et studie fra 2012 undersøger Professor George Yarrow og Dr Chri-

stopher Decker advokatbranchens økonomiske betydning i EU. Om den britiske tilgang 

skriver de: 
 

”Whilst the UK has relaxed its rules on ownership of law firms in order to 
allow for the introduction of alternative business structures, the national 
regulations provide for careful supervision of businesses opting for these 
alternative structures. Consistent with what has been argued in earlier 
parts of this report, the new options amount to regulatory reform, not to 
simple deregulation: indeed the new UK approach is arguably mo-
re, not less, regulatory than the old, at least in terms of the re-
sources required for supervision of the relevant activities.”105 

 

Dette billede har vi fået bekræftet i interviews med The Law Society og Solicitors Regula-

tion Authority,106 som hhv. repræsenterer og regulerer ”Soli itors” i England og Wales.107 

Begge oplyser, at liberaliseringen ikke har betydet mindre regulering – men sandsynligvis 

mere regulering. Det hænger sammen med, at der er en omfattende godkendelsesproce-

dure for ABS-selskaber for at sikre mod de mange risici inden for branchen. Det kan tage 

mellem tre måneder og et år for et ABS-selskab at få licens til at drive advokatvirksom-

hed, jf. Boks 17. 

 

For at sikre, at ABS’er efterfølgende opfylder kraverne, er der ogs  et strengt sanktionssy-

stem. I praksis kan Solicitors Regulation Authority eksempelvis lukke et firma som udø-

ver juridisk virksomhed, hvis der er mistanke om uhæderlighed, og hvis en intervention 

er nødvendig for at beskytte forbrugerne.    

                                                                                                                                                                       
103  Legal Servi es Board (2014),”LSB wel omes fee-charging McKenzie Friends report  ut adds a note of  aution”.  
104  Soli itors Regulation Authority (2014) ”Resear h on alternative  usiness stru tures (ABSs)”, afsnit 2.  
105  Prof. Yarrow, George and Dr. De ker, Christopher (2012), ‘‘Assesing the e onomi  signifi an e of the professional legal 

servi es se tor in the European Union”, Regulatory Poli y Institute, august 2012. 
106  Soli itors Regulation Authority regulerer den enkelte ”soli itor” s vel som den enkelte advokatvirksomhed. 
107  Copenhagen Economics har talt med Head of the Joint Brussels Office Mickaël Laurans fra UK Law Societies og Executive 

Director Crispin Passmore fra Solicitors Regulation Authority.  
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Boks 17 England og Wales – hvad har man gjort? 
 

Vi beskriver her nogle af hovedelementerne i ABS-ordningen, som bygger på Legal 

Services Act fra 2007.   

 

Legal Services Act 2007 

 Opretter ”Legal Services Board” (LSB), som skal føre tilsyn med reguleringen 

af advokater i England og Wales uafhængigt af staten.  

 Tillader ”alternative business structures” (ABSs), hvor ikke-advokater kan 

indgå i advokatvirksomheder ”på lige fod” med advokater.  

 Opretter en uafhængig klageinstans, ”Office for Legal Complaints”. 

 

Legal Services Board (LSB) 

Det er LSB’s pligt at fremme otte punkter for regulering, som er defineret i vedtægten 

”Legal Services Act 2007”, herunder at beskytte forbrugerne og sikre en uafhængig, 

stærk, mangfoldig og effektiv advokatbranche. LSB fører bl.a. tilsyn med Law Society, 

Solicitors Regulation Authority (for solicitors), Bar Council og Bar Standards Boards 

(for barristers).  

 

Godkendelsesprocedure for ABS 

For at få licens til at drive advokatvirksomhed med en ABS selskabsstruktur er der en 

række fundamentale krav, som skal opfyldes. Solicitors Regulation Authority kan ek-

sempelvis afvise en ansøgning, hvis det ikke vurderes, at bestyrelsesmedlemmerne og 

ejerne er egnede som gruppe til at drive en ABS-virksomhed, eller hvis det vurderes, 

at virksomhedens etablering ikke er i forbrugernes bedste interesse, jf. The Law So-

ciety.108 

 

”The SRA may refuse a licence application if: 

 

 It is not satisfied that the managers and owners are suitable as 

a group to operate the ABS 

 It is not satisfied that the management and governance arran-

gements are adequate 

 It is not satisfied that the ABS will comply with the SRA’s requi-

rements, including any conditions imposed on a licence 

 The applicant has provided inaccurate or misleading informati-

on, or failed to inform the SRA of a change to the information 

provided, or  

 It believes it is against the public interest or inconsistent with 

the regulatory object-ives set out in the Legal Services Act 2007” 

 

Ansøgerne skal udfylde en ansøgningsblanket, ”Firm Authorisation application form”, 

og visse personer i virksomheden skal også udfylde en individuel ansøgningsblanket, 

”Individual Approval application form”.  

 

Ansøgningen skal derefter igennem fem stadier: 

 

1. Det tjekkes, om ansøgningen er udfyldt korrekt.  

2. Initial risikovurdering for at vurdere, om en fuldstændig undersøgelse er nødven-
dig. Undersøgelse af virksomheden og personerne, herunder straffeattest, gældshi-
storik mv. 

3. Vurdere og løse identificerede problemer med ansøgere. Bestemme og vurdere 
graden af risici.  

                                                                                                                                                                       
108 The Law Society (2014), ”Prati e notes, Alternative  usiness stru tures”.  
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4. Godkende eller afvise ansøgning, herunder foretage samtlige godkendelser mv.  

5. Udstede autorisationscertifikat, ”Certificate of Authorisation”, eller ”endorsing the 

practising certificate and update SRA records”. 

Kilde:  UK Legislation, revised and as enacted 1267-present (2014) og Solicitors Regulation Authority (2014). 

 

Denne ABS-ordning trådte i praksis i kraft i 2011, så det er endnu for tidligt at drage nogle 

konklusioner om konkurrenceeffekter i branchen. Imidlertid forstår vi på samtaler med 

The Law Society og Solicitors Regulation Authority, at de primære forventninger til kon-

kurrenceeffekter af liberaliseringen ikke er lavere priser, men nye ideer og tilgange fra 

personer og virksomheder, som kan trække på erfaringer fra andre brancher.   

 

Konklusion om adgang for eksterne ikke-advokatejere 

Vi konkluderer, at der formentlig er små konkurrencegevinster, men væsentlige kvalitets-

risici ved at tillade eksterne ikke-ejere. Andre ejere kan næppe drive advokatvirksomhe-

derne væsentligt mere effektivt end advokaterne. Derfor er konkurrenceeffekterne for-

mentlig små. Erfaringer fra England og Wales viser desuden, at det er nødvendigt med en 

meget omfattende adfærdsregulering, når der ikke er adgangsregulering. Dette begrænser 

også konkurrenceeffekten af at lempe ejerkravene. Til gengæld kan en åbning af ejer-

skabsreglerne skade advokaternes uafhængighed, der er alfa og omega for advokatklien-

ter. Et alternativ til at tillade eksternt ejerksab kunne være at tillade eksterne bestyrel-

sesmedlemmer i advokatvirksomheder.  

Adgang for udenlandske advokatvirksomheder 

Advokatvirksomheder i Danmark skal være mere end 90 pct. ejet af advokater, der har en 

advokatbeskikkelse i Danmark.  

 

For at udenlandske advokatvirksomheder kan etablere sig i Danmark kan det derfor kræ-

ve selskabstilpasninger, som gør ejerskabet mere komplekst for udenlandske advokatvirk-

somheder.  

 

Vi vurderer imidlertid, at ejerskabskravene ikke er afgørende for konkurrence fra uden-

landske advokatvirksomheder i Danmark. Det er der fire grunde til: 

 

Den første grund er, at der findes flere etableringsmåder for udenlandske advokatvirk-

somheder i Danmark. For det første kan man etablere en egen advokatvirksomhed med 

danske partnere. Hannes Schnellman brugte denne model, da de etablerede sig i Dan-

mark.109 Det er naturligt at etablere sig i samarbejde med danske partnere for at få adgang 

til kunder og renommé på det danske marked fra starten. For det andet, kan et uden-

landsk advokatselskab etablere et dansk kontor såfremt dette ejes af partnere i den uden-

landske advokatvirksomhed. Dette kræver dog, at de udenlandske partnere optages i det 

danske advokatsamfund, hvilket kræver en advokatuddannelse samt overholdelse af de 

danske advokatregler, fx om efteruddannelse mv. Ejere af advokatvirksomheder i Dan-

mark skal ikke nødvendigvis være bosat i Danmark. Eversheds brugte denne model, da de 

etablerede sig i Danmark. Det fremgår af årsrapporterne, at det selskab der drev den dan-

                                                                                                                                                                       
109  Berlingske Tidende (2011), ‘‘Advokater sl s om gylden opgave”, trykt den 22. marts 2011, 

http://www.business.dk/raadgivning/advokater-slaas-om-gylden-opgave og Børsen (2010), ”Advokatgigant indtager nu 

Danmark”, http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3131615/artikel.html?hl=U25lbGxtYW5u og Berlingske Tidende 

(2014), ”Finsk advokatfirma fik aldrig fodfæste”, trykt den 2. oktober 2014.    

http://www.business.dk/raadgivning/advokater-slaas-om-gylden-opgave
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3131615/artikel.html?hl=U25lbGxtYW5u
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ske advokatvirksomhed var ejet af en række engelske partnere, der opfyldte kriterierne for 

ejerskab af advokatvirksomhed i Danmark110 

 

Den anden grund er, at der ikke lader til at være et stort behov for udenlandske advokater 

ved etablering af lokale kontorer. Dette gælder, uanset at EU’s eta leringsdirektiv letter 

adgangen til, at EU-advokater kan etablere sig i andre medlemsstater. Direktivet sikrer, at 

en advokat, der har opnået advokatbeskikkelse i én medlemsstat, kan udøve advokatvirk-

somhed i en anden EU-medlemsstat.  

 

Den tredje grund er, at der ikke er meget, der tyder på et særligt behov for udenlandske 

advokater – hverken i Danmark eller resten af EU. Generelt er der meget få advokater i 

EU, som har etableret sig i en anden EU-medlemsstat, og Danmark ligger på linje med det 

generelle niveau i EU og flere nærliggende lande i EU, jf. Tabel 27. 

 

Tabel 27 Antal etablerede advokater fra andre EU-lande i 2014 

    
            Antal advo-

kater 
  

Antal etablerede advokater fra andre 

EU-medlemsstater 
Andel i pct. 

Danmark   5.989   30   0,5% 

Tyskland   163.690   795   0,5% 

Nederlandene   17.486   52   0,3% 

Sverige   5.456   52   1,0% 

Storbritannien   191.498   1.374   0,7% 
 

Note:  Antal etablerede advokater fra andre EU-medlemsstater inkluderer både advokater som benytter sig 

af artikel 2 og 10 i advokaternes servicedirektiv. For Sverige er tallene fra 2013 og for Storbritannien 

er tallene for 2011. Antallet af advokater i Danmark afviger fra det tal som vi har fået oplyst hos Ad-

vokatsamfundet, hvilket kan skyldes to forskellige opgørelsesdatoer.    

Kilde:  CCBE Lawyers’ Statistics (2014) og CCBE Lawyers’ Statistics 2012 (Storbritannien). 

 

Vi vurderer, at årsagen til det lave antal udenlandske advokater er, at det er mest hen-

sigtsmæssigt at ansætte lokale advokater for at operere i det lokale marked. Det gælder 

også ved etablering i et andet land. Hvis de lokale partnere ejer kontoret, bliver det samti-

dig lettere for advokatkontoret at fastholde sine vigtigste aktiver, dvs. partnere, som kan 

sælge og udføre juridiske tjenester i det marked. Derfor er det reelt set ikke en begræns-

ning for etableringsmulighederne, at der skal være danske advokater som ejere, fordi 

lokale advokater under alle omstændigheder er en nødvendighed for en konkurrencedyg-

tig etablering.  

 

Den fjerde grund er, at fly-in-fly-out ofte er et bedre alternativ til at etablere fysiske lokale 

kontorer. Udenlandske advokatkontorer konkurrerer i stor grad i Danmark med fly-in fly-

out-ydelser. En undersøgelse foretaget af Eurostat i 2005 viser, at klart størstedelen af 

eksporten i EU består af opgaver, som ikke er permanente – eksempelvis fly-in-fly-out 

ydelser.111 Dette understøttes også af, at der er en klar tendens til, at advokater primært 

arbejder i nabolande. Eksempelvis svarer to tredjedele af de adspurgte advokater fra Sve-

rige, at de har ydet juridisk rådgivning i Danmark, jf. Tabel 28. 

                                                                                                                                                                       
110  Copenhagen Economics har endvidere talt med Managing Partner Nikolaj Juhl Hansen fra advokatvirksomheden Magnus-

son (med en fortid hos Eversheds daværende advokatkontor i København fra 2007 til 2013), der bekræfter denne struktur. 
111  Panteia final report (2012), ”Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers”, figur 4.2 
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Tabel 28 Lande, hvorfra der er ydet juridisk rådgivning i Dan-

mark 
Finland Frankrig Tyskland Nederlandene Sverige England/Wales 

30% 13% 8% 5% 66% 21% 
 

Note:  Flere svarmuligheder var mulige. Tabellen viser, hvor stor en andel af de advokater, som deltog i 

undersøgelsen, der har ydet rådgivning i Danmark.  

Kilde:  Panteia final report (2012), ”Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers”, 

tabel 4.2.  

 

Erfaringer fra Sverige 

I forhold til reguleringen af udenlandsk advokatejerskab har der været et fokus på erfarin-

gerne fra Sverige.112 I Sverige kan advokatvirksomheder være direkte ejet af udenlandske 

advokatvirksomheder. Det vil sige, at der ikke er krav om svenske advokater som ejere. 

Advokatsamfundet i Sverige foretager dog en konkret vurdering, når en advokat vil arbej-

de i en udenlandsk advokatvirksomhed.113 Den konkrete vurdering skal sikre, at de uden-

landske advokatvirksomheder lever op til kravene i Sverige. Det vil bl.a. sige, at Advokat-

samfundet undersøger, om mindst 90 pct. af advokatvirksomheden er ejet af advokater, 

da man i Sverige har en ejerskabsregel, som ligner den danske.   

 

Der er mange internationale advokatvirksomheder, som har etableret et lokalt advokat-

kontor i Sverige. Det gælder fx Bird & Bird, Hannes Snellmann, Roschier, Baker & McK-

enzie, Linklaters, White & Case Advokat AB, Ashurst og Eversheds. I Danmark er der kun 

få eksempler på internationale advokatvirksomheder, der har etableret kontor, bl.a. 

MAQS og Bird & Bird. Der er enkelte eksempler på internationale advokatvirksomheder, 

som kortvarigt har forsøgt at etablere sig i Danmark, og som efterfølgende er lukket ned 

igen. Et nyligt eksempel herpå er den finske advokatvirksomhed Hannes Snellman, som i 

september 2014 annoncerede, at de lukker deres danske afdeling. 

 

Når Sverige har mange flere internationale advokatkontorer i Sverige end i Danmark, er 

det relevant at spørge, om det skyldes regulering eller markedsforhold.  

 

Vi finder, at den altovervejende grund til, at der er flere internationale advokatkontorer i 

Sverige end i Danmark, er, det svenske erhvervsliv er præget af flere store – og ikke 

mindst flere internationale virksomheder. Det svenske erhvervsliv er langt mere interna-

tionalt orienteret end det danske. Når vi undersøger erhvervslivet i Sverige og i Danmark, 

illustreres forskellene tydeligt. Først og fremmest er de største virksomheder i Sverige 

meget større end de største danske virksomheder. Således omsætter den 20. største virk-

somhed i Sverige for næsten 65 mia. kr. årligt, mens den 20. største danske virksomhed i 

Danmark kun omsætter for ca. 29 mia. kr.114 Sverige har ni virksomheder, som omsætter 

                                                                                                                                                                       
112  Produktivitetskommissionen (2013), ”Konkurren e, internationalisering og regulering”, s. 110 
113  Advokatsamfundet i Sverige (2014): ”Guidelines concerning examination on the Swedish legal system for EU lawyers 

wishing to apply for membership of the Swedish Bar Association under Chapter 8, section 2, paragraph 3, first sentence of 

the Swedish Code of Judicial Procedure” 
114  Largestcompanies.com (2014) 

https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_eng/Guidelines%20EU%20EEA%20CH%20lawyers%20test.doc
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_eng/Guidelines%20EU%20EEA%20CH%20lawyers%20test.doc
https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_eng/Guidelines%20EU%20EEA%20CH%20lawyers%20test.doc
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for over 100 mia. kr. årligt, mens det kun er Mærsk i Danmark, som har en omsætning i 

denne størrelsesorden.115 

 

Der er også langt flere udenlandske virksomheder i Sverige end i Danmark, jf. Tabel 29.  

 

Tabel 29 Udenlandske virksomheder i Danmark og Sverige i 

2011 
    

 
Danmark Sverige 

Antal udenlandsk ejede virksomheder   3.958 14.069 
 

Note:  Udenlandsk ejerskab er defineret ved, at minimum 50 pct. af en virksomheds egenkapital ultimativt er 

kontrolleret af et udenlandsk selskab.  

Kilde:  Danmark Statistik (2014) samt Tilväxstanalys (2014) 

 

Svenske virksomheder ejer også langt flere datterselskaber i udlandet end danske virk-

somheder, og bl.a. beskæftiger det svenske erhvervsliv mere end 1,5 mio. ansatte i udlan-

det, mens dette tal kun er ca. 450.000 for Danmarks vedkommende.116 

  

Der er også langt større internationale investeringer i Sverige, som også indikerer, at det 

svenske erhvervsliv er mere internationalt end det danske, jf. Figur 11. 

 

Figur 11 Udenlandske investeringer som procent af BNP i Sveri-

ge og i Danmark 2013 
 

 
 
Note:  Figuren viser beholdningen af foreign direct investment (FDI) i relation til BNP 

Kilde:  CE-analyse på baggrund af data fra UNCTAD (2014) 

 

                                                                                                                                                                       
115  Largestcompanies.com (2014) 
116  Danmarks Statistik (2014) samt Sveriges Statistikbank (2014) 
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Endvidere er der langt flere (internationale) voldgiftssager i Sverige end i Danmark, hvil-

ket er et interessant område for internationale advokatkontorer.  I Sverige var der således 

86 internationale voldgiftssager i 2013 (ud af 203 i alt, dvs. 42 pct. internationale), mens 

der kun var 19 sager i Danmark i samme år (ud af 103 sager i alt, svarende til 18 pct. in-

ternationale).117 Den højere grad af internationalisering i det svenske erhvervsliv bidrager 

således til markedet for internationale advokatydelser, idet der fx opstår væsentligt flere 

internationale voldgiftssager i Sverige end i Danmark. 

 

Desuden hører det med til billedet, at der er flere finske advokatkontorer, som har lokale 

kontorer i Sverige, fx Hannes Snellman og Roschier. Dette skyldes den tætte kobling mel-

lem svensk og finsk erhvervsliv, som giver flere referencesager fra Finland til Sverige end 

fra Finland til Danmark, jf. Figur 12.  

 

 

Figur 12 Finske advokater, som har ydet juridisk rådgivning i 

Danmark og Sverige 
 

 
 
Note:  Flere svarmuligheder var mulige. 

Kilde:  Panteia final report (2012), ”Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers”, 

tabel 4.2. 

 

Når Sverige har mange flere internationale advokatkontorer end Danmark, skyldes det 

derfor markedsforhold – ikke regulering. Til illustration måtte Hannes Snellman i 2014 

opgive at drive advokatvirksomhed i Danmark på grund af svære markedsforhold, jf. Boks 

18. 

 

                                                                                                                                                                       
117  Arbitration Institute of the Stockhom Chamber of Commerce (2014) 

Voldgiftsinstituttet i Danmark (2014) 
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Boks 18 Hannes Snellmans fortid i Danmark 
 

I 2010 forsøgte den finske advokatvirksomhed Hannes Snellman at etablere sig på det 

danske marked. Firmaet havde til hensigt at specialisere sig inden for M&A (virksom-

hedshandler og transaktioner).  

 

Peter Appel, managing partner i Gorrissen Federspiel forklarer dog i en artikel fra den 

2. oktober 2014 i Berlingske Tidende, at Hannes Snellmans manglende succes skyldes 

timing og høj grad af tillid fra potentielle klienter mod deres nuværende advokater. 

Berlingske Tidende har også talt med Johan Aalto, senior partner i Hannes Snellman i 

Finland, som forklarer, at antallet af virksomhedshandler og transaktioner var et pro-

blem.  

 

Berlingske Tidende skriver: 

 

‘‘»De danske advokatvirksomheder har stærke relationer til deres klienter, og det er 

utrolig svært at bryde de relationer, fordi de bygger på tillid og resultater bygget op 

over mange år,« siger Peter Appel. 

 

(…) 

 

Johan Aalto nævner blandt andet det underdrejede marked og konkurrencen fra de 

danske M&A-advokater, men også at de potentielle klienter måske var mindre villige 

til at flytte til en ny aktør på et tidspunkt, hvor der var relativt få virksomhedshandler 

og transaktioner. 

 

»Visionen og ideen var god, men tiden var ikke til det. Vi gjorde et forsøg, men vi op-

nåede ikke kritisk masse på det danske marked, så vi kom til den konklusion, at det 

ikke inden for en overskuelig fremtid ville være muligt at nå en størrelse, der kræves 

for at være blandt de førende på det danske marked,« siger Johan Aalto.‘‘ 

 
 

Kilde:  Berlingske Tidende (2014), ”Finsk advokatfirma fik aldrig fodfæste”, trykt den 2. oktober 2014. 

 

Det er også relevant at spørge, om forskelle i ejerskabskrav og antal internationale advo-

katvirksomheder har ledt til større advokatvirksomheder i Sverige end i Danmark, hvilket 

igen kan lede til højere produktivitet. Sidstnævnte spørgsmål bygger på Regeringens 

Vækstforums og Produktivitetskommissionens fokus på øget produktivitet, hvor større 

advokatvirksomheder identificeres som en vigtig driver til øget produktivitet.118 Vi finder 

dog, at Danmark har omtrent lige så store advokatkontorer som Sverige, jf. Tabel 30. 

                                                                                                                                                                       
118  McKinsey & Company (2010), ”Creating Economic Growth In Denmark Through Competition”, s. 24.  

Produktivitetskommissionen (2013), ”Konkurren e, internationalisering og regulering”, s. 110. 
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Tabel 30 Antal advokater i de 5 største advokatvirksomheder i 

Danmark og Sverige 
Danmark 

  
Sverige 

  

Kromann Reumert  300 Mannheimer Swartling 329 

Gorrisen Federspiel 296 Vinge   327 

Bech Bruun   285 Lindahl   250 

Lett   283 Setterwalls   205 

Plesner   250 Wistrand   143 

Gennemsnit  283 Gennemsnit  251 
 

Note:  For advokatvirksomheder med flere advokatkontorer tælles kun advokater i hhv. Danmark og Sverige 

med. 

Kilde:  Virksomhedshjemmesider (2013), The Lawyer European 100 (2012) 

 

Der er derfor ingenting, der tyder på, at forskelle i ejerskabsregulering og antal internati-

onale advokatvirksomheder har ledt til mindre advokatvirksomheder i Danmark end i 

Sverige. 

 

Erfaringer fra Storbritannien 

I reguleringen af udenlandsk advokatejerskab har der også været fokus på, at Storbritan-

nien har liberaliseret ejerskabsregler og har langt større advokatkontorer i Danmark.119 

 

Det er imidlertid helt naturligt med større advokatvirksomheder i Storbritannien, fordi 

markedet er langt større.  Der er ca. 6.000 advokater i Danmark (hvoraf 4.600 er ansat i 

en advokatvirksomhed), mens der er mere end 140.000 i Storbritannien.120 Storbritannien 

har også common law til fælles med mange andre lande som fx USA og Indien (typisk 

tidligere britiske kolonistater), hvilket giver et godt kundegrundlag for store advokatvirk-

somheder i Storbritannien.   

Konklusion om adgang for udenlandske advokatvirksomheder 

Samlet vurderer vi, at en yderligere deregulering af krav om danske advokater forventes 

at have begrænset konkurrenceeffekt. Danmark er et lille land med færre internationale 

erhvervsvirksomheder end i Sverige, hvilket gør, at Danmark ikke er et særligt attraktivt 

land at etablere lokale advokatkontorer i. Trenden i international konkurrence lader un-

der alle omstændigheder til at være fly-in-fly-out advokatydelser, hvilket kan gennemfø-

res og faktisk bliver gennemført med de nuværende advokatkrav til Danmark. Der er 

heller ingenting, der tyder på, at produktiviteten og størrelsen på advokatvirksomheder i 

Danmark halter bagefter andre lande såsom Sverige, selvom de har færre begrænsninger 

for, at internationale advokatvirksomheder kan etablere lokale virksomheder.  

 

Samtidig vurderer vi, at der er små risici ved at tillade, at internationale advokatkontorer 

kan etablere lokale kontorer i Danmark, selvom de skulle være ejet af udenlandske advo-

katpartnere. De internationale advokatkontorer er på samme måde som danske advokat-

                                                                                                                                                                       
119  McKinsey & Company (2010), ”Creating E onomi  Growth In Denmark Through Competition”, s. 153.  
120  UK Bar Council (i 2010 var der registreret 15.387 barristers) samt UK Law Society (i 2013 var der 127.676 solicitors registre-

ret). 
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kontorer vant til at fokusere på og håndtere advokaternes uafhængighed og tavshedspligt, 

selvom der kan være nationale forskelle i regler. Dette giver sig udtryk i, at de fleste dan-

ske og internationale advokater, som vi har interviewet, vurderede, at der ikke vil være 

store risici forbundet med, at internationale advokatkontorer etablerer lokale kontorer i 

Danmark.  

 

Samlet konkluderer vi, at der kan åbnes mulighed for, at udenlandske advokatvirksomhe-

der kan drive advokatvirksomhed i Danmark, uden at ejerne af den lokale advokatvirk-

somhed er danske - dvs. samme regler som i Sverige. Det er dog vigtigt, at der er lige ejer-

skabsregler for disse lokale kontorer og for danske kontorer. Det vil sige, at det ikke er 

tilladt med eksterne ikke-advokatejere af lokale kontorer i Danmark, og at der skal være 

samme grænse for interne ikke-advokatejere som i danske advokatvirksomheder. Endvi-

dere bør etablering af kontor i Danmark granskes fra sag til sag og godkendes af Advokat-

samfundet, hvilket svarer til tilgangen i Sverige.121 

4.2 Regulering af møderet 
I de fleste retssager er det kun advokater, der må repræsentere andre i retten. Dog blev 

møderetsmonopolet lempet i 2008, således at andre rådgivere nu må repræsentere deres 

klienter i en række mindre sagsprocesser – navnlig i sager op til 100.000 kr. inden for 

den forenklede inkassoproces, og op til 50.000 kr. inden for småsagsprocesser. I fogedsa-

ger og skiftesager er det også tilladt for andre end advokater at repræsentere deres klien-

ter, når der ikke er tale om en juridisk tvist.  

 

Det er desuden altid tilladt at repræsentere sig selv i retten (medmindre der er tale om et 

advokatpålæg), og interesseorganisationer mv. har mulighed for at repræsentere deres 

medlemmer i sager inden for organisationens relevante interesseområde.  

 

Møderetsreglerne er med til at sikre en høj sagsbehandlingskvalitet og en effektiv proces i 

retten. Dette er til stor fordel for den enkelte forbruger, som dermed sikres adgang til 

kvalificeret rådgivning, på trods af at markedet er karakteriseret ved asymmetrisk infor-

mation. Samtidig er en højkvalificeret sagsbehandling med til at definere gældende ret og 

har derfor også stor samfundsøkonomisk betydning. Dette gælder fx på skatteområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
121  I Sverige må en advokat kun være ansat i en advokatvirksomhed. Ansættelse i alle andre selskaber betyder, at man udtræder 

af det svenske advokatsamfund, jf. Sveriges Advokatsamfund, ”Vägledande regler om god advokatsed”, pkt. 7.6.1. Bliver 

man ansat eller partner på ny, anmoder man om at genindtræde i Advokatsamfundet. Det forhold, at det kun er ansatte i og 

medejere af en advokatvirksomhed, som er berettiget til at bruge titlen som advokat, betyder, at der er en selvstændig prø-

velse af, om det, man kalder advokatvirksomhed, virkelig er en advokatvirksomhed.    
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Box 19 Skattesager ved domstolene 
 

Hvis en fysisk person taber en skattesag i de administrative klageorganer (skattean-

kenævnet og landsskatteretten), kan sagen tages videre til byretten på det sted, hvor 

vedkommende er bosiddende. I særlige tilfælde, fx når sagen har principiel karakter, 

kan den blive henvist til landsretten med appelmulighed til Højesteret.  

 

Når en skattesag overgår fra det administrative klagesystem til domstolene, ændres 

Skatteministeriets rolle i sagen, idet den overgår fra officialmaksimen til partsautono-

mi. Det betyder i praksis, at Skatteministeriet bliver part i sagen og dermed ikke læn-

gere er forpligtet til at tilse, at alle faktuelle forhold og oplysninger, som har relevans 

for sagen, bliver indbragt for retten – dette ansvar overgår nu til skatteyderen som 

sagsøger. Dette står i skarp kontrast til processen i det administrative klagesystem, 

hvor skattemyndighederne er pålagt at frembringe alle relevante oplysninger for sa-

gen.  

 

Skattesagerne kan have meget stor betydning for praksis i andre sager. Der kan der-

med stå langt mere på spil end blot den konkrete sag, fordi der skabes præcedens for 

andre sager. I en ekstern publikation fra 2014 bemærker Skatteadvokaterne således, 

at: 

 

Dette medfører den interessante problemstilling, at en sag for skatteyde-

ren, der står som sagsøger, kan have en værdi, men omvendt for sagsøg-

te, Skatteministeriet, en ganske anden, og langt, langt større værdi, da 

sagens udfald principielt kan have betydning for en lang række skatteyde-

re. 

 

Med andre ord er der stor risiko forbundet med lav kvalitet i retssagsarbejdet inden for 

skatteområdet, da det kan medvirke til at skabe uhensigtsmæssig præcedens for lig-

nende sager. 

Kilde:  Skatteadvokaterne (2014), ”Skattesag – og hvad så?”, ekstern publikation 

 

Betydningen af kvalificeret bistand understreges af Den Danske Dommerforenings hø-

ringssvar i 2006, hvor den især lagde vægt på risikoen for retssikkerheden ved en liberali-

sering af møderetsreglerne inden for småsagsprocessen: 

 

”Dommerforeningen finder tillige anledning til at bemærke, at det ud fra 

retssikkerhedsmæssige betragtninger – herunder at forhandlingsmaksimen 

finder anvendelse i civile sager – stærkt må anbefales, at der ikke skabes 

mulighed for, at andre end advokater får adgang til at repræsentere parter 

i småsager, som uanset sagernes økonomiske værdi ofte vil indeholde juri-

diske problemstillinger af samme art som i sager, der overskrider små-

sagsgrænsen.”122 

 

Der findes dog også potentielle ulemper ved møderetsreglerne, idet de afskærer andre end 

advokater fra at føre en række retssager. Reglerne kan derfor medvirke til at begrænse 

konkurrencen. Vi vurderer, at en ophævelse af møderetsmonopolet vil have begrænsede 

konkurrenceeffekter for advokatbranchen. Det skyldes to forhold.   

 

                                                                                                                                                                       
122  Høringssvar vedrørende retsplejeloven om advokater (2006), Den Danske Dommerforening 
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Det første forhold er, at kun en lille andel af advokaternes omsætning kommer fra rets-

sagsarbejdet. I 2012 var det således kun 7 pct. af den samlede omsætning i advokatbran-

chen, der blev genereret i forbindelse med civile retssager, og kun 4 pct. fra strafferetssa-

ger. Advokaternes møderetsmonopol omfatter derfor i udgangspunktet en meget lille del 

af det samlede marked for advokatydelser. Andelen er faldet siden 2004, hvor retssager 

udgjorde 15 pct. af den samlede omsætning123 - dvs. fire procentpoint mere end i 2012.  

 

Det andet forhold er, at der efter vores vurdering næppe er efterspørgsel på billigere råd-

givere i vigtige sager, fordi det er vigtigere at vinde end at få billig rådgivning. Det er base-

ret på forbrugernes kriterier for valg af juridisk rådgiver. I kapitel 2.3 undersøgte vi for-

brugerens prioriteter i forbindelse med valget af advokat, og det står klart, at kvalitet og 

pålidelighed er vigtigere parametre end prisen for rådgivningen. Når sagens udfald har 

stor betydning for klienten, er det langt vigtigere at få en god rådgivning end at få billig 

rådgivning. I kapitel 3, tabel 16, viste vi bl.a., at den typiske forbruger prioriterer trovær-

dighed, faglige kvalifikationer og pålidelighed højere end rådgivningens pris, når han 

vælger advokat. 

  

Erfaringer fra ophævelse af møderetsmonopol i 2008 for småsager op til 50.000 kr. og for 

inkassosager op til 100.000 kr. samt erfaringer fra Sverige understøtter også, at forbruge-

re i meget lille grad benytter sig af muligheden for at anvende andre rådgivere end advo-

kater – selv inden for simple småsager. Disse erfaringer uddybes nedenfor.  

 

Erfaringer fra lempelser i 2008 

Møderetsreglerne i Danmark blev lempet i 2008, således at andre rådgivere end advoka-

ter fik adgang til at føre en række simple sager ved domstolene. Imidlertid har lempelsen 

ikke haft nogen betydelig effekt, hvilket bl.a. kom til udtryk i et høringssvar fra den Dan-

ske Dommerforening i 2011: 

 

”Det fremgår af de svar, Dommerforeningen har modtaget, at der kun i 

meget få af disse sager gives møde af andre end advokater, og at ordningen 

derfor alt i alt fungerer tilfredsstillende […]. Det er imidlertid Dommerfor-

eningens opfattelse, at dette skyldes, at parterne i vidt omfang som hidtil 

møder med advokater.”124 

 

Den forventede konkurrence fra andre rådgivere i småsagsprocesserne er tilsyneladende 

udeblevet efter at mødereglerne er blevet lempet. Problematikken omkring den potentiel-

le kvalitetsforringelse i retssagerne og antallet af retssager er derfor ikke blevet aktuel.  

 

Svenske erfaringer 

Der har i den danske debat været fokus på Sverige, idet Sverige ikke har møderetsmono-

pol for advokater. På den baggrund er det også relevant at se på erfaringerne i Sverige 

 

Der findes ingen statistikker over andelen af retssager i Sverige, som føres af andre rådgi-

vere end advokater, bl.a. fordi en andel af disse sager føres ved selvmøde. Dog har vi erfa-

ret i gennem samtaler med bl.a. generalsekretær Anne Ramberg og chefkonsulent Johan 

                                                                                                                                                                       
123  Copenhagen E onomi s (2004), ”Advokat ran hen. Konkurren eforhold og li eralisering”, s. 20, tabel 1. 
124  Den Danske Dommerforenings årsberetning 2010-2011, s. 10-11 



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangborn, Advokatsamfundet i Sverige, at det er en særdeles lille andel af retssagerne, 

som føres af andre rådgivere end advokater. Den meget begrænsede brug af andre juridi-

ske rådgivere finder primært sted inden for meget små sager og familieretssager. Det 

tyder derfor på, at forbrugerne stort set ønsker at bruge advokater frem for andre rådgive-

re. 

 

Dette mønster kan forklares af advokaters specielle position inden for juridiske ydelser: 

 

”Advokater handhar den absoluta majoriteten av de kvalificerade juridiska 

uppdragen […] Ingen annan leverantör av juridiska tjänster än advokater 

kan erbjuda sina klienter oberoende, absolut lojalitet, tystnadsplikt och 

frånvaro av intressekonflikter. Därtill kommer att advokater till skillnad 

från övriga jurister är underställda ett etiskt regelverk där disciplinära på-

följder kan bli resultatet av att inte agera på ett korrekt sätt. Dessutom är 

advokater mycket kvalificerade och oftast högst kompetenta att handa de 

juridiska uppdragen och har även krav på sig att varje år vidareutbilda 

sig..”125 

 

Det tyder derfor på, at fraværet af møderetsmonopol i Sverige har en meget begrænset 

effekt på konkurrencen, da andre rådgivere tilsyneladende ikke kan levere et konkurren-

cedygtigt produkt.  

 

Potentiel afsmitning på anden juridisk rådgivning  

Der kan potentielt set være en afsmitningseffekt af at ophæve møderetsmonopolet. Advo-

katerne vil muligvis møde øget konkurrence på den del af deres rådgivning, der ikke 

umiddelbart handler om retssager, fordi nogle klienter vil foretrække at benytte en rådgi-

ver, som kan ”føre sagen hele vejen”. Der er imidlertid flere forhold, som taler for, at mø-

deretsmonopolet ikke har stor betydning for de sager, som ikke er retssager.  

 

For det første vil en ophævelse af møderetsmonopolet ikke umiddelbart give alle rådgive-

re adgang til at ”føre sagen hele vejen”. Det vil kun være rådgivere med møderet for lands-

ret og eller Højesteret, der kan føre sagen helt til ende. Og der vil formentlig fortsat være 

særlige adgangskrav for at opnå møderet for landsret og Højesteret, selvom møderetsmo-

nopolet ophæves. 

 

For det andet benytter klienter allerede i betydeligt omfang rådgivere, der ikke kan føre 

sagen hele vejen. Det gælder både advokater uden møderet for landsret og Højesteret og 

andre rådgivere. Eksempelvis fokuserede virksomheden Accura Tax primært på skatte-

rådgivning og førte som udgangspunkt ikke retssager, jf. Boks 20. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
125  Johan Sangborn, Generalsekretær Advokatsamfundet i Sverige (23.09.2014)  
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Boks 20 Accura Tax 
 

Accura Tax blev stiftet i 2012 af to ikke-advokater og havde medejerne af den danske 

advokatvirksomhed Accura Advokatpartnerselskab som medejere. Virksomheden fo-

kuserede på skatterådgivning, men førte således ikke retssager. Såfremt en sag skulle 

i retten, ville selskabet som regel henvise sagen videre til andre.  

 

Accura Tax indtræder i år som uafhængigt medlem af sammenslutningen af individuel-

le revisionsfirmaer KPMG International, og har skiftet navn til KPMG Acor Tax. 

Kilde:  Accuras hjemmeside (2014), jf. http://www.accura.dk/cases/accura-tax-indgaar-aftale-med-kpmg-

international/.  

 

Konklusion  

Samlet set vurderer vi, at de potentielle konkurrenceeffekter, der kan opnås ved en yderli-

gere lempelse af møderetsreglerne, er beskedne. Den seneste lempelse har ikke medført 

mærkbar øget konkurrence i småsagsprocesserne. Det er derfor usandsynligt, at yderlige-

re lempelser vil have mærkbar konkurrenceeffekt.  

 

Til gengæld kan en lempelse give en mindre effektiv proces ved domstolene og skade både 

klienten og samfundet, hvis der træffes forkerte afgørelser på grund af dårlig håndtering 

af retssagen. Dette vil særligt være tilfældet, hvis der gives adgang til aktører ved domsto-

lene, som ikke er tilstrækkeligt kvalificerede. Det kan resultere i forlænget retssagsarbej-

de, højere omkostninger og afgørelser, som baserer sig på ufuldstændig indbringelse af 

relevante informationer. Dette kan i værste fald skabe dårlig præcedens for senere retssa-

ger, hvis retssagerne føres uden de nødvendige kompetencer.  

4.3 Regulering af uddannelseskrav 
Advokater skal i dag opfylde tre konkrete uddannelseskrav for at opnå beskikkelse:126 127 

 

4. Juridisk kandidateksamen 

5. Praktisk juridisk erhvervserfaring – minimum 3 år 

6. Gennemførelse af advokatfuldmægtiguddannelsen  

 

Uddannelseskravene sikrer, at advokaterne er velkvalificerede til at løse deres opgaver, og 

dermed at forbrugerne kan få en god rådgivning, selvom markedet for juridiske tjenester 

er karakteriseret ved asymmetrisk information. Desuden er kravene med til at sikre, at 

arbejdet ved domstolene håndteres med en høj grad af erfaring og kompetence, hvilket er 

til stor gavn for det omgivende samfund. Dette kommer også til udtryk i EU-

Kommissionens rapport om konkurrencen inden for de liberale erhverv: 

 

”Kvalitative adgangsbegrænsninger kombineret med eksklusive rettigheder 

sikrer, at bestemte opgaver kun kan udføres af personer med de rette kvali-

fikationer og den rette kompetence. De kan således yde et vigtigt bidrag til 

at sikre de liberale tjenesteydelsers kvalitet.” 128 

                                                                                                                                                                       
126  Advokatsamfundet (2014), ”Beskikkelse” 
127  Det er endvidere et krav, at man er myndig og ikke under konkurs eller rekonstruktionsbehandling.  
128  EU-Kommissionen (2004), ”Rapport om konkurren en inden for de li erale erhverv" 
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Afvandring af advokater 

Strenge uddannelseskrav til advokatbranchen kan dog også medvirke til at begrænse 

adgangen til branchen – og dermed begrænse konkurrencen. Vi vurderer imidlertid, at 

den største udfordring for branchen er afvandringen af advokater til andre brancher, 

snarere end det er manglen på tilgang af nyuddannede advokater. Det bør derfor ikke 

blive aktuelt at lempe uddannelseskravene for at øge konkurrencen i advokatbranchen. 

 

Der er i dag betydelig udskiftning blandt advokaterne. I 2013 blev der fx beskikket 371 nye 

advokater, mens 392 deponerede deres bestalling. Ud af 5.975 registrerede advokater 

svarer dette til en udskiftningsrate på ca. 6 pct.129, 130 Til sammenligning var der var der i 

2005 kun 4.722131 advokater, og graden af udskiftning var også noget lavere – ca. 4 pct. 

om året fra 2000–2005.132 Advokatbranchen er således karakteriseret ved både en høj 

tilgang og en høj grad af udskiftning.  

 

Uddannelseskrav 

Tilgangen af advokater kan i princippet øges yderligere ved at lempe de tre uddannelses-

krav. For eksempel kan man sænke kravene for praktisk erfaring eller reducere antallet af 

kursusdage i advokatfuldmægtig-uddannelsen. Dette vil gøre det nemmere for jurister at 

videreuddanne sig til advokater, og adgangen til branchen vil dermed også blive øget. 

Alternativt kan man øge antallet af jurister, fx ved at tillade personer med andre uddan-

nelser end den klassiske juridiske kandidatuddannelse at uddanne sig til advokater. Det 

vil i alle tilfælde være en vigtig prioritet at sikre, at kvalitetsniveauet bevares i forbindelse 

med lempelser i uddannelseskravene. 

 

I 2008 gennemførte regeringen imidlertid en række skærpelser af uddannelseskravene 

for advokater. Blandt andet er advokater i dag pålagt krav om løbende efteruddannelse, 

og samtidig er advokatfuldmægtiguddannelsen blevet udvidet med en skriftlig teoretisk 

eksamen og en praktisk prøve i retssagsbehandling. Tidligere blev uddannelsen afsluttet 

med kun en mundtlig eksamen. Disse ændringer er tilvejebragt efter flere overvejelser om 

bedre sikring af kvaliteten af advokaternes arbejde og procedurerne ved domstolene.133  

 

Konklusion 

I lyset af at uddannelseskravene for nylig er blevet skærpet, samt det faktum, at antallet af 

advokater vokser – og er vokset siden skærpelserne blev indført – kan det næppe være 

aktuelt at gennemføre konkurrenceforbedrende tiltag ved en svækkelse af kravene til 

advokatuddannelsen.  

 

Der er en lav koncentrationsgrad i advokatbranchen, og der er en betydelig afvandring, 

hvilket typisk er indikerende for en høj grad af konkurrence. De konkurrencemæssige 

effekter ved lempelser vil således være beskedne, da der i forvejen er stor konkurrence 

                                                                                                                                                                       
129  Da det ikke altid er nødvendigt at deponere sin bestalling, når man skifter til et job uden for advokatbranchen, er det reelle 

antal af aktive advokater væsentligt mindre end 5.975. 
130  Danmarks Statistik (2014) – reference fra kapitel 1 
131  Advokatsamfundets medlemsdatabase (2005). 
132  Copenhagen Economics (2005) 
133  Justitsministeriet d. 28-02-2007, ”Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaternes virk-

somhed)”, Punkt 4, ”Advokatudvalgets overvejelser”.  
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blandt advokater. Til gengæld vil der være betydelige risici for faldende kvalitet forbundet 

med lempeligere uddannelseskrav pga. markedssvigt i advokatbranchen. 

4.4 Regulering af adfærd 
I dag reguleres og kontrolleres advokaternes adfærd gennem delt regulering. Princippet 

om delt regulering indebærer, at den offentlige lovgivning fastsætter de overordnede 

rammer for advokatbranchens adfærdsregulering, mens den daglige og praktiske regule-

ring fastsættes og udøves af branchen selv – af Advokatsamfundet.   

 

Delt regulering udnytter, at branchen ofte har bedre information end offentlige myndig-

heder. Dette kan give mere målrettet regulering, som samtidig er nemmere at håndhæve 

og legitimere blandt branchens medlemmer. En ulempe ved delt regulering er, at bran-

chen principielt kan anvende reguleringen til at skabe regler og normer, der har til formål 

at begrænse konkurrencen.134  

 

Vi konkluderer, at den nuværende delte regulering er den mest hensigtsmæssige måde at 

organisere reguleringen og tilsynet med advokaternes adfærd på, når vi ser på egenska-

berne ved advokatbranchen.  

 

Delt regulering i praksis 

Retsplejelovens § 126 stipulerer reglerne om god advokatskik, som danner grundlaget for 

advokatbranchens selvregulering inden for konteksten af disse regler. I praksis regulerer 

Advokatsamfundets bestyrelse – Advokatrådet – advokaternes adfærd ved at konkretisere 

og vedtage normerne for god advokatskik, som formuleret i De Advokatetiske Regler. 

Disse regler indeholder en fortolkning af gældende ret med udgangspunkt i nævns- og 

domstolspraksis samt en vurdering af, hvad gældende ret vil være på de områder, hvor 

praksis endnu ikke er defineret.  

 

Derudover iværksætter det disciplinære organ – Advokatnævnet – sanktioner imod de 

advokater, som ikke lever op til disse normer. Advokatnævnet, vurderer de enkelte sager 

på grundlag af retsplejelovens regler om god advokatskik og praksis på området. Under 

halvdelen af Advokatnævnets pladser er besat af advokater, mens resten af nævnet, dvs. 

flertallet, består af dommere, der udpeges af Højesterets præsident og offentlighedsre-

præsentanter, der udpeges af justitsministeren. Advokaterne har altså ikke flertal i det 

nævn, som fastlægger rammerne for god advokatskik. 

 

Egnethed af delt regulering i advokatbranchen 

Vi vurderer, at advokatbranchen i Danmark er særdeles velegnet til delt regulering. Det 

skyldes, at advokater, har de bedste forudsætninger for at vurdere indholdet og kvaliteten 

af andre advokaters arbejde og for at formulere de krav, der skal stilles til andre advoka-

ter. Et uddrag af de amerikanske konkurrencemyndigheders retningslinjer: 

 

“Professionals may be in the best position to determine what entry requi-

rements are necessary to ensure high quality and identify poor quality pro-

                                                                                                                                                                       
134  Baarsma, B., Felsö, F. & Janssen, K. (2008) ”Regulation of the legal profession and a  ess to law”, International Asso iation 

of Legal Expenses Insurance s. 4-5 
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fessionals within their ranks. They may be the only group that can adequa-

tely evaluate the skills and competence of professionals who provide com-

plex services.”135 

 

Derudover er advokatbranchen en relativt homogen branche, hvor medlemmerne har 

relativt ensartede interesser. Det betyder at branchen har gode muligheder for at finde 

fælles regler og retningslinjer. Da advokaterne ikke har flertal i Advokatnævnet, som for-

tolker De Advokatetiske Regler i praksis, er der grundlag for en stærk og uvildig håndhæ-

velse af reglerne. Advokatnævnet har sanktionsmidler til rådighed, og nævnets praksis 

viser da også, at der anvendes sanktioner i mange disciplinærsager, jf. Tabel 31, der viser 

Advokatnævnets afgørelser i 2012: 

 

Tabel 31 Afsagte kendelser i 2012 
 Kendelse Antal 

 Salær godkendt 170 

 Salær nedsat 85 

 Salær bortfalder 21 

 Frifindelse 120 

 Irettesættelse 47 

 Bøde 184 

 Frakendelse 4 

 Overtrædelse uden sanktion 3 
 

Kilde:  Advokatsamfundet (2013) 

 

Den primære ulempe, der kan være ved delt regulering, er, at branchen kan bruge regule-

ringen til at begrænse konkurrencen. Vi har derfor undersøgt, om De Advokatetiske Reg-

ler indeholder konkurrencebegrænsende elementer. Den økonomiske litteratur peger på 

fire adfærdstiltag inden for de liberale erhverv, som kan være særligt konkurrencebe-

grænsende. Disse fire er hhv. faste og vejledende priser, markedsføringsrestriktioner, 

adgangskrav og regler for virksomhedsstruktur.  

 

Vores undersøgelser viser, at Advokatsamfundets regler for god advokatskik – ikke ud-

fordrer nogen af disse fire, jf. Tabel 32: 

 

Tabel 32 Advokatetiske regler og konkurrencerestriktioner 
 Restriktionstyper Advokatetiske regler 

 Faste priser Ingen restriktioner 

 Markedsføringsrestriktioner  Ingen restriktioner 

 Adgangskrav Ingen restriktioner 

 Regler for virksomhedsstruktur Ingen restriktioner 
 

Kilde:  Advokatsamfundet (2014), Copenhagen Economics 

 

                                                                                                                                                                       
135  Cox, C. & Foster, S. (1990) ”The  osts and  enefits of o  upational regulation”, Federal Trade Commission 
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En gennemgang af De Advokatetiske Regler viser, at reglerne ikke indeholder konkurren-

cebegrænsninger, dvs. i den selvregulerede del af reglerne, som omhandler faste priser, 

adgangskrav eller virksomhedsstruktur.  

 

Der er ingen regler om faste priser eller vejledende priser i De Advokatetiske Regler. De 

Advokatetiske Regler indeholder fire regler om advokaters salærer, som begrænser advo-

katernes handlefrihed, men reglerne kan ikke siges at være konkurrencebegrænsende.  

 

Den første salærregel er prisoplysningsreglen, som kræver, at advokater af egen drift giver 

et overslag over salærets størrelse eller oplyser, hvordan salæret bliver beregnet, når de 

indgår en aftale med en privat forbruger. Oplysningerne skal altid afgives skriftligt, når 

der er tale om privatklienter, mens erhvervsklienter kun skal have disse oplysninger efter 

anmodning. Prisoplysningerne fremmer konkurrencen mellem advokater, fordi forbru-

gerne får bedre mulighed for at sammenligne og vurdere timepriser og modeller for sa-

lærberegning fra forskellige advokater – også selvom der ikke altid er tale om konkrete 

pristilbud (med fx fastpris). Prisoplysningsreglen kan altså ikke siges at være konkurren-

cebegrænsende, snarere tværtimod. 

 

Den anden salærregel er, at advokater ikke må tage højere salær, end hvad der anses for 

rimeligt.136 Kravet beskytter forbrugerne mod, at advokater misbruger klienternes mangel 

på information til at fastsætte urimelige salærer. Kravet betyder således lavere priser for 

klienterne og er dermed ikke konkurrencebegrænsende.137  

 

Den tredje salærregel er, at advokater ikke må indgå salæraftaler om, at salæret udgør en 

procentdel af udbyttet i sagen. Kravet skal forhindre en sammenblanding af advokatens 

og klientens økonomiske interesser, så advokaten kan få en egeninteresse i en sag, som 

overskygger klientens interesse. Salæret må dog godt afhænge af sagens udfald. Kravet 

reducerer advokaternes mulighed for at konkurrere på forskellige salær-modeller, men 

begrænser ikke muligheden for at konkurrere på prisen. Derfor har kravet næppe nogen 

konkurrencebegrænsende virkning. 

 

Den fjerde salærregel er, at advokater ikke må tage henvisningshonorar, når de henviser 

klienter til en anden advokat. Dette krav skal forebygge interessekonflikter, og kravet har 

næppe nogen prisvirkning.  

 

Når det gælder markedsføring, forbyder praksis (fra Advokatnævn og domstole) en advo-

kat at rette uanmodet henvendelse til en person med henblik på at blive antaget som ad-

vokat for denne person. Dette gælder uanset, om personen i forvejen er repræsenteret af 

en advokat eller ej. Denne praksis bygger på en fortolkning af retsplejelovens § 126, stk. 1 

om god advokatskik. Praksis indeholder så vidt det er observeret, kun sager om private 

klienter, så det er uafklaret om forbuddet også gælder i forhold til erhvervsklienter. 

                                                                                                                                                                       
136  Kravet fremgår af retsplejelovens § 126, stk. 2.  
137  Maksimumspriser kan give konkurrencemæssige problemer, fordi maksimumspriser kan gøre det lettere for virksomheder-

ne at samordne deres priser, hvis alle virksomhederne tager maksimumspriserne. Denne bekymring er dog næppe relevant i 

dette tilfælde, da det er yderst vanskeligt at udlede et generelt prisniveau ud fra Advokatnævnets afgørelser i salærklager, 

fordi salærberegningen afhænger af en række faktorer, herunder tidsforbrug, sagens betydning, resultatet i sagen osv. Des-

uden kan virksomheder kun opretholde en samordnet praksis, hvor de tager høje priser, hvis det er muligt at afsløre og 

straffe de virksomheder, der ikke følger normen. Denne mulighed findes imidlertid ikke i advokatbranchen, fordi det ikke er 

muligt at kontrollere, om advokater tager for lave priser. 
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Forbuddet er en speciel restriktion for advokatbranchen. Der er imidlertid en forklaring 

på denne restriktion, som bygger på advokatbranchens specielle markedsegenskaber. 

Bestemmelserne er således til for at beskytte den ofte sårbare klient mod utidige henven-

delser fra advokater på jagt efter sager. Det gælder, uanset om klienten har en anden 

advokat eller ej. Desuden skaber reglen en sikkerhed for, at det faktisk er klienten selv, 

som ønsker advokatens bistand. Disse hensyn er formentlig stærkest for privatklienter og 

små erhvervsklienter. 

 

Restriktioner på uanmodet henvendelse dog ikke unikt for advokatbranchen. For eksem-

pel indeholder Forbrugeraftaleloven en generel begrænsning i den frie adgang til at mar-

kedsføre sig, jf. Forbrugeraftalelovens §4: 

 

”Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette tele-

fonisk henvendelse til en forbruger eller personlig henvendelse til en for-

bruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er 

almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller 

accept af tilbud om indgåelse af aftale.” 

     

Såfremt man ønsker at lempe reglerne for uanmodet henvendelse i en konkret sag, vil det 

formentlig kræve en ændring af retsplejeloven, fx så retsplejeloven præciserer, at reglen 

kun gælder for privatklienter. Det er dog tvivlsomt om dette vil have en markant påvirk-

ning på konkurrencen mellem advokatvirksomheder, fordi de allerede må henvende sig til 

klienter, så længe det ikke sker i en konkret sag.  

 

Konklusion 

Samlet set vurderer vi, at delt regulering er mest hensigtsmæssigt i forhold til at bevare en 

effektiv og legitim regulering af branchen samt i forhold til at bevare advokatbranchens 

uafhængighed. Vi finder ingen konkurrencebegrænsende elementer i De Advokatetiske 

Regler, og der er således intet grundlag for at ændre på denne struktur med en intention 

om at øge konkurrencen i advokatbranchen. 

4.5 Tiltag på efterspørgselssiden 
Vi har tidligere vist, at der er risiko for markedssvigt i advokatbranchen, jf. kapitel 3. Det 

skyldes, at det er svært for klienter at vurdere kvaliteten af de juridiske tjenester. Disse 

forhold bidrager til, at forbrugerne ofte vælger advokater, som anbefales af venner og 

familie, og som har et godt renommé – ikke de advokater, der har de bedste priser, jf. 

kapitel 2.3. Årsagen er, at selvom der findes mange advokater og andre juridiske rådgive-

re på udbudssiden, kan det være svært for forbrugerne at vælge advokat. Det gør forbru-

gerne mindre tilbøjelige til at afsøge forskellige muligheder og betyder, at advokaterne 

ikke står over for meget aktive forbrugere. Tiltag, der gør advokatydelser mere overskueli-

ge og gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne kvalitet og pris for forskellige 

juridiske rådgivere, vil få forbrugerne til at være mere tilbøjelige til at søge efter den bed-

ste pris. Større aktivitet på efterspørgselssiden vil øge konkurrencen.   
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På den baggrund vurderer vi, om tiltag på efterspørgselssiden vil være egnede for advo-

katbranchen.  

Prisportal  

Det bliver mere og mere udbredt med prisportaler for forskellige brancher, hvor priser på 

forskellige produkter fra alle brancheaktører sammenlignes, fx tv, bredbånd, forsikringer.  

 

Der findes allerede en del sammenligningssider på internettet for enkelte advokatydelser 

og mulighed for at få tilbud. Disse sammenligningssider indeholder imidlertid ikke kon-

krete priser. En beskrivelse af de mest udbredte sammenligningssider for advokater kan 

findes i Boks 21. 

 

Boks 21 Prisportaler for advokater 
 

Agera 

Agera er en onlinetjeneste, som formidler opgaver mellem forbruger og virksomhed 

inden for diverse revision, bogføring og jura. På hjemmesiden udfylder man et skema 

med opgavebeskrivelse og kontaktoplysninger, hvorefter tjenesten indhenter forskelli-

ge tilbud inden for få timer. 

 

Pristorvet 

På pristorvet er det muligt at indhente tilbud blandt mange forskellige firmaer og leve-

randører, herunder advokater. Man beskriver kort opgaven, tidspunkt og kontaktin-

formationer, hvorefter siden indhenter forskellige tilbud.  

 

Hentpriser 

Hentpriser er endnu en onlinemarkedsplads, hvor det er nemt at indhente priser og 

tilbud fra bl.a. advokater. Man beskriver kort opgaven, hvorefter siden indhenter for-

skellige tilbud fra advokatvirksomheder, så det er muligt at sammenligne priser. 

 
 

Kilde:  http://www.agera.dk/ , http://www.pristorvet.dk/ , http://www.hentpriser.dk/  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt, hvad forbrugerne lægger vægt på ved 

sammenligningssider. Undersøgelsen viste, at brugerne fandt sammenligningssider nytti-

ge, når de gjorde det nemmere at sammenligne priser. Nøgleordene er enkelhed og priser.  

 

http://www.agera.dk/advokat
http://www.agera.dk/
http://www.pristorvet.dk/
http://www.hentpriser.dk/
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Figur 13 Sammenligningssider sænker forbrugernes søgeom-

kostninger 
 

 
 
Note:  Forbrugerne er blevet spurgt, hvorfor sammenligningssiden var nyttig. 

Kilde:  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012), ”Prissammenligninger på internettet”, s. 20, figur 3.3.  

 

En sammenligningsside for advokatydelser kan være nyttig for forbrugerne, hvis den gør 

advokatydelser mere overskuelige og gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne 

kvalitet og pris for forskellige juridiske rådgivere og ydelser. Imidlertid omhandler de 

fleste prissammenligninger på internettet simplere produkter eller ydelser som fx el og tv. 

Kan disse sammenligninger også være egnede til mere komplekse markeder som advo-

katbranchen?  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerer fire overordnede barrierer, der kan 

forhindre, at en sammenligningsside udvikles af kommercielle aktører eller har konkur-

renceeffekt på et marked: 

 

 Manglende offentligt tilgængelige data 

 Produkterne/ydelserne er ikke sammenlignelige  

 Manglende incitamenter for virksomhederne 

 Forbrugerne er ikke aktive   

 

Den første barriere omhandler, hvor krævende det at finde og indsamle nødvendige data. 

I advokatbranchen er priser sædvanligvis ikke tilgængelige. Desuden kan priserne variere 

fra sagsområde til sagsområde og fra klient til klient. Der er også mange advokatvirksom-

heder, 1.800 advokatvirksomheder i 2012, at indsamle data fra.  
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Den anden barriere omhandler, hvor svært det er for forbrugerne at sammenligne pro-

dukterne. I advokatbranchen virker dette svært. Det skyldes, at det er svært for forbru-

gerne at vurdere kvaliteten af en advokatydelse, både før, under og efter at ydelsen er 

leveret.  

 

Den tredje barriere omhandler, i hvor stor grad virksomheder har incitament til at bruge 

sammenligningssiden. De sammenligningssider, som findes i dag (se Boks 21), er alle 

sider, hvor forbrugerne kan bede om tilbud på en konkret sag. For at dette kan virke, skal 

nogle advokater bruge tid på at sætte sig ind i sagen og give et tilbud. Interessen for dette 

kan være ret lav, fordi tilbuddene ofte kun skal bruges i forhandlinger med en advokat, 

som allerede har relation til klienten.  

 

Den fjerde barriere omhandler, hvor aktive forbrugerne er på markedet og i deres anven-

delse af internettet som informationskanal. I advokatbranchen anvender forbrugerne til 

en vis grad internettet til at finde og vælge en advokat. 24 pct. af forbrugerne svarer i 

Advices kundeundersøgelse, at hvis de får brug for en advokat, vil de finde advokaten ved 

at slå op på internettet.138 Imidlertid betyder det også, at et flertal ikke bruger internettet 

som informationskanal, idet ca. 56 pct. vil spørge familie, venner eller kolleger om hjælp 

til at finde advokat. 

 

Samlet set lader der til at være en række barrierer for at drive en velfungerende sammen-

ligningsside på internettet på et kommercielt grundlag. Formentlig kan hverken myndig-

heder, forbrugerorganisationer eller brancheorganisationer påvirke disse barrierer. 

 

Det kan derfor være relevant at se på erfaringer med virkninger i andre komplekse mar-

keder, fx forsikringsbranchen, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012). Forsik-

ringsguiden.dk, som er en sammenligningsside, blev skabt i 2001 efter et politisk ønske 

og gennem et samarbejde mellem forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring 

og Pension og Forbrugerrådet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer imidlertid, 

at Forsikringsguiden har en begrænset konkurrence- og priseffekt:  

 

”På baggrund af forsikringsselskabernes svar, vurderes det, at Forsik-

ringsguiden, som den anvendes af forsikringsselskaberne, ikke har stor ef-

fekt på forsikringsmarkedet. […] Undersøgelsen af Forsikringsguiden.dk 

indikerer, at guiden ikke er med at sænke priserne på markedet på nuvæ-

rende tidspunkt.”139 

 

Samlet set er det vores vurdering, at der næppe er væsentlige muligheder for at etablere 

en velfungerende og komplet sammenligningsside for advokater. I stedet virker de nuvæ-

rende mindre portaler og lignende tiltag mere hensigtsmæssige til at indhente tilbud fra 

enkelte advokater. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
138  Kilde: Epinion (2013), s. 40. 
139  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012), s. 35 og 39.  
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Prisoplysningsregel 

De fleste advokatydelser er vanskelige at prisfastsætte på forhånd. Det skyldes, at det reelt 

ikke kan forudsiges – bortset fra de enkle og standardiserede ydelser – hvor meget arbej-

de, der er forbundet med en sag. Dette er en medvirkende årsag til, at advokater ofte ikke 

opererer med faste priser. 

 

Dog blev der i 2005 indført en prisoplysningsregel for juridiske tjenester. Prisoplysnings-

reglen betyder, at advokater skal give et prisoverslag, før de går i gang med en opgave, 

eller oplyse, hvordan salæret vil blive beregnet. Denne regel burde medvirke til, at forbru-

gerne efterspørger sammenlignelige prisoverslag og eksempler på salærberegning fra 

forskellige advokater før valget af juridisk rådgiver. Imidlertid viser interviews med advo-

katvirksomheder, at ordningen i ringe grad benyttes af forbrugerne.  

 

Det betyder, at forbrugerne enten ikke kender reglen eller ikke bruger den aktivt. På den 

baggrund vil det være naturligt at overveje tiltag, der kan bidrage til, at forbrugerne ken-

der og bruger denne regel i praksis. Dette kan bestå i to tiltag. 

 

For det første kan det bestå i at lave endnu enklere og mere pædagogisk vejledning i, hvil-

ke rettigheder forbrugerne har, og hvordan de skal gå frem. På den måde kan forbrugerne 

bruge vejledningen til at indhente og sammenligne priser på advokatydelser fra forskelli-

ge advokater.  

 

For det andet kan det bestå i at gøre forbrugerne opmærksomme på, at der findes en pris-

oplysningspligt for advokater samt vejledning i, hvordan de kan gå frem. Det kan ske i 

form af informationskampagner om prisoplysningsreglen, fx via brancheorganisationer 

eller advokaters websider.   

 

Det kan øge forbrugernes bevidsthed om prisoplysningsreglen, hvilket kan føre til øget 

brug af reglen. Imidlertid er det spørgsmål om, hvordan sådanne informationskampagner 

skal gennemføres, fx på hvilken måde, i hvilket omfang og af hvem. Det er også et 

spørgsmål om, hvorvidt forbrugerne vil lægge mærke til sådanne kampagner, når de kø-

rer, idet juridiske ydelser nok er et lavinteresseprodukt for forbrugerne, så længe de ikke 

har et konkret juridisk problem. 

 

Samlet set ser vi rimelige muligheder for at lave pædagogiske vejledninger for, hvordan 

forbrugere kan bruge prisoplysningsreglen i praksis. Hovedudfordringen bliver at gøre 

forbrugere kendt med disse vejledninger og anvende dem i praksis.  

 

Webportaler til vurdering af advokater 

I Kapitel 3 og 4 redegjorde vi for, at forbrugere af advokatydelser i høj grad anser faglige 

kompetencer og tillid til advokaten som vigtige kriterier for deres valg af advokat. Forbru-

gerne har derfor en særlig interesse i at kunne vurdere advokaterne på forhånd med ud-

gangspunkt i disse parametre, og altså ikke kun prisen for rådgivningen.  

 

I dag findes der visse mekanismer som kan hjælpe forbrugerne med at sortere blandt 

advokaterne, inden de foretager et køb. Fx offentliggør Advokatnævnets alle sine kendel-

ser, som resulterer i en bøde over 10.000 kr.. Dette hjælper forbrugerne med at fravælge 
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advokater som har forbrudt sig i mod De Advokatetiske Regler, fx ved at kræve et urime-

ligt salær. I 2012 behandlede Advokatnævnet 1.533 sager, hvoraf kun 184 sager resultere-

de i idømmelse af en bøde.140. Dermed er det kun en lille andel af advokaterne som bliver 

vurderet via denne mekanisme – og kun når de handler i strid med god advokatskik. 

 

Der findes dog også andre mekanismer til vurdering af advokaterne, som først og frem-

mest er genereret af forbrugerne. På internettet findes der fx forskellige tillidsportaler, 

såsom Yelp og Trustpilot, som anvendes til at dele klienternes erfaringer og vurdering af 

advokaternes arbejde. Disse portaler er dog ikke særligt udbredte til vurdering af advoka-

ter, og omfatter kun en meget lille del af branchen, jf. Boks 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
140 634 af de 1.533 sager resulterede i en konkret kendelse, mens resten af sagerne blev afvist, tilbagekaldt eller på anden måde 

henlagt. 290 af de afgjorte sager førte enten til godkendelse af salæret, eller til frifindelse af advokaten, ved øvrige klagesa-

ger end salærklager. (Kilde: Advokatsamfundets Årsberetning 2012) 
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Boks 22 Vurderingsportaler for advokater 
 

Trustpilot 

Trustpilot er den mest udbredte brugergenererede vurderingsportal i Danmark, som 

bl.a. også anvendes til at vurdere advokater. På Trustpilot har brugerne mulighed for 

at tildele advokaterne en bedømmelse fra 1-5 stjerner, og derudover tilføje en skriftlig 

vurdering af deres oplevelser med advokaten. En søgning på ordet ’advokat’ resulterer 

i kun 23 forskellige advokatvirksomheder, med et antal individuelle vurderinger som 

varierer fra 1 til over 500. I kraft af det lille antal advokater (ca. 1 pct. af advokatvirk-

somhederne), som er blevet bedømt på Trustpilot, tyder det ikke på at denne portal er 

specielt udbredt som et redskab til at vurdere advokater.  

 

 
 

Yelp 

Tilsvarede Trustpilot, er Yelp også en udbredt vurderingsside til forsekellige produkter, 

herunder advokatydelser. På Yelp resulterer en søgning på ordet ’advokat’ i 40 søge-

resultater (svarende til ca. 1 promille af de danske advokater), og portalen kan derfor 

heller ikke siges at være særligt udbredt til vurdering af advokatydelser. 

 
 

Kilde:  Trustpilot.dk 

Yelp.dk 

 

Der er flere problemer forbundet med brugen websider som Trustpilot og Yelp, til at fore-

tage vurderinger af advokater. I følge Huang et al. (2009), kan tillidsgoder ikke umiddel-

bart vurderes ud fra en række faste og objektive parametre, som det er tilfældet med 

mange fysiske goder. Forbrugerne vurderer derimod tillidsgoder ud fra en række person-

lige og subjektive parametre, som gør det sværere at foretage en konsekvent sammenlig-

ning på baggrund af en vurdering eller anmeldelse.141 

 

Mudambi et al. (2010), finder fx i et empirisk studie, at for tillidsgoder (eller oplevelses-

goder), har vurderingerne kun gavn for forbrugeren, hvis de har en stor indholdsmæssig 

                                                                                                                                                                       
141  Huang, P., Lurie, N., & Mitra, S. (2009) ”Searching for experience goods on the web: An empirical examina-

tion of consumer behavior for search and experience goods”, Journal of marketing, vol. 73, no. 2, pp. 55-69 

 



Konkurrence og regulering i advokatbranchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dybde, og samtidig ikke er ekstreme i deres vurdering. Dvs. forbrugeren har behov for en 

bedømmelse som tager udgangspunkt i mange forskellige parametre, og som ikke er præ-

get af bedømmerens ekstreme (og dermed stærkt subjektive) vurdering af godet.142  

 

Disse problemer i forhold til vurdering af tillidsgoder, gør det i sig selv svært at etablere 

velfungerende portaler til vurdering af advokater. Dette er formentlig årsagen til, at de 

eksisterende portaler kun indeholder meget få vurderinger af advokater. 

 

For at en vurderingsportal kan komme forbrugeren til gode, når der er tale om tillidsgo-

der, som advokatydelser er, bør den først og fremmest være repræsentativ, dvs. den bør 

inkludere et stort udsnit af de eksisterende advokatvirksomheder. Derudover bør forbru-

gerne have mulighed for at vurdere advokaterne på en række parametre, som er menings-

fulde at sammenligne for den enkelte forbruger. Det betyder, at et vurderingsgrundlag fra 

1 til 5 stjerner fx ikke vil være tilstrækkeligt, jf. Mudambi et al. (2010). 

 

Vi vurderer derfor, at for at opfylde disse mål, vil det være nødvendigt at inddrage advo-

katbranchen selv, da den har de bedste forudsætninger for at fastsætte de relevante mål 

og kriterier, efter hvilke advokaterne bør (og ikke bør) bedømmes. Der vil imidlertid være 

tale om en meget stor opgave, hvis der skal sikres repræsentative og grundige evaluerin-

ger af et bredt udsnit af advokater. Det er derfor tvivlsomt om omkostningerne står mål 

med udbyttet for forbrugerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
142  Mudambi, S. & Schuff, D. (2010) ”What makes a helpful online review? A Study of customer reviews on 

Amazon.com”, MIS Quarterly, vol. 34, no. 1, pp. 185-200     
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A Bilag A 

Gennemgang af OECD Product Market 
Regulation, 2013  

OECD vurderer i deres OECD Product Market Regulation indeks for 2013 

adgangs- og adfærdsregulering. 

 

Adgangsregulering 

På adgangsreguleringen får Danmark en score på 3,04. Dette baserer sig på fire underka-

tegorier. 

 

Den første underkategori er antallet af eksklusivrettigheder. Her er Danmark blevet note-

ret med én eksklusivrettighed, møderetsmonopolet. Møderetsmonopolet omfatter som 

nævnt ca. 10 pct. af advokaternes omsætning, mens der ikke er nogen eksklusivret på 90 

pct. af omsætningen.  Mange lande som fx Australien eller Østrig har op til 9 eksklusivret-

tigheder, fx eksklusivrettigheder for rådgivning om patentlov eller skatterådgivning. 

 

Den anden underkategori er uddannelsesområdet. I Danmark er der krav om juridisk 

kandidatuddannelse, mindst tre års arbejde med praktisk juridisk virksomhed, samt be-

ståelse af advokateksamen og en praktisk retsprøve, for at kunne kalde sig advokat. Ud-

dannelseskravene i Danmark ligger i den høje ende i forhold til andre lande, fordi mange 

andre lande kun kræver 3,5-4 års uddannelse og 2-3 års praktisk erfaring. Kravet for at 

blive advokat i Danmark svarer dog stort set til kravene i eksempelvis Sverige, men Sveri-

ge bliver alligevel givet en samlet score på nul, fordi der ikke er møderetsmonopol og 

dermed hverken krav til uddannelse eller til medlemskab af Advokatsamfundet.143 Som vi 

viser i kapitel 4.2, er det i praksis stort set kun advokater, der repræsenterer andre i sven-

ske domstole. Derfor synes OECD’s metode at overvurdere forskellene i adgangskrav 

mellem Danmark og Sverige. 

 

Den tredje underkategori er pligtmedlemskab. Danske advokater skal være medlemmer af 

Advokatsamfundet. Danmark skiller sig ikke ud fra fleste andre OECD-lande med krav 

om medlemskab af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet er et organ af offentlig karak-

ter, nedsat ved lov, som har til formål at regulere advokaters adfærd i praksis.  

 

Den fjerde underkategori er, om der er kvoter på antallet af udenlandske individer eller 

virksomheder, hvilket ikke er tilfældet i Danmark. 

 

Adfærdsregulering 

På adfærdsregulering får Danmark en score på 1,25. Ligesom for adgangsregulering er der 

her fire underkategorier.  

 

Den første underkategori er prisregulering. I Danmark er der ikke prisregulering på advo-

katydelser, men advokater i Danmark må dog kun tage et rimeligt salær for deres arbej-

                                                                                                                                                                       
143  Advokatsamfundet (2014), ”Beskikkelse”, og The Swedish Bar Asso iation (2014), ”Mem ership and registration”. 
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de.144 Dette bliver imidlertid medregnet i indekset som en ikke-bindende, anbefalet pris. 

Dette er, ud fra vores vurdering, en overfortolkning. Et par andre lande har bindende 

prisloft og/eller -gulv, mens de fleste lande har fri prissætning. 

 

Den anden underkategori er markedsføring. I Danmark er der ingen branchespecifik 

regulering på markedsføring for juridisk rådgivning. Dette er et resultat af ophævelsen af 

vinkelskriverloven i 2006. Langt de fleste andre lande har begrænsninger på markedsfø-

ring. 

 

Den tredje underkategori er regulering af selskabsformen for advokatvirksomheder. 

Danmark har fået en score på 1 med den begrundelse, at aktieselskaber ikke er tilladt som 

ejerskabsform for advokatvirksomheder. Imidlertid er der tale om en fejl i OECDs vurde-

ring af den danske regulering, fordi advokater jf. Retsplejelovens § 124, stk. 1 tillader 

advokatvirksomhed i aktieselskabsform – dette har været gældende siden 1990.  

 

I den sidste underkategori, tværfaglige samarbejder, dvs. partnerskaber, joint ventures 

osv., er de fleste typer samarbejde på tværs af fagområder tilladt i Danmark. Dette giver 

en score på 3 ud af 6 for denne underkategori. Til sammenligning får Sverige en score på 

4,5. Det skyldes, at samarbejde som fx joint ventures o.l. i Sverige og i en række andre 

lande kun er tilladt mellem sammenlignelige faggrupper. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
144  Retsplejeloven § 126 
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B Bilag B 

Gennemgang af OECD Services Trade Re-
strictiveness Index, 2014  

OECD har i 2014 udgivet et nyt indeks for regulering på services: OECD Services Trade 

Restrictiveness Index. Dette baserer sig på fem hovedkategorier, hvor der i hver kategori 

er 7-20 ja/nej-spørgsm l. Et ”ja” giver en s ore p  1.0, som herefter vægtes efter hovedka-

tegoriens  etydning. Metodisk adskiller dette indeks sig fra OECD’s PMR, hvor der gives 

en score fra 0-6. Indeksene er derfor ikke direkte sammenlignelige. 

 

Vi gennemgår her de kategorier, der har størst betydning for Danmarks score i OECD 

Services Trade Restrictiveness Index.145 

 

Begrænsninger på flytninger af mennesker 

I kategorien for begrænsninger på flytning af mennesker scorer Danmark en score på 

0,19, dvs. over halvdelen af den samlede score for Danmark. Denne kategori er delt op i 

flere elementer.  

 

Et vigtigt element i denne kategori er uddannelseskravene for at blive advokat. OECD 

giver Danmark en score, fordi der ikke er en procedure for at få anerkendt udenlandske 

universitetsgrader i Danmark. 146 Dette er ikke korrekt. Der findes en proces, hvor alle 

med en grad fra et EØS-land, uanset nationalitet, kan få anerkendt sin grad i Danmark. 147 

Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt man skal tage sin universitetsgrad, praktik 

og eksamen om for at praktisere i Danmark.148 Dette er ikke korrekt. Advokater i et EØS-

land kan arbejde under deres hjemlands titel blot ved at lade sig registrere i Advokatsam-

fundet. Hvis de ønsker det, kan de efter typisk 1-2 års arbejde i Danmark også få den dan-

ske advokattitel.149 

 

Til spørgsmålet om, hvorvidt man skal tage dansk eksamen for at kvalificere sig som fuldt 

medlem af professionen, får Danmark en score.150 Dette er ikke korrekt. Alle med en titel 

fra EØS-lande kan få deres titel overført. Dette gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det 

er nødvendigt at praktisere mindst et år i Danmark.151 Man skal praktisere i mindst tre år 

for at få en dansk advokattitel, men man kan få overført og praktisere med sin advokatti-

tel fra et andet EØS-land gennem en registrering i Advokatsamfundet. Det betyder natur-

ligvis, at ikke-EØS lande ikke er omfattet af disse procedurer og godkendelser.   

 
Tilsammen bidrager disse to krav til 0,076 af scoren. Vi finder, at denne score ikke er helt 
retvisende, når man tager hensyn til, at danske myndigheder anerkender universitetsgra-

                                                                                                                                                                       
145  Kilde: http://sim.oecd.org/Table.ashx?s=psleg&c=dnk 
146  OECD STRI 2.6.13 
147  Retsplejeloven § 135a, Bkg 1473/2007 § 2 
148  OECD STRI 2.8.1 
149  Bkg 1431/2007 §§ 1, 11-12 
150  OECD STRI 2.6.23 
151  OECD STRI 2.6.33 
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der fra hele EØS (selvom grader fra andre lande ikke godkendes). Det er dog en konkret 
vurdering, som foretages af Styrelsen for Videregående Uddannelser i Danmark.152 

I modsætning hertil får Sverige for dette element 0 i score. Dette begrundes med, at advo-

kater ikke har monopol på juridiske services i Sverige.153 I Danmark er 90 pct. af advoka-

ters omsætning i fri konkurrence med andre juridiske rådgivere. Den eneste undtagelse er 

domstolssager, der er omfattet af møderetsmonopolet. Derfor ser vi ikke Danmarks score 

som retvisende, fordi den overdriver forskellen mellem Sverige og Danmark. 

  

Et andet vigtigt element i denne kategori er, om man skal have forudgående eller perma-

nent opholdstilladelse for at få licens til at praktisere.154 I kommentaren til scoren er ar-

gumentet, at man skal have tre års praktisk erfaring med dansk lov, og det kun kan fås i 

Danmark. Det er korrekt, at man skal have tre års erfaring, men to af disse år kan fx være 

hos en udenlandsk advokatvirksomhed. Desuden bidrager det til scoren, at man skal have 

bopæl i Danmark for at praktisere.155 Dette er forkert. Bopæl eller opholdstilladelse er ikke 

et krav for at være advokat i Danmark. Disse to tæller med 0,038 i scoren.  

 

Det sidste vigtige element er regler for at arbejde i Danmark, hvor OECD har noteret be-

grænsninger for både selvstændige og arbejdstagere.156 I forbindelse med de selvstændige 

er det nævnt, at der skal være en dansk forretningsinteresse, for at man kan etablere et 

selskab i Danmark. Disse to står tilsammen for 0,038 af scoren. Dette er generelle lovgiv-

ningsregler for alle brancher i Danmark.  

 

Begrænsninger på udenlandsk ejerskab og andre begrænsninger for adgang til marke-

det 

Kategorien for begrænsninger på udenlandsk ejerskab og andre begrænsninger for ad-

gang til markedet bidrager med 0,071 af den samlede score.  

 

Et vigtigt element i denne kategori er, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i et advo-

katselska  skal være ”lo ally-li ensed professionals”. 157 Det er ikke korrekt. Bestyrelsen 

kan også bestå af etablerede EØS-advokater – ikke  lot ”lo ally-li ensed professionals”. 

Derfor er Danmarks score ikke retvisende for dette element, som bidrager med en score 

på 0,028.  

 

Et andet vigtigt element er to spørgsmål om restriktioner på kommercielt samarbejde 

mellem advokater og andre professionelle i advokatvirksomheder og restriktioner på 

ejerskab i Danmark.158 Disse to spørgsmål bidrager med 0,028 tilsammen.  

 

Derimod får Sverige i samtlige af disse elementer 0 i score. I forbindelse med tre af disse 

spørgsmål159 begrundes dette med, at advokater ikke har monopol på juridiske services. 

Imidlertid har advokater i Danmark heller ikke monopol på juridiske services med undta-

                                                                                                                                                                       
152    Jf. https://www.borger.dk/Sider/Godkendelse-af-udenlandske-eksamener.aspx. 
153  OECD STRI Kommentar til Sverige for 2.6.13, 2.6.23 og 2.6.33. Ingen kommentar til 2.8.1, men kildehenvisningen er den 

samme. 
154  OECD STRI 2.5.1 
155  OECD STRI 2.5.33 
156  OECD STRI 2.2.2 og 2.3.3 
157  OECD STRI 1.4.7 og 1.4.8 
158  OECD STRI 1.1.4 og 1.2.435 
159  OECD STRI Kommentar til Sverige for spørgsmålene 1.2.435, 1.4.7 og 1.4.8 

https://www.borger.dk/Sider/Godkendelse-af-udenlandske-eksamener.aspx
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gelse af møderetsmonopol. Herudover har EØS-advokater langt de fleste muligheder på 

lige fod med danske advokater. Derfor er det diskutabelt, hvor retvisende scoren for 

Danmark er, og hvor retvisende forskellen mellem Sverige og Danmark er for disse to 

elementer. 

 

Der bliver herudover givet en score for, hvorvidt direktørerne skal være advokat160, hvilket 

giver scoren 0,014. Formelt set kan direktørerne være ansatte ejere (som har en ejerandel 

på under 10 pct. og har bestået en test). Flertallet af direktører skal dog være advokater.161 

Dette gælder kun anpartsselskaber, som udelukkende har en direktion. I alle selskaber, 

der har en bestyrelse, behøver der altså ikke at være flertal af advokater i direktionen.  

 

Derimod får Sverige 0 i score for dette element. Dette begrundes med, at advokater ikke 

har monopol på juridiske services.162 I Danmark har advokater heller ikke monopol på 

juridiske services, kun møderetsmonopol. Derfor er det højst diskutabelt, hvor retvisende 

scoren til Danmark og dermed forskellen mellem Sverige og Danmark er. 

 

Barrierer for konkurrence og offentligt ejerskab 

Kategorien for barrierer for konkurrence og offentligt ejerskab bidrager med 0,037 af den 

samlede score.  

 

Halvdelen af denne score stammer fra regler om prissætning.163 Den ene del heraf er obli-

gatorisk prisloft, som henviser til Retsplejeloven § 126, stk. 2, om, at advokater ikke må 

tage højere vederlag, end hvad der anses for rimeligt. Der findes derimod ikke et prisloft, 

men kun en regel om rimelige priser, der skal sikre, at advokater ikke kan tage ublu pri-

ser, som vil hindre access to justice. Den anden del henviser til anbefalede priser, som 

ifølge OECD’s kommentarer offentliggøres af Advokatsamfundet. Dette stemmer ikke. 

Domstolene har kun nogle retningslinjer for, hvad advokater udpeget af domstolene kan 

tage for en bestemt sag. Disse retningslinjer er dog tilgængelige på Advokatsamfundets 

hjemmeside.  

 

I modsætning hertil får Sverige en score på 0 på den anden del. Dette til trods for, at der i 

det svenske advokatsamfunds etiske regler står, at priserne skal være rimelige.164 I kom-

mentaren hertil bliver det nævnt, at en advokat frit kan fastsætte sine priser inden for 

nogle rimelige grænser. Det betyder, at den eneste forskel fra Sverige er, at det i Danmark 

er indskrevet i Retsplejeloven, mens det i Sverige står i det etiske regelsæt. Herudover kan 

der ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, om det er en barriere for konkurrence, at priser-

ne skal være rimelige. 

 

Den anden halvdel af scoren i denne kategori kommer fra regulering på markedsføring.165 

Det første spørgsmål er, om markedsføring er forbudt eller reguleret. OECD henviser i 

sine kilder til afsnit 2.5 i De Advokatetiske Regler. Dette afsnit blev imidlertid afskaffet 

tilbage i 2011. I advokatbranchen er der på nær én regel ikke specifikke regler for mar-

                                                                                                                                                                       
160  OECD STRI 1.4.9 
161  Retsplejeloven § 124 e 
162  OECD STRI Kommentar til Sverige for 1.4.9 
163  OECD STRI 4.5.1 og 4.5.2 
164  OECD STRI Kommentar til Sverige for 4.5.1 og 4.5.2. 
165  OECD STRI 4.7.1  og 4.7.2 
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kedsføring – disse regler gælder for alle brancher. Den eneste markedsføringsregulering, 

der er spe ifik for advokater, er, at advokater skal leve op til ”god advokatskik”. Dette 

indebærer bl.a., at man ikke direkte må fiske efter andres klienter – en regel, som er fast-

sat af hensyn til klienterne. Herudover må man ikke markedsføre sig som ”advokat”, hvis 

man ikke er advokat. 

 

Det andet spørgsmål er, om kun advokater må markedsføre sig. Her har OECD svaret ja 

og givet Danmark en score med reference til De Advokatetiske Regler. Dette er forkert. 

Der er ingen begrænsninger på andre rådgiveres adgang til at reklamere for juridiske 

services.  

 

Til sammenligning får Sverige en score på 0 i begge spørgsmål om markedsføring. 

 

Andre kategorier 

Herudover er der to andre kategorier som samlet set bidrager med 0,02 til den samlede 

score, hvorfor vi ikke vil gennemgå dette. 

 

 


