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VÅRE LESERE
Nesten alle landets advokater – ni av ti – får bladet i postkas-
sen, samt våre nyhetsbrev i sin innboks. Bladet leses også med 
interesse av justispolitikere på Stortinget, i Justis- og bered-
skapsdepartementet, og av ledere og ansatte ved domstolene, 
samt av nøkkelpersoner i den øvrige forvaltningen og i media. 

Bladet leses nøye og tas ofte frem igjen, og blir gjerne lagret for 
fremtidig nytte.

Lesermassen er stabil, og består av kjøpesterke, engasjerte 
beslutningstagere. Om lag halvparten av leserne er eiere 
(partner eller egne foretak). Leserne har høy utdannelse, og er 
generelt aktive mennesker med en sunn livsstil. De lever travle 
liv, er åpne for innovative nye produkter, nye trender og nye 
måter å forenkle hverdagen på. De er som gruppe usedvanlig 
samfunnsbevisste og engasjerte.

Advokatbransjen er en bransje med en uvanlig stor andel eiere 
og en uvanlig liten andel ansatte. Gjennomsnittlig inntekt for 
alle advokater var i 2015 på 1,29 millioner kroner.

➔ Snittinntekt alle advokatgrupper: 
Menn 1,56 millioner kroner / Kvinner 916 000 kroner

➔ Snittinntekt partnere (23 prosent av bransjen)
Menn 3,17 millioner kroner / Kvinner 2,5 millioner kroner

➔ Eiere av enkeltpersonforetak (24 prosent av bransjen)
Menn 1,16 millioner kroner / Kvinner 869 000 kroner

➔ Ansatt advokat (27 prosent av bransjen)
Menn 917 000 kroner / Kvinner 766 000 kroner 

➔ Advokatfullmektig (26 prosent av bransjen)
Menn 563 000 kroner / Kvinner 550 000 kroner

Totalmarkedet for advokattjenester i 2016 var på 15,2 
milliarder kroner. Næringslivet er advokatmarkedets 
største kunder, og står for 68 prosent av omsetningen.
(Kilde: Advokatforeningens bransjeundersøkelse fra 2016.)

UTGIVELSEPLAN 2019
Nr. Materiellfrist   Utgivelse
1          12. januar 25. januar
2          9. februar 22. februar
3         9. mars 22. mars
4          13. april 28. april
5          18. mai 31. mai
6/7     15. juni 28. juni
8/9           17. august 1. september
10          21. september 4. oktober
11       26. oktober 8. november
12        30. november 13. desember

PRISER/UTGIVELSER 
Annonsepriser 2019
1/1 side  216 x 286 19 400 kr
2/3 side   116 x 234 17 200 kr
1/2 side   176 x 123 14 250 kr
1/4    176 x 58 / 116 x 83   9 400 kr
1/6   56 x 123 / 116 x 58    5 500 kr

Andre formater etter avtale

Bilag
4-sider løst: 25 000 kr
Vekt: Inntil 20 gram
Andre formater etter avtale

Alle priser er ekskl. mva.

TEKNISKE DATA
Bladformat:  210 x 280
Spaltebredde:  56
Utfallende trykk:  Ja
Satsflate:  176 x 251
Ferdiggjøring:  Stiftet
Papirkvalitet omslag:  250 g Gallerie Art Silk
Papirkvalitet innmat:  90 g Arctic Matt

Provisjon/godtgjørelse
Bryåprovisjon: 3 %
Formidlingsgodtgjørelse: 1,5 %

Advokatbladet er uavhengig, redigeres etter Redaktørplakaten og 
er medlem av Fagpressen. Bladet utgis av Advokatforeningen.
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TEKNISKE DATA
Bladformat:  210 x 280
Spaltebredde:  56
Utfallende trykk:  Ja
Satsflate:  176 x 251
Ferdiggjøring:  Stiftet
Papirkvalitet omslag:  250 g Gallerie Art Silk
Papirkvalitet innmat:  90 g Arctic Matt

Provisjon/godtgjørelse
Bryåprovisjon: 3 %
Formidlingsgodtgjørelse: 1,5 %

Advokatbladet er uavhengig, redigeres etter Redaktørplakaten og 
er medlem av Fagpressen. Bladet utgis av Advokatforeningen.

07. januar
11. februar
18. mars
29. april
27. mai
12. august
23. september
21. oktober
25. november

1/1 side 210 x 280 20 200 kr
2/3 side 116 x 234 18 100 kr
1/2 side 176 x 123 15 100 kr
1/4 side 176 x 58 / 116 x 83 9 950 kr
1/6 side 56 x 123 / 116 x 58 5 850 kr

29. januar
05. mars
09. april
21. mai
18. juni
03. september
15. oktober
12. november
17. desember

Flere advokat-systemer

Ravn ACE er navnet på en kunstig intelligens 
robot som finner frem i, leser og lager oppsum-
meringer i enorme mengder såkalt ustrukturert 
data, ti millioner ganger raskere enn et menne-
ske. Ravn Systems ble grunnlagt i 2010, og tok 
i bruk kunstig intelligens i mars 2015. Firmaet 
tilbyr ulike produkter til advokatmarkedet, se 
www.ravn.co.uk/legal-industry/

Luminance er ifølge egne nettsider marked-
sledende på kunstig intelligens-plattformer til 
advokatbransjen. Teknologien springer ut fra 
University of Cambrigde. «Luminance forstår 
språk på samme måte som mennesker, men i 
et volum og et tempo et menneske aldri vil 
beherske», ifølge egenreklamen. Brukes til due 
diligence, compliance, forsikring og kontrakter. 
Se www.luminance.com

Kira Systems ble grunnlagt av en advokat 
og en matematiker/programmerer, og har 
egne advokat-programmer som ifølge nettsi-
dene vil spare brukeren for mellom tyve til førti 
prosent tid allerede ved første forsøk. Egne 
programmer for blant annet due diligence, 
kontrakter og compliance. Se https://kirasys-
tems.com/benefits/law-firms.

Amerikanske Ross har bygd en insolvensad-
vokat på IBMs Watson-plattform, som det går 
an å snakke med takket være Apples Siri-
løsning. Se en video av hvordan Ross virker på 
www.rossintelligence.com.

Det London-baserte advokatfirmaet Clifford 
Chance brukte en annen, lignende løsning – 
Neota Logic – for å hjelpe klientene sine 
med det nye verdipapirhandelsdirektivet 
Mifid II.

Les mer her: www.neotalogic.com

I tillegg skjer det en voldsom teknologisk 
utvikling på andre områder. Blokkjede-teknol-
ogien (blockchain) kan endre måten transaks-
joner dokumenteres og gjennomføres på. 
«Blokkjeden er et desentralisert system som 
holder rede på inngåtte avtaler og som er til-
nærmet umulig å jukse med. Den blir en slags 
nettverk av digitale sorenskrivere som garant-
erer at dokumentet (filen) du har foran deg, er 
originalen, og som dessuten passer på hveran-
dre», skriver Agenda Magasin. Les mer på nett 
www.aftenposten.no/kultur/Her-er-maskinen-
som-vil-gjore-tillit-overflodig-11 154b.html.

Jusstudenter med chatbot
The Law Tech Factory er et nytt firma som 
springer ut fra StartupLab i Oslo som ut-
vikler tjenester innen kunstig intelligens og 
jus, grunnlagt av Lars Røed og Henrik Lim-
seth. De to har bakgrunn fra studier i juss, 
statsvitenskap og fysikk, og har mentorer fra 
Senter for rettsinformatikk ved Institutt for 
privatrett og Språkteknologigruppen ved 
Institutt for informatikk ved UiO.

– Vi lager en chatbot som bruker kunstig 
intelligens til å tolke naturlig språk, og som 
genererer naturlig språk tilbake. Det er 
egentlig bare språkteknologi, men dataen 
kommer fra rettskilder som lover, forskrifter, 
dommer og kommentarer, sier Røed til Shif-
ter, en uavhengig nettavis som skriver om 
norske teknologibedrifter.

De to mener at teknologien ikke vil 
erstatte advokater, men fungere mer som en 
advokatassistent.

På nettsiden https://lawtechfactory.com 
finner du blant annet verktøy til å sette opp 
en samboeravtale.

Foreløpig synes de to grunnleggerne at 
det er for tidlig å snakke med Advokat-
bladet om planene sine.

Egen robot-lov
Europaparlamentet ber om egne lover om 
roboter og robotteknologi, og vedtok en 
resolusjonen tidligere i år.

– Europaparlamentet foreslår at kommis-
jonen for de mer avanserte autonome robo-
ter innfører en egen rettslig kategori – «ele-
ktroniske personer». Denne elektroniske 
person tenkes da registrert i egne registre 
og kan bli et subjekt for både rettigheter og 
forpliktelser, skriver partner Ole Tokvam hos 
Bing Hodneland på Hegnar.no.

Dette kan i sin tur føre til at en robot blir 
saksøkt og må engasjere advokat for å rep-
resentere seg.

Litt mer nærliggende er spørsmålet om 
hvem som har ansvaret for en skade som 
skyldes en avansert robot. Her foreslår Euro-
paparlamentet en obligatorisk forsikrings-
ordning på samme måte som for biler.

advokat-karrieren

Me re te Nygaard har åtte år bak seg 
som for ret nings ad vo kat, men sa opp 
job ben i Wiers holm for å be gyn ne for 
seg selv.

– Jeg ble opp merk som på legaltech-
sfæ ren og så at det ikke var så mye som 
had de skjedd i Nor ge ennå, sier 
Nygaard.

Ut gangs punk tet for Lawbotics er å 
gjø re ju ri disk kunn skap mer til gjen ge-
lig for små og mel lom sto re be drif ter. 
Au to ma tisk ut for ming av ak sjo nær av-
ta ler er før s te til bud. Grün de ren vil gå 
vi de re med alt fra kom mer si el le av ta ler 
til hånd te ring av an sat te – alle de van-
li ge ju ri dis ke pro ses se ne som en be drift 
tren ger å få gjort. Til nett avi sen Shifter 
for tel ler hun at pla nen er å ha på plass 
kom plet te au to ma ti ser te pro ses ser for 
å løse ju ri dis ke be hov knyt tet til sty re-
ar beid, emi sjo ner, an set tel ser og kom-
mer si el le av ta ler i lø pet av høs ten.

TAR UNNA GROV AR BEI DET

– Vi ef ek ti vi se rer noe av det ma nu el le 
ar bei det. Så kan vi ad vo ka te ne ta 

skred der søm og gjø re de mer avan ser te 
pro blem stil lin ge ne som ad vo ka ter 
fort satt må gjø re, sier Nygaard.

Hun er i dia log med små og mel-
lom sto re fir ma er som kan bi dra med 
inn hold til platt for men, men som ikke 
kan bru ke res sur ser på å byg ge opp 
sine egne tek no lo gis ke løs nin ger.

– Men en gui det pro sess på nett for skje
ma ut fyl ling og til pas sing av do ku men ter er 
jo et styk ke unna kuns tig in tel li gens og 
ro bot ad vo ka ter?

– Jo, men au to ma ti se ring er det før-
s te som må skje. Så vil vi ta i bruk 
ma skin læ ring for både å ut vik le tje-
nes te ne og å hjel pe til på ad vo kat- og 
kli ent si den. Kuns tig in tel li gens blir et 
verk tøy til å gjø re pro ses se ne enda 
mer ef ek ti ve. Så ser vi også på hvor-
dan vi kan ut nyt te blockchainte-
knologi og smar te kon trak ter, sier 
hun.

– Vi er i en tid lig fase, men på sikt 
kom mer det te til å bli vel dig stort, spår 
Nygaard. Til høs ten lan se rer hun en 
beta ver sjon for de før s te bru ker ne.

Å gjø re ju ri disk kunn skap mer til gjen ge lig er må let til tid li ge re 
Wiers holm-ad vo kat Me re te Nygaard, som byg ger ad vo kat-
ro bo ten Lawbotics i Oslo.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Kli en te ne vil ha «more for less»
Pass på hva som vir ke lig 
er ver di fullt for kli en ten, 
og ikke glem sik ker het 
og per son vern, rå der 
Thom mes sen-sjef  
Sver re Tyr haug.

TEKST OG FOTO: GEORG MA THI SEN

De sto re ad vo kat fir ma ene bru ker 
mye tid og pen ger på å tes te ut  
ro bo ter og kuns tig in tel li gens-
forløpe re i for skjel li ge va ri an ter. 
Man ge er opp tatt av å lig ge for an 
kon kur ren te ne.

– Thom mes sen har vært tid lig ute 
med å vur de re verk tøy som ba se rer 
seg på kuns tig in tel li gens. Da vi 
kjør te en pi lot på et due di li gen ce-
verk tøy for mer enn ett år si den, var 
det te før s te gang pro gram met fikk 
bry ne seg på det nors ke språket, sier 
managing part ner Sver re Tyr haug.

– Vi har også gjen nom ført vår 
før s te ro bo ti se ring av en år lig ad mi-
nist ra tiv ru ti ne, for tel ler Tyr haug, 
som har styr ket ar bei det ved å an-
set te en egen di gi ta li se rings sjef.

«MORE FOR LESS»

Tek no lo gi en er til gjen ge lig for alle, 
pri sen er re la tivt over kom me lig, 
pro duk te ne blir raskt bed re og kon-
kur ran sen blant le ve ran dø re ne er 
stor, pe ker han på. Først og fremst 
vil tek no lo gi en gå gjen nom do ku-
men ter og klas si fi se re og opp sum-
me re det den fin ner. I nes te om-
gang kan den ta over ut ar bei del sen 
av do ku men ter, due di li gen ce og 
vur de ring av en retts si tua sjon.

– Vi må ha fo kus på hva som vir-
ke lig vil være ver di fullt for våre kli-

en ter for å møte de res øns ke om å 
le ve re «more for less». Vi må ana ly-
se re pro sjek te ne og pro ses se ne våre 
for å fin ne de opp ga ve ne som er 
eg net for au to ma ti se ring og di gi ta-
li se ring, og så fin ne gode tek no lo-
gi løs nin ger for det te, sier Tyr haug.

HVEM EIER LÆR DOM MEN?

Han un der stre ker at det trengs inn-
sats og in ves te rin ger for å gjø re 
verk tøy ene gode nok til for eks em-
pel å tak le norsk språk og norsk re-
gel verk, og for å til pas se dem til 
hvor dan kli en te ne vil ha tje nes te ne 
le vert.

Sam ti dig stil ler han, som Ni co lai 
Hal bo i Si mon sen Vogt Wiig, spørs-
mål om ei er ska pet til tek no lo gi en 
som ut vik les.

– Hvem blir eier av den ma skin-
læ rin gen vi til fø rer le ve ran dø re nes 
al go rit mer. Lær dom men som ad vo-
kat fir ma et bi drar med for å til pas se 
verk tøy ene til sitt eget bruk, kan 
være van ske lig å ta med seg hvis fir-
ma et vel ger å byt te le ve ran dør og 
tek nisk løs ning, sier Tyr haug.

Han me ner li ke vel at den kan skje 
stør ste ut ford rin gen er å få ad vo ka-
te ne til å ta i bruk de nye løs nin-
ge ne og å set te av tid i hver da gen til 
å tes te dem ut.

Kuns tig 
in tel li gens vil ta 
over fle re 
opp ga ver, men 
ikke det å 
for stå kli en te-
nes si tua sjon, 
for hand le el ler 
hånd te re 
uven te de 
si tua sjo ner, sier 
Sver re Tyr haug.

Me re te Nygaard har 
an satt tek nisk sjef og 
dri ver jussteknologi-
firmaet Lawbotics og sitt 
eget ad vo kat fir ma 
Nygaard.law som 
bi ge skjeft.

Hoppet av

AD VO KAT HJELP

Nygaard øns ker å knyt te kon takt med 
spe sia lis ter på for skjel li ge retts om rå der, 
og gjer ne ad vo kat fri lan se re og de som 
sit ter i mind re fir ma er uten for Oslo.

– Lawbotics skal ikke kon kur re re 
mot ad vo kat fir ma ene, men være en 

tje nes te som mø ter dem som ikke bru-
ker ad vo kat i dag.

23. au gust sam les juss tek no lo gi-in-
ter es ser te for å ska pe en mø te plass: Da 
in vi te rer Lawbotics til et så kalt «meet 
up» i fir ma ets lo ka ler i Uni ver si tets ga ta 
7 i Oslo.

Lawbotics
for å bygge 
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På Advokatjobb.no treffer du 
advokater som aktivt søker 
jobb, og advokater som bare 
vil orientere seg i markedet. 

Advokatmarkedets egen stillingsportal 
samler ledige jobber innenfor juss-Norge 
på ett sted: Her finner du alt fra ledige 
partnerstillinger til advokatfullmektiger 
og advokatsekretærer, samt advokatstill-
inger i det offentlige og i det private. Ledige 
plasser i kontorfellesskap annonseres her, 
samt dommer- og juriststillinger.
 
Portalen er også attraktiv for de nyut-
dannede, som finner ledige trainee-
stillinger under portalens trainee-fane. 
Under Nytt om navn-fanen vises alle 
ferske jobb-bytter med navn og bilder.
Stillingsannonser blir godt lest!

Advokatjobb.no profileres i 
Advokat bladet, på Advokatbladet.no, 
på Advokat foreningen.no og i et utvalg 
av Advokat foreningens nyhetsbrev. 
Løsningen er tilpasset PC, nettbrett og 
smarttelefon, og man kan abonnere på 
epost-varsel på ønskede stillinger.

Enkeltannonser
Oppføring i stillingsbasen: 
5 000 kr pr. stilling

Ekstra profilering
Toppbanner: 3 000 kr / 7 dager

Årsavtaler
1-5        annonser pr. år:       7 500 kr
6-20      annonser pr. år:     16 000 kr
21-50    annonser pr. år:     32 000 kr
51-200 annonser pr. år:     64 000 kr

Pakkeløsninger
Advokatjobb.no, Advokatbladet og 
sosiale medier
• Advokatjobb.no inntil 30 dager
• Advokatbladet.no – stillingskarusell
• Advokatjobbs LinkedIn-side
• Tårnbanner 1 uke på advokatjobb
• Firmaets logo i Advokatbladets 
 egenannonse

Annonse i Advokatbladet og på 
Advokatjobb.no
1/6 side / 8 000 kr
1/4 side / 11 000 kr
1/2 side / 14 000 kr
1/1 side / 18 000 kr

Bransjens egen stillingsportal!

Advokatjobbs LinkedIn- og Facebook-sider 

På Advokatjobb.no treffer du 
advokater som aktivt søker 
jobb, og advokater som bare 
vil orientere seg i markedet. 

Advokatmarkedets egen stillingsportal 
samler ledige jobber innenfor juss-Norge 
på ett sted: Her finner du alt fra ledige 
partnerstillinger til advokatfullmektiger 
og advokatsekretærer, samt advokatstill-
inger i det offentlige og i det private. Ledige 
plasser i kontorfellesskap annonseres her, 
samt dommer- og juriststillinger.
 
Portalen er også attraktiv for de nyut-
dannede, som finner ledige trainee-
stillinger under portalens trainee-fane. 
Under Nytt om navn-fanen vises alle 
ferske jobb-bytter med navn og bilder.
Stillingsannonser blir godt lest!

Advokatjobb.no profileres i 
Advokat bladet, på Advokatbladet.no, 
på Advokat foreningen.no og i et utvalg 
av Advokat foreningens nyhetsbrev. 
Løsningen er tilpasset PC, nettbrett og 
smarttelefon, og man kan abonnere på 
epost-varsel på ønskede stillinger.

Enkeltannonser
Oppføring i stillingsbasen: 
5 000 kr pr. stilling

Ekstra profilering
Toppbanner: 3 000 kr / 7 dager

Årsavtaler
1-5        annonser pr. år:       7 500 kr
6-20      annonser pr. år:     16 000 kr
21-50    annonser pr. år:     32 000 kr
51-200 annonser pr. år:     64 000 kr

Pakkeløsninger
Advokatjobb.no, Advokatbladet og 
sosiale medier
• Advokatjobb.no inntil 30 dager
• Advokatbladet.no – stillingskarusell
• Advokatjobbs LinkedIn-side
• Tårnbanner 1 uke på advokatjobb
• Firmaets logo i Advokatbladets 
 egenannonse

Annonse i Advokatbladet og på 
Advokatjobb.no
1/6 side / 8 000 kr
1/4 side / 11 000 kr
1/2 side / 14 000 kr
1/1 side / 18 000 kr

Bransjens egen stillingsportal!



Toppbanner 
(778 x 90 pxl): 
10 000 kr pr. måned

Annonse høyre 
(370 x 280 pxl): 
7 500 kr pr. måned

Nyhetsbrev

Advokatbladet.no

Sendes til om lag 8 600 medlemmer  en gang pr. måned. 4000 kr pr. innrykk


