
Advokaten 
som  

klientens  
betroede 
rådgiver

Det er ikke nok at være en 

af de bedste jurister. Den 

moderne advokat skal forstå 

klientens branche, kunne give 

strategisk sparring og indta-

ge projektlederrollen, hvis 

advokaten vil være betroet 

rådgiver. De kompetencer ind-

går ikke i eksamensbeviset fra 

jurastudiet, men skal skabes 

gennem erfaring. 

Det lå ikke i kortene, at Rikke Søgaard Berth skulle bli-
ve advokat og partner i et af Danmarks største advokatfirmaer, 
selvom hun allerede på den 1-årige HH efter studentereksamen 
blev fascineret af erhvervsretten.

- Jeg forestillede mig, at man som kvindelig jurastuderende 
skulle gå i spadseresæt, have opsat hår og gå med læbestift. Det 
var en verden, der lå fjernt fra mig. Jeg kommer fra en familie af 
selvstændige i Jylland, og der er ingen akademikere i min familie. 
Vi kendte ingen advokater, fortæller Rikke Søgaard Berth.

Hun startede i stedet med at læse statskundskab på Aarhus 
Universitet. Faget var spændende, men også lidt virkeligheds-
fjernt og teoretisk. På tredje år af uddannelsen stiftede hun be-
kendtskab med forvaltningsret og blev ramt af lynet.

- Jeg blev så grebet af forvaltningsret, at jeg besluttede mig for, at 
jeg ville være ombudsmand. Intet mindre. At blive ombudsmand 
kræver, at man er cand.jur., og så måtte jeg jo skifte til jurastudiet. 
Det eneste, jeg var overbevist om, at jeg ikke skulle bruge min ud-
dannelse på, var at blive advokat.

Skiftet til jura viste sig at være det helt rigtige. Fagene var 
spændende og virkelighedsnære, og relevante studiejobs betød, 
at teorien i bøgerne dagligt blev omsat til praksis. I det meste af 



xx

➷

studietiden havde Rikke Søgaard Berth undervisnings-
job på Københavns Universitet, og herudover havde 
hun forskellige jobs på et specialistadvokatkontor 
ved Folketingets Ombudsmand og som stipendiat ved 
Kammeradvokaten. Hvert studiejob gav motivation til 
at arbejde endnu mere indgående med juraen, og Rik-
ke Søgaard Berth anbefaler, at jurastuderende finder 
studierelevant arbejde så tidligt som muligt i studie-
forløbet.

Som færdiguddannet cand.jur. fik Rikke Søgaard Berth 
job i Justitsministeriets departement. Arbejdet på 
Slotsholmen fascinerede hende, og de 4 år på stats-
kundskabsstudiet viste sig at have bidraget med nyt-
tige færdigheder, når der skulle skrives taler og navi-
geres i politisk farvand. Men det bedste var at arbejde 
med lovgivningsprocessen.

- Jeg synes stadig, at det at skrive vores lovgivning er no-
get af det fineste, der findes. Det er en umådeligt kreativ 
proces at skrive en tekst, som indfanger alt det relevante 
uden at ramme det, der ikke skal reguleres, og at gøre 
det på en måde, så man etablerer præcist den ønskede 
retsstilling, siger Rikke Søgaard Berth.

 FASCINERET AF RÅDGIVERROLLEN 

Efter tre år i Justitsministeriet skulle hun udstatione-
res. Hun havde arbejdet med EU-ret stort set hele ti-
den i ministeriet og forestillede sig, at hun skulle have 
en stilling i Folketingets EU-sekretariat. Hun havde ik-
ke overvejet advokatbranchen, men hun fik et skelsæt-
tende råd af sin kontorchef, som også var en begavet 
personaleleder: Du skal ud og være advokat.

Kontorchefen forudså, at Rikke Søgaard Berth ville 
trives med at have en varieret hverdag, og at hun ville 
være en dygtig rådgiver, der kunne knytte tæt kontakt 
med klienterne. Rikke Søgaard Berth lyttede til kon-
torchefens ord og vendte blikket mod den i hendes 
øjne temmelig eksotiske advokatbranche, hvor hun fik 
en stilling som advokatfuldmægtig i Advokatfirmaet 
Jonas Bruun (i dag Bruun & Hjejle).

Og kontorchefen fik ret. Rikke Søgaard Berth blev 
med det samme grebet af rådgiverrollen, netop fordi 
den er så varieret. Man skal have mange forskelli-
ge kompetencer i spil, og man arbejder med mange 
forskellige retsområder. Man skal kunne forhandle 
og konfliktmægle, og man skriver til både jurister og 

BLÅ BOG

Partner, advokat Rikke Søgaard Berth, ind-

går i Horten afdeling for offentlig ret. Hun 

er specialiseret i kommunalret, forsynings-

ret og de særlige forhold, der gælder for 
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ikke-jurister, hvilket kræver, at man er en pædagogisk 
formidler.

Fascinationen af arbejdet som rådgiver førte til, at Rik-
ke Søgaard Berth sagde op i Justitsministeriet under 
udstationeringen, og hun blev advokat i 2008. To år 
senere skiftede hun til Horten, hvor hun blev partner i 
afdelingen for offentlig ret.

 DEN BETROEDE RÅDGIVER

Som advokat er det ikke nok at kunne rådgive om ju-
ridiske problemstillinger, mener Rikke Søgaard Berth. 
Du skal også mestre kunsten at skabe tillidsbaserede 
relationer til klienterne, hvis du skal klare dig i et kon-
kurrencepræget marked. Og så skal du have indgåen-
de kendskab til den virkelighed, klienten sidder i. Hvis 
klienten er en lægemiddelvirksomhed, så skal du have 
konkurrenceforholdene på markedet helt oppe under 
neglene. Er dine klienter offentlige myndigheder, skal 
du kende det politiske set-up. Kun hvis du har en dyb 
forretningsforståelse, kan du give sparring på det ni-
veau, klienten har behov for.

- Den betroede rådgiver er den, som klienten ringer til, 
når det brænder på. Den, som klienten stoler mest på. 
Du skal være klientens ”trusted advisor”. Hvis du skal 
udfylde den rolle, kræver det for det første, at du er fag-
lig dygtig - men der er jo rigtig mange dygtige advokater. 
Det afgørende for, om klienten ringer til lige netop dig, 
er, om du er i stand til at få ting til at ske. For det første 
at du kan hjælpe klienten med at blive klar over, hvad 
han gerne vil opnå. Og for det andet at du er proaktiv og 
finder løsninger, og at du er kreativ, når velkendte mo-
deller ikke virker. Men det kræver også, at du er robust 
nok til at kunne sige fra, når det er rigtige at gøre. Det 
er vigtigt, og selv den mest krævende klient har respekt 
for dét.

 ADVOKATEN SOM PROJEKTLEDER

I sit daglige virke mærker Rikke Søgaard Berth en 
stigende efterspørgsel på advokater, der kan indtage 
projektlederrollen - en rolle, man ikke bliver trænet i 
på universitetet. Den må man derfor øve sig på uden 
for studiet, mener hun.

- Hvis man arrangerer en festival eller en indsamling 
for en velgørende organisation, eller hvis man har været 
spejderleder og haft ansvaret for en masse unge på et 
stort løb, ja, så har man også prøvet at arbejde med pro-
jektledelse. Her får man mulighed for at udfordre sig selv, 
komme ud af sin komfortzone og gøre noget af det, som 
man måske synes er allersværest. Og det er jo ved at 
træne det, der er svært, at man rykker sig mest.

Mange sager i Rikke Søgaard Berths hverdag – sær-
ligt de store, komplekse sager – kræver projektle-
delse. Det kan være internt i Horten, hvor holdet skal 
sættes, nogle leverancer skal være klar før andre, og 
budgettet skal styres, eller det kan være i samarbejdet 
med andre rådgivere, f.eks. revisorer, management 
konsulenter og tekniske rådgivere. Her skal mange 
forskellige vinkler bindes sammen til en helhed, og 
det skal sikres, at de foreslåede løsninger kan virke-
liggøres inden for lovgivningens rammer. I de seneste 
år har Rikke Søgaard Berth haft stor glæde ved at væ-
re tværgående projektleder i denne slags sager. Det er 
en opgave, der kræver forståelse for andre rådgiveres 
faglighed, og hvor det giver stor tilfredsstillelse, når 
sagen lykkes – både på den rette måde og til den rette 
tid.

Advokatbranchen står over for den udfordring, at en 
række af de mere traditionelle advokatydelser er truet 
af det, Rikke Søgaard Berth kalder ”googlejura”. Det 
er nemt at finde juridiske standard-dokumenter på 



fordybelse i studiegrupper og studiearbejde kan bidra-
ge til at fremme forståelsen af fagets metode, og det 
gælder også efter studietiden.

Rikke Søgaard Berth opfordrer de studerende til at 
have ro nok i kroppen til at lære faget fra bunden. Det 
kræver adskillige år med faglig mesterlære hos en er-
faren advokat, førend man bliver i stand til at bevæge 
sig mere frit over vandene og forhandlingsmæssigt tør 
bevæge sig ud på isen.

- At blive en dygtig advokat er ligesom at spare op til pen-
sion; Du skal sætte rigtig mange penge ind så tidligt som 
muligt for at få en god pension. På samme måde skal du 
investere rigtig mange timer, og gerne så tidligt i arbejds-
livet som muligt, for at blive en dygtig advokat. Caroline 
Wozniacki vågnede jo heller ikke bare op en morgen og 
kunne spille tennis. Man bliver ganske enkelt bedre af at 
øve sig.
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internettet, og det kan for klienten se ud til, at mange 
svar kan findes via Google.

- Man kan finde rigtig mange ting på nettet i dag – an-
sættelseskontrakter, lejekontrakter, testamenter osv. De 
er ikke tilpasset til klientens behov, men for klienten kan 
det se ud som om, at standarden er god nok. Det betyder, 
at mange af standardadvokatydelserne forsvinder. Men 
der er stadig behov for den komplekse, skræddersyede 
rådgivning. Her giver det en fordel, hvis man som advokat 
også har andre kompetencer, f.eks. forretningsforståelse 
og evnen til at styre projekter. Når man – ud over den 
robuste retlige rådgivning – også byder ind med disse 
kompetencer, bliver det mere tydeligt for klienten, at det 
er pengene værd at bruge en advokat.

 HVORDAN BLIVER MAN EN DYGTIG 
 ADVOKAT?

Det kræver nysgerrighed, vilje og flid at blive dygtig 
til juraen. Det gælder både i studietiden, hvor f.eks. 

Gode råd til dig!        Tag forskellige studiejobs

Gør det, du synes er sværest

Brug tid på at arbejde med juraen

Forhold dig kritisk til dine egne overbevisninger

Lyt til andres erfaringer, men find din egen vej


