
HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Wåhlin har arbetat med affärs- 
juridik i mer än 50 år och har 
omfattande erfarenhet inom 

många branscher. Wåhlins styrka är deras 
storlek – det vill säga att de är en liten byrå.

– Det gör att vi kan jobba mer personligt, 
säger Anna-Maria Heidmark, delägare på
Wåhlin.

Genom deras långa engagemang i Interlaw 
– en internationell sammanslutning av
drygt 7 000 jurister – kan Wåhlin även följa  
klienterna ut i världen. 

– Vi är också många seniora jurister och 
det i kombination med vår storlek innebär
att våra klienter får högklassig rådgivning. 
Jag är delägare och har klienter som jag
jobbat med i över 15 år. De träffar fortfarande 
mig i specifika ärenden, säger Fredrika Hörlin.

I byråns mer långsiktiga klientrelationer blir 
gränsen mellan juridisk rådgivning och affärs- 
mässiga och strategiska råd ofta utsuddad.

– Det kan gå över i mer strategisk projekt- 
ledning – och där blir senioriteten viktig igen. 

Man behöver erfarenhet för att kunna ge 
affärsmässiga råd utanför juridikens ramar, 
säger Fredrika Hörlin.

Advokatbranschen är mansdominerad och 
så har det även varit hos Wåhlin. Men på
senare år har fler kvinnor kommit in på 
byrån. Majoriteten av medarbetarna är
kvinnor och även en tredjedel av delägarna, 
vilket är högre än genomsnittet.

– Vi har dock inte letat efter kvinnor specifikt 
utan efter kompetenta medarbetare, säger 
Anna-Maria Heidmark.

Wåhlin har ambitionen att man ska kunna 
kombinera arbete med familj och fritid.
Byrån var till exempel tidig med teknik- 
lösningar som möjliggör arbete hemifrån 
och arbetar aktivt med att inkludera anställda 
som är på föräldraledighet för att de inte ska 
känna sig bortglömda. Byrån har också ett 
delägarsystem som möjliggör delägarskap 
även vid något lägre lönsamhetskrav än vad 
många andra byråer kräver.

– Det har länge varit extremt uppskruvade 

lönsamhetskrav i branschen. Vi har valt att
lägga oss på en mer dräglig nivå med hållbar 
lönsamhet. Vi vill kunna leva vid sidan av 
arbetet, säger Fredrika Hörlin.

I höstas öppnade Wåhlin ett kontor i  
Stockholm. Tanken är att Stockholms- 
kontoret ska ge en större tyngd till de andra 
kontoren, i Göteborg, Malmö och Helsing-
borg, och samtidigt finna sin egen plats på 
Stockholmsmarknaden. Nu letar de efter nya
medarbetare.

– Vi söker också etablerade Stockholms-
advokater som vill gå in som delägare, gärna 
med bank- och finansrättslig inriktning eller 
fastighet- och entreprenadrätt. Kanske någon 
som söker det friare arbetssättet som vi har 
på Wåhlin, säger Anna-Maria Heidmark.

Wåhlin är en fullservicebyrå inom affärsjuridik. 
Wåhlin etablerades 1964 och har kontor i  
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
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Senioritet och personligt bemötande 
är deras framgångskoncept

Advokatbyrån Wåhlins styrka är kombinationen av en stor andel seniora jurister med 
en nära och långsiktig kontakt med klienterna. Byrån har under det senaste året 
expanderat och i samband med det har andelen kvinnor på byrån ökat markant.
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Anna-Maria Heidmark, delägare (t.v.) & 
Fredrika Hörlin, delägare (t.h.).


