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Årets Advokatbyrå – Image Watch:  

Mannheimer Swartling och Vinge i topp 
- Lindahl årets raket, stiger i popularitet 
 
 
NÄR KÖPARNA AV AFFÄRSJURIDIK uppger vilka advokatbyråer som de har mest 
positivt intryck av* rankas Mannheimer Swartling och Vinge högst, följt av Lindahl. 
Resultatet framkommer i Regis årliga branschstudie Image Watch där positivt intryck 
och viljan att anlita mäts bland Sveriges advokatbyråer inom affärsjuridik.  
 
När köparna av affärsjuridik får välja tre advokatbyråer på den svenska marknaden som de 
har mest positivt intryck av, rankas Mannheimer Swartling och Vinge fortfarande högst totalt 
sett.  
 

- Mannheimer Swartling fortsätter att toppa denna lista bland landets advokatbyråer. 
Deras position på marknaden är fortsatt stark, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets 
Advokatbyrå studien på Regi Research & Strategi. 

 
I studien Image Watch har 400 köpare av affärsjuridik värderat advokatbyråerna på 
marknaden exklusive den egna byrån.  
 
Nytt för i år är att Lindahl ökar mest och ligger därmed nu på andra plats i flera viktiga 
delmålgrupper som bolags- och chefsjurister och de största kunderna som köper för över 
2,5 mkr per år.  
 

- Advokatbyråerna är dock fortfarande relativt ”dåliga” på att marknadsföra sig själva 
för en bredare målgrupp. Många stora advokatbyråer ligger även i år under 10% när 
det gäller spontan image på marknaden. Oavsett om image stärks via 
rekommendationer eller ett aktivt PR och kommunikationsarbete, kan vi konstatera 
att många advokatbyråer väljer att inte kommunicera i någon bredare mening mot 
”icke-kunderna”. Här finns det fortfarande en hel del att göra, säger Ylva Gnosse. 

 
MEST POSITIVT INTRYCK. Fråga: Bortsett från de byråer du arbetat med senaste 12 
månaderna, vilka tre advokatbyråer på den svenska marknaden har du det mest 
positiva intrycket av?  
 

 
 
*Den egna advokatbyrån är inte valbar. 
 

ADVOKATBYRÅ MEST POSITIVT INTRYCK: SAMTLIGA SKILLNAD FÖREGÅENDE ÅR RANKING
MANNHEIMER SWARTLING 42% -1 1
VINGE 32% -2 2
LINDAHL 26% +8 3
SETTERWALLS 18% -1 4
DELPHI 9% +1 5
MAQS 9% +4 5
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Den yngre generationen ger Mannheimer Swartling och Vinge lägre siffror än de äldre. 
Lindahl = nr 2 på marknaden. Framtidens köpare av affärsjuridik har en mer nyanserad bild 
av mest positivt intryck för de topp-fem rankade advokatbyråerna. Här har inte Mannheimer 
Swartling eller Vinge en lika stark position som hos den äldre generationen. 
 

- Den viktigaste målgruppen för framtiden är ju de yngre köparna. De värderar och 
utvärderar de olika aktörerna på marknaden på andra premisser än de äldre köparna 
av affärsjuridik. Vi ser här tydliga indikationer för att positioneringskartan för 
marknaden kan komma att ritas om i framtiden, säger Ylva Gnosse.  

 
Mannheimer Swartling stärker sin ledande position inom M&A. Tittar man på de 
enskilda verksamhetsområdena innehar Mannheimer Swartling en särställning där över 
hälften av marknaden (53%) har ett positivt intryck av advokatbyrån för området 
företagsöverlåtelser/förvärv. Vinge rankas som nr 2 med 36%.  
 

- Inom just företagsöverlåtelser/förvärv är marknaden mycket tydlig: Mannheimer 
Swartling har den absolut starkaste positionen och det är en betydande lucka, som 
fortsätter att vidgas till Vinge som ensam tvåa och de övriga advokatbyråerna, säger 
Ylva Gnosse. 

 
Specialistbyråer rankas högre – tydliga resultat för Foyen (rank nr 4) och AG Advokat 
(rank nr 6) inom fastighet/entreprenad. Tittar man på rankingen över det glödheta 
området fastighet/bygg och entreprenadjuridik slår sig de specialiserade advokatbyråerna 
sig in på topp-tio listan. Mannheimer Swartling toppar denna lista följd av Vinge och Lindahl. 
 

ADVOKATBYRÅ MPI: BOLAGS/CHEFSJURISTER SKILLNAD FÖREGÅENDE ÅR RANKING
MANNHEIMER SWARTLING 39% -5 1
LINDAHL 29% +7 2
VINGE 27% 0 3
SETTERWALLS 16% +3 4
DELPHI 12% +1 5

ADVOKATBYRÅ MPI: UNDER 50 ÅR RANKING
MANNHEIMER SWARTLING 35% 1
LINDAHL 26% 2
VINGE 22% 3
SETTERWALLS 20% 4
MAQS 11% 5

ADVOKATBYRÅ MPI: ÖVER 50 ÅR RANKING
MANNHEIMER SWARTLING 46% 1
VINGE 40% 2
LINDAHL 27% 3
SETTERWALLS 15% 4
DELPHI 9% 5
GLIMSTEDT 9% 5
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Köparnas vilja att anlita olika advokatbyråer fortsätter att domineras av Vinge och 
Mannheimer Swartling. 
 
Regi har också mätt köparnas vilja att anlita olika advokatbyråer. Här ingår de 
omsättningsmässigt största advokatbyråerna i rankingen. 
 

- Vinge har ökat något sedan föregående år och har gått om Mannheimer Swartling 
avseende viljan att anlita. Det är dock mycket jämnt i toppen, det skiljer bara en 
procent, säger Ylva Gnosse på Regi Research & Strategi. 

 
VILJA ATT ANLITA. Fråga: Kan du tänka dig att anlita följande advokatbyråer?  
 

 
 

- Om kunden är nöjd med sitt nuvarande samarbete och det finns en eventuell 
jävssituation spelar också roll för resultatet, precis som rykte och i hur hög 
utsträckning köparen redan har kunskap om den tilltänkta advokatbyrån eller inte, 
berättar Ylva Gnosse. 
 

 
Om IMAGE WATCH  
Regi har frågat 400 köpare av affärsjuridik där 75% handlar för mer än en halv miljon kronor 
årligen om advokatbyråernas image samt viljan att anlita (se bifogade rankinglistor). Köparna 
ombedes att nämna de tre advokatbyråer som man har mest positivt intryck av, oaktat om 
man sedan kan anlita advokatbyrån eller ej. Den egna advokatbyrån, där köparen idag är 
kund, är inte valbar. Viljan att anlita advokatbyrån ställs sedan utifrån en s k hjälpt image där 
de omsättningsmässigt största advokatbyråerna ingår. 
 
- Studien Image Watch används framförallt för att värdera och mäta advokatbyråns image 
och varumärkets styrka. De byråer som gjort specifika insatser kommunikativt inom vissa 
områden kan direkt se om marknaden har uppfattat budskapet i form av en högre ranking 
för de specifika verksamhetsområdena, berättar Ylva Gnosse på Regi Research & Strategi. 
 
Studien genomfördes under hösten och vintern 2017. 
 
Om REGI och Årets Advokatbyrå  
Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom 
affärsjuridik. Över 1250 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på 
frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.  
 
Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på 
aretsadvokatbyra.se. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Ylva Gnosse, tel 0707802603 ylva.gnosse@regi.se 

ADVOKATBYRÅ ALLA (MED KÄNNEDOM) VD:AR JURISTER RANKING
VINGE 57% 57% 68% 1
MANNHEIMER SWARTLING 56% 54% 67% 2
LINDAHL 46% 38% 64% 3
SETTERWALLS 44% 45% 53% 4
DELPHI 37% 40% 46% 5


