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SVERIGES JURDISKA BYRÅER SJB
c/o jur. kand. Svante Lindbäck, Klarspråk
Jungmansgatan 1, 619 34 Trosa
Tel: 08 33 44 25, Fax: 08 458 11 08
Epost: info@ssjb.se, www.ssjb.se

Ordförande Svante Lindbäck:

Företagandet - Gå starta eget kurs!

Jäv – Gör jävskontroll!

Hej!

Har du drivit företag nyligen är det kanske inte
så givande men var det länge sedan eller har
du aldrig drivit företag så är det alltid bra. På
dessa kurser brukar det även ges tillgång till
mentorer som du kan söka stöd av även under
ditt företagande.

När man precis har startat en byrå kanske
jävskontroll inte är det första man tänker på
men det är då det är lättast att påbörja ett
sådant arbete. En allmänpraktiserande jurist
kan inom något år komma upp i 100 klienter
och då är risken för jäv inte så liten längre.
Det lättaste men dyraste är att införskaffa
ett klienthanteringssystem där man både
skriver upp sina klienter, motparter och
motpartsombud. Det finns många system på
marknaden i olika prisnivåer varför det kan vara
bra att diskutera saken med andra jurister som
har erfarenhet av olika system.

Jag vet att det inte är lätt att våga ta klivet att starta en
egen verksamhet. Det är mycket att tänka på och man
vill inte att något ska gå fel. Därav har vi tagit fram ett
verktyg som förhoppningsvis ska ge dig modet att våga
satsa.
Du kan alltid höra av dig till oss så stödjer vi dig hela vägen!
Syftet med denna guide är att ge dig som funderar på att
starta egen juristbyrå en generell vägledning om vad du
bör tänka på och även hur Sveriges Juridiska Byråer SJB
kan hjälpa dig. Guiden är inte uttömmande på något sätt
och kommer inte ensam att ge dig svar på dina frågor.
Svante Lindbäck, Jur Kand
Ordförande SJB, 08 33 44 25
info@ssjb.se

Lycka till!

Mentor-skaffa dig en mentor!

Etiska riktlinjer - läs på!

Olika personer har olika styrkor och svagheter
när de väljer att starta egen verksamhet.
Vissa kanske har drivit företag förut eller har
lång erfarenhet av klienthantering och det
rättsområde som byrån kommer att jobba med,
men de flesta som startar egen byrå har någon
svaghet med behov av en mentor som stöd.

Ett mycket bra stöd för att veta hur man ska
hantera olika klientsituationer är att ta del av
etiska riktlinjer. Sveriges Juridiska Byråer SJB har
etiska riktlinjer utlagda på vår hemsida som också
överensstämmer med Advokatsamfundets.
Det finns även bra litteratur inom området
tillexempel Claes Peyrons bok advokatetik – en
praxis genomgång.

Det finns olika sätt att skaffa en mentor, till
exempel genom att praktisera på någon jurist/
advokatbyrå eller genom att bara kontakta
någon jurist som man har hört talas om. Även
om den juristen kanske inte har tid/lust så
finns det stor chans att du blir hänvisad vidare
till någon annan som har möjlighet att ställa
upp. De flesta erfarna jurister vill naturligt nog
dela med sig av sina kunskaper som de har fått
genom åren. Erfarna jurister på större byråer
har ofta större möjligheter.
När du har tagit din juristexamen och kommit
till det steg där du väljer att starta egen byrå
kan du även som medlem i Sveriges Juridiska
Byråer SJB få en mentor utsedd. Hör av dig till
oss om du vill veta mer!

Rättsområde - välj smalt och
nätverka!
Det är en tillräcklig utmaning att öppna en egen
byrå varför rekommendationen är att jobba
med något som man kan eller hyfsat snabbt kan
lära sig och inte för tidigt börja med nya saker.
Självklart bör man överväga att jobba med ett
område som du lätt bedömer dig kunna skaffa
klienter inom.
Om du inte från start har en outtömlig källa med
klienter bör du sätta igång att nätverka. Det kan
handla om uppstyrda affärsnätverksgrupper
som du hittar genom en enkel googling eller
bara se till att luncha med gamla studiekamrater
eller kollegor. Det gäller att kontinuerligt synas
och berätta vad man gör för att till slut uppnå
ett jämnt flöde av klienter.

Är du inte helt säker hur bokföring fungerar
är rådet att anlita en redovisningsbyrå. En bra
redovisningsbyrå gör inte bara bokföring och
bokslut utan ger dig även rådgivning om hur du
bör sköta din juristbyrås ekonomi för att följa
lagar och föreskrifter och möjliggöra största
möjliga framgång.

GDPR – skaffa rutiner!
En grundläggande koll på GDPR och dokument
om hur din byrå hanterar dina klienters
personuppgifter måste finnas på plats när du
startar upp din byrå. Risken kanske är liten att
bli granskad men kunder och andra kontakter
kommer att betrakta Din verksamhet som mer
seriös om du har skaffat dig GDPR-rutiner. Hjälp
med detta och nödvändiga mallar får du som
medlem hos Sveriges Juridiska Byråer SJB.

Besöksadress – Skaffa något
representabelt!
Alla som öppnar en byrå vill självklart ha en
representabel besöksadress men det kan ofta
vara dyrt. Har du inte råd med en egen lokal eller
ett rum på ett kontorshotell kan alternativet
vara att du jobbar hemifrån men att du hyr in
dig i konferensrum till en överkomlig kostnad.
Däremot att ha din bostad som besöksadress är
inte ett lämpligt alternativ, inte bara på grund
av hur det kan inkräkta på din personliga sfär
utan även svårigheten med tystnadsplikt när
familjemedlemmar och vänner riskerar att stöta
på dina klienter i dörren.

Försäkring – Skaffa
ansvarsförsäkring!
En försäkring som täcker skada som Du
orsakar i ditt arbete med klienter är en absolut
nödvändighet. Oavsett hur du anstränger dig
för att göra ett bra jobb genom att vara insatt i
gällande rätt och se till att inte åsidosätta frister
kan olyckan ändå vara framme och då kan det
drabba dig och även klienten hårt. En fördel med
en ansvarsförsäkring är att försäkringsbolaget
även kommer att företräda dig mot klientens
eventuella skadeståndsanspråk vilket kan vara
bekvämt då sådana processer lätt blir personliga.

En bra investering - Gå med i SJB!
Slutligen vill vi passa på att pusha för att gå med
i Sveriges Juridiska Byråer SJB. Medlemskapet
kostar 1 200 kr per år och då ingår mentorskap.
Vi har även AW-träffar och webbinarium där
du får chansen att bolla olika funderingar som
uppkommer i ditt juridiska arbete eller som
företagare.
Läs mer på www.ssjb.se där du också hittar
ansökningsformulär.

Postadress – Hyr en postbox!
I början har du sällan råd med en egen lokal
varför det normala brukar vara att du delar
lokal, sitter på ett kontorshotell eller jobbar
hemifrån. I alla de tre nämnda alternativen
riskerar din post att komma i andras händer
varför det är det nödvändigt att hyra en postbox
för att följa GDPR och säkerställa intresset av
klientsekretess.

www.ssjb.se

