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Sammanfattning och förslag 
Domstolsverket har enligt ett regeringsuppdrag gjort en uppföljning av metoden 
för beräkning av timkostnadsnorm. Uppdraget har genomförts i samråd med Sveri-
ges advokatsamfund. Uppdraget redovisas i denna rapport.   

I uppdraget att göra en uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm 
har även ingått att lämna förslag som leder till att förändringarna av timkostnads-
normen blir jämnare över tiden. Domstolsverket har övervägt några modeller som 
skulle kunna innebära en jämnare utveckling över tiden. En av dessa modeller inne-
bär att vid fastställande av ny timkostnadsnorm skulle hänsyn tas till genomsnittliga 
kostnadsökningar under de tre senaste åren. I rapporten föreslås därför införandet 
av en modell med uppräkning av normen efter att hänsyn tagits till kostnadsutveck-
lingen för de tre senaste åren inarbetas i underlaget för beräkning av timkostnads-
normen. Modellen bedöms vara kostnadsneutral, åtminstone på några års sikt.   

En väsentlig del av uppdraget har bestått i genomförandet av en enkät till ett antal 
advokater som är verksamma inom det som brukar kallas för humanjuridik (offent-
ligt försvar, rättshjälp, offentligt biträde etc.). Syftet med enkäten var att erhålla ett 
underlag för att kunna göra jämförelser mellan advokaters verkliga kostnader och 
de olika delposter som ingår i underlaget för beräkning av timkostnadsnorm. Enkä-
ten sändes till ca 1 000 advokater och svarsfrekvensen blev 33,5 %. Den låga svars-
frekvensen innebär att stor försiktighet måste iakttas när man drar slutsatser av re-
sultaten.  

En jämförelse har gjorts med enkätsvaren såvitt gäller nivån på de olika kostnader 
som ingår i timkostnadsnormen. Jämförelsen visar, om enkätsvaren trots det 
bristande materialet skulle antas motsvara de verkliga kostnaderna, att timkostnads-
normen för år 2006 är 154 kr lägre än de kostnader som resultatet av enkäten påvi-
sar. Eftersom lönekostnaderna för jurister ofta kan påverkas av byråns resultat, har 
en jämförelse också gjorts utan beaktande av dessa kostnader. En sådan jämförelse 
visar att timkostnadsnormen för år 2006 är 88 kr lägre än de kostnader som resulta-
tet av enkäten påvisar.  

Om en förändring av timkostnadsnormen skulle göras i enlighet med de båda alter-
nativen kan förändringen antas medföra en ökning av de totala kostnaderna på 180 
mnkr resp. 102 mnkr.  

Även delposternas inbördes storlek har analyserats i jämförelse med resultatet av 
enkäten. Denna analys visar att andelen lönekostnader för jurister stämmer väl i 
timkostnadsnormen jämfört med enkätresultatet, men att lönebikostnader för juris-
ter är något för hög jämfört med enkätsvaren omräknat i 2006 års nivå (7,65 kr). 
Lönekostnader för biträden stämmer också väl i timkostnadsnormen jämfört med 
enkätresultaten. När det gäller lokalkostnader har andelen under senare år minskat i 
timkostnadsnormen, men enkätsvaren tyder på att nivån på lokalkostnaderna i verk-
ligheten är ännu lägre. Skillnaden jämfört med normen uppgår till 6,79 kr. Såvitt 
gäller posten övriga kostnader visar enkätsvaren, om dessa skulle antas spegla verk-
ligheten, att denna post är för låg i timkostnadsnormen. Skillnaden uppgår till 10,60 
kr. Posten övriga kostnader består av ett flertal olika kostnadsposter som fanns vid 
de allmänna advokatbyråerna. De största avvikelserna finns för posten övriga om-
kostnader (4,54 procent) och räntekostnader (3,07 procent).  



 

 
 

6 (44) 

I rapporten läggs dock inte fram några förslag såvitt gäller nivån på timkostnads-
normen eller de olika delposternas inbördes storlek, eftersom detta skulle gå utöver 
regeringens uppdrag.   

En särskild fråga som belyses i rapporten är andelen tid som advokater antas kunna 
debitera. För närvarande är den andel debiterbar tid som används vid fastställande 
av timkostnadsnorm 72,5 procent. Av de som svarat på enkäten har 288 besvarat 
frågan om vilken tid som kan debiteras. Medelvärdet uppgår till 64 procent. I rap-
porten redovisas ett antal olika exempel med avseende på vilken effekt på timkost-
naden som förändringar av andelen debiterbar tid får. En sänkning av andelen debi-
terbar tid till 64 procent skulle medföra en ökning av timkostnadsnormen till 1 166 
kr. Om en sådan förändring skulle genomföras kan det antas att de totala kostna-
derna skulle öka med 156 mnkr. Inte heller i denna del innehåller rapporten något 
förslag till förändringar.    

Timkostnadsnormen är densamma för hela landet och tar således i princip inte hän-
syn till geografiska skillnader i storleken på de olika kostnadsposterna. I rapporten 
belyses frågan om det skulle vara möjligt att ta hänsyn till geografiska skillnader vid 
fastställande av de olika delposterna i normen, särskilt vad gäller lokalkostnader. 
Det konstateras dock att underlaget i form av svar på den genomförda enkäten är 
så osäkert att det inte är möjligt att dra några slutsatser i denna fråga.   

Slutligen innehåller rapporten en redovisning av alternativa modeller för beräkning 
av timkostnadsnorm, både tidigare framförda alternativa modeller och modeller 
som har framkommit i anledning av enkäten.  

Advokatsamfundet har framfört sina synpunkter på metoden för beräkning av tim-
kostnadsnorm. Samfundets synpunkter framgår av bilaga 1.      
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Beslut om ersättning av allmänna medel till offentliga försvarare, målsägandebiträ-
den, rättshjälpsbiträden m.fl. grundas såvitt gäller ersättning för arbete på en tim-
kostnadsnorm som fastställs årligen av regeringen. Timkostnadsnormen ligger även 
till grund för de taxor för offentliga försvarare, målsägandebiträden och konkurs-
förvaltare som Domstolsverket (DV) fastställer. Regeringen fastställer timkost-
nadsnormen för varje kalenderår efter förslag från DV. I samband med att DV tar 
fram förslag till ny nivå på timkostnadsnorm sker överläggningar med Sveriges ad-
vokatsamfund och med JUSEK:s advokatavdelning.  

Systemet med timkostnadsnorm som grund för beräkning ersättningsnivåerna i 
brottmålstaxan har funnits sedan 1973, vilket är det år då rättshjälpsreformen 
genomfördes. Som ett led i att kunna erbjuda de rättssökande god juridisk hjälp, in-
rättades samtidigt de allmänna advokatbyråerna, bl.a. genom att staten övertog de 
befintliga rättshjälpsanstalterna som drivits av vissa kommuner och landsting. Syftet 
med att fastställa en timkostnadsnorm var att bestämma vad som var skälig ersätt-
ning till offentliga försvarare i vissa brottmål. Inledningsvis tillämpades timkost-
nadsnormen endast inom det taxesatta området men efter dom i Högsta domstolen 
något år senare, kom timkostnadsnormen att bli vägledande vid ersättningen även i 
mål utanför det taxesatta området1. Som skälig ersättning ansågs den genomsnittliga 
kostnaden per timme för advokatverksamhet. Därvid kom självkostnaderna vid de 
allmänna advokatbyråerna att få stor betydelse och så småningom helt avgörande 
betydelse.  

Från den 1 juli 1995 framgår det direkt i lag att ersättning till offentliga försvarare, 
rättshjälpsbiträden m.fl. skall bestämmas med utgångspunkt i den av regeringen be-
slutade timkostnadsnormen. I de författningar som reglerar rätten till ersättning an-
ges således regelmässigt att ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångs-
punkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning 
och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer (se exem-
pelvis 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]). I vissa 
fall hänvisas till någon av de nämnda bestämmelserna, vanligen till bestämmelsen i 
rättshjälpslagen (se exempelvis 5 § lagen [1988:609] om målsägandebiträde och 11 § 
lagen [1999:997] om särskild företrädare för barn).  

Det första året för vilket en timkostnadsnorm fastställdes var år 1973. Detta år var 
det första verksamhetsåret för de allmänna advokatbyråerna. Timkostnadsnormen 
beräknades med utgångspunkt i de kalkylerade självkostnaderna vid de allmänna 
advokatbyråerna, dvs. i huvudsak de före detta rättshjälpsanstalterna. Nivån på den 
första timkostnadsnormen var 138 kr.  

De allmänna advokatbyråernas verksamhet upphörde under år 1999. Den timkost-
nadsnorm som fastställdes för 1999 blev därmed den sista som grundades på kost-
nadsläget i de allmänna advokatbyråerna. Det var därför nödvändigt att för tiden 
härefter finna någon annan modell som kunde ligga till grund för beräkning av tim-
kostnadsnormen. I samband med beslutet att avveckla de allmänna advokatbyråerna 
fick DV i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur timkostnadsnormen skall 

                                                 
1 Se NJA 1976:640.  
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fastställas i framtiden. Uppdraget redovisades i två olika etapper, av vilka den första 
avsåg år 2000 och den andra tiden härefter2.  

För år 2000 föreslog DV en omräkning av posterna i 1999 års norm. Omräkningen 
skulle motsvara beräknade kostnader för de allmänna advokatbyråerna under år 
2000, om dessa fortfarande hade bedrivit normal verksamhet. Den procentuella ök-
ning som DV föreslog ändrades av regeringen när timkostnadsnormen fastställdes.  

Vad gäller förslag till en mera långsiktig beräkningsmodell föreslog DV att den tim-
kostnadsnorm som byggde på de allmänna advokatbyråernas kostnader till och med 
den 30 juni 1998 och med en andel debiterbar tid på 72,5 procent skall användas 
som bas. Normen indelas i olika delposter som var för sig omräknas på olika sätt 
med syfte att spegla kostnadsutvecklingen för att bedriva advokatverksamhet. Den 
använda metoden skall användas från och med år 2001. DV föreslog vidare att upp-
följningar bör göras vart tredje, fjärde eller femte år i syfte att kontrollera om nivån 
eller delposternas förhållanden till varandra eller andelen debiterbar tid bör justeras.  

Från Advokatsamfundet sida har vid de årliga samråd som sker i samband med att 
förslag till ny timkostnadsnorm tas fram, framförts önskemål om en uppföljning av 
beräkningen av timkostnadsnormen.  

1.2 Uppdraget  
I regleringsbrevet för budgetåret 2005 ges DV i uppdrag att, efter samråd med Sve-
riges advokatsamfund, göra en uppföljning av metoden för beräkning av timkost-
nadsnorm. I uppdraget ingår att lämna förslag på en ordning som leder till att för-
ändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. Det anges att en möjlig 
ordning skulle kunna vara att man inte bara beaktar innevarande års utan också de 
två föregående årens kostnadsutveckling.  

Bortsett från att lämna förslag på en ordning som innebär en jämnare förändring 
över tiden, kan uppdraget enligt DV:s uppfattning inte anses innefatta att i övrigt 
föreslå förändringar av timkostnadsnormens storlek eller sättet att beräkna tim-
kostnadsnorm. Några sådana förslag finns därför inte i rapporten. Däremot inne-
håller rapporten i avsnitt 4 en redogörelse för hur timkostnadsnormens storlek för-
håller sig till vad som framkommit av den enkät som genomförts till advokater, 
samt hur de olika delposternas inbördes storlek förhåller sig till enkätsvaren. Detta 
är att se som ett underlag till regeringen för överväganden av eventuella förändring-
ar.  

I rapporten lämnas inte heller förslag på förändring av andelen debiterbar tid vid 
beräkning av timkostnadsnorm, liksom inte heller förslag till alternativa metoder 
för beräkning av timkostnadsnorm. Rapporten innehåller däremot i avsnitt 5 en re-
dovisning av vad enkätsvaren innebär när det gäller andelen debiterbar tid. I avsnitt 
9 finns vidare en redovisning av vilka alternativa förslag till beräkning av timkost-
nadsnorm som framkommit i anledning av enkäten till advokater. I avsnitt 8 analy-
seras möjligheten att ta hänsyn till geografiska förhållanden vid fastställande av de 
olika delposternas inbördes storlek.  

 

                                                 
2 Ny metod för beräkning av timkostnadsnorm (dnr 872-1999). 
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1.3 Genomförandet 
Uppdraget har genomförts som ett projekt inom DV. Vid genomförande av projek-
tet har, i enlighet med direktiven, samråd skett med Advokatsamfundet. I projekt-
gruppen har ingått företrädare för DV samt en representant från Advokatsamfun-
det. Till projektet har vidare en styrgrupp varit knuten, i vilken ingått företrädare 
för DV samt en representant för Advokatsamfundet.  

Direktiven för projektet återfinns i bilaga 2.  
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2 Närmare om metoden för beräkning av timkostnadsnor-
men 

Metoden som används för beräkning av timkostnadsnorm innebär att timkostnads-
normen för år 2000, som byggde på de allmänna advokatbyråernas kostnader, utgör 
bas för de framtida beräkningarna och att den debiterbara tiden tills vidare ligger 
fast på nivån 72,5 procent. För de kostnadskomponenter som ingår i normen, löne-
kostnader och lönebikostnader för jurister, lönekostnader och lönebikostnader för 
biträden, lokalkostnader samt övriga kostnader, görs en omräkning med hänsyn till 
förändringar i kostnadsnivån för var och en av komponenterna. 

Metoden användes första gången vid beräkning av timkostnadsnorm för 2001. I be-
slutet om timkostnadsnorm för 2001 uttalade regeringen att beräkningsmetoden en-
ligt regeringen ger en godtagbar grund för fastställande av timkostnadsnorm. DV 
har därefter fått i uppdrag att inkomma med underlag för timkostnadsnorm senast i 
mitten av oktober varje år. 

Posten lönekostnader jurister exklusive lönebikostnader omräknas enligt den an-
vända metoden med den procentuella årliga utvecklingen av månadslöner för ordi-
narie domare på rådsnivå och icke ordinarie domare (assessorer och fiskaler) inom   
domstolsväsendet samt för kammaråklagare och assistentåklagare inom åklagarvä-
sendet. Uppgifter om löner för augusti månad varje år inhämtas från DV:s och 
Åklagarmyndighetens lönesystem och används för omräkningen. 

Posten lönebikostnader omräknas med löneutvecklingen men korrigerat med för-
ändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. I den sista självkostnadsberäkning-
en för de allmänna advokatbyråerna uppgick lönebikostnaderna till 49,2 procent. 
De bestod av semestertillägg, arbetsgivaravgifter och försäkringspremier, avgifter 
till kompletterande ålderspension, särskild löneskatt, avgifter till Trygghetsstiftelsen 
samt kostförmåner m.m. Lönebikostnaderna ska utgå från de allmänna advokatby-
råernas nivå och variera med förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. 

Posten lönekostnader biträden (inklusive lönebikostnader) omräknas med löneut-
vecklingen augusti – augusti för personal som är ansluten till ST, närmare preciserat 
som domstolssekreterare inom domstolsväsendet. Förändringar i de lagstadgade ar-
betsgivaravgifterna beaktas också. 

Posten lokalkostnader omräknas utifrån förändringar i Statskontorets s.k. rikthyror, 
som fastställs årligen för fem olika s.k. rikthyresområden. Antalet inkomna mål 
(tvistemål exklusive gemensam ansökan och brottmål exklusive notariemål) till 
tingsrätterna de tre senaste åren används som vikt för sammanvägning av föränd-
ringarna i dessa fem områden. Tingsrätterna hänförs till det rikthyresområde som 
gäller för den kommun där respektive tingsrätts kansli är beläget. 

Posten övriga kostnader omräknas med utvecklingen augusti – augusti av konsu-
mentprisindex (KPI). I posten ingår bl.a. kapitalkostnader, avskrivningar på ford-
ringar, personalkostnader, porto- och telefonkostnader, bokföringskostnader, kon-
torsmaterial m.m. 

Timkostnadsnormens utveckling sedan år 1975 i förhållande till det indexerade bas-
beloppet resp. indexerat konsumentprisindex framgår av nedanstående diagram.  
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För år 2006 har normen fastställts till 1 029 kr (exkl. mervärdesskatt).  
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3 Enkäten till advokater 

3.1 Inledning och syfte 
Av projektdirektiven framgår att det i uppdragets genomförande ingår att överväga 
eventuella förändringar av de olika delposter som ligger till grund för beräkning av 
timkostnadsnormen. För att kunna göra denna bedömning är det enligt direktiven 
nödvändigt att fastställa nivån på de olika kostnader som är förenade med att driva 
advokatverksamhet. Det angavs också att en särskild fråga är om det finns anled-
ning att vid fastställande av timkostnadsnorm förändra den andel tid som advokater 
antas kunna debitera.  

I projektets inledningsskede beslutades att en enkät skulle genomföras till ett antal 
advokater. Enkäten har genomförts i samarbete med Advokatsamfundet. Syftet 
med enkäten var att ta fram ett underlag för bedömningen om det finns anledning 
att förändra de olika delposter som timkostnadsnormen är uppbyggd på. För det 
praktiska genomförandet av enkäten anlitades Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB 
stod således för utskick av enkäten och påminnelser, bearbetande av svar och redo-
visning av svar i form av tabeller m.m. Frågorna i enkäten togs gemensamt fram av 
DV och Advokatsamfundet, men SCB gavs tillfälle att ge synpunkter på utform-
ningen av frågorna och svarsalternativ.  

Enkäten sändes till 1 000 advokater som är verksamma inom humanjuridik, vilket 
innebär att de huvudsakligen arbetar som offentliga försvarare, målsägandebiträden 
eller rättshjälpsbiträden. Urvalet gjordes av SCB från ett underlag som erhölls från 
Advokatsamfundet. En gallring hade gjorts av Advokatsamfundet på så sätt att en-
dast advokater som har uppgivit att deras verksamhetsinriktning är inom humanju-
ridikens område togs med i underlaget. Syftet var att från undersökningen utesluta 
advokater som huvudsakligen sysslar med affärsjuridik. Det underlag från vilket 
SCB gjorde sitt urval bestod av omkring 2 000 advokater.  

Enkäten genomfördes under tiden den 23 juni – 22 september 2005.   

3.2 Frågorna i enkäten  
Enkäten riktade sig både till advokater som är ägare/delägare och anställda advoka-
ter. Den som var anställd skulle dock endast besvara vissa frågor, medan äga-
re/delägare skulle besvara samtliga frågor. Skälet till detta är att vissa frågor endast 
var relevanta för ägare/delägare, såsom t.ex. frågor om omsättning och kostnader.  

Huvudsyftet med enkäten var att ta reda på kostnaderna för att driva advokatverk-
samhet. Enkäten innehöll därför ganska detaljerade frågor om detta. Härutöver 
fanns det ett antal andra frågor om den bedrivna verksamheten. Således innehöll 
enkäten frågor om organisationsform, geografisk belägenhet, årsarbetskrafter, verk-
samhetens huvudsakliga inriktning och debiterbar tid. En fråga avsåg kön på den 
som besvarade enkäten. Frågorna besvarades huvudsakligen genom att ange olika 
svarsalternativ eller att fylla i belopp etc. På vissa frågor fanns det också möjlighet 
att lämna kommentarer (s.k. fritextsvar). Slutligen innehöll enkäten tre olika frågor 
som endast kunde besvaras genom att ange kommentarer i fritext. Här kunde de 
svarande ge synpunkter på det sätt på vilket timkostnadsnormen beräknas samt 
även lämna alternativa förslag till beräkningsmetod. Det gavs också möjlighet att 
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lämna synpunkter på advokaters lön och ersättning i förhållande till andra aktörer 
inom rättsväsendet.  

Enkäten återges i bilaga 3.  

3.3 Sammanfattning av svaren på enkäten 

3.3.1 Inledning 

Totalt svarade 321 advokater/advokatfirmor på enkäten, motsvarande en svarsfre-
kvens på 33,5 %. Enligt SCB är detta en mycket låg svarsfrekvens. Den låga svars-
frekvensen gör att stor försiktighet måste iakttas när man drar slutsatser av svaren. 
Skälet är att det inte finns någon kunskap om förhållandena för dem som inte har 
besvarat enkäten. Dessa skulle i och för sig kunna ha motsvarande förhållanden 
som de som svarat på enkäten, men kan lika gärna ha helt olika förhållanden.  

Alla har inte besvarat samtliga frågor utan i vissa fall saknas uppgift.  

De flesta frågorna utom de fyra första redovisas mot fråga 2 och 4. Detta innebär 
att man kan se hur svaren fördelas för varje organisationsform resp. geografisk be-
lägenhet. Som exempel kan nämnas att man beträffande omsättning kan se medel-
värdet för aktiebolag och för advokater som driver verksamhet innanför tullarna i 
Stockholm. För de flesta frågorna redovisas medelvärden och procentandelar. Om 
antalet svar understiger 10 har dock inte svaren redovisats. 

SCB:s sammanfattning av genomförandet av enkäten återfinns i bilaga 4.  

3.3.2 Fråga 1.1 – Är du delägare eller anställd? 

Av 321 svarande är 305 delägare och 14 anställda (för 2 svarande saknas uppgift).  

3.3.3 Fråga 1:2 – Hur många ägare/delägare har advokatfirman? 

Medelvärdet är 1,47.  

3.3.4 Fråga 2 – Organisationsform 

På denna fråga kunde flera svarsalternativ anges, varför antalet svar är högre än det antal 
som besvarade enkäten. Antalet svar på de olika alternativen var följande.   
 
AB: 201 

HB: 9 

KB: 3 

Enskild firma: 1 

Flera kontor: 36 

Kontorsgemenskap: 97 

Annan samverkan: 19 

Anställd advokat: 2 
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3.3.5 Fråga 3 – Är du kvinna eller man? 

Av 321 svarande är 72 kvinnor och 242 män (för 7 svarande saknas uppgift).  

3.3.6 Fråga 4 – Geografisk belägenhet 

Antalet svar var 321 och fördelade sig på de olika alternativen enligt följande3.  

Sthlm inom tullarna: 65 

Sthlm utanför tullarna samt Solna: 4 

Nära Sthlm samt storstäder: 60 

Större kommuner: 102 

Övriga kommuner: 71 

Uppgift saknas: 19  

 

Det bör nämnas att det inte varit möjligt att ta fram uppgifter om hur hög svarsfre-
kvens som uppnåddes inom de olika geografiska områdena.  

3.3.7 Fråga 5 – Antalet årsarbetskrafter 

Antalet svar var 302. Av dessa hade 142 max 1 årsarbetskraft, 88 hade 1-2,9 årsar-
betskrafter, 63 hade 3-10 årsarbetskrafter och 9 hade över 10 årsarbetskrafter.  

Svaren finns också redovisade mot fråga 2 (organisationsform) och fråga 4 (geogra-
fisk belägenhet). Redovisningen består både av antal, procentandelar och medelvär-
den. Det totala medelvärdet är 2,42 årsarbetskrafter.  

Av de kommentarer som lämnats framgår bl.a. att det är vanligt att flera advokater 
delar sekreterare.  

3.3.8 Fråga 6 – Uppdelning av årsarbetskrafterna 

Antalet svar var 297. Även denna fråga redovisas mot fråga 2 och 4, dels som me-
delvärden, dels som procentandelar. Medelvärdet är för ägare/delägare 1,3 årsar-
betskrafter, för anställda advokater 0,2 årsarbetskrafter, för biträdande jurister 0,3 
årsarbetskrafter och för övriga anställda 0,8 årsarbetskrafter. Den procentuella för-
delningen av de totala årsarbetskrafterna är följande.  

Ägare: 50 %  

Anställda advokater: 7,7 % 

Biträdande jurister: 11,5 % 

Övriga: 30,8 % 

 

                                                 
3 Kommuner nära Stockholm och vissa storstäder är Danderyd, Göteborg, Lund, Malmö, Nacka, Sollentuna, 
Sundbyberg, Täby och Uppsala. 
 Större kommuner är Alingsås, Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Falun, Gotland, 
Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Härryda, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karls-
hamn,Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidingö, Linköping, Ljungby, Luleå, 
Mölndal, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Ronneby, Salem, Sigtuna, Skövde, Stenungsund, 
Strängnäs, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Tyresö, Uddevalla, Umeå, Upplands-Väsby, Vallentuna, Var-
berg, Vaxholm, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Östersund och Österåker 
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Kommentarerna till denna fråga är ganska få och kortfattade. 

3.3.9 Fråga 7 – Omsättning 

Antalet svar var 299. Även denna fråga redovisas mot fråga 2 och 4, både som an-
delar inom vissa intervall och som medelvärden. Det totala medelvärdet uppgår till 
drygt 2,3 mkr. Det högsta angivna värdet är 29 mkr, vilket givetvis påverkar medel-
värdet. Det finns även fler mycket höga värden på denna fråga. Förklaringen till 
detta är att vissa svar avser hela advokatfirman med flera ägare/delägare och an-
ställda advokater. Det framräknade medelvärdet är således inte ett värde på indi-
vidnivå.   

Medianvärdet uppgick till 1 359 350 kr.   

Fördelningen inom vissa intervall ser ut som följer.  

0-1 mkr: 33,4 % 

1-2 mkr: 39,8 % 

2-7 mkr: 21,4 % 

Över 7 mkr: 5,4 %  

 

3.3.10 Fråga 8 – Verksamhetens huvudsakliga inriktning 

Antalet svar var 298. Svaren redovisas som procentandelar för respektive inrikt-
ning. Svaren har redovisats mot fråga 3 och 4. Den totala fördelningen är följande.  

Offentlig försvar: 25,2 % 

Rättshjälp: 9,3 % 

Rättsskydd: 20.9 % 

Målsägandebiträde: 6,2 % 

Offentligt biträde: 8,0 % 

Övrigt: 29,3 % 

 

I enkäten angavs som exempel under övriga områden affärsjuridik och konkurser. 
Trots att enkäten riktades särskilt till advokater som sysslar med ”humanjuridik” är 
det alltså nästan en tredjedel som sysslar med annan juridik. Huruvida vissa advoka-
ter angivit att de helt sysslar med övrig juridik eller om det är ett genomsnitt för 
hela gruppen vet vi inget om (sannolikt är det ganska få som endast sysslar med öv-
riga juridik).   

Även på denna fråga är kommentarerna ganska få och kortfattade. Som exempel på 
övriga områden kan nämnas boutredningar, konkurser, försäkringsärenden samt 
familjerätt. 
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3.3.11  Fråga 9 – Samtliga kostnader 

Antalet svar var 288. Svaren redovisas dels i form av andelar av svaren inom viss 
intervall, dels som medelvärden. Svaren redovisas mot fråga 2 och fråga 4. Det to-
tala medelvärdet för samtliga svarande är drygt 1,7 mkr. Det högst angivna medel-
värdet är 24 mkr, vilket givetvis påverkar medelvärdet. Det finns även fler mycket 
höga värden på denna fråga. Liksom beträffande fråga 7 är förklaringen till detta att 
vissa svar avser hela advokatfirman med flera ägare/delägare och anställda advoka-
ter. Det framräknade medelvärdet är således inte ett värde på individnivå.  

Medianvärdet uppgick till 967 659 kr.  

Fördelningen inom vissa intervall ser ut som följer.  

0-1 mkr: 54 % 

1-2 mkr: 27 % 

2-7 mkr: 15 % 

Över 7 mkr: 5 %  

 

De kommentarer som lämnas avser framför allt vad som ingår resp. inte ingår i de 
totala kostnaderna. 

3.3.12 Fråga 10 – uppdelning av kostnaderna 

Frågan var uppdelad i ett antal delfrågor som avsåg lönekostnader jurister, löne-
kostnader övrig personal, lokalkostnader, kapitalkostnader och övriga kostnader. 
Varje delfråga innehöll ett antal givna delposter där de svarande kunde fylla i olika 
slag av kostnader. Svaren redovisas som medelvärden. Svaren redovisas mot fråga 2 
och 4 och det anges för varje delpost hur många av de svarande som drev verksam-
heten i de olika organisationsformerna samt den geografiska tillhörigheten. Det går 
exempelvis att se hur många av de svarande som angett något i fältet för krontals-
löner avseende jurister etc.  

Det totala medelvärdena för huvudgrupperna är följande.   

Lönekostnader ägare/delägare: 806 043 kr 

Lönekostnader anställda advokater: 283 301 kr 

Lönekostnader biträdande jurister: 260 684 kr 

Lönekostnader övrig personal: 369 365 kr 

Lokalkostnader: 171 382 kr  

Kapitalkostnader: 50 715 kr  

Övriga kostnader: 443 933 kr  

 

Det kan konstateras att antalet svar för vissa kostnadsslag var väldigt få. Skälen till 
detta kan vara flera, t.ex. att kostnaden inte finns, att den är okänd eller att årsre-
dovisningen har en annan uppdelning. De medelvärden som redovisas är endast be-
räknade på de svar som lämnats.  
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3.3.13 Fråga 10.1 – Lönekostnader jurister 

Denna delfråga innehöll för varje kategori fyra delposter. Kategorierna var äga-
re/delägare, anställda advokater och biträdande jurister. De dominerande posterna 
är krontalslöner och arbetsgivaravgifter. Det totala medelvärdena resp. medelvärde-
na av delposterna är följande.  

Ägare/delägare  

Totalt antal svar var 248. På delposten övriga socialavgifter har 90 svar lämnats.  

Totalt medelvärde var 806 043 kr. Medelvärdet var för krontalslöner 567 599 kr, 
förmåner 59 029 kr, arbetsgivaravgifter 187 257 kr, övriga socialavgifter 57 525 kr.  

För krontalslöner var medianvärdet 367 000 kr.  

Såvitt gäller geografiska skillnader var det högsta totala medelvärdet större kommu-
ner  (1 049 522 kr) och det lägsta nära Stockholm och storstäder (490 518 kr).   

Anställda advokater 

Totalt antal svar var 71. På delposten övriga socialavgifter har 44 svar lämnats.   

Totalt medelvärde var 283 301 kr. Medelvärdet var för krontalslöner 208 099 kr, 
förmåner 12 678 kr,  arbetsgivaravgifter 68 609 kr, övr. socialavgifter 9 386 kr.   

Geografiskt sett var det högsta medelvärdet Stockholm inom tullarna (513 179 kr) 
och det lägsta övriga kommuner (72 214 kr). Antalet svar var endast 15 på resp. 
”ortskategori”.   

Biträdande jurister 

Totalt antal svar var 90. Knappt hälften har besvarat delposterna förmåner resp. 
övriga socialavgifter.  

Totalt medelvärde var 260 684 kr. Medelvärdet var för krontalslöner 194 881 kr, 
förmåner 2 377 kr, arbetsgivaravgifter 62 750 kr, övr. socialavgifter 3 495 kr.  

Det högsta medelvärdet geografiskt sett var Stockholm inom tullarna (350 204 kr) 
och det lägsta medelvärdet övriga kommuner (145 164 kr).   

3.3.14 Fråga 10.2 – Lönekostnader övrig personal 

Frågan innehöll samma fyra olika delposter som fråga 10.1. Totalt antal svar var 
191. Knappt hälften hade besvarat delposterna förmåner resp. övriga socialavgifter.  

Det totala medelvärdet var 369 365 kr. För krontalslöner var medelvärdet 280 788 
kr, förmåner 8 416 kr, arbetsgivaravgifter 85 507 kr och övr. socialavgifter 19 132 
kr.   

Geografiskt var det högsta medelvärdet större kommuner (466 773 kr) och det lägs-
ta nära Stockholm och storstäder (180 258 kr). 
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3.3.15 Fråga 10.3 – Lokalkostnader 

Här kunde kostnader för hyror resp. övriga lokalkostnader anges, samt även de to-
tala lokalkostnaderna. Antalet svar uppgick till 266. Det totala medelvärdet var 
171 382 kr medan medelvärdet för hyror var 143 912 kr och för övriga lokalkostna-
der 16 660 kr. Medelvärdet varierar dock stor mellan olika organisationsformer och 
mellan svarandenas geografiska belägenhet. Medelvärdet totalt avseende lokalkost-
nader är för Stockholm inom tullarna 322 038 kr, vilket är dubbelt så högt som det 
näst högsta medelvärdet (154 260 kr). Lägsta medelvärdet för lokalkostnader är 
98 702 kr (övriga kommuner).  

3.3.16 Fråga 4 – Kapitalkostnader 

Här var svarsalternativen avskrivningar och räntekostnader samt totala kapitalkost-
nader. Antalet svar var 249. Det totala medelvärdet var 50 715 kr, medan medelvär-
det för avskrivningar var 38 273 kr och för räntekostnader 12 271 kr.  

3.3.17 Övriga kostnader 

Detta var en omfattande fråga med möjlighet att ange svar på nio olika poster samt 
den totala kostnaden. Svaren redovisas som medelvärden på samtliga poster. Svaren 
redovisas mot fråga 2 och 4.  

Det totala medelvärdet är 443 933 kr. Antalet svar varierade mellan de olika delpos-
terna, men låg vanligen mellan 200 och 250. Lägsta svarsfrekvensen var för posten 
övrig utbildning (169 svar).  

Medelvärdet för de olika delposterna anges nedan (antalet svar inom parentes).  

 

Obligatorisk utbildning: 21 062 kr (249) 

Övrig utbildning: 11 750 kr (169)  

Övriga personalkostnader: 33 912 kr (201) 

Förbrukningsinventarier: 17 634 kr (223) 

Porto och telefon: 51 142 kr (251) 

Ej debiterbara resor: 11 300 kr (175)  

Kontorsmaterial: 19 618 kr (242)  

Driftskostnader förmånsbil: 40 098 kr (188)  

Avskrivningar fordringar: 33 733 kr (203)  

Avgifter till Advokatsamfundet: 22 131 kr (242)  

Bokföringskostnader och övrig service: 35 969 kr 
(243)  

Försäkringspremier ej personal: 25 376 kr (219)  

Övriga omkostnader: 147 312 kr (201) 

Totalt övriga kostnader: 443 933 kr (219)  
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Såvitt gäller den geografiska fördelningen framträder knappast några tydliga möns-
ter. Det är också vanskligt att göra bedömningar eftersom antalet svar för vissa av 
kostnadsslagen inom vissa områden ibland är väldigt få. Det kan dock konstateras 
att Stockholm inom tullarna inte alltid har det högsta medelvärdet.  

3.3.18 Fråga 11 – debiterbar tid 

Denna fråga bestod av fyra delfrågor och avsåg antalet arbetade timmar under 
2004, hur många av dessa som var debiterbara, hur många timmar som lades ned på 
administrativt arbete och vilket krav som advokatfirman har på anställda advokater 
vad gäller andel tid som skall debiteras. Svaren redovisas som andelar för vissa in-
tervall och som medelvärden. Svaren redovisas mot fråga 1.1, 2, 3 och 4.  

3.3.19 Fråga 11.1 – Antal arbetade timmar 

Antalet svar var 292, varav 277 var ägare/delägare. Det totala medelvärdet var 
1 666 timmar. De svarande som var kvinnor (62 st.) hade något högre medelvärde. 
Medelvärdet var lägst för Stockholm innanför tullarna jämfört med andra geogra-
fiska områden.  

3.3.20 Fråga 11.2 – Andel debiterbara timmar 

Antal svar var 288, varav 273 var ägare/delägare. Totalt medelvärde antal debiter-
bara timmar var 1 063. För ägare/delägare var medelvärdet 1 074 och för anställda 
862. När det gäller andel debiterbar tid var det totala medelvärdet 64 % (61 % för 
kvinnor, 65 % för män).  

3.3.21 Fråga 11.3 – Antal timmar som läggs ned på administrativt arbete 

Antalet svar var 271, varav 258 ägare/delägare. Totalt medelvärde var 229 timmar 
(14 %). Medelvärdet för kvinnor var något högre än för män.  

3.3.22 Fråga 11.4 – Krav på anställda vad gäller debiterbar tid 

Antalet svar var 83. Medelvärdet andel tid som skall debiteras uppgår till 57 %. Av 
de svarande har 60 % angett att andel debiterbar tid skall vara 31–75 %, medan 21,7 
% anger att andelen skall vara 76–100%. Skillnaden mellan kvinnor och män är 
mycket liten. Lägsta medelvärdet för andel debiterbar tid såvitt gäller geografisk be-
lägenhet har Stockholm innanför tullarna.   

Knappt hälften av de svarande har lämnat kommentarer till denna fråga. I en över-
vägande del av kommentarerna anges att man inte har några fastställda krav på de-
biterbar tid. Några anger att man försöker att klara av ett budgeterat belopp för in-
täkter eller att man strävar efter ett visst antal timmar per dag eller per månad. En 
del anger att man i stället för en viss procent debiterbara timmar har krav på täck-
ning av kostnader, och någon anger att kravet för biträdande jurister är lägre under 
en inledande period.    

3.3.23 Fråga 12 – Synpunkter på sättet för beräkning av timkostnadsnorm 

Omkring 80 av de svarande har lämnat synpunkter på det nuvarande sättet för att 
beräkna timkostnadsnormen. De allra flesta är negativa till sättet för beräkning av 
normen. Många tycker att normen är för låg, dock utan att kommentera sättet för 
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beräkningen av normen. Vidare anses den procentuella uppräkningen som alltför 
låg.  

Vissa kommentarer gäller brottmålstaxan och inte timkostnadsnormen (någon tyck-
er att timkostnadsnormen är acceptabel men att ersättning enligt brottmålstaxan är 
alldeles för låg).  

Några tycker att kopplingen till de allmänna advokatbyråernas verksamhet är felak-
tig och att beräkningarna i stället borde ske med utgångspunkt i aktuella och verkli-
ga kostnader. Normen anses inte ha följt den allmänna kostnadsutvecklingen i sam-
hället. Såvitt gäller de allmänna advokatbyråerna påpekas att dessa gick med förlust 
och att man inte göra reservationer för riskpremier och att de anställda advokaterna 
hade 40 dagars semester och statlig pension.  

En del anser att hänsyn måste tas till geografiska skillnader, t.ex. att hyresnivån i 
storstadsregionerna är högre.  

Några anser att metoden befrämjar långsamt och ineffektivt arbete, men däremot 
inte skicklighet och effektivitet. Någon anser nybörjare premieras eftersom de be-
höver längre tid för att utföra samma arbete som någon mer erfaren advokat. En 
synpunkt var att slopa normen och advokater i stället skulle redovisa sitt arbete och 
yrka skälig betalning för detta.  

Flera anför att andelen debiterbar tid om 72,5 % är alltför hög.  

Den låga normen anses bl.a. leda till att det inte lönar sig för en advokatbyrå att an-
ställa humanjurister eftersom intäkterna från offentligt försvar och rättshjälp 
knappt täcker kostnaderna. De yngre juristerna väljer affärsjuridik i stället, vilket 
leder till svårigheter att i framtiden rekrytera advokater som arbetar inom humanju-
ridikens område.    

En synpunkt var att allt fler advokater driver verksamhet utan anställda och sköter 
sekreterarsysslor själva. Detta gör att även sekreterarsysslor faktureras som advo-
kattid och innebär att tidsåtgången ibland kan tyckas orimlig.  

3.3.24 Fråga 13 – Alternativa förslag till beräkningsmetod 

Antalet svarande som lämnade kommentar under denna fråga var 40. En redovis-
ning av kommentarerna finns i avsnitt 9.2.  

3.3.25 Fråga 14 – Synpunkter på advokaters lön och ersättning i förhållande till andra ak-
törer inom rättsväsendet 

Denna fråga föranledde ett drygt hundratal kommentarer. Det är därför svårt att 
göra en kort sammanfattning av kommentarerna. Generellt kan man säga att ett 
stort antal anser att advokater, framför allt de som sysslar med humanjuridik, har 
för låga inkomster jämfört med andra aktörer inom rättsväsendet. Särskilt är det 
domare och åklagare som man jämför med och i några fall även andra aktörer, t.ex. 
polischef. En ganska vanlig uppfattning är att advokater halkat efter i utvecklingen 
under de senaste åren jämfört med de nämnda grupperna. Det är flera som anser att 
advokater, i vart fall de med viss erfarenhet, bör kunna ta ut lön åtminstone i pari-
tet med rådman vid tingsrätt. Några anser att den som enbart ägnar sig åt offentligt 
försvar/rättshjälp omöjligen kan ta ut en lön som ens till viss del motsvarar övriga 
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aktörers inkomst. I en kommentar anförs att många advokater knappt kan ta ut en 
lön på 30 000 kr per månad och en annan anser att det är sorgligt att efter 30 år 
som humanjurist bara kunna ta ut en årslön på ca 300 000 kr. Ytterligare en svaran-
de säger sig ha arbetat som familjerättsadvokat under 19 år och har en lön på ca 
25 000 kr per månad.   

Några nämner också att det är stor skillnad mellan affärsjurister och humanjurister. 
Detta gör att blivande advokater helst vill ägna sig åt affärsjuridik.  

Ett antal kommentarer gäller skillnaden i arbetssituation mellan advokater och 
andra aktörer inom rättsväsendet. Det man pekar på är att domare och åklagare har 
en fast lön varje månad, sju veckors semester och får en förhållandevis hög pen-
sion. Advokater är ofta egna företagare som inte har fast lön utan är beroende av 
att det hela tiden kommer in nya uppdrag. De konkurrerar både med varandra och 
med andra konsulter. De måste själva betala sina pensionspremier och har svårt att 
ta ut någon längre sammanhängande semester eftersom de då riskerar att gå miste 
om uppdrag. Löneuttaget begränsas också av betalning av socialavgifter. Den dåliga 
lönsamheten gör att unga jurister är tveksamma till att börja arbeta med humanjuri-
dik. Detta kan leda till brist på försvarare och sämre kompetens bland de verksam-
ma humanjuristerna. Eftersom många advokater har varit tvungna att minska eller 
helt dra in sekreterare, måste de även ägna sig åt administrativt arbete och detta in-
nebär att de måste arbeta ändå mer för att komma upp i en rimlig lön. Några anser 
att det möjliga löneuttaget inte står i förhållande till ansvar och arbetsinsats. 
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4 Analys av nivån på timkostnadsnormen och delposternas 
inbördes storlek jämfört med enkätsvaren 

4.1 Inledning 
I uppdraget till DV att göra en uppföljning av metoden för beräkning av timkost-
nadsnorm i regleringsbrevet för budgetåret 2005 har regeringen bl.a. gjort följande 
förtydligande: (jfr Domstolsverkets promemoria Ny metod för beräkning av tim-
kostnadsnorm, DV dnr 872-1999). I denna rapport, som lämnades till regeringen 
den 28 mars 2000, sades beträffande de framtida uppföljningarna bl.a. att syftet 
skulle vara att kontrollera basen och de olika kostnadsposternas förhållande till var-
andra. 

4.2 Analys av basen för timkostnadsnormen 
För att kontrollera basen, dvs. nivån på de olika kostnadsposterna som ingår i nor-
men, används enkätsvaren på fråga 10 Uppdelning av kostnaderna 2004 och fråga 6 
Uppdelning av årsarbetskrafterna 2004. Enkätresultatet räknas om från 2004 till 
2006 års nivå och jämförs med timkostnadsnormen för 2006. Omräkningen görs 
med användande av de omräkningstal för respektive kostnadspost som timkost-
nadsnormen för 2005 och 2006 omräknats med. 

 

Kostnadspost Norm Norm enl. Norm Norm enl. Skillnad 
2004 enkät 2004 2006 enkät omr. 2006

till 2006
Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 387,69 448,97 402,23 465,80 63,57
Lönebikostnader jurister 189,88 210,06 196,03 216,87 20,84
Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 156,85 182,18 165,74 191,95 26,21
Lokalkostnader 75,62 79,28 73,70 77,30 3,60
Övriga kostnader 189,52 228,81 191,70 231,44 39,74
Summa 999,56 1 149,30 1 029,40 1 183,36 153,96  

Beloppen i kolumnen Norm enl. enkät 2004 har beräknats genom att medelvärdena 
för respektive kostnadspost enligt fråga 10 dividerats med medelvärdet för antal 
årsarbetskrafter jurister enligt fråga 5, som var 1,8, och därefter dividerats med be-
räknat antal debiterbara timmar per årsarbetskraft jurist. På samma sätt som vid 
timkostnadsberäkningen har förutsatts att antalet arbetstimmar under ett kalenderår 
är 1 656 och att 72,5 procent av arbetstiden eller 1 201 timmar är debiterbara.  

Jämförelsen visar att timkostnadsnormen år 2006 är 154 kr lägre än de kostnader 
som redovisats i enkäten. Om medianvärden används i stället för medelvärden blir 
resultatet att timkostnadsnormen år 2006 är 11 kr högre än de kostnader som redo-
visas i enkäten. En förklaring till att beräkningen som bygger på medianvärden le-
der till ett annat resultat än den som bygger på medelvärden är att vissa medianvär-
den är 0. 
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4.3 Lönekostnader för jurister 
Redovisade lönekostnader för jurister avser ägare/delägare, anställda advokater och 
biträdande jurister. En anledning till denna uppdelning är att det för ägare/delägare 
inte alltid är fråga om marknadsmässig lön utan byråns resultat påverkar löneutta-
get. Av nedanstående tabell framgår de redovisade uppgifterna för dessa tre katego-
rier. 

 

  Ägare/delägare   Anst. Advokater   Bitr. Jurister           Totalt
Medelvärde  Kr/åaMedelvärde  Kr/åa Medelvärde  Kr/åaMedelvärde  Kr/åa

Årsarbetskrafter (åa) 1,3 0,2 0,3 1,8
Lönekostnader
Krontalslöner och andra 
ersättningar 567 599 436 615 208 099 1 040 495 194 881 649 603 970 579 539 211
Värde av förmåner 50 029 38 484 12 678 63 390 2 377 7 923 65 084 36 158
Lagstadgade arbets-
givaravgifter 1) 187 257 144 044 68 609 343 045 62 750 209 167 318 616 177 009
Övriga sociala avgifter 57 525 44 250 9 386 46 930 3 495 11 650 70 406 39 114
Summa lönekostnader 862 410 663 392 298 772 1 493 860 263 503 878 343 1 424 685 791 492

1) Arb.givaravg. 32,7% på
Krontalslöner och andra 
ersättningar 185 605 142 773 68 048 340 242 63 726 212 420 317 379 176 322
Värde av förmåner 16 359 12 584 4 146 20 729 777 2 591 21 282 11 824
Summa arb.givaravg. 201 964 155 357 72 194 360 970 64 503 215 011 338 662 188 145  

Om årsarbetskrafter sades följande i enkätförfrågan: ”Redovisa det totala antalet 
personer mätt i årsarbetskrafter vid din advokatfirma. Redovisa t.ex. två halvtider 
som en årsarbetskraft. Längre sjuk- och föräldraledigheter än en månad bör om 
möjligt beaktas och reducera antalet årsarbetskrafter. Normal semesterledighet ska 
inte reducera antalet årsarbetskrafter. För personal som är gemensam för flera ad-
vokatfirmor räknas endast den andel som personalen arbetar hos din advokatfir-
ma.” 

Av tabellen framgår att de redovisade uppgifterna för ägare/delägare inte påverkat 
det totala medelvärdet för jurister i höjande riktning. Å andra sidan verkar de redo-
visade uppgifterna för anställda advokater orimligt höga. Ett antagande som kan 
göras är att redovisade kostnader kan vara för lågt på ägare/delägare och för högt 
på anställda advokater. En sådan förskjutning kan vara naturlig eftersom äga-
re/delägare i många fall också är anställda i aktiebolag. För att försöka eliminera 
denna förmodade felkälla används de totala medelvärdena för jurister inklusive äga-
re/delägare. 

Förmåner har tagits med i posten lönebikostnader jurister på samma sätt som vid 
självkostnadsberäkningen för de allmänna advokatbyråerna, som användes vid be-
räkning av timkostnadsnorm t.o.m. 1999 och som således ingår i basen för den nu-
varande timkostnadsnormen. 

Nedre delen av tabellen ovan kan ses som en kvalitetskontroll. De lagstadgade ar-
betsgivaravgifterna 2004 var 32,7 procent. Av tabellen framgår att de uppgivna ar-
betsgivaravgifterna genomgående är lägre. Förklaringar härtill kan t.ex. vara att det 
bland förmåner ingår sådana som inte är skattepliktiga eller att det finns anställda 
över 65 år som kan ha lägre sociala avgifter. 
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4.4 Analys av basen exklusive lönekostnader jurister 
Ett annat sätt att beakta nivån på kostnadsposterna i timkostnadsposterna enligt 
enkäten kan vara att utgå från lönekostnader jurister och låta enkätresultatet slå 
igenom på de övriga kostnadsposterna. Tanken bakom detta förfaringssätt är då att 
lönekostnaderna för jurister är speciella på flera sätt. Som nämnts ovan ingår löne-
kostnader för ägare/delägare i posten och dessa kan variera med byråns resultat. 
Dessa kostnader är således svåra eller omöjliga att fånga på ett tillförlitligt sätt. Vid 
de allmänna advokatbyråerna ingick samtliga lönekostnader för jurister, dvs. för ad-
vokater och biträdande jurister i olika lönenivåer. Detta är den punkt som under 
årens lopp diskuterats mest vid de årliga överläggningarna med Sveriges advokat-
samfund och i andra sammanhang. Den synpunkt som framförts är att lönekostna-
der jurister borde motsvara rådmanslön.  

I nedanstående tabell visas nivån på timkostnadsnormen 2004 med beaktande av 
enkätresultatet på samtliga poster utom lönekostnader jurister. En omräkning av 
enkätresultatet till 2006 års nivå görs också i tabellen. 

Kostnadspost
Norm 
2004

Norm enl. 
enkät 
2004

Norm 
2006

Norm enl. 
enkät omr. 

till 2006
Skillnad 

2006
Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 387,69 387,69 402,23 402,23 0,00
Lönebikostnader jurister 189,88 210,06 196,03 216,87 20,84
Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 156,85 182,18 165,74 191,95 26,21
Lokalkostnader 75,62 79,28 73,70 77,30 3,60
Övriga kostnader 189,52 228,81 191,70 231,44 39,74
Summa 999,56 1 088,02 1 029,40 1 119,78 88,46  

Denna jämförelse visar att timkostnadsnormen år 2006 är 88 kr lägre än de kostna-
der som redovisats i enkäten. Om medianvärden används i stället för medelvärden 
blir resultatet att timkostnadsnormen år 2006 är 47 kr lägre än de kostnader som 
redovisas i enkäten.  

4.5 Lönenivån för jurister 
Som nämnts ovan framförs emellanåt den synpunkten att lönedelen i timkostnads-
normen bör motsvara rådmanslön. Lönekostnaderna för jurister vid de allmänna 
advokatbyråerna innehöll löner såväl till advokater som biträdande jurister. Över-
satt till domstolsväsendet skulle därmed nivån närmast motsvara lönenivån för or-
dinarie domare och icke ordinarie domare på rådsnivå. Utvidgat till rättens samtliga 
aktörer skulle nivån också motsvara lönenivån för kammaråklagare och assistent-
åklagare. 

I nedanstående tabell görs en jämförelse mellan lönedelen i timkostnadsnormen för 
2006 med dessa personalkategoriers lönenivåer. Tidpunkten för lönenivåerna är au-
gusti 2005, dvs. den tidpunkt som timkostnadsnormen för 2006 bygger på. Inom 
åklagarmyndigheten är nivån hämtad ur myndighetens lönesystem och redovisad till 
DV. Inom domstolsväsendet, där senaste löneökning skedde den 1 juli 2003, är ni-
vån beräknad med ledning av löneavtal som träffades den 18 oktober 2005. Detta 
avtal omfattar tre revisionstidpunkter, den 1 oktober 2004, 2005 och 2006. För att 
undvika alltför stor ryckighet i nivån på timkostnadsnormen mellan åren föreslog 
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DV ett avsteg från den fastställda metoden vid beslut om timkostnadsnorm för 
2006. Den första av de tre löneökningarna som avtalet omfattar borde enligt DV:s 
uppfattning beaktas och regeringen följde DV:s förslag. Genomsnittliga årslöner 
för de aktuella personalkategorierna har dividerats med 1 201 timmar, vilket mot-
svarar 72,5 procent debiterbar tid för en årsarbetskraft. 

 

Personalkategori
Genomsnittlig 

månadslön
Verklig lönenivå 

omr. till norm 2006
Norm 
2006 Skillnad

Rådman 45 806 457,68 402,23 -55,45

Rådman, övriga ordinarie domare på 
rådsnivå (exkl. chefsrådman och vice ordf.) 
och icke ordinarie domare inom 
domstolsväsendet 41 240 412,05 402,23 -9,82

Kammaråklagare 38 400 383,68 402,23 18,55

Kammar- och assistentåklagare inom 
åklagarväsendet 36 935 369,04 402,23 33,19

Rådman, övriga ordinarie domare på råds-
nivå (exkl. chefsrådmän och vice ordf.) och 
icke ordinarie domare inom domstols-
väsendet samt Kammar- och assistent-
åklagare inom åklagarväsendet 39 860 398,27 402,23 3,96
 

 

Av tabellen framgår att lönenivån inom åklagarväsendet är något lägre än inom 
domstolsväsendet. Om rådmanslön skulle utgöra grund för juristlönedelen i tim-
kostnadsnormen 2006 skulle normen höjas med 55 kr och om lönenivån för kam-
maråklagare skulle utgöra grund skulle normen sänkas med 19 kr. Om ordinarie och 
icke ordinarie domare på rådsnivå samt kammar- och assistentåklagare beaktas är 
normen 4 kr för hög, dvs. i stort sett rätt. 

4.6 Analys av delposternas inbördes storlek i timkostnadsnormen 
För att kontrollera fördelningen mellan de olika kostnadsposterna används enkät-
svaren på fråga 10 Uppdelning av kostnaderna 2004. Vid denna kontroll kan jämfö-
relse göras med vilken nivå som helst på timkostnadsnormen. I nedanstående tabell 
redovisas utöver medelvärdena 2004 för respektive kostnadspost enligt fråga 10 i 
enkäten och enkätresultatet omräknat till 2006 års nivå också kostnaderna för de 
allmänna advokatbyråerna 1999 och basen 2000 samt fastställd norm för 2004, 2005 
och 2006. 
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För att tydligare illustrera dessa jämförelser visas utvecklingen också grafiskt 
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Av tabellen och diagrammen framgår att andelen lönekostnader jurister, om det an-
tas att enkätsvaren speglar verkligheten, är i stort sett rätt i timkostnadsnormen. 
Andelen har varit ökande i normen och är 2006 samma som enkätresultatet men 
något lägre än enkätresultatet omräknat till 2006 års nivå. Posten lönebikostnader 
jurister är däremot för hög i normen jämfört med enkätresultatet. Förklaringen här-
till är troligen att de allmänna advokatbyråerna, i likhet med övriga statliga verk-
samheter, hade förhållandevis höga avgifter för pensionsförmåner m.m.  
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Andelen lönekostnader biträden är litet hög i timkostnadsnormen jämfört med en-
kätresultatet men något lägre än enkätresultatet omräknat till 2006 års nivå, om det 
antas att enkätsvaren speglar verkligheten. Andelen har varit i stort sett oförändrad 
i normen, dvs. löneutvecklingen för domstolssekreterare inom domstolsväsendet 
har motsvarat den genomsnittliga utvecklingen för de övriga kostnadsposterna som 
ingår i timkostnadsnormen. I rapporten från år 2000 nämndes som exempel på en 

  N o rm 1999   N o rm 2000   N o rm 2004    N o rm 2005     N o rm 2006     Enkät  2004    Enkät  o mr t ill 

Ko stnadspo st
A A B     

Kr A ndel
B as   

Kr A ndel Kr A ndel Kr A ndel Kr A ndel T kr A ndel
2006  
T kr A ndel

Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 308,85 0,367 318,12 0,370 387,69 0,388 390,10 0,387 402,23 0,391 970,58 0,391 1006,98 0,394
Lönebikostnader jurister 151,95 0,180 156,51 0,182 189,88 0,190 191,05 0,190 196,03 0,190 454,11 0,183 468,82 0,183

Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 134,47 0,160 134,47 0,156 156,85 0,157 162,43 0,161 165,74 0,161 393,84 0,159 414,95 0,162
Lokalkostnader 72,13 0,086 75,01 0,087 75,62 0,076 73,13 0,073 73,70 0,072 171,38 0,069 167,10 0,065

Övriga kostnader 174,72 0,207 176,22 0,205 189,52 0,190 190,54 0,189 191,70 0,186 494,65 0,199 500,34 0,196

Summa 842,12 1,000 860,33 1,000 999,56 1,000 1 008,00 1,000 1 029,40 1,000 2 484,56 1,000 2 558,18 1,000
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väntad trend att denna andel skulle komma att minska, men detta har enligt enkät-
resultatet inte inträffat i någon större utsträckning. 
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Andelen lokalkostnader har minskat betydligt i timkostnadsnormen, vilket hänger 
samman med utvecklingen på fastighetsmarknaden. Enkätresultatet tyder emellertid 
på att andelen är ännu lägre vid de privata byråerna. En synpunkt som framförts till 
DV i olika sammanhang från företrädare för advokater är att de allmänna advokat-
byråerna hade lägre lokalkostnader än de privata byråerna har. Enkätresultatet stö-
der således inte detta antagande. 

Övriga kostnader
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Andelen övriga kostnader har minskat. Denna post omräknas med utvecklingen av 
KPI och denna har varit lägre än t.ex. löneutvecklingen. Enligt enkätsvaren är ande-
len för denna post i timkostnadsnormen alldeles för låg. En nedbrytning och analys 
av denna post redovisas i avsnitt 4.7. 

I nedanstående tabell visas avvikelserna mellan timkostnadsnormen och enkätresul-
tatet för respektive post. En beräkning av timkostnadsnormen för 2006 enligt en-
kätresultatet redovisas också i tabellen. 
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Kostnadspost

Enkät 
2004 

(andel)

Enkät 
omräknad 

till 2006 
(andel)

Rev. 
Norm 
2006  
(kr)

Norm 
2006  
(kr)

Skillnad 
Norm 
2006  
(kr)

Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 0,391 0,394 405,58 402,23 3,35
Lönebikostnader jurister 0,183 0,183 188,38 196,03 -7,65

Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 0,159 0,162 166,76 165,74 1,02
Lokalkostnader 0,069 0,065 66,91 73,70 -6,79
Övriga kostnader 0,199 0,196 201,76 191,70 10,06
Summa 1,000 1,000 1 029,40 1 029,40 0,00  

Om medianvärden används i stället för medelvärden blir skillnaden för respektive 
kostnadspost följande: lönekostnader jurister  –54,29, lönebikostnader jurister –
34,43, lönekostnader biträden 56,61, lokalkostnader 6,59 och övriga kostnader 
25,50. En förklaring till att beräkningen som bygger på medianvärden leder till ett 
annat resultat än den som bygger på medelvärden är att vissa medianvärden är 0.  

Man kan också, på samma sätt som i avsnitt 4.4, utgå från lönekostnader jurister 
och låta enkätresultatet slå igenom på de övriga kostnadsposterna. 

 

Kostnadspost

Enkät 
2004 

(andel)

Enkät 
omräknad 

till 2006 
(andel)

Rev. 
Norm 
2006   
(kr)

Norm 
2006 
(kr)

Skillnad 
Norm 
2006   
(kr)

Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 402,23 402,23 0,00
Lönebikostnader jurister 0,300 0,302 189,55 196,03 -6,48
Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 0,260 0,268 167,77 165,74 2,03
Lokalkostnader 0,113 0,108 67,56 73,7 -6,14
Övriga kostnader 0,327 0,323 202,29 191,7 10,59
Summa (exkl. löne-
kostnader jurister) 1,000 1,000 627,17 627,17 0,00
Summa 1 029,40 1 029,40  

Om medianvärden används i stället för medelvärden blir skillnaderna för respektive 
kostnadspost följande: lönebikostnader jurister –47,39, lönekostnader biträden 
38,72, lokalkostnader 0,30 och övriga kostnader 8,37.  

Resultatet av denna beräkning blir en omfördelning av nivån på de olika kostnads-
posterna, som får betydelse för de framtida omräkningarna. Eftersom skillnaderna 
inte var särskilt stora blir påverkan emellertid marginell.  

4.7 Analys av delposten övriga kostnader 
Posten övriga kostnader avviker, som framgår ovan, förhållandevis mycket vid jäm-
förelse mellan timkostnadsnormen och enkätresultatet. Den består av ett stort antal 
kostnadsposter vid de allmänna advokatbyråerna. Vid utformandet av enkäten har 
samma struktur följts i fråga 10.5 och en jämförelse kan därför göras för att se var 
avvikelserna finns. 
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Kostnadspost
AAB 1999 
Procent

Enkät 2004 
Procent Skillnad

Personalkostnader 1,42 2,80 1,38
Förbrukningsinventarier 1,02 0,74 -0,28
Porto och telefon 2,11 2,14 0,03
Ej debiterbara resor 1,28 0,47 -0,81
Kontorsmaterial 1,34 0,82 -0,52
Driftkostnader förmånsbil 0,35 1,68 1,33
Avskrivning fordringar 1,90 1,41 -0,49
Övriga omkostnader 2,70 7,24 4,54
Avgifter till Advokatsamfundet 1,06 0,93 -0,13
Bokföringskostnader m.m. 1,63 1,51 -0,12
Avskrivning inventarier 2,34 1,60 -0,74
Räntekostnader 3,58 0,51 -3,07
Summa 20,73 21,85 1,12  

Som framgår av tabellen är det posten övriga omkostnader som visar störst skillnad 
och det går inte med det underlag som nu finns att förklara denna skillnad. Posten 
personalkostnader visar också en ganska stor skillnad. Där har uppgifter om kost-
nader för obligatorisk utbildning och övrig utbildning ingått i enkäten. De procen-
tuella andelarna enligt enkäten är 0,88 respektive 0,49, dvs. sammanlagt 1,37 pro-
cent. För de allmänna advokatbyråerna utgjorde kursavgifter 0,86 procent av de to-
tala kostnaderna. Det innebär att utbildning förklarar 0,51 procent av skillnaden 
och att övriga personalkostnader är 0,87 procent högre vid de privata byråerna jäm-
fört med de allmänna advokatbyråerna. En post som visar stor skillnad på motsatt 
sätt, dvs. de allmänna advokatbyråernas kostnader var betydligt högre än enkätre-
sultatet, är räntekostnader. Den största förklaringen till detta är troligen det låga 
ränteläge som rått sedan några år tillbaka. 
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5 Andel debiterbar tid för advokater 
En särskild fråga som enligt projektdirektiven skall ingå i projektet att belysa är om 
det finns anledning att vid fastställandet av timkostnadsnormen förändra den andel 
tid som advokater antas kunna debitera. 

Från det att rättshjälpsreformen infördes 1973 och fram till 1992 förutsattes 75 
procent av den totala arbetstiden vara debiterbar. Därefter har underlaget grundats 
på en debiterbar tid på 72,5 procent. 

Den debiterbara tiden är en fråga som årligen tas upp till diskussion vid överlägg-
ningarna med Advokatsamfundet. Olika undersökningar har gjorts för att ge ett 
bättre bedömningsunderlag för andelen debiterbar tid. Resultaten har dock till viss 
del varit svåra att tolka, då frågan om hur stor andel av arbetstiden som kan anses 
debiterbar är något som kan bedömas på olika sätt. 

Under 2003 genomförde Temo på uppdrag av Advokatsamfundet en statistisk un-
dersökning av landets advokater. Svarsfrekvensen var 62 procent. Av resultatet 
framgick att advokaten i genomsnitt kan debitera 65 procent av sin arbetade tid. 
Enbart 37 procent av advokaterna kan debitera 71 procent eller mera. 

Resultatet av den nu genomförda undersökningen visar ett medelvärde för andelen 
debiterbar tid på 64 procent.  

En löpande granskning av de olika delposter som ingår i underlaget för bestäm-
mande av timkostnadsnormen bör göras i syfte att kontrollera om förändringar kan 
anses påkallade. Nivån på andelen debiterbar tid har inte justerats sedan 1992. Re-
sultatet av de undersökningar som gjorts tyder på att den andel debiterbar tid som 
ligger till grund för beräkning av timkostnadsnormen är för hög.   

I nedanstående tabell redovisas några exempel på nivån på timkostnadsnormen vid olika 
antaganden om den debiterbara tiden. De två sista raderna i tabellen visar nivån på tim-
kostnadsnormen om enkätresultatet antas utgöra underlag för normen vid olika antagan-
den om den debiterbara tiden. I näst sista raden har samtliga delar av enkätresultatet beak-
tats enligt avsnitt 4.2. I sista raden har samtliga delar utom lönekostnader jurister beaktats 
enligt avsnitt 4.4. 
 
 

Norm Debiterbar tid
2006

Kostnadspost 75% 72,5% 72% 70% 65% 64% 61%
Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 388,95 402,23 405,16 416,73 448,79 455,80 478,22
Lönebikostnader jurister 189,56 196,03 197,46 203,10 218,72 222,14 233,06
Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 160,27 165,74 166,95 171,72 184,93 187,81 197,05
Lokalkostnader 71,27 73,70 74,24 76,36 82,23 83,52 87,62
Övriga kostnader 185,37 191,70 193,10 198,61 213,89 217,23 227,92
Summa enl. norm 2006 995,42 1 029,40 1 036,89 1 066,52 1 148,56 1 166,51 1 223,87
Summa enl. enkät 
omr. till norm 2006
lönekostn. jur. beaktat 1 144,30 1 183,36 1 191,97 1 226,03 1 320,34 1 340,97 1 406,92
lönekostn. jur. ej beaktat 1 082,81 1 119,78 1 127,93 1 160,16 1 249,40 1 268,92 1 331,33
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I avsnitt 4.5 har en jämförelse gjorts mellan lönedelen i timkostnadsnormen för 2006 med 
olika personalkategoriers lönenivåer. I nedanstående tabell har jämförelsen kompletterats 
med omräkningar av de olika lönenivåerna motsvarande 64 procents debiterbar tid. 
 

Genom-
snittlig 

månadslön

Verklig 
lönenivå 
omr. till 

norm 2006

Verklig 
lönenivå 
omr. till 

norm 2006 Norm 2006 Skillnad Skillnad
72,50% 64% 72,50% 72,50% 64%

Rådman 45 806 457,68 518,56 402,23 -55,45 -116,33

Rådman, övriga ordinarie domare 
på rådsnivå (exkl. chefsrådmän och 
vice ordf.) och icke ordinarie domare 
inom domstolsväsendet 41 240 412,05 466,87 402,23 -9,82 -64,64

Kammaråklagare 38 400 383,68 434,72 402,23 18,55 -32,49

Kammar- och assistentåklagare 
inom åklagarväsendet 36 935 369,04 418,13 402,23 33,19 -15,90

Rådman, övriga ordinarie domare 
på rådsnivå (exkl. chefsrådmän och 
vice ordf.) och icke ordinarie 
domare inom domstolsväsendet 
samt kammar- och assistent-
åklagare inom åklagarväsendet 39 860 398,27 451,25 402,23 3,96 -49,02
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6 Effekter av förändringar i timkostnadsnormen 
Förändringar av nivån på timkostnadsnormen får förhållandevis stora utgiftsmässi-
ga effekter. Utgifterna under anslaget 4:12 Rättshjälpskostnader m.m. följer i stort 
sett helt och hållet timkostnadsnormen. DV har i tidigare års budgetunderlag uttalat 
att en kronas höjning av timkostnadsnormen ökar utfallet på rättshjälpsanslaget 
med en miljon kronor. Fr.o.m. 2006 utökas rättshjälpsanslaget med posten Vissa 
domstolsutgifter m.m. Merparten av denna post består av ersättningar till konkurs-
förvaltare, som också följer timkostnadsnormen. 

Som ett exempel kan nämnas att om timkostnadsnormen skulle höjas med 154 kr 
enligt avsnitt 4.2 innebär det en höjning med ca 15 procent. Rättshjälpsanslaget för 
2006 uppgår till ca 1,2 miljarder kr och en 15-procentig ökning skulle innebära ca 
180 mnkr. Om timkostnadsnormen i stället skulle höjas med 88 kr enligt avsnitt 4.4 
innebär det en höjning med ca 8,5 procent och skulle då innebära ca 102 mnkr i 
ökat utfall under Rättshjälpsanslaget. 

Effekterna av en omfördelning mellan de olika delposterna i timkostnadsnormen 
enligt avsnitt 4.6 är svårare att förutse. En höjning av nivån på delposten övriga 
kostnader, som omräknas med KPI, och motsvarande sänkning av delposterna lö-
ner och lokaler skulle troligen innebära en långsammare ökningstakt än den nuva-
rande fördelningen av delposterna i normen. Det förutsätter i så fall att den hittill-
svarande låga årliga ökningen av KPI består. 

Som ett annat exempel kan nämnas att om den debiterbara tiden skulle sänkas till 
64 procent skulle timkostnadsnormen enligt avsnitt 5 bli 1 167 kr. Detta innebär en 
höjning med 138 kr eller ca 13 procent och skulle innebära en ökning av rätts-
hjälpsanslaget med ca 156 mnkr.  
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7 En jämnare förändring av timkostnadsnormen över tid 

7.1 Inledning 
I regeringens uppdrag till DV att göra en uppföljning av metoden för beräkning av 
timkostnadsnorm, ingår att undersöka hur man kan tillskapa en ordning som leder 
till att förändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. Därvid anförs 
att en möjlig ordning skulle kunna vara att man inte bara beaktar innevarande års 
utan också de två senaste årens kostnadsutveckling. 

7.2 Möjliga sätt att uppnå en jämnare utveckling över tiden 
Sett i ett historiskt perspektiv har utvecklingen av timkostnadsnormen varit förhål-
landevis jämn, möjligen bortsett från förändringen mellan år 2004 och 2005 då 
normen legat praktiskt taget stilla. Följande diagram visar förändringen av timkost-
nadsnormen i brottmål från 1980. 
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Av diagrammet framgår att timkostnadsnormen under vissa perioder ökat mer än 
genomsnittligt. Särskilt tydligt framgår detta för åren 1987 – 1991. Dessa år steg 
timkostnadsnormen med 215 kr eller med 48 procent. En annan period då timkost-
nadsnormen ökade mer än genomsnittligt är åren 2001 – 2003 då ökningen var 68 
kr eller 8 procent. Sett för hela perioden från 1980 har timkostnadsnormen stigit 
med 784 kr i löpande priser vilket motsvarar 420 procent. I reala termer är ökning-
en 120 kr eller 49 procent. 
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Timkostnadsnormen är inte den enda förklaringsfaktorn av förändringar i utgifterna 
på rättshjälpsanslaget. Större betydelse för utfallet än variationer i timkostnadsnor-
men, har antalet mål i domstolarna och de därav följande förordnandena som biträ-
den och försvarare samt den tid som debiteras i varje mål. En redogörelse beträf-
fande sambandet mellan antal förordnanden, debiterad tid per uppdrag och tim-
kostnadsnorm lämnas i Domstolsverkets budgetunderlag för 2007 - 2009, avsnittet 
Rättshjälpskostnader. 

Vår tolkning av uppdraget är att en jämnare förändring av timkostnadsnormen får 
anses innebära bl.a. att förändringar i underliggande kostnadskomponenter inte får 
ett snabbt och direkt genomslag vid beräkningen av en ny nivå på normen. Såvitt 
DV kan bedöma, finns åtminstone två tillvägagångssätt för att uppnå detta. Det ena 
är att göra beräkning av underliggande kostnadskomponenter och fastställa ny 
norm med tätare intervall än som sker för närvarande. Ett intervall på högst sex 
månader skulle, åtminstone teoretiskt, få den effekten att ändringen av beloppet 
blir mindre vid varje tillfälle än vad som är fallet med nuvarande metod. Det andra 
sättet är det som anförs i uppdraget nämligen att beräkna de underliggande kost-
nadskomponenterna över en period som omfattar tre år och ta medelvärdet av för-
ändringarna till utgångspunkt för beräkningen av nytt belopp. 

Den förstnämnda modellen med tätare intervall för beräkning och eventuell revide-
ring av timkostnadsnormen, för med sig en mängd praktiska olägenheter. För att 
nämna några så kan det uppstå problem vid insamling av kostnadsunderlagen samt 
svårigheter vad gäller tid för beredning av frågorna. Modellen utvecklas därför inte 
vidare i denna utredning. 

Den andra modellen som innebär att hänsyn tas till kostnadsutvecklingen under fle-
ra år, kan på ett praktiskt sätt åskådliggöras genom att se vilka effekter som kunnat 
åstadkommas om modellen tillämpats på historiska data. En utgångspunkt är därvid 
att den fastställda timkostnadsnormen för vart och ett av åren på ett korrekt sätt 
återspeglar de underliggande kostnadskomponenterna.  

Följande exempel är hämtat från åren 1996 – 2006 och baseras på medelvärdet för 
kostnadsökningarna under tre år i taget. Det erhållna resultatet redovisas dels i ta-
bellen, dels i diagrammet nedan. 

 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Timkostnadsnorm 783 803 833 842 860 897 929 965 1000 1008 1029 
Procentuell höj-
ning sedan före-
gående år 

3,64 2,55 3,74 1,08 2,14 4,30 3,57 3,88 3,63 0,8 2,08 

Norm baserad på 
medelvärden över 
tre år 

783 805 830 853 862 882 927 965 1001 1028 1030 

Skillnad i kronor 0 2 -3 11 2 -15 -2 0 1 20 -1 
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Beräkningen för att få fram ett justerat värde ett visst år har gått till på följande 
sätt. Antag att vi vill få fram ett justerat värde för år 1999. Först görs då en beräk-
ning där det kan konstateras att de underliggande kostnaderna har stigit mellan 
1998 och 1999 med 1,08 procent. Kostnadsökningarna de två tidigare åren var 2,55 
respektive 3,74 procent. Ett medelvärde för kostnadsökningarna under treårsperio-
den är då (2,55 + 3,74 + 1,08) /3 = 2,46 procent. Timkostnadsnormen för 1998, 
833 kronor, är det sanna värdet på kostnadsnivån för det året. Alltså skall uppräk-
ningen ske med utgångspunkt från detta värde. En uppräkning av 833 kronor med 
2,46 procent ger ett justerat värde på 853,46 kronor, avrundat 853 kronor. Detta 
belopp blir då 11 kr högre än det belopp som timkostnadsnormen fastställdes till 
för det året, eller 842 kronor. Anledningen är naturligtvis att kostnadsökningarna 
var större tidigare år än det år för vilket beräkningen gjorts, dvs. år 1999, men den 
uppnådda effekten är att det åstadkoms en utjämning över tiden. 

Vad som kan noteras från materialet ovan är att kostnaderna inledningsvis blir un-
derkompenserade i tider med stigande kostnader. Motsatsen gäller förstås när ök-
ningstakten i kostnaderna avtar. Metoden får på detta sätt inbyggda kvardröjande 
effekter som motverkar stora svängningar i normen. Metoden torde fungera idealt 
när förändringarna i de underliggande komponenterna är små, dvs. att prisutveck-
lingen på marknaden är stabil när det gäller löner och andra varor och tjänster. 

Som framgår av tabellen och diagrammet ansluter en tänkt utveckling av timkost-
nadsnomen baserad på genomsnittliga kostnadsökningar under de tre senaste åren 
tämligen väl till normens faktiska utveckling. Ett skäl till detta är att kostnadsut-
vecklingen, dvs. inflationen, från mitten av 1990-talet kunnat hållas på en förhål-
landevis låg nivå. Små ökningar av underliggande kostnader resulterar också i lägre 
krontalsuppräkningar av normen. 
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7.3 Slutsatser 
En slutsats skulle kunna vara att då resultatet av den metod som visats här, inte av-
viker i särskilt hög grad från den metod som tillämpats från år 2000, kan det före-
falla egalt vilken av metoderna som väljs för framtiden. Det finns dock anledning 
att påminna om att metoden där hänsyn tas till de tre senaste årens kostnadsutveck-
ling, får en utjämnande effekt när kostnadsutvecklingen på marknaden sker språng-
vis, vare sig detta sker uppåt eller nedåt. DV föreslår därför att denna modell med 
uppräkning av normen efter att hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen för de tre 
senast åren, inarbetas i underlaget för beräkning av timkostnadsnormen. Modellen 
torde vara kostnadsneutral, åtminstone på några års sikt.   

Som framgår av materialet är förändringarna små jämfört med den faktiskt besluta-
de nivån på normen. Timkostnadsnormen är dock inte den enda förklaringsfaktorn 
av förändringar i utgifterna på rättshjälpsanslaget. Större betydelse för utfallet än 
variationer i timkostnadsnormen, har antalet mål i domstolarna och de därav föl-
jande förordnandena som biträden och försvarare samt den tid som debiteras i var-
je mål. En redogörelse beträffande sambandet mellan antal förordnanden, debiterad 
tid per uppdrag och timkostnadsnorm lämnas i Domstolsverkets budgetunderlag 
för 2007 - 2009, avsnittet Rättshjälpskostnader. 

 



 

 
 

37 (44) 

8 Kan hänsyn tas till eventuella geografiska skillnader för 
de olika delposterna? 

8.1 Inledning 
Timkostnadsnormen är densamma för hela landet. Normen tar därför i princip inte 
hänsyn till några geografiska skillnader i storleken på de olika kostnadsposter som 
normen består av. Delposten lokalkostnader utgör ett genomsnitt i landet av hyres-
kostnader och utgår från de rikthyror som Statskontoret fastställer varje år. Vid ut-
betalning av ersättning enligt timkostnadsnormen tas således i princip inte någon 
hänsyn till att lokalkostnadernas andel av kostnaderna för att driva advokatverk-
samhet är olika beroende på var i landet som en verksamhet bedrivs.  

Det har emellertid i olika sammanhang framförts att hänsyn på något sätt borde tas 
till geografiska skillnader för de olika delposterna i timkostnadsnormen.  

I den enkät som nu genomförts har de svarande angivit den bedrivna advokatverk-
samhetens geografiska belägenhet. I den aktuella frågan i enkäten kunde man såle-
des ange i vilket av fem olika områden som advokatfirman är belägen (se bilaga 3). 
De olika områden motsvarar Statskontorets rikthyresområden. Nedan redovisas de 
beräkningar som kan göras utifrån den geografiska belägenheten.  

8.2 Beräkningar med ledning av enkätsvaren 
För denna beräkning används enkätsvaren på fråga 10 Uppdelning av kostnaderna 
2004 och fråga 6 Uppdelning av årsarbetskrafterna 2004 i kombination med fråga 4 
Geografisk belägenhet. I nedanstående tabell har en norm per område beräknats 
med användande av enkätsvarens medelvärden. 

Kostnadspost Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5
Upp-gift 
Saknas

Norm 
2006

Omr. 
Enkät 
2006

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
Lönekostnader jurister 
(exkl. lönebikostn.) 555,49 395,02 500,44 347,09 0,00 402,23 465,806
Lönebikostnader jurister 230,71 151,45 259,88 190,69 0,00 196,03 216,866
Lönekostnader biträden 
(inkl. lönebikostn.) 194,18 93,29 205,35 189,20 0,00 165,74 192,51
Lokalkostnader 130,67 61,18 62,59 57,21 79,69 73,7 77,2663
Övriga kostnader 262,09 162,24 222,79 165,56 0,00 191,7 231,441
Summa 1 373,13 0,00 863,18 1 251,04 949,74 79,69 1 029,40 1 183,89

Årsarbetskrafter 
Jurister 2,0 1,7 2,0 1,4 2,5  

Med område 1 avses Stockholm innanför tullarna och med område 2 avses Stock-
holm utanför tullarna och Solna. Med område 3 avses Vissa kommuner nära Stock-
holm och vissa storstäder4 och med område 4 avses större kommuner5. Med område 
5 avses övriga kommuner. Indelningen bygger på Statskontorets indelning i s.k. 
rikthyresområden redovisad i januari 2004, som används vid omräkning av posten 
lokalkostnader i timkostnadsnormen. 

                                                 
4 Danderyd, Göteborg, Lund, Malmö, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Uppsala 
 
5 Alingsås, Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Falun, Gotland, Halmstad, Haninge, 
Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Härryda, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlshamn,Karlskrona, Karlstad, 
Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidingö, Linköping, Ljungby, Luleå, Mölndal, Norrköping, 
Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Ronneby, Salem, Sigtuna, Skövde, Stenungsund, Strängnäs, Sundsvall, Sö-
dertälje, Trollhättan, Tyresö, Uddevalla, Umeå, Upplands-Väsby, Vallentuna, Varberg, Vaxholm, Värmdö, 
Värnamo, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, Östersund och Österåker 
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Beloppen har beräknats genom att medelvärdena för respektive område och kost-
nadspost enligt fråga 10 dividerats med medelvärdet för antal årsarbetskrafter juris-
ter för området och därefter dividerats med beräknat antal debiterbara timmar per 
årsarbetskraft jurist. På samma sätt som vid timkostnadsberäkningen har förutsatts 
att antalet arbetstimmar under ett kalenderår är 1 656 och att 72,5 procent av ar-
betstiden eller 1 201 timmar är debiterbara. Beloppen har omräknats från 2004 till 
2006 års nivå med användande av de olika posternas omräkningstal som använts 
vid omräkningarna av timkostnadsnormen. 

Anledningen till att det saknas värden för område 2 Stockholm utanför tullarna och 
Solna är att endast fyra svar redovisats och att SCB av anonymitetsskäl inte redovi-
sar värden för mindre än tio svar. Beträffande lokalkostnader och årsarbetskrafter 
jurister har tio svar redovisats där uppgift om geografisk belägenhet saknas. Beträf-
fande de andra kostnadsposterna har färre än tio svar redovisats där uppgift om 
geografisk belägenhet saknas. 

Det låga värdet för område 3 Vissa kommuner nära Stockholm och vissa storstäder 
är svårt att förklara. Antalet svar är visserligen något färre än för områdena 4 och 5 
men ungefär lika många som för område 1. Någon annan förklaring än att enkät-
svaren åtminstone på denna punkt inte speglar verkligheten är svårt att hitta. 

Tabellen visar, om det antas att resultatet för områdena 1, 4 och 5 speglar verklig-
heten, att normen för område 1 Stockholm innanför tullarna är 344 kr för låg, för 
område 4 Större kommuner 222 kr för låg och för område 5 Övriga kommuner 79 
kr för hög jämfört med timkostnadsnormen för 2006. Jämfört med det sammantag-
na resultatet av enkäten omräknat till 2006 års nivå är normen 190 kr för låg för 
område 1, 68 kr för låg för område 4 och 233 kr för hög för område 5. Av de olika 
kostnadsposterna är det, inte oväntat, lokalkostnader som varierar mest, från 57,21 
kr i område 5 till 130,67 i område 1 jämfört med 73,70 kr i 2006 års timkostnads-
norm och 77,27 kr i det totala enkätresultatet omräknat till 2006. 

En analys av lokalkostnaderna för samtliga områden kan göras med användande av 
Statskontorets rikthyror uttryckta i kr/m2 för 2006. 
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För att anpassas till diagrammet har rikthyrorna dividerats med 10. I diagrammet 
har lokalkostnaderna för område 2 och 3 uppskattats med användande av de intill-
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liggande områdenas nivåer på lokalkostnader i förhållande till Statskontorets rikthy-
ror. De på detta sätt uppskattade lokalkostnaderna framgår av tabellen nedan. 

 

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5
Statskontorets rikthyror 2 300 1 200 950 800 625
Omräknad norm för 
lokalkostnader 2006 130,67 81,03 64,15 62,59 57,21  

 

Beräknade normer för de olika områdena med användande av de på detta sätt upp-
skattade lokalkostnaderna jämfört med den verkliga timkostnadsnormen för 2006 
och med enkätresultatet omräknat till norm i 2006 års nivå visas i följande diagram. 
För område 2 och 3 har de övriga delposterna satts till samma nivå som de intillig-
gande områdenas nivåer.  
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8.3 Överväganden 
Det finns både för- och nackdelar med en modell för beräkning av timkostnads-
norm som tar hänsyn till geografiska skillnader med avseende på de olika delposter 
som normen består av. Den största fördelen är att det blir mera rättvisande med en 
differentierad norm, eftersom den på ett bättre sätt speglar verkliga förhållanden. 
För de som tillämpar timkostnadsnormen skulle ett införande av flera olika normer 
kunna innebära att vissa får mera betalt per debiterad timme för sitt arbete jämfört 
med dagens förhållanden, medan andra får mindre betalt för varje debiterad timme. 
Rent ekonomiskt uppstår således fördelar för vissa och nackdelar för andra.  

Den stora nackdelen med flera olika normer är att det skapar administrativt merar-
bete. Detta gäller framför allt för domstolar och myndigheter som skall besluta om 
ersättning enligt timkostnadsnormen. Om det exempelvis skulle finnas fem olika 
normer att tillämpa, måste domstolen eller myndigheten tillämpa rätt norm. I de 
flesta fall torde några problem inte uppkomma, eftersom det är vanligt att domsto-
len vet var en advokat har sin verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att fel norm 
kan komma att användas, vilket kan komma att medföra merarbete.  

Om flera olika timkostnadsnormer skall fastställas, kommer även de taxor som DV 
beslutar och som bygger på timkostnadsnormen att påverkas. Det kommer att bli 
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nödvändigt att utfärda lika många brottmålstaxor för offentliga försvarare och för 
målsägandebiträden som det finns timkostnadsnormer. Detta skapar framför allt 
merarbete för DV men även för de allmänna domstolarna. Även det årliga arbetet 
med att fastställa ny timkostnadsnorm kommer att bli mera komplicerat och tids-
krävande.  

Det kan diskuteras om införandet av flera olika timkostnadsnormer sammantaget 
skulle medföra för- eller nackdelar jämfört med nuvarande ordning med en enda 
norm. Oavsett hur det förhåller sig härmed kan det dock ifrågasättas om det under-
lag som redovisats ovan är tillräckligt för att införa en ny ordning. Det måste för 
det första beaktas att svarsfrekvensen på den enkät som genomförts inom ramen 
för detta projekt uppgick till ca 33 %. Enligt SCB är detta en mycket låg svarsfre-
kvens jämfört med andra genomförda enkäter. 

Såvitt gäller frågan om geografisk belägenhet kan det vidare konstateras att för ett 
av svarsalternativen (Stockholm utanför tullarna och Solna) var antalet avgivna svar 
betydligt lägre än för övriga svarsalternativ. Som nämnts tidigare var antalet svar så 
lågt (färre än tio) att SCB av anonymitetsskäl inte har redovisat några uppgifter alls. 
Vad det låga antalet svar beror på är dock svårt att säga. Eftersom det inte är känt 
hur många enkäter som skickades ut till advokater i det aktuella området, så går det 
inte att ta reda på hur hög svarsfrekvensen var för just detta område.  

Materialet förefaller även i andra avseenden att vara osäkert. Exempelvis ger beräk-
ningarna ovan vid handen att om flera olika timkostnadsnormer skall användas, 
skulle normen bli betydligt högre för område 4 (större kommuner) jämfört med 
område 3 (vissa kommuner nära Stockholm). Normen för område 4 skulle bli näs-
tan lika hög som för område 1 (Stockholm inom tullarna). Som tidigare nämnts kan 
det knappast antas att detta avspeglar de verkliga förhållandena. Vad de förmodat 
felaktiga resultaten beror på är dock svårt att bedöma, men ett skäl kan givetvis 
vara att underlag inte är tillräckligt stort och därmed inte representativt.  

8.4 Slutsats 
DV anser att de beräkningar som gjorts med ledning av enkätsvaren inte går att läg-
ga till grund för några ytterligare överväganden och därmed inte heller för något 
förslag vad gäller möjligheten att införa olika timkostnadsnormer för olika geogra-
fiska områden. DV lägger därför inte fram något förslag i denna del.        



 

 
 

41 (44) 

9 Alternativa metoder för beräkning av timkostnadsnorm 

9.1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för tänkbara alternativa metoder för beräkning av timkost-
nadsnorm. Redogörelsen avser dels förslag som lämnats i den nu genomförda enkä-
ten till advokater, dels sådana metoder som redovisats i tidigare sammanhang. Ef-
tersom det inte kan anses följa av uppdraget lämnas dock inte något förslag till en 
ny metod för beräkning av timkostnadsnorm. Avsnittet är således endast en genom-
gång av förslag till alternativa metoder som lämnats i samband med den nu genom-
förda enkäten samt tidigare överväganden.   

9.2 Alternativa modeller som framförts i enkätsvaren 

9.2.1 Inledning 

Enkäten gjorde det möjligt för de svarande att lämna förslag till alternativa beräk-
ningsmetoder. Som angetts ovan var det 40 av de svarande som lämnade förslag till 
alternativa beräkningsmodeller. Liksom beträffande fråga 12 i enkäten var det en 
del av de svarande som i stället för timkostnadsnormen kommenterade brottmåls-
taxan. I följande avsnitt redovisas de synpunkter och förslag till alternativa beräk-
ningsmetoder som har lämnats i enkätsvaren.  

9.2.2 Förslag till alternativa modeller  

• Som man beräknar ersättning i rättsskyddsärenden 

• Beräkna nettointäkterna av rörelsen för advokater som får huvuddelen av 
sin inkomst från rättshjälp och rättsskydd och dividera med antalet som får 
sin inkomst härifrån (inkl. biträdande jurister) och så härefter på antalet ar-
betade timmar per individ.  

• Beaktar skillnader i förutsättningar för den som sysslar med humanjuridik 
jämfört med affärsjurister.  

• Utgå från rådmanslön med tillägg för arbetsgivaravgifter och övriga social-
avgifter samt därutöver kostnadstäckning för personal-, lokal- och övriga 
kostnader som sker i dagens norm. Justera sedan med beaktande av denna 
enkäts resultat.  

• Höj normen till förslagsvis 1 150 kr och koppla uppräkningen till KPI.  

• Fler taxor kanske hjälper.  

• Höj arvodesdelen så att den kommer i paritet med åklagare och domare i 
jämförbar ålder och tjänstetid. Kostnadsdelen skall så långt möjligt motsvara 
faktiska och rimliga kostnader.  

• Det borde inte finnas någon norm.  

• Jämför med total ersättning för chefsåklagare och chefsrådmän inkl. betald 
ledighet och ersättning vid pensionering.  



 

 
 

42 (44) 

• Jämför med tandläkare! Ev. göra skillnad för dem som har dyrare kostnader 
i storstad.  

• Beräkna normer efter faktiska kostnader för advokatbyråer och löner för 
andra aktörer inom rättsväsendet.  

• Svårt att beräkna utifrån det ”perfekta” kontoret eftersom många advokater 
har avskaffat sekreterare.  

• Ersättningen skall vara ”lagstiftad” och hänföra sig till föremålets värde (jfr 
det tyska arvodesdebiteringssystemet). Detta skulle sätta press på advokater 
att inte ”överdebitera” ett mål.  

• Beräkningen bör utgå från skälig lön jämte faktiska kostnader.  

• Se JUSEKs beräkning som kom för något år sedan.  

• En advokats lönekostnad bör jämställas med lagmän, chefsrådmän och 
andra jurister med chefsbefattning.  

• Skälighetsprövning i stället för taxa.  

• Beräkna en genomsnittlig och skälig lön för advokater och låt timkostnaden 
baseras på denna delat med ca 800 debiterbara timmar/år.  

• Olika taxor beroende på erfarenhet, alt. tillägg på timtaxan i förhållande till 
erfarenhet.  

• Timkostnadsnormen bör avskaffas och i stället är det enbart redovisad tid 
som bör gälla och att domstolen får avgöra vad som är skäligt både vad gäll-
er tid och yrkad timersättning.        

9.3 Tidigare överväganden om förslag till ny metod 

9.3.1 Inledning 

Alternativa modeller för beräkning av timkostnadsnorm har tidigare övervägts i oli-
ka sammanhang, bl.a. av dåvarande Riksrevisionsverket (RRV). I anledning av ett 
regeringsuppdrag gjorde RRV år 1993 en översyn av beräkningsgrunderna för fast-
ställande av timkostnadsnorm m.m. I uppdraget ingick att ta fram alternativa mo-
deller för beräkning av timkostnadsnormen.  

RRV redovisade två olika modeller i sin rapport. Modellerna bygger i sin tur på för-
slag som RRV tidigare lämnat i två olika rapporter. I 1993 års rapport beskrivs och 
vidareutvecklas de båda modellerna, vilka benämns riktkarlsmodellen och mark-
nadsmodellen6. I detta avsnitt redogörs kortfattat för de båda modellerna.   

                                                 
6 Rättshjälp – till vilken kostnad, RRV 1993.   
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9.3.2 Riktkarlsmodellen 

Riktkarlsmodellen innebär att en jämförelse görs med andra gruppers lönenivåer för 
att fastställa vad som är skälig ersättning för en advokat. Till denna jämförelselön 
görs sedan tillägg för socialavgifter och omkostnader, såsom kostnader för sekrete-
rare, lokalkostnader, kapitalkostnader och övriga kostnader (telefon, revision, böck-
er, kontorsmaterial etc.). Vid avgörande av vilken riktkarl som är lämplig bör enligt 
RRV beaktas att denna har liknande utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter som 
en advokat. Ett sätt vore att använda medianlönen för jurister vid advokatbyråer. 
Ett problem är emellertid att tillförlitlig statistik om medianlönen saknas. Eftersom 
rättshjälp finansieras med statliga medel ansågs det rimligt att i stället utgå från den 
lön som staten betalar andra anställda med motsvarande juridisk utbildning. Därvid 
fördes två olika alternativ fram, lönen för en distrikts- eller kammaråklagare resp. 
lönen för en rådman. RRV tog dock inte ställning till vilket av alternativen som 
borde väljas. Till lönen gjordes först tillägg för socialavgifter och därefter för om-
kostnader, beräknat som ett visst pålägg i procent på lönekostnaden. Vid beräkning 
av timkostnad enligt denna modell, framkom att timkostnaden blev högst om råd-
manslön användes, men att skillnaden gentemot den då gällande timkostnadsnor-
men var marginell, i vart fall vid jämförelse med normen för tvistemål. Jämfört med 
normen för brottmål blev timkostnaden något högre om rådmanslönen användes 
som riktmärke.  

RRV konstaterade att riktkarlsmodellen har både för- och nackdelar. En fördel var 
att modellen är lätt att tillämpa eftersom den bygger på procentuella påslag på lö-
nenivåer. Vidare kunde den ge vissa incitament till effektivisering vid de allmänna 
advokatbyråerna. En nackdel var att problem kunde uppstå om lönekostnaderna 
inte utvecklades i takt med andra kostnader. Som exempel angavs att det uppstår 
lönestopp, samtidigt som hyreskostnaderna ökar kraftigt. Detta medför att regel-
bundna uppföljningar krävs. Slutligen var det en nackdel att modellen bygger på 
nedlagd tid, vilket inte premierar expertkunskaper och snabb hantering och därför 
inte ger några incitament till ökad effektivitet.  

9.3.3 Marknadsmodellen 

Denna modell bygger på det faktum att staten som en stor köpare av juridiska 
tjänster borde kunna ha ett bra förhandlingsläge. Antalet leverantörer är stort och 
det finns inte några dominerande företag på marknaden, vilket i sin tur innebär en 
hög konkurrens. Detta skulle ge möjlighet för staten att genom upphandling pressa 
priserna på sin inköp. Frågan var då hur en sådan upphandling skall gå till i prakti-
ken, bl.a. med avseende på vem som skall göra upphandlingen. Enligt RRV var 
domstolarna lämpade att ta hand om upphandlingen eftersom de som regel har god 
kännedom om olika ombuds kompetens. Det finns dock en risk att ombuden ham-
nar i en beroendeställning gentemot domstolarna, varför det även kunde övervägas 
att ge en någon annan myndighet i uppdrag att sköta upphandlingen. Upphandling-
en skulle kunna ske per ärende, men detta ansågs administrativt olämpligt. I stället 
borde upphandling ske för en mängd ärenden under en viss begränsad tidsperiod. 

Ett problem som RRV pekade på var att marknadsmodellen begränsar den enskil-
des rätt att själv välja sitt ombud. Å andra sidan anses det rimligt att staten, som 
genom rättshjälpsanslaget täcker en stor del av kostnaden, även kan ställa krav på 
det ombud som den enskilde väljer.  

Även marknadsmodellen har såväl för- som nackdelar. Modellen innebär att skick-
lighetsaspekten tillvaratas eftersom kvalitet skall vara en bedömningsfaktor i upp-
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handlingsförfarandet. Vidare borde den s.k. taxeglidningen minska. Vid en rätt pris-
sättning kommer det alltid att finnas ombud och ersättningen är alltid skälig. Bland 
nackdelar nämns att den enskildes valfrihet begränsas och övergången till ett nytt 
system med upphandlingsförfarande innebär stora omställningar.  

RRV ansåg sammantaget att fördelarna med ett upphandlingsförfarande överväger. 
Det ansågs dock att modellen är svår att genomföra på kort sikt eftersom det skulle 
innebära en betydande omställning från gällande system. Ett införande av mark-
nadsmodellen skulle kräva ytterligare överväganden innan modellen kunde anses 
färdigutvecklad, bl.a. behövde beställarfunktionen ses över.  

Det bör slutligen påpekas att RRV:s rapport lämnades innan Sverige blev medlem i 
EU. Medlemskapet i EU har inneburit att ett helt nytt regelsystem införts när det 
gäller upphandling av varor och tjänster, vilket på olika sätt kan påverka utform-
ningen av en marknadsmodell. Det ligger dock utanför ramen för detta uppdrag att 
närmare analysera modellen i belysning av reglerna för offentlig upphandling. 



   

    Stockholm den 3 februari 2006 
      
      
      
 
 
 
 
 

Advokatsamfundets synpunkter på timkostnadsnormen 
      
 

Sveriges advokatsamfund får härmed avge synpunkter i anledning av regeringens uppdrag 

till Domstolsverket angående uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm.  

 

1. Den nuvarande timkostnadsnormen 

 

1.1 Grunderna för beräkningen 
 

Det kan konstateras att timkostnadsnormen utgår från en debiterbar tid om 72,5 procent av 

1 600 debiterbara timmar. Detta innebär att en advokats årliga omsättning baserad på 

timkostnadsnormen för 2006 uppgår till totalt 1 193 640 kr exklusive moms. Av 

timkostnadsnormen avser 39 procent lönekostnader för jurister. Detta medför en 

årsinkomst på 465 519 kr, vilket motsvarar en månadslön på 38 793 kr.  

 

Advokatsamfundet anser att det utrymme som kan avsättas till lön för de advokater som är 

verksamma inom timkostnadsnormens område i vart fall måste motsvara vad andra 

likvärdiga aktörer i rättsprocessen tjänar. Med den nuvarande beräkningsmodellen måste 

underlaget höjas med cirka 20 procent för att nå upp till lägsta rådmanslön om 47 000 

kronor. 
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Under 2003 genomförde Advokatsamfundet en Temo-undersökning om advokatkåren och 

dess verksamhet. Vid tidpunkten för undersökningens genomförande hade 

Advokatsamfundet 3 515 aktiva ledamöter. Svarsfrekvensen blev 62 procent, vilket torde 

kunna ge ett rimligt rättvisande resultat. 

 

Av resultatet framgår att beräkningen av timkostnadsnormen i flera avseenden vilar på 

felaktiga grunder. Det förtjänas särskilt uppmärksammas att 42 procent av ledamöterna 

uppgav att de arbetade 1 600 timmar, 34 procent 1 601–2 000 timmar och 18 procent mer 

än 2 000 timmar. Endast 37 procent av ledamöterna uppgav att de kunde debitera över 

70 procent av sin arbetade tid. 16 procent uppgav att de kunde debitera mellan 71 och 

75 procent, medan 21 procent uppgav sig kunna debitera mer än 75 procent.  Detta 

innebär att den debiterbara tiden i genomsnitt uppgick till 65 procent, vilket även 

överensstämmer med resultatet av den nu gjorda undersökningen. Om timkostnadsnormen 

omräknas med en debiterbar tid om 65 procent motsvarar detta en månadslön på 34 780 

kr. Detta innebär att löneskillnaden i praktiken således är ännu större än vad som ovan 

redovisats. 

 

Revisionstidpunkten för löneavtalet inom domstolsväsendet är den 1 oktober. Beräkningen 

avseende lönekostnaden i timkostnadsnormen utgår från augusti månad varje år. Detta 

beräkningssätt innebär således en konstant eftersläpning för timkostnadsnormen på tio 

månader. Det kan knappast vara meningen att de advokater som är verksamma inom 

timkostnadsnormens område skall behöva stå tillbaka på sätt som de olika 

revisionstidpunkterna medför.   

 

Oaktat rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet och att staten finansierar en mindre del av 

advokatkårens omsättning sätter timkostnadsnormen ändock ramen för advokatens arvode 

i samtliga de fall rättsskyddet belastas och även i en stor del av övriga ärenden inom 

humanjuridiken. De felaktiga förutsättningar som timkostnadsnormen bygger på får 

således mycket stora konsekvenser för advokatkåren. 
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1.2 Struktur och verksamhet 
 

Metoden som Domstolsverket använder vid fastställandet av timkostnadsnormen utgår 

alltjämt från de allmänna advokatbyråernas kostnadsläge 2000, vilket omräknas med 

hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. De allmänna advokatbyråernas verksamhet 

skiljde sig dock i väsentliga hänseenden från övriga advokaters förutsättningar för sin 

verksamhet.  

 

De på allmänna advokatbyråer anställda advokaterna bar ej ansvaret för de med fri 

näringsverksamhet förbundna riskerna. Advokaten på allmän advokatbyrå tog ej någon 

personlig risk i verksamheten, utan hade bara förmån av ökade intäkter i form av andel i 

resultatet. Advokaten var anställd av en myndighet, advokatbyrån erhöll bistånd från 

Domstolsverket med bokslutsarbete, löneadministration, utbildning och arkivarbete m.m. 

Advokater anställda på allmänna advokatbyråer erhöll dessutom lön under utbildning. 

 

De mest påtagliga skillnaderna är att de advokater som nu är verksamma inom 

timkostnadsnormens område driver näringsverksamhet med allt vad det innebär av bl. a. 

ekonomiskt risktagande. Advokatens oberoende innebär att advokaten är utestängd ifrån 

den trygghet som det innebär att vara anställd i statlig verksamhet. Advokaten är inte som 

domaren oavsättlig. Han saknar den anställningstrygghet som offentliganställda åtnjuter.  

Advokatens verksamhet är sårbar även i den meningen att advokaten ej åtnjuter den 

sociala skyddslagstiftning som anställda i vanlig mening gör. Vid sjukdom är exempelvis 

inte bara inkomstförlusten en realitet, utan likväl kostnadsansvaret och till yttermera visso 

bortfallet av klienter. Advokatverksamheten riskerar också kundförluster. Av kårens 

samlade kundförluster är 38  procent att hänföra till familjerättsliga uppdrag.  Advokaten 

är dessutom arbetsgivare och avsätter betydande tid till driften av sin rörelse. Vidare skall 

advokaten investera i bl.a. utbildning för sig och sin personal. Kompetenshöjning och 

utbildning är för advokaten i allmänhet såväl en kostnad som en intäktsförlust. 

 

Sammantaget innebär detta att verksamheten som bedrevs vid de allmänna 

advokatbyråerna inte utgör någon lämplig jämförelse med den verksamhet som advokater 
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verksamma inom timkostnadsnormens område bedriver. Detta oaktat att de 

subventionerade kostnaderna har återförts vid beräkningen.    

 

Det kan särskilt anmärkas att Domstolsverkets modell för ersättningsberäkningen 

dessutom utgår från kostnadsutvecklingen inom staten. Denna är inte representativ för 

kostnadsutvecklingen inom den privata sektorn. Om timkostnadsnormen skall bibehållas 

anser Advokatsamfundet att modellen måste omarbetas. De faktorer som därefter skall 

ligga till grund för omräkningen måste hämtas ur statistik som svarar mot en för 

advokatverksamhet jämförbar kostnadsutveckling. 

 

1.3 Försöksverksamhet utan taxa 
 

Den kritik som Advokatsamfundet har riktat mot timkostnadsnormen vinner också stöd av 

den försöksverksamhet utan taxor som genomfördes 2003.  Av slutrapporten från 

försöksverksamheten framgår bl.a. att beviljad ersättning avsevärt översteg de belopp som 

skulle ha utgått om taxan hade varit tillämplig. I 82 procent av fallen yrkade de offentliga 

försvararna ersättning med ett belopp som översteg taxan. Motsvarande siffra för 

målsägandebiträdena var 83 procent. En viktig omständighet att beakta i detta 

sammanhang var att domstolarna i 94 respektive 93 procent av fallen tillerkände de 

offentliga försvararna och målsägandebiträdena den begärda ersättningen.  

 

Advokatsamfundets anser att resultatet av försöksverksamheten på ett mycket tydligt sätt 

visar att det nuvarande systemet med taxor, som bygger på timkostnadsnormen, inte 

fungerar. 

 

2. Principer för ersättning 
 

Advokatsamfundet kan konstatera att tillväxten av advokater inom humanjuridiken är i 

stort sett obefintlig. Detta väcker en rad frågor av övergripande natur.  

 

G:\Informationsavdelningen\Trycksaker\Rapporter\2006\timkostnadsutredningen\underlag\Uppföljningavtimkostnadsnormen.doc 



   

 

2.1 Det fria advokatvalet 
 
Principen om det fria advokatvalet framhölls redan av processlagberedningen, som 

uttalade att det är av vikt att den misstänkte får någon som han hyser förtroende för till 

försvarare. Vidare påtalades att om den misstänkte har föreslagit någon skall avvikelse 

från förslaget inte ske om inte särskilda omständigheter föranleder detta.  

 

En obefintlig återväxt inom advokatkåren riskerar på sikt att urholka denna grundläggande 

och fundamentala princip om det fria advokatvalet som finns i vårt rättssamhälle. 

 

2.2.Återväxt 
 

Inom humanjuridikens område är återväxten bland de biträdande juristerna i stort sett 

obefintlig. Inför den förestående generationsväxlingen är detta naturligtvis ett mycket stort 

problem. De villkor som i dag gäller för de advokater som är verksamma inom 

timkostnadsnormens område gör det omöjligt för de allra flesta advokater att anställa en 

biträdande jurist. Under senare år har ökningen av biträdande jurister uteslutande ägt rum 

på de affärsjuridiska byråerna i storstäderna, som inte är bundna av timkostnadsnormen. 

Detta medför att tillväxten inom humanjuridiken i det närmaste är obefintlig.  

 

Allt talar för att det inom en inte alltför lång framtid kommer att saknas erforderligt antal 

advokater som är beredda att åta sig uppdrag att företräda enskilda inom detta område. 

Det är hög tid för regeringen att ställa sig frågan om detta kan accepteras. 

 

2.3 Jämställdhet  
 

Återväxten inom humanjuridiken är dessutom en jämställdhetsfråga, då många av de 

advokater och biträdande jurister som är verksamma inom timkostnadsnormens område är 

kvinnor. Exempelvis är 57 procent av dem som är verksamma inom familjerättens område  
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kvinnor. Av hela advokatkårens ledamöter är cirka 20 procent kvinnor. Enbart 12 procent 

av kvinnorna är delägare eller driver egen verksamhet. Av de biträdande juristerna är cirka 

48 procent kvinnor. Antalet utexaminerade kvinnliga jurister överstiger 50 procent.  

 

Det ser inte ut som om utvecklingen leder till nämnvärt ökad kvinnoandel i kåren, oaktat 

såväl andelen kvinnor på universitetet, som andelen kvinnliga biträdande jurister har ökat 

betydligt. Samfundet går därigenom miste om professionell arbetskraft.   

 

2.4 Access to justice 
 

Ytterst är frågan om vilken nivå timkostnadsnormen skall ligga på en kvalitétsfråga och 

en fråga om access to justice. Med beaktande av den obefintliga tillväxten av advokater 

och biträdande jurister inom humanjuridikens område kommer det att inom en inte alltför 

avlägsen framtid att saknas advokater som är beredda att företräda enskilda. 

Advokatsamfundet vill framhålla vikten av att staten - såvida den önskar värna om en fri 

och obunden advokatkår med hög etisk och professionell standard – skapar förutsättningar 

för att advokaterna ges möjlighet att verka inom humanjuridiken och inom ramen för 

denna verksamhet driva en lönsam rörelse. Frågan är således vad regeringen anser att 

rättssäkerheten får kosta.  

 

Advokatkåren som en företrädare för det allmänna och som en garant för den enskilde att 

få sin sak prövad kan inte förutsättas bidraga till upprätthållandet av minimikraven i en 

rättsstat, utan att bli ersatt för sitt arbete på ett sätt som leder till upprätthållandet av 

integritet och professionalism. Det måste därför skapas förutsättningar för advokater att 

verka inom humanjuridikens område och inom ramen för denna verksamhet bedriva en 

lönsam rörelse. 
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3. Slutsats 
 
 

Advokatsamfundet anser inte att nuvarande system med timkostnadsnorm är 

tillfredsställande. Med bortseende från timkostnadsnormens storlek finns anledning att 

ifrågasätta systemet som sådant. Den stelbenthet som kännetecknar systemet är av ondo. 

Det innebär bl. a. att effektivitet och yrkesskicklighet inte premieras. Advokatsamfundet 

anser att ett så starkt tidsbundet arvoderingssystem som det nuvarande inte gagnar 

effektiviteten. Tillräcklig hänsyn tas inte till kunskap, komplexitet, resultat, 

tvisteföremålets värde och utgången i ärendet m.m. Ytterst är det klienten som drabbas. 

 

Ersättningsformen till advokater bör vara neutral i bemärkelsen att den ej har till syfte att 

subventionera undersysselsatta advokater. I dess nuvarande utformning utgör den 

emellertid istället ett redskap att underminera förutsättningarna att verka för de advokater 

som är sysselsatt med uppdrag utanför det affärsjuridiska fältet och då särskilt inom den 

traditionella humanjuridiken.   

 

Advokatsamfundet anser att den huvudsakliga principen för ersättning till advokater skall 

vara att arvodet skall bestämmas efter skälighet.  

 

Under alla omständigheter måste basen i timkostnadsnormen höjas. Vidare måste andelen 

debiterbar tid justeras till 65 procent. Den andel av timkostnadsnormen som avser 

lönekostnader för jurister måste också höjas så att den motsvarar i vart fall nivån för lägsta 

rådmanslön.  
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Ett system som tillgodoser rimliga krav på lönsamhet och som främjar ett effektivt 

arbetssätt måste skapas. En fri och obunden advokatkår som kan tillhandagå allmänheten 

med kompetent biträde i olika rättsliga angelägenheter är ett viktigt inslag i en rättsstat. 

För att trygga detta krävs att regeringen nu vidtar väsentliga förändringar.  

 

 

 

 

G:\Informationsavdelningen\Trycksaker\Rapporter\2006\timkostnadsutredningen\underlag\Uppföljningavtimkostnadsnormen.doc 



 
 
 
 
 

Juridiska sekretariatet Datum Diarienummer
Anders Davidson,  036-15 53 65  2005-05-23  
anders.davidson@dv.dom.se  

 
Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm 

Direktiv 
 
 
 

 

1 Bakgrund 
Beslut om ersättning av allmänna medel till offentliga försvarare, målsägande-
biträden, rättshjälpsbiträden m.fl. grundas på en timkostnadsnorm som fast-
ställs varje år av regeringen. Timkostnadsnormen ligger även till grund för de 
taxor för offentliga försvarare, målsägandebiträden och konkursförvaltare som 
Domstolsverket (DV) fastställer. Regeringen fastställer timkostnadsnormen ef-
ter förslag från DV. Vid framtagande av förslag till förändrad nivå på timkost-
nadsnorm sker överläggningar mellan DV och Advokatsamfundet.  

Systemet med timkostnadsnorm som grund för beräkning ersättningsnivåerna i 
brottmålstaxan har funnits sedan 1973, vilket är det år då rättshjälpsreformen 
genomfördes. Som ett led i att kunna erbjuda de rättssökande god juridisk 
hjälp, inrättades samtidigt de allmänna advokatbyråerna, bl.a. genom att staten 
övertog de befintliga rättshjälpsanstalterna som drivits av vissa kommuner och 
landsting. Syftet med att fastställa en timkostnadsnorm var att bestämma vad 
som var skälig ersättning till offentliga försvarare i vissa brottmål. Inledningsvis 
tillämpades timkostnadsnormen endast inom det taxesatta området men efter 
dom i Högsta domstolen något år senare, kom timkostnadsnormen att bli väg-
ledande vid ersättningen även i mål utanför det taxesatta området. Som skälig 
ersättning ansågs den genomsnittliga kostnaden per timme för advokatverk-
samhet. Därvid kom självkostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna att få 
stor betydelse och så småningom helt avgörande betydelse.  

Från den 1 juli 1995 framgår det direkt i lag att ersättning till försvarare, rätts-
hjälpsbiträde m.fl. skall bestämmas med utgångspunkt i den av regeringen be-
slutade timkostnadsnormen (jfr. 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rätts-
hjälpslagen).  

De allmänna advokatbyråernas verksamhet upphörde under år 1999. Den tim-
kostnadsnorm som fastställdes för 1999 blev därmed den sista som grundades 
på kostnadsläget i de allmänna advokatbyråerna. Det var därför nödvändigt att 
för tiden härefter finna någon annan modell som kunde ligga till grund för be-
räkning av timkostnadsnormen. I samband med beslutet att avveckla de all-
männa advokatbyråerna fick DV i uppdrag av regeringen att lämna förslag på 
hur timkostnadsnormen skall fastställas i framtiden. Uppdraget redovisades i 
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två olika etapper, av vilka den första avsåg år 2000 och den andra tiden häref-
ter1.  

För år 2000 föreslog DV en omräkning av posterna i 1999 års norm. Omräk-
ningen skulle motsvara beräknade kostnader för de allmänna advokatbyråerna 
under år 2000, om dessa fortfarande hade bedrivit normal verksamhet. Den 
procentuella ökning som DV föreslog ändrades av regeringen när timkost-
nadsnormen fastställdes.  

Vad gäller förslag till en mera långsiktig beräkningsmodell föreslog DV att den 
timkostnadsnorm som byggde på de allmänna advokatbyråernas kostnader till 
och med den 30 juni 1998 och med en andel debiterbar tid på 72,5 procent 
skall användas som bas. Normen indelas i olika delposter som var för sig om-
räknas på olika sätt med syfte att spegla kostnadsutvecklingen för att bedriva 
advokatverksamhet. Den använda metoden skall användas från och med år 
2001. DV föreslog vidare att uppföljningar bör göras vart tredje, fjärde eller 
femte år i syfte att kontrollera om nivån eller delposternas förhållanden till var-
andra eller andelen debiterbar tid bör justeras.  

Den nya metoden har nu använts som underlag för fastställande av timkost-
nadsnormen under fem år. Under de senaste åren har det i samband med fram-
tagande av förslag till ny timkostnadsnorm framförts att det bör göras en över-
syn av sättet att beräkna normen. Bl.a. har en sådan översyn begärts av Advo-
katsamfundet.  

2 Uppdraget (projektmål) 
I regleringsbrevet för budgetåret 2005 ges DV i uppdrag att, efter samråd med 
Sveriges advokatsamfund, göra en uppföljning av metoden för beräkning av 
timkostnadsnorm. I uppdraget ingår att lämna förslag på en ordning som leder 
till att förändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. Det an-
ges att en möjlig ordning skulle kunna vara att man inte bara beaktar inneva-
rande års utan också de två föregående årens kostnadsutveckling.  

Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005. 

3 Genomförande  
Uppdraget genomförs som ett projekt vid DV där en representant för Advo-
katsamfundet ingår i projektgruppen. Advokatsamfundet ingår också i styr-
gruppen.   

I projektet skall bl.a. ingå att genomföra en enkät riktad till ett antal advokater. 
Syftet med enkäten är att söka fastställa nivån på de olika kostnader som är 
förenade med drivande av advokatverksamhet. Resultatet av enkäten är avsett 
att utgöra underlag för en bedömning av om det finns anledning att göra någon 
förändring av de olika delposter som ligger till grund för beräkning av timkost-
nadsnormen. En särskild fråga är om det finns anledning att vid fastställande 
av timkostnadsnormen förändra den andel tid som advokater antas kunna de-
bitera.   
                                                 
1 Ny metod för beräkning av timkostnadsnorm (dnr 872-1999). 
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De frågor som skall ingå i enkäten kommer att formuleras av DV i samråd med 
Advokatsamfundet. För det praktiska genomförandet av enkäten avser emeller-
tid DV att anlita en utomstående organisation eller ett utomstående företag.   

Under projektets gång skall  information och visst samråd ske i förhållande till 
Juseks advokatsektion.  

Styrgruppen skall regelbundet informeras om hur projektarbetet fortskrider.  

Projektet skall resultera i en rapport till regeringen. Av rapporten skall bl.a. 
framgå vilka förslag till förändringar av metoden för fastställande av timkost-
nadsnorm som DV föreslår.  

4 Organisation 
Styrgrupp 
Ann Härelind (DV) 
Jörgen Nilsson (DV)  
Örjan Johnsson (DV) 
Mats Bäck (Advokatsamfundet) 

Projektgrupp 
Vega Slottner (DV) 
Olof Nordström (DV) 
Anders Davidson (DV) 
Lars Arrhenius (Advokatsamfundet) 

5 Projektkostnader 
Anlitandet av någon utomstående för genomförandet av enkäten kommer att 
medföra kostnader som kan beräknas uppgå till mellan 75 000 och 100 000 kr.  
I övrigt bör projektet kunna genomföras huvudsakligen av personal vid DV.  
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Enkät till advokater 
 
Har du räkenskapsår som avslutats vid annan tidpunkt än den 31 december 2004 ska 
uppgifter lämnas för det senaste avslutade räkenskapsåret. 
 

 
  1.1   Är du delägare/ägare eller anställd?  
 
 1  Ägare/delägare              → Besvara samtliga frågor     
 

 2  Anställd                          → Besvara endast frågorna 2, 3, 8 och 11-14 

 
 
  1.2   Hur många ägare/delägare har advokatfirman?  
 
 
 
 

 2 Organisationsform 
 
  Vilken organisationsform och verksamhetsform används för advokatfirman?  
  Markera aktuellt alternativ med kryss. 
         Fler än ett alternativ markeras om en kombination av olika former förekommer. 
 
 1  Aktiebolag                                      1  Handelsbolag                           
 

 1  Kommanditbolag                            1  Enskild firma 
 

 1  Flera kontor                                    1  Kontorsgemenskap   

 1  Annan samverkan                          1  Anställd advokat 

 
 
  3  Är du kvinna eller man?  
 
 1  Kvinna  
 

 2  Man                            

 

 4 Geografisk belägenhet 

  Var är din advokatfirma belägen?  
 

 1   Stockholm innanför tullarna  
 2   Stockholm utanför tullarna eller i Solna 
 3   Vissa kommuner nära Stockholm och vissa storstäder  
   (Danderyd, Göteborg, Lund, Malmö, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Uppsala)  

4   Större kommuner  
(Alingsås, Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Falun, Gotland, Halmstad, 
Haninge, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Härryda, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, 
Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidingö, Linköping, Ljungby, 
Luleå, Mölndal, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Ronneby, Salem, Sigtuna, Skövde, 
Stenungsund, Strängnäs, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Tyresö, Uddevalla, Umeå, Upplands-
Väsby, Vallentuna, Varberg, Vaxholm, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ängelholm, Örebro, 
Östersund, Österåker)  

 5   Övriga kommuner 
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 5 Antal årsarbetskrafter 2004 
 

Redovisa det totala antalet personer mätt i årsarbetskrafter vid din advokatfirma. 
Redovisa t.e.x. två halvtider som en årsarbetskraft. Längre sjuk- och 
föräldraledigheter än en månad bör om möjligt beaktas och reducera antalet 
årsarbetskrafter. Normal semesterledighet ska inte reducera antalet 
årsarbetskrafter. För personal som är gemensam för flera advokatfirmor räknas 
endast den andel som personalen arbetar hos din advokatfirma. 

 Antal årsarbetskrafter    

 
 
 Ev. kommentar: 
 

 

 

 

 

 

 6 Uppdelning av årsarbetskrafterna 2004 
 
 Redovisa det totala antalet personer mätt i årsarbetskrafter uppdelade enligt nedanstående.  
          För personal som är gemensam för flera advokatfirmor räknas endast den andel som    

 personalen arbetar hos din advokatfirma.  
    
 6.1 Jurister 
 
 
 
   Ägare/delägare Anställda advokater Biträdande jurister 

 
 
 
 6.2 Övrig anställd personal  

 
 Ev. kommentar: 
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 7 Omsättning 2004 
 
 Redovisa den totala faktureringen för din  
 advokatfirma enligt bokslut/årsredovisning 
  

 8 Verksamhetens huvudsaklig inriktning 
   
  Redovisa den ungefärliga andelen i procent av din egen totala fakturering på olika typer av 
         uppdrag enligt nedanstående 
          
 

      Offentligt försvar          Rättshjälp          Rättsskydd 
 
 

   Målsägandebiträde     Offentligt biträde             Övriga områden inom rättshjälpsområdet

 
   
  Övriga områden (affärsjuridik, konkurser etc.) 
 
       Ev. kommentar: 
 

 

 

 

 

 

 9 Samtliga kostnader 2004 
 
 Redovisa samtliga kostnader (i kronor) för  
         din advokatfirma enligt bokslut/årsredovisning 

 
 Ev. kommentar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



   4

 

 10 Uppdelning av kostnaderna 2004 
 
 Redovisa kostnaderna (i kronor) så långt som möjligt uppdelade enligt nedanstående.  
          

10.1 Lönekostnader jurister. Uppgifterna ska vara jämförbara med svaret på fråga 6.1  
”Uppdelning av årsarbetskrafterna 2004” 

 
 Ägare/Delägare 
  

   

                                             Krontalslöner och andra ersättningar Värde av förmåner 
 

 
 
 
 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Övriga sociala avgifter 
 
 
 Anställda 
 advokater 

   

                                            Krontalslöner och andra ersättningar Värde av förmåner 
 

 
 
 

 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Övriga sociala avgifter 
 
 
 Biträdande 
 jurister 

  Krontalslöner och andra ersättningar Värde av förmåner 
 

 
 
 
 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Övriga sociala avgifter 
 
 
 Om det inte utan betydande merarbete går att göra denna uppdelning beträffande   
 punkterna 10:2 - 10:5 ska istället endast de totala kostnaderna anges för respektive punkt.   
 
 10.2 Lönekostnader 
 övrig 

 personal Krontalslöner och andra ersättningar Värde av förmåner 
 

 
 
 
 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Övriga sociala avgifter 

 
 
  Totala lönekostnader övrig personal 
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 10.3 Lokalkostnader 
  
  Hyror Övriga lokalkostnader  
   (t.ex. lokalvård) 
 
 
                                               
                                             Totala lokalkostnader  
 
 
 10.4 Kapital 
 ader kostn
   

                                             Avskrivningar Räntekostnader 
 

 
 
                                
                                               Totala kapitalkostnader  
 
 
 10.5 Övriga 
 kostn
   

ader 
                                               Obligatorisk utbildning Övrig utbildning 
 
 
 
 
                                              Övriga personalkostnader                                 Förbrukningsinventarier 
 

 
 
 
  Porto och telefon Ej debiterbara resor 
 
  
  
   

                                                Kontorsmaterial Driftkostnader förmånsbil 
 

 
 
 
                                              Avskrivning fordringar Avgifter till Advokatsamfundet 
 
  
  
   
                                              Bokföringskostnader och Försäkringspremier  
  övrig service ej personal 
 
 
 
                                              

                                               Övriga omkostnader                                         Totala övriga kostnader 
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 11 Debiterbar tid 2004 
 
 
  11.1      Ungefär hur många timmar arbetade du under 2004?  
 
 
  11.2     Ungefär hur många timmar av dessa var debiterbara? 
 
 
  11.3     Ungefär hur många av de arbetade timmarna lade du ner på administrativt arbete? 
            
 
 
 
 
            Denna fråga besvaras av dig som har anställda advokater och av dig som själv är anställd 
 
  11.4    Vilket krav har advokatfirman på anställda advokater 
     på andel tid som ska debiteras? (Ange en procentsats) 

 
 Ev. kommentar: 
 

 

 

 

 

 

 12 Synpunkter på det sätt på vilket timkostnadsnormen beräknas i dag 
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 13 Alternativt förslag till beräkningsmetod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Synpunkter på advokaternas lön och ersättning i förhållande till  
  andra aktörer inom rättsväsendet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   



 
 

 

Sammanfattning 
Regeringen har gett Domstolsverket (DV) i uppdrag att göra en 
uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm. Uppdraget 
har utförts efter samråd med Sveriges advokatsamfund. 
 
Syftet med denna undersökning är således att ge Domstolsverket ett 
statistiskt underlag för att lämna förslag på en ordning som leder till att 
förändringarna av timkostnadsnormen blir jämnare över tiden. För att 
kunna göra denna bedömning är det nödvändigt att fastställa nivån på de 
olika kostnader som är förenade med att driva advokatverksamhet. En 
särskild fråga är om det finns anledning att vid fastställande av 
timkostadsnorm förändra den andel tid som advokater antas kunna 
debitera.  
 
För att kartlägga kostnader som är förenade med drivande av 
advokatverksamhet har DV beslutat att genomföra en undersökning 
riktad till 1 000 stycken verksamma advokater. Frågorna i enkäten har 
utformats av Domstolsverket i samråd med Advokatsamfundet.  
 
Undersökningen har utförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag 
av Domstolsverket representerad gentemot SCB av Anders Davidson. 
Mätningen genomfördes mellan 23 juni och 22 september år 2005.  
 
Totalt svarade 321 advokater på postenkäten vilket motsvarar en 
svarsandel på endast 33,5 procent. Det är en ovanligt låg svarsfrekvens. 
(Se den tekniska rapporten för en utförligare redogörelse). 
 
På kommande sidor följer en teknisk rapport som beskriver 
undersökningens upplägg och genomförande. Inga resultat kommenteras 
utan endast hur tabellerna är framtagna, vilka problem som 
uppmärksammats och vilka statistiska metoder som använts.   
 
Vid SCB har Anna Wilén i samarbete med Arne Larsson svarat för 
undersökningens ledning och planering. Datainsamlingen har Therese 
Wistrand ansvarat för och Mahtab Friman Ashori och Anita Olsson-
Malmberg svarar för tabellbearbetningarna. SCB statistiker Claes Cassel 
har ansvarat för de statistiska metoderna. Denna tekniska rapport har 
författats av Anna Wilén. 
 

 



    
 
 

 

 
 
 

Teknisk rapport  
Undersökningens omfattning 

 Målpopulation: Samtliga verksamma advokater som är medlemmar i 
Advokatsamfundet och ingick i det register som Advokatsamfundet 
skickade till SCB. 

 
 Register: Advokatsamfundet levererade en excelfil med samtliga 
advokaters namn, adress och viken advokatfirma de tillhörde. Totalt  

     1 825 stycken advokater som representerade 1 106 olika 
advokatfirmor.  

 
 Urvalsdesign: Urvalet genomfördes i form av ett tvåstegsurval. I det 
första steget drogs ett urval på 1 000 stycken advokatfirmor. I det 
andra steget drogs ett urval av en advokat per advokatfirma. På detta 
sätt kunde endast en advokat per firma komma med i urvalet och man 
riskerar inte att få dubbla uppgifter om t.ex. kostnader från en och 
samma advokatfirma. 

 

Datainsamlingen  

 Metod: Postenkät med tre skriftliga påminnelser varav den andra 
innehöll en ny enkät och ett nytt svarskuvert. SCB svarade för utskick 
av enkäter och påminnelser. 

 
 Mätperiod: Datainsamlingen pågick från den 23 juni till 22 september 

år 2005. 
 

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

  Svarsantal: 321 stycken advokater besvarade enkäten. 
 

 Svarsandel: 33,5 procent. 
Detta är en väldigt låg svarsfrekvens jämfört med andra 
undersökningar vi genomfört.  

 
Tabell A: Antal och andel svarande 

Bruttoantal  1 000 
Övertäckning    40 
Nettoantal   960 
Svar efter 1:a utskick   146 
Svar efter påminnelse 1    33 
Svar efter påminnelse 2   106 
Svar efter påminnelse 3    36 
Summa svarande   321 
Andel svarande (% av nettoantalet)   33,5 
 



    
 
 

 

 
 
 

 
Med övertäckning menas de advokater som inte tillhör 
målpopulationen och som felaktigt varit med i urvalet. I denna 
undersökning är det advokater som angivit att den advokatfirman de  
representerar ska eller har avvecklats, är nystartad eller inte har något 
avslutat verksamhetsår. Övertäckningen blev totalt 40 advokater. 
Svarsfrekvensen beräknas på nettoantalet (bruttoantal minus 
övertäckning). 
 
Svarsfrekvensen är en av de avgörande faktorerna för en 
undersöknings kvalitet. Ju bättre svarsfrekvensen är, desto säkrare är 
resultaten. Hur bortfallet skulle ha svarat på de olika frågorna har vi 
ingen kunskap om. Egentligen är det inte den låga svarsfrekvensen i 
sig som avgör hur säkra resultaten är utan det beror på om bortfallets 
svar eventuellt skiljer sig från dem som svarat.  
 
Är det så att personer i bortfallet inte skiljer sig märkbart från de 
svarande behöver den låga svarsfrekvensen inte ha någon större 
betydelse för undersökningens tillförlitlighet. Detta har vi ingen 
kunskap om. Vi kan endast uttala oss om dem som besvarat frågorna - 
en generell bedömning av hela populationen (samtliga advokatfirmor i 
registret) blir således svår att göra.  
 
Vad den låga svarsfrekvensen beror på är svårt att veta. Vi misstänker 
dock att detta bl.a. beror på: 
 Att enkäten är väldigt komplex och svår/tidskrävande för 

advokaterna att besvara. Frågorna är väldigt detaljerade och av de 
advokater som tagit sig tid att besvara frågorna är det en hel del som 
hoppat över vissa frågor, främst de frågor som avser uppdelning av 
kostnaderna. Om det beror på att advokaterna inte har kunskap om sina 
kostnader, att de inte tagit sig tid att hitta svaren eller om det beror på 
något annat vet vi ingenting om. Några advokater har uppgett att de 
inte har den aktuella kostnadsuppdelningen i deras årsredovisning 
vilket gör det svårt för dem att besvara frågorna. 
 Att registret kan innehålla en del ytterligare övertäckning jämfört 

med den som uppmärksammats.  

 



    
 
 

 

 
 
 

Resultattabeller 
I samtliga tabeller redovisas förutom resultaten även antalet svar  
(i vissa fall står de endast antal i tabellerna) på respektive fråga. Ju 
färre svarande det är för en fråga desto osäkrare är resultatet. 
 

Bakgrunduppgifter 

Frågorna 5-7 och 9-10 redovisas efter svaren på frågorna 2 
(organisationsform) och 4 (geografisk belägenhet). Vad det gäller 
fråga 2 har inga resultat redovisats för grupperna handelsbolag (9 
svarande), kommanditbolag (3 svarande), enskild firma (1 svarande) 
och anställd advokat (3 svarande). Kravet för att redovisa resultatet för 
en specifik grupp är att gruppen innehåller minst 10 svarande. Detta 
för att säkra anonymitet. Detta förklarar även varför vissa celler i 
tabellerna är blankade. Vad det gäller frågorna 8 och 11 redovisas även 
resultaten utifrån svaren på frågorna 1.1 (ägare/delägare eller anställd) 
och 3 (man eller kvinna). 
 

Tabeller för fråga 5 och 6  

I tabellerna för frågorna 5 och 6 redovisas dels medelvärden för antalet 
årsarbetskrafter dels andelar. Andelarna för fråga 6 är beräknade på 
följande sätt. 
Exempel: Andel fråga 6.1 (Ägare/delägare) = medelvärdet för fråga 6.1 
dividerat med summan av medelvärdena för samtliga delfrågor på 
fråga 6. 
Vi har valt att ställa antalet årsarbetskrafter i relation till summan på 
fråga 6 och inte fråga 5. Detta p.g.a. frågorna 5 och 6 inte alltid 
överensstämmer med varandra.  
 

Tabeller för fråga 7 (omsättning) och fråga 9 (totala kostnader)  

I dessa tabeller redovisas andelen svarande som hamnat i de fyra olika 
svarsgrupperna: (1) 0-1 miljoner, (2) mer än 1-2 miljoner, (3) mer än 
2-7 miljoner och (4) mer än 7 miljoner. Dessutom redovisas vanliga 
medelvärden för olika grupper av svarande. Vad det gäller kostnader 
och omsättning finns det vissa extremt höga värden som påverkar 
medelvärdet avsevärt. Den högsta omsättningen som angivits är 
29 miljoner och de högsta kostnaderna är 24 miljoner. 
 

Tabeller för fråga 8 (verksamhetens huvudsakliga inriktning) 

I dessa tabeller redovisas medelvärdena för respektive inriktning. 
Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att andelarna summerar till 
100.  
 



    
 
 

 

 
 
 

 

Tabeller för fråga 10 (uppdelning av kostnaderna) 

Medelvärdesberäkningar 
Uppdelningen av kostnaderna har gjorts helt utifrån den uppdelning 
som enkäten har.  
 
Antalet svar väldigt få för många kostnadsslag. Vad det beror på vet vi 
inte. Det skulle bl.a. kunna bero på att kostnaderna inte existerar, 
kostnaderna är okända eller att årsredovisningen inte är uppdelad på 
det angivna sättet (en advokat som påpekat detta). Vi kan inte göra 
antagandet att kostnaderna inte existerar om rutan är blank. Detta 
eftersom summan på fråga 10 i ett flertal fall summerar till betydligt 
mindre än kostnaderna som de uppgivit i fråga 9. Detta tyder på att 
dessa advokater inte gjort en fullständig uppdelning på fråga 10. Vi har 
dock ”baklänges” kunna identifiera vissa kostnader som är 0 då t.ex. 
advokaterna fyllt i de totala kostnaderna för ett kostnadsslag (ex. totala 
lokalkostnader) och någon/några delposter (t.ex. hyran). Om dessa 
delposter summerat till de totala kostnaderna har övriga delposter (i 
detta fall övriga lokalkostnader) då antagits vara 0 kronor. 
Medelvärdena som redovisas är genomgående beräknade på de 
advokater som svarat på de olika frågorna. De som inte fyllt i 
något har vi ingen kunskap om.  
 
Anmärkning fråga 10.2: Medelvärdet för fråga 10.2 (totala 
lönekostnader) skiljer sig åt i medelvärdestabellerna och 
andelstabellerna. I medelvärdestabellerna är medelvärdet beräknat för 
dem som besvarat fråga 10.2. I tabellerna som ligger till grund för 
andelsberäkningarna är medelvärdet beräknat för samtliga oavsett om 
man har övrig personal eller ej. De som på fråga 6 angivit att de inte 
har någon övrig anställd personal har på det sättet tilldelats 
kostnaderna 0 kronor. Detta eftersom denna tabell utgör grunden för 
andelsberäkningarna som ska gälla för hela populationen och inte bara 
för dem som har övrig anställd personal. 
 
Andelsberäkningar 
För att andelsberäkningarna vad det gäller kostnaderna ska bli helt 
korrekta förutsätter det att de svarande har gjort en fullständig 
uppdelning av sina kostnader. I detta fall skulle det innebära att 
kostnaderna i fråga 10 summerar till kostnaderna som angivits i fråga 
9. Så är inte fallet för ett flertal svarande. I vissa fall har högre 
kostnader angivits i fråga 10 jämfört med fråga 9 men i de flesta fall är 
summa på fråga 10 lägre än fråga 9. Detta är ett tecken på att de 
svarande inte kunnat dela upp kostnaderna fullt ut.  
Helst av allt skulle vi vilja använda fråga 9 som bas för att räkna ut 
andelarna men av de angivna anledningarna ovan har vi valt att 
beräkna andelarna utifrån summan på fråga 10. Andelarna summerar 
på detta sätt till 100. 
 
 
 



    
 
 

 

 
 
 

 
Exempelvis: Andel lokalkostnader = Medelvärde fråga 10.3 totala 
lokalkostnader dividerat med summan av medelvärdena för de fem 
delposterna på fråga 10. 
 

Tabeller för fråga 11  

I tabellerna för de olika delfrågorna på fråga 11 redovisas dels antalet 
arbetade/debiterbara/administrativa timmar dels andelen debiterbara 
och administrativa timmar. Andelarna är beräknade för respektive 
svarande och i tabellerna redovisas medelvärdet för samtliga svarandes 
andelar. 
 
Andel debiterbara timmar = Antal debiterbara timmar (11.2) / antalet 
arbetade timmar (11.1) 
 
Andel timmar för administrativt arbete = Antal timmar för 
administrativt arbete (11.3) / antalet arbetade timmar (11.1) 
 



    
 
 

 

 
 
 

Slutsatser 
Med tanke på den låga svarsfrekvensen (33,5 procent) och de relativt 
höga svarsbortfallen (främst på fråga 10) verkar enkäten uppfattats 
som svår och/eller för tidskrävande att besvara.  
 
Resultaten som redovisas i tabellerna avser endast de som svarat på 
enkäten, övriga vet vi inget om. Av den anledningen är resultaten 
relativt osäkra, främst där det är få svarande. Det är svårt att få en 
uppfattning om hela populationen (d.v.s. samtliga verksamma 
advokater). Man ska p.g.a. detta vara försiktig med tolkningen främst 
vad gäller uppdelningen av vissa kostnadsslag. Denna information 
grundar sig många gånger på för få svar för att betraktas som statistiskt 
säker.  
 
 







Domstolsverket − Central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet
Postadress: 551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 34 • Telefon: 036-15 53 00

Telefax: 036-16 57 21 • E-post: domstolsverket@dom.se • www.dom.se

Domstolsverket fi ck i regleringsbrevet för 
budgetåret 2005 i uppdrag av regeringen att, 
efter samråd med Sveriges advokatsamfund, 
göra en uppföljning av metoden för beräkning 
av timkostnadsnorm. I uppdraget ingick att 
lämna förslag till en ordning som leder till 
att förändringar av timkostnadsnormen blir 
jämnare över tiden. Uppdraget har genomförts 
som ett projekt i vilket företrädare för 
Advokatsamfundet deltagit. 

Vid genomförandet av uppdraget har 
Domstolsverket genom en enkät samlat 
in uppgifter från advokater om deras 
verksamhet. Enkätsvaren har legat till grund 
för jämförelser med den bas som används 
för fastställande av timkostnadsnorm samt 
den inbördes storleken av de olika delposter 
som ingår i timkostnadsnormen. Några förslag 
till förändringar av normens storlek eller 
delposternas inbördes storlek lämnas inte i 
rapporten. 

I rapporten lämnas förslag på en metod som ger 
en jämnare utveckling av timkostnadsnormen 
över tiden. Metoden innebär att vid 
fastställande av timkostnadsnorm skall hänsyn 
tas till de tre senaste årens utveckling.

Rapporten kan beställas hos Domstolsverket, 
551 81 Jönköping, domstolsverket@dom.se eller 
hämtas som fi l i pdf-format på webbplatsen 
www.dom.se.
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