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1 Inledning

Kapitlet inleder med en bakgrund till ämnesvalet. Därefter diskuteras hur problemformuleringen

växt fram, vilket leder fram till uppsatsens syfte och avgränsningar

1.1 Bakgrund

Advokatbranschen är en gammal bransch som sedan advokatsamfundet grundades 1887

genomgått relativt små förändringar.1 Detta hänger delvis ihop med att advokatsamfundet under

årens lopp har upprättat ett internt kontrollsystem som upprätthåller vissa standards och

grundläggande krav, vilka advokaten måste följa för att få kalla sig advokat. Genom juridikens

kopplingar till lagar har branschen också i stor utsträckning varit nationellt knutet även om de

flesta stora byråer idag har både kontor i utlandet och deltar i internationella nätverk.

Under 90 talet har den svenska advokatbranschen genomgått en förvandling. Advokatbranschen

har gått mot en koncentration av större byråer. Traditionellt sätt har advokatbyråerna varit

enmansbyråer eller bestått av mindre grupperingar av advokater, där varje advokat varit delägare

och i praktiken fungerat autonomt. En konsolidering har nu skett genom att byråerna gått samman

i allianser och genom fusioner. Framförallt har konsolideringen varit tydlig i de byråer som

fokuserat på affärsjuridiska tjänster. I ett historiskt perspektiv talar detta för att hela advokatrollen

håller på att ändras. Historiskt har advokatens roll inneburit att företräda klienten inför domstol

men idag sysselsätts större delen av branschen med affärsjuridik och om klienterna tidigare främst

utgjordes av privatpersoner så riktar sig de flesta av advokaternas tjänster idag mot företag.

Vi skriver denna uppsats inom temat Strategi och styrsystem på kandidatnivå. Med det temat i

tanken har vi tittat på världen och sett ett intressant fenomen. Detta fenomen är konsolideringen

inom advokatbranschen. Här kan ni läsa om vår resa mot gamla sanningar och nya insikter.

1 www.advokatsamfundet.se
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1.2 Problemdiskussion

Advokatbranschen har genomgått förändringar framförallt genom att byråerna konsoliderats till

större organisationer. Den centrala frågeställning som vi är intresserade av är sedan vilka effekter

som den eftersökta storskaligheten lett till för de enskilda byråerna. En fråga som borde kunna

besvaras med tanke på att trenden att söka snabb tillväxt inleddes redan i början av 80 talet, och

att det nu gått mer än tjugo år sedan dess, även om det förvisso är en fortfarande pågående

process. Förutom att titta på förändringarna som skett, har vi också en ambition att säga något om

vad dessa förändringar inneburit för byråerna i ett större perspektiv. Perspektivet som härvid valts

är ett strategi perspektiv, vilket leder in på frågan vad som menas med strategi. Detta är i sig ett

begrepp som kan ha en bred innebörd men i det här fallet får strategi fungerar som ett unifierande

tema för att beskriva en organisations koherens och dess riktning. Vi har sedan valt att precisera

vad vi menar med strategi, utifrån de generella strategival, eller generic strategies, som Porter

menar att företag har att utgå ifrån.2 Enligt Porter kan företagens strategier befinna sig på en skala

där ena polen utgörs av en renodlad lågkostnadsstrategi och den andra polen utgörs av en

renodlad differentieringsstrategi. Med en renodlad strategi tolkar vi Porter som att det innebär en

teoretisk renodlad strategi som inte på något sätt innehåller delar av den andra. Porter

vidareutvecklar resonemanget om de generiska strategierna och hävdar att de sätt på vilket ett

företag kan nå högre lönsamhet är genom att tydliggöra sitt val åt endera polen. Och det är alltså

utifrån detta perspektiv som vi sedan vill säga något om de förändringar som vi kan se. Det vill

säga i vårt fall titta på om förändringarna som vi kan se lett till att de större byråerna blivit

tydligare i sitt strategival? Det kan dock vara svårt att alltid uttala sig om strategin blivit tydligare

eller inte. Enligt Porters sätt att resonera borde man då kunna titta på ett företags lönsamhet,

eftersom en tydligare strategi enligt Porter leder till högre lönsamhet.

Lönsamheten kan dock enligt oss endast fungera som en indikator, eftersom lönsamheten kan

vara kopplad till exempelvis en högkonjunktur. Ett företag skulle i detta fall hypotetiskt kunna

öka sin lönsamhet trots en oförändrad strategi. Att göra ett bättre strategival är inte heller det

samma som att göra det bästa strategivalet, det vill säga vi har svårt att genom att studera bara ett

företags lönsamhet kunna uttala oss om företaget valt den bästa strategin och på så sätt

möjligheten att nå den största lönsamheten. Väljer man att utgå från lönsamhet som ett mått måste

man också ställa den i relation till något, detta kommer vi göra i vårt fall genom att fråga oss om

de större byråernas lönsamhet är högre än konkurrenternas lönsamhet och/eller lönsamheten

som byråerna tidigare haft?

2 Porter, Michael, (1985)
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I grund och botten är förändringen vi iakttagit att organisationerna har blivit större. Att

organisationen utåt blivit större säger dock inget om hur organisationsstrukturen förändrats.

Förändringar i strukturen kan gälla arbetsuppgifterna som exempelvis kan bli mer specialiserade

genom att var och en koncentrera sig på en speciell arbetsuppgift istället för att ha tio personer gör

samma sak. Förändringar kan även gälla beslutsfattande, det vill säga var i organisationen

besluten tas och av vem, formellt respektive informellt och så vidare. Det vi undrar är om

strukturen i byråerna ändras när de blir större?

Om då strukturen ändras i en växande byrå borde även strategin påverkas, eller åtminstone

möjligheterna att driva en viss strategi. De tankar vi har är på vilket sätt som delägarsystemet i

advokatbyråerna påverkar den strategi de väljer att driva och om advokatrollen som yrke har

någon påverkan på strukturen och strategin. Därför som ett sätt att analysera hur strategierna hos

byråerna ändrats väljer vi att studera vilka förändringar som kan ses i organisationsstrukturen och

därigenom hoppas vi kunna svara på om strukturen som finns i de större byråerna påverkat

byråernas strategi?

I en inledande diskussion om hur vi skulle angripa problemet diskuterade vi också till vilken grad

våra iakttagelser skulle kunna föras upp på ett högre och mer generellt plan. Vi tänkte då mer

specifikt på om huruvida våra slutsatser också skulle kunna appliceras på andra typer av

branscher och företag. Exempelvis såg vi att det fenomen av att advokatbyråer växt sig större

också går att uppmärksamma i övriga företag som tillhandahåller någon form av rådgivning.3

Exempel på företag är revisionsbyrån Ernst & Young, konsultfirmorna Accenture och WM Data,

för att bara nämna några. Vi diskuterade också i vilken mån advokater fungerar annorlunda än

andra så kallade kunskapsintensiva yrkesgrupper där krav på någon form av legitimering finns, så

som exempelvis läkare. Vi insåg dock att utan kunskaper om hur dessa respektive branscher eller

yrkesgrupper fungerar kan ha svårt att veta hur generella våra iakttagelser är. Vi kommer dock att

ta oss friheten att i slutet av uppsatsen återkomma till denna diskussion och titta närmare på

huruvida generaliseringar kan göras, utan att vi utger oss att för att, närmare studerat dessa andra

yrkesgrupper och branscher.

1.3 Syfte

Vad som skall utredas i den här uppsatsen är förhållandet mellan struktur och strategi i

advokatbyråer, hur storleken påverkar strukturen och vad detta får för effekter på växande

advokatbyråers strategier.

3 Winrot, Karin (1999)
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1.4 Avgränsningar

På grund av den tidsbrist som alltid verkar uppstå vid skrivandet av uppsatser fann vi inte det

lämpligt att ta oss an hela denna vidsträckta bransch men tror samtidigt att vi har lyckat samla ett

tillräckligt stort material för att kunna uppfylla vårt syfte.

Vi har inriktat oss på advokatbyråer som främst eller uteslutande inriktat sig på affärsjuridik och

inte humanjuridik så som straffrätt och familjerätt. Vi kommer även uteslutande inrikta oss på

stora byråer när det gäller primärdata. Vad vi menar med stora byråer är de största byråerna i

Sverige idag. Vi kontaktade de fem största byråerna i Sverige, och genomförde intervjuer med tre

av dessa.

Tabell 1.1 - Antal anställda i de fem största advokatbyråerna (år 2000)

Advokatbyrå Antal anställda jurister

Vinge 229
Mannheimer Swartling 211

Lagerlöf & Leman 190
Advokatfirman Lindahl 93

Advokatfirman Delphi & Co 87

Källa: www.icclaw.com
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2 Metod

Metod används för att uppnå undersökningens mål. Den hjälper till i arbetet genom att planlägga

och organisera undersökningen.4 I metodkapitlet kommer vi att redogöra för de avgränsningar

och olika val som gjort och diskutera hur detta har påverkat vår undersökning. Detta görs

primärt för att beskriva hur vi gått tillväga och för att Ni som läsare därigenom skall kunna

utvärdera vårt material. Metodkapitlet inleds med att val av teori tas upp för att sedan gå in på

det praktiska tillvägagångssättet, vilket innefattar den data som insamlats och en diskussion om

arbetets reliabilitet och validitet.

2.1 Val av metod

Vi tar vår utgångspunkt i en observation av ett fenomen, vilket är en metod som kännetecknar den

induktiva ansatsen det vill säga att man går från det specifika till det generella. Istället för att

undersöka fenomenet direkt, vilket följer av den induktiva ansatsen, gick vi dock tillbaka till

litteraturen för att se vilka teorier som berörde fenomenet. Genom att utnyttja denna ansats har vi

tvingats att tänka igenom och fundera över vad vi kommer att se ordentligt och hoppas därigenom

borga för att våra frågeställningar är relevanta.5 Eftersom vårt syfte och problemformuleringen är

en produkt av studier av olika teorier och dess möjliga användbarhet på det fenomenet som skall

undersökas, inleder vi med en redovisning av vilka teorier vi har valt som grund för vår uppsats.

2.2 Val av teori

I vår sammanställning har två teoretiska perspektiv valts som grund för vår analys, dels ett

strukturperspektiv och dels ett strategiperspektiv. Dessa perspektiv har valts för att de får anses

som centrala vid en undersökning som syftar till att svara på hur strukturen förändrats när

byråerna blivit större och vilken inverkan detta haft på strategin. Att dessa perspektiv valdes beror

delvis på ett intresse från vår sida, som bottnar i de förkunskaper vi fått genom den kurs i strategi

och styrsystem som vi precis avslutat, men valet beror också på att vi tror att dessa perspektiv på

ett klargörande sätt kan användas för att analysera situationen. Samtidigt är vi medvetna om att de

4 Halvorsen, Knut (1992)
5 ibid
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teorier vi väljer som analysverktyg påverkar också vårt resultat, genom att analysverktygen i sig

sätter begränsningar för vad som studeras.6

När det sedan gäller de två perspektiven som vi valt tror vi att de har kopplingar till varandra. Vi

tror exempelvis att ett företags organisation påverkar möjligheterna till att driva en viss strategi.

För att strategin skall få genomslag borde det också krävas att den är förankrad i organisationen.

Vi har dock svårt att avgöra om det ena perspektivet har större betydelse än det andra. Men i vårt

fall väljer vi att utnyttja perspektiven för olika syften och för oss är strategiperspektivet det

centrala. Därför kommer strukturperspektivet att användas främst som ett stöd för analysen av

företagens strategier.

2.2.1 Strukturområdet
De teorier inom strukturområdet som vi valt är framförallt Mintzbergs tankar rörande en effektiv

organisation och Williamssons utveckling av transaktionskostnadsteorin.7

Mintzbergs teori valdes för att han syntetiserat tidigare forskning om organisationer samt för att

han anses vara en av de mest inflytelserika forskarna även i utvecklandet av teorier på detta

område. Mintzbergs kan sägas studera organisationer utifrån ett internt maktperspektiv, det vill

säga han utgår ifrån vilka i företaget som har mest att säga till om när det gäller hur strukturen ska

se ut. Transaktionskostnadsteorin kompletterar Mintzbergs teorier om organisationer genom att ta

upp ägarstrukturen och se hur den från ett effektivitetsperspektiv påverkar hur en organisation bör

struktureras. Vi ville med denna teori se om det går att förklara de förändringar som

advokatbranschen gått igenom utifrån ett effektivitetsperspektiv, eftersom advokatbyråerna

bygger på ett delägarsystem.

2.2.2 Strategiområdet
Den utgångspunkt som vi valt vid vår studie av advokatbyråernas strategier har varit Porters

generiska strategival, men vi har också valt att studera strategierna utifrån ett kompletterande

service management-perspektiv.8

Porter väljer ett externt perspektiv när han studerar företags strategier till skillnad från exempelvis

Barney som väljer att utgå ifrån företagens interna resurser. Vi valde Porter som utgångspunkt

dels då han haft ett stort inflytande på studier kring strategi de senaste tjugo åren men också på

grund av att vi anser att ett externt perspektiv är naturligt för att undersöka strategiska

implikationer av att ett företag väljer att växa.

6 Halvorsen, Knut (1992)
7 Mintzberg, Henry (1983), Williamsson, Oliver (1985)
8 Porter, Michael (1985), Grönroos, Christian (2000), Normann, Richard (1992)
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Service management-perspektivet kopplar vi till Porters strategi resonemang såtillvida att det kan

sägas beskriva de speciella omständigheter som måste beaktas för att driva en strategi i

tjänsteproducerande företag. Advokatbyråerna är tjänsteproducerande företag och de tjänster som

advokaterna tillhandahåller är komplexa och kräver hög grad av klientkontakt två områden som

berörs grundligt inom service management.

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt

Vi använder oss här av den kvalitativa fallstudien som undersökningsmetod, då vi ämnar fånga

egenarten hos ett specifikt fenomen genom en beskrivning och förståelse av detta.9 Val av

fallstudie som undersökningsmetod härrör från att vi syftar till att undersöka ett antal variabler

hos en enskild enhet, det vill säga en bransch. En av fördelarna med fallstudien som metod är att

man kan få en nyanserad bild av ett komplext undersökningsobjekt i dess verkliga kontext.10

De tre fallföretagen vi valde att studera noggrannare är enligt oss intressanta på grund av den

process de går och har gått igenom till följd av konsolideringar. Olikheter mellan fallen är den tid

som de genomgått en tillväxtprocess. Vinge var den första svenska advokatbyrån som genom sin

sammanslagning 1980 klargjorde att de hade som mål att växa, vilket gör att vi förväntar oss att

där se flest effekter. Lagerlöf & Leman har å sin sida grunden i några av de äldsta

advokatbyråerna i Sverige men bildades genom en fusion tio år senare, 1990. Delphi & Co är i

sammanhanget en nybildad firma genom deras fusion 1998 och inledande problem, som kan

uppkomma då ett företag väljer att växa, tror vi kan tydligast urskiljas här.

De personer som vi har intervjuat i fallföretagen är de som vi definierat som nyckelpersoner inom

byråerna. Detta har vi gjort för att nå personer som har kunskap och även inflytande i de frågor

som vi velat ställa, vilket kretsat kring byråernas organisationsstrukturer och strategier. För Vinge

intervjuades Michael Wigge, VD och Managing Partner (MP), det vill säga kontorsansvarig, på

Stockholmskontoret. De andra byråerna hade ingen VD att kontakta utan istället MPs. På Lagerlöf

& Leman intervjuade vi Malmökontorets MP, Bo Svensson och delägaren Ulla Trägårdh. På

Delphi & Co intervjuades Malmökontorets kontorschef, Mats Engstrand. MP var ingen titel som

användes på Delphi & Co men intervjupersonen där hade liknade sysslor som MP hade på de

båda andra kontoren. Dessutom har kompletterande frågor besvarats av byråernas respektive

informationsansvariga. Förutom detta har vi varit i kontakt med advokatsamfundet rörande vissa

9 Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
10 Andersen, Ib (1998)
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specifika frågor av kompletterande karaktär. För att skapa oss en bild över hur en juridisk tjänst

ser ut intervjuade vi också biträdande juristen Elin Danielsson från Sigeman & Co.

Den första intervjun utfördes hos Lagerlöf & Leman som har varit fusionerade i 10 år. De två

delägarna, Ulla Trädgårdh och Bo Svensson (MP) tog del av och svarade på frågorna under en

och en halv timmes tid, vid besöket på byråns Malmökontor. Kontoret är centralt beläget vid

stortorget i Malmö och man har tre våningsplan till sitt förfogande. Den andra intervjun utfördes

hos Delphi & Co som varit fusionerade i 3 år. Här tog delägare Mats Engstrand emot och svarade

under en och en halv timmes tid på våra frågor. Delphi & Co’s kontor ligger centralt beläget även

det i Malmö närmare bestämt vid Gustav Adolfs torg. Slutligen var det Vinge som intervjuades.

Vinge har varit fusionerade i 20 år och är den största byrån i Sverige. Här genomfördes en 45

minuters telefon intervju med VD Michael Wigge på Stockholmskontoret.

Vid intervjutillfällena använde vi oss av en intervjuguide med ett antal förutbestämda frågor med

så kallade öppna svar det vill säga intervjupersonen får själv formulera sina svar (se bilaga). Vi

hoppades på så sätt fånga aspekter av våra valda frågor som vi själv inte tänkt på, eftersom det

gäller att vara öppen för nya synvinklar på den information som intervjun kan ge.11 Intervjuguiden

följdes därför inte slaviskt utan vi ville ha möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor utifrån de

svar vi fick, något som är typiskt för den kvalitativa intervjun.12 Samma intervjumall användes på

de tre byråerna för att kunna samla likvärdig information och på så sätt kunna jämföra dem.

Samtliga intervjuer bandades, byråerna fick dessutom tillgång till frågorna en vecka innan

intervjuerna för att på så sätt vara förberedda vid intervjutillfället.

2.3.1 Data
Vi har baserat vår undersökning på såväl primär- som sekundärdata.13 Primärdata är den data vi

själv samlat in i form av intervjuer med olika personer på fallföretagen samt material från

företagen. Med sekundärdata menar vi insamlat och bearbetat material som inte är direkt från våra

fallföretag men som behandlar vårt ämne. Vår sekundärdata är bland annat artiklar i juridiska

tidskrifter och företagsekonomisk litteratur, från till största delen ekonomihögskolans olika

bibliotek .

2.3.2 Källkritik
När det gäller våra primärkällor är vi väl medvetna om det man brukar kalla intervjuareffekten det

vill säga att intervjupersonerna svarar olika beroende på vem som intervjuar.14 Därför gäller det

11 Andersen, Ib (1998)
12 Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
13 Andersen, Ib (1998) Halvorsen, Knut (1992), Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
14 Halvorsen, Knut (1992)
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att vara extra noggrann när man tolkar svaren som man får. Till exempel var de intervjuade

undfallande när det gällde att svara på frågor rörande lönsamhet och svarade med generella termer

så som att den var god och dylikt. Vi har därför fått gå vidare och försöka att hitta annan

information som bekräftar eller dementerar informationen.

När det gäller våra sekundärdata består den som sagts nästan uteslutande av litteratur från

ekonomihögskolans olika bibliotek och är skriven av erkända forskare på sina respektive område.

Andra källor som vi nämnt innan är att vi varit i kontakt med advokatsamfundet som är

oberoende i sin koppling till enskilda advokatbyråer men likväl förfogar över mycket information

på området. Slutligen hämtar vi viss information från hemsidan www.icclaw.com (International

centre of commercial law). Denna hemsida drivs av Legalease, ett juridiskt förlag från England.

De sammanställer exempelvis listan Legal 500 varje år, en oberoende ranking av världens

advokatbyråer.

2.3.3 Analysmetod
För att kunna på något sätt mäta eller undersöka advokatbyråernas eventuellt förändrade struktur

och strategival kommer vi att göra en komparativ studie, vilket innebär att man jämför två olika

tillstånd.15 I vårt fall innebär det att vi kommer att jämföra hur våra fallföretag såg ut före

respektive efter en konsolidering. På detta sätt hoppas vi fånga den process som fallföretagen alla

har gått igenom. För att hänga upp analysen på så konkret information som möjligt skall vi

försöka fokusera på förändringar. Exempel på en sådan förändring är hur hierarkin ändrats

(strukturen) eller om tjänsten som tillhandahålls ändrats (strategin).

Eftersom förändringarna till stora delar är kopplade till aktiva val hos byråerna har vi i ett led i

vår analys undersökt vilka syften som advokatbyråerna haft med att växa, för att lättare

uppmärksamma eventuella effekter.

2.3.4 Alternativ metod
Alternativ metod skulle vara att man till exempel gör en kvantitativ studie.16 På det sättet hade

man bättre kunnat fånga lönsamhetsförändringar till exempel. En annan sak man också kunnat

göra vilket hade gjort att vi hade kunnat nå ut till fler personer i branschen är att vi i stället för en

fallstudie gjort en enkätstudie. Vi hade dock inte kunnat gräva lika djupt i vårt syfte med en

enkätstudie och vi anser därför att vi har valt den bästa metoden för att besvara vårt syfte.

15 Halvorsen, Knut (1992)
16 Andersen, Ib (1998), Halvorsen, Knut (1992), Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
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2.3.5 Validiteten och reliabiliteten
När det gäller rapportens validitet och reliabilitet anser vi att vi har tagit hänsyn till båda.17 När

det gäller validiteten har vi genom vår kvalitativa ansats försökt skapa ett ”nät” som gör att vi kan

mäta det vi vill. När det sedan gäller den definitionsmässiga validiteten har vi varit noga vid våra

intervjuer med att de vi intervjuar talar om samma saker som vi. Vi har därför försökt att

genomgående vara tydliga med att klargöra för de intervjuade vad vi lägger in i olika begrepp. Till

exempel har vi varit tydliga med att de intervjuade förstår att vi gjort en viss distinktion mellan att

tala om biträdande jurist, advokat eller delägare. Reliabiliteten är ofta något som får ”stryka på

foten” i en kvalitativ studie, men vi försöker undvika detta genom att göra flera intervjuer med

samma frågor och genom att vi använder oss av empiri framtagen av någon annan än oss. 18 I vårt

fall är det främst Karin Winrots bok När management kom till advokatbyrån.

17 Andersen, Ib (1998), Halvorsen, Knut (1992), Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
18 Holme, Idar & Solvang, Bernt (1997)
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3 Struktur och strategi

I teoriavsnittet kommer de teorier som lagts till grund för uppsatsen att behandlas. Teorierna har

delats in i två perspektiv där det strukturella perspektivet inleder och det strategiska perspektivet

avslutar. Efter att varje teoriavsnitt beskrivits följer en kort diskussion om på vilket sätt vi skall

försöka utnyttja teorin i vår analys.

3.1 Strukturperspektivet

Den förändring som vi sett är i grunden att organisationen blivit större. För den skull vet vi dock

inget om hur den inre strukturen förändrats. En anledning att välja ett organisationsperspektiv är

således för att se om strukturen ändrats i den större organisationen. Detta säger sedan också något

om ett företags möjligheter att driva en viss strategi, eftersom organisation och strategi enligt oss

hänger ihop. Genom att studera vilka förändringar som kan ses i organisationen hoppas vi sålunda

kunna svara på om strukturen som finns i de större byråerna påverkat byråernas strategi.

3.1.1 Den effektiva organisationen
Vi kommer att börja med att under de första två rubrikerna se på vad Mintzberg säger allmänt om

en organisation. Vi kommer sedan att presentera det i Mintzbergs teori som enligt oss kan vara

relevant för att förstå en advokatbyrås organisation och struktur. Vi vill tillägga att det inte är

advokatrollen i sig vi skriver om och att vi därvid gör en del antaganden rörande den, exempelvis

när det gäller arbetsspecialiseringen och en advokats beteende. Dessa antagande grundar vi främst

på Karin Winrots beskrivningar av hur en advokat fungerar.

Varför organisationer finns
Mintzberg förklarar varför organisationer finns med hänvisning till två saker;

• Arbetsfördelning (division of labor) - En organisation uppstår för att i ett företag kan en

person inte göra allting själv, förutsatt att det inte är ett enmansföretag. Och även om det är ett

enmansföretag så växer det sig i de flesta fall större tillföljd av att en fördelning av arbetet

krävs.

• Koordinering (coordination) - Arbetar flera personer, genom arbetsfördelning, krävs det att

man på olika sätt samordnar sina arbetsuppgifter för att det skall blir som man tänkt sig.

Denna koordinering kräver en organisation.
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De olika former koordineringen kan ta beror på många olika faktorer men den består alltid av

någon av följande former enligt Mintzberg;

• Ömsesidigt hänsynstagande (mutual adjustment) - När samarbetet sker demokratiskt, utan

regler och hierarki, tar koordineringen en form av ömsesidigt hänsynstagande.

• Direkt övervakning (direct supervision) - När en chef bestämmer vad man ska göra består

koordineringen av direkt övervakning.

• Standardisering (standardization) - Standardisering kan ske genom output, man vet sitt

slutmål och arbetar därefter, genom arbetsprocessen, till exempel man står vid ett löpande

band, eller genom kunskap, när man genom en viss utbildning lärt sig vad man ska göra.

Ytterligare kan nämnas att de två översta punkterna är varandras motsatser och därför inte går in i

varandra. När det gäller den sista punkten, standardisering, så finns där sedan inslag av båda de

två översta punkterna.

I den sista kategorin under standardisering genom kunskap finns advokaterna, eftersom när

advokaten får ett fall vet han vad som behöver göras. Detta beror i sin tur på att advokaten skolats

genom en juridisk examen men även praktiskt för att uppnå sin yrkestitel. Advokaten behöver inte

någon chef som berättar vad som skall göras och i många fall kan uppgifterna utföras ensamt.

Grundstrukturen för ett företag
Mintzberg menar att ett företags organisation alltid innehåller vissa delar. Dessa delar kan sedan

vara olika stora och betydelsefulla och de kan också sitta ihop på olika sätt. Delarna är dock alltid;

• Stratigic apex - Detta innefattar ledningen för företaget, det vill säga VD och styrelsen.

• Middle line - Länken mellan stratigic apex och operating core är det så kallade middle line,

det vill säga mellanchefer.

• Operating core - Alla som är direkt kopplade till det som produceras, till exempel

försäljning, utgör operating core.

• Technostrucure - Den del som designar organisationen genom sina olika uppgifter, till

exempel controllern och personalavdelningen.
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• Support staff - Kringservice, till exempel juridik avdelningen på ett företag och ett företags

reception är exempel på support staff.

Genom att utgå ifrån dessa fem delar kan man enligt Mintzberg studera alla organisationer (se

figur 3.1). Detta kan i sin tur bidra till att medvetenheten ökar om hur ens organisation ser ut och

vad som kan göras för att effektivisera den.

Parametrar för analys
Vi kommer nu att se på de parametrar som Mintzberg sätter upp för utformandet av en

organisation. Vi kommer att avgränsa varje parameter utifrån vad vi tror är viktigt för att kunna

förstå advokatbranschen.

• Arbetsspecialisering (job specialization) - Här faller advokaterna in genom att tillhöra vad

Mintzberg kallar en profession, det vill säga de utför ett komplext arbete inom väl definierade

ramar och med stort ansvar.

• Beteende formalisering (behavior formalization) - Den underliggande frågan här är, vad är

det som gör att man sköter sin uppgift? När det gäller advokater har vi identifierat

advokattiteln som skapar ett visst beteende genom de två faktorer som Mintzberg nämner

träning och indoktrinering. Träning får advokaten genom sin utbildning och indoktrinerad blir

han genom att han måste följa vissa uppförande krav för att bli medlem i advokatsamfundet.

• Superstrukturen (superstructure) - Genom denna parameter försöker Mintzberg svara på

hur ett företag skall gruppera sig och hur stora dessa grupper skall vara inom de olika delarna.

Enligt Mintzberg behövs en mindre eller mer kärnfull grupp desto mer komplex en uppgift är.

Figur 3.1 - Mintzbergs bild på organisationen
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Detta kommer av att det behövs mer kommunikation, framförallt informell sådan, inom

gruppen för att lösa de komplexa uppgifterna. Vidare gäller det när det handlar om

professionella yrkesgrupper, att ta reda på om deras arbete är beroende eller oberoende av

andras inblandning. Advokaten till exempel är ju i stort sett helt oberoende då det inte krävs

några kringaktiviteter för att han skall kunna utföra sitt jobb, till skillnad från en läkare som

kan behöva ett helt team runt omkring sig för att genomföra sitt arbete.

• Decentralisering (decentralization) - Mintzberg definierar decentralisering utifrån vem det

är som har beslutsrätten. Vid decentralisering ligger beslutanderätten närmare problemet. Den

förklaring som Mintzberg ger till att decentralisering uppstår är att en person inte klarar att

göra allt själv. Vidare menar Mintzberg också att man bör sträva efter att decentralisera till

viss del eftersom desto närmare ett beslut kan läggas den som det berör desto bättre. Dels

grundas beslutet då på ett bättre underlag och dessutom kan det leda till ökad motivation.

Detta gäller framförallt professionella yrkesgrupper som genom sin kunskap är de som bör

vara bäst lämpade att fatta beslut inom sitt område. Till exempel vet en läkare bättre, än en

administrativ chef, i vilken ordning man ska prioritera vilka patienter som behöver vård först.

• Situationen (situation) - Mintzberg definierar ett företags situation utifrån dess ålder, storlek,

tekniska system och miljö. Frågan är sedan vad det är som skapar effektivitet för ett företag

som befinner sig i en viss situation och på denna fråga svarar Mintzberg att det är en

samverkan mellan företagets alla situationsfaktorer. Vi skall här närmare se på de tre

hypoteser som Mintzberg sätter upp rörande storlekens betydelse för ett företag eftersom de

kommer att ligga som grund i vår analys.

1. Ju större en organisation är desto mer utvecklad är dess struktur i meningen att uppgifterna

är mer specialiserade, gruppindelningen är tydligare och administrationen är större.

2. Ju större en organisation är desto större är dess enheter generellt sett.

3. Ju större en organisation är desto mer formaliserat blir beteendet för dess medlemmar.

Vi har nu visat vilka parametrar man ska se på för att analysera en organisation och möjligen att

hitta en form som ska öka dess effektivitet. Mintzberg går här vidare och säger att det i grunden

finns fem strukturer en organisation kan ta utifrån ovan nämnda presentation, vilka kan vara mer

eller mindre renodlade i verkligheten. Dessa strukturer benämner Mintzberg som enkel struktur

(simple structure), maskin byråkrati (machine bureaucracy), professionell byråkrati (professional

bureaucracy), divisionaliserad form (divisionalized form) och adhockrati (adhocracy). Vi

kommer kort beskriva strukturerna och i analysen utveckla den struktur som passar bäst in på våra

fallföretag.
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Enkla strukturen – Denna struktur beskrivs bäst genom att visa på vad den inte består av. I den

enkla strukturen finns i princip inga mellanchefer, technostructure eller support staff. Strukturen

kretsar kring the stratigic apex som genom direkt övervakning styr hela strukturen. Denna

struktur är typisk i nystartade och små företag.

Maskinbyråkrati – Strukturen baseras på att företaget har skapat en arbetsprocess som

organisationen är uppbyggd runt. Detta gör att technostructure får en viktig roll då det är den som

formger hur de anställda ska uppföra sig. Till exempel är löpande bandet en typisk process som

man kan organisera ett helt företag runt. Maskin byråkratier ser man ofta när det gäller gamla

industriföretag eller olika varuproducerade företag där stordrift ofta är av central betydelse.

Professionell byråkrati – Inom denna här strukturen har kunskapen hos de anställda som gett

upphov till hur organisationen ser ut. De anställda har genom sin kunskap blivit maktcentrat i

företaget. Det är genom sin kunskap de kan arbeta både självständigt och oberoende av kontroll,

det vill säga man brukar ha hög grad av decentralisering. Professionella byråkratier återfinns

oftast i en miljö som är komplex, men stabil.

Divisionaliserad form – Här är alla medvetna om vad som behöver göras det vill säga vilken

outputen ska vara. Men de är samtidigt medvetna om att det beroende på var i företaget de

befinner sig finns olika output och olika vägar dit. Detta gör att koordineringen blir av stor vikt

och att därför får alla mellanchefer som övervakar att man arbetar i rätt riktning stor betydelse.

Denna strukturen ser man oftast i företag som är diversifierade genom att de arbetar mot flera

marknader och med flera olika produkter.

Adhockrati – Att vara flexibel och innovativ är adhockratins grundpelare detta gör att strukturen

sitter ihop löst och är i ständig förändring för att bäst möta de behov som kan finnas för dagen.

Det vill säga, organisationens koordinering bygger på ömsesidigt hänsynstagande. Adhockratier

återfinns oftast i komplexa och dynamiska miljöer.

Vad vi hoppas att kunna fånga genom Mintzbergs strukturer är vilka förutsättningar som ges

rörande möjligheterna att driva och genomföra en vis strategi och vilken betydelse de kan ha på

effekterna. Vi hoppas också att Mintzberg ska ge oss möjligheten att se vilka effekterna av en

större organisation kan vara och därifrån vill vi föra upp dem på en strategisk nivå.

3.1.2 Ägandeform, storlek och struktur
Ett sätt att förklara vissa organisatoriska fenomen är med hjälp av transaktionskostnadsteorin,

vilken kan ses som en brygga mellan det nationalekonomiska och sociologiska synsättet på
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organisationer.19 Transaktionskostnadsteorins primära syfte är att bestämma huruvida ett företags

transaktioner bör vara ordnade under marknaden eller internt i en organisation, och är framförallt

kraftfull då det gäller vertikal integration då företaget förlänger sitt led i värdekedjan. Mycket

förenklat kan sägas att de transaktioner som förekommer ofta och är viktiga för organisationen

bör integreras om det medför minskade transaktionskostnader. De fenomen vi observerat är dock

inte av vertikal integrering utan snarare en horisontell integrering, det vill säga att två företag som

befinner sig i samma led i värdekedjan går ihop. Då organisationer växer genom horisontell

integrering förklarar transaktionskostnadsteorin bättre uppkomsten av hierarkier. Hierarki är ett

sätt att minska de olika kostnader som är associerade med transaktionerna inom organisationen.

Då en organisation växer kommer den enligt Williamson ordnas i en hierarki, eftersom

kostnaderna växer med organisationen. Ytterligare en faktor som påverkar hur hierarkierna ser ut

är ägarstrukturen.

Med transaktionskostnadsteorin kan olika organisationsstrukturer utvärderas. Williamson säger

att givet en viss ägarform kommer företag att göra vissa effektivitetsvinster alternativt

effektivitetsförluster. Williamson definierar effektivitet utifrån elva olika kriterier vilka han sedan

kategoriserar i följande tre kategorier:

• Tillverkningsrelaterade (Product flow attributes), som transportkostnader, buffertlager och

spill.

• Uppdragsrelaterade (Assignment attributes), uppgiftstilldelning, ledarskap och möjligheter till

bättre support.

• Incitamentsrelaterade (Incentive attributes), arbetsintensitet, utnyttjandegraden av

utrustningen, beroende av enskild enhet, innovation och flexibilitet.

Vi går inte in på ovanstående kriterier i detalj eftersom de enskilda kriterierna inte är relevanta var

för sig. Williamsson säger att dessa kriterier i sig själv kan variera beroende på vilken ägandeform

man tittar på och att det framförallt gäller att försöka mäta effektivitet utifrån samtliga kriterier

istället för att se dem som enskilda fenomen.

De ägandeformer som Williamson beskriver är:

• Individuellt ägande (Entrepreneurial): Där varje enhet eller individ äger sin egen utrustning,

• Kollektiv (Collective): Där utrustningen ägs gemensamt och

• Ensam ägare (Capitalist): Där all utrustning ägs av en enhet

19 Abrahamsson,
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Utifrån ovanstående kategorisering ser vi att den kollektiva ägarformen är mest relevant eftersom

advokatbyråerna är ägda av delägarna. Williamson specificerar två strukturer med kollektivt

ägande, communal-emh och peer-groups. I communal-emh (emh står för Every Man for Himself)

jobbar varje delägare för sig själv, fast de äger organisationen tillsammans, och i peer-groups

delar de på den totala outputen. Williamson ser att arbetarna i peer-groups kan rotera på

arbetsplatserna eller specialisera sig i sin uppgift. Specialiseringen kommer att skapa problem för

koordinationen i gruppen och för att underlätta de problem som kan uppkomma, tillsätts

temporära ledare som tar operativa beslut. De operativa ledarna bör enligt Williamson dock rotera

för att undvika uppkomsten av stela hierarkiska relationer.

Williamson konstaterar utifrån ovanstående kriterier att, bland de enskilt och kollektivt ägda

enheterna, framförallt peer-groups är de mest effektiva. De vinster som görs är mest relaterade till

tillverkning, så som större buffertlager och mindre spill. Incitament, leder till att ett företag inte

blir lika beroende av en enhet eller individ och att man bättre kan anpassa sig till sin omgivning.

Slutligen kan man nämna att en peer-group har lättare att skapa bättre support.

Då ett företag är organiserat i en peer-group kan det från ett övergripande perspektiv ses som en

individuell enhet eftersom delägaren äger utrustningen och jobbar för sig själv, även om företaget

internt består av flera individer. I relation till andra liknande företag blir då även ägandeformen

individuellt ägande aktuell.

3.2 Strategiperspektivet

Strategiperspektivet valdes, så som beskrivits i val av teori avsnittet, eftersom det är ett perspektiv

som kan användas för att beskriva de konkreta förändringar som vi sett i ett större perspektiv.

Utgångspunkten för detta perspektiv kommer här att vara Porters generiska strategival och teorin

kring service management.

3.2.1 Porters generiska strategier
I strategi sammanhang har Porter utvecklat vad han benämner som de generiska strategierna.

Detta är en benämning på fyra strategival som Porter menar att ett företag måste välja mellan för

att nå en konkurrenskraftig strategi. Grunden i Porters resonemang är att ett företag måste ha

varaktiga konkurrensfördelar för att på längre sikt kunna prestera över genomsnittet i branschen.

Porter menar i detta sammanhang att ett företag endast kan uppnå dessa konkurrensfördelar

genom att välja antingen en av de två primära generiska strategierna, lågkostnadsstrategi

respektive differentieringsstrategi, eller en av de två sekundära strategierna, differentierad

fokuseringsstrategi respektive kostnadsinriktad fokuseringsstrategi. Fokuseringsstrategierna liknar
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de primära strategierna men riktar sig till ett smalare segment i branschen, företagen väljer att

nischa sig.

De olika strategierna är alla skilda från varandra och företag bör enligt Porter sträva efter att öka

skillnaderna mellan de olika strategiska lägena i stället för att kompromissa i strategivalet. Risken

med att inte driva en av de generiska strategierna fullt ut är enligt Porter att företaget "fastnar i

mitten" med olönsamhet som följd. Företaget har då varken tillräckligt låga kostnader för att

generera högre avkastning eller är inte tillräckligt differentierat för att på detta sätt tillfredsställa

marknaden.

Ett av de analysverktyg som Porter förespråkar är att se på ett företag utifrån dess värdekedja.

Detta innebär att företaget delar upp tillverkningen av en produkt eller tjänst i dess underliggande

aktiviteter. Sedan beror det på om företaget försöker driva en lågkostnadsstrategi eller

differentieringsstrategi, när det gäller hur man ska se på värdekedjan. Om företaget vill driva en

lågkostnadsstrategi ser de på vilka kostnader som uppkommer i de olika aktiviteterna i

värdekedjan sett från producentens håll. Om de däremot vill driva en differentieringsstrategi ser

de på konsumentens värdekedja och var de kan skapa en värdehöjande effekt. Vad detta mer

konkret kan innebära kommer vi beskriva nedan när det talas om kostnads- respektive

differentieringsdrivare.

3.2.2 Lågkostnadsstrategi
En lågkostnadsstrategi bygger på att företaget når komparativ fördel gentemot sina konkurrenter

genom att hålla lägre totala kostnader. Detta innebär att företaget måste hitta och exploatera alla

källor av kostnadsfördelar och sälja en standardiserad, no-frills vara eller tjänst. Denna fokusering

på kostnader speglar till viss del det traditionella synsättet att priset är det primära

konkurrensmedlet mellan företag. Detta traditionella synsätt låg också bakom den fokusering på

massproduktion och distribution som vi kan se under större delen av 1900 talet med målet att nå

kostnadsfördelar genom skalfördelar.20

Samtidigt menar Porter att kvalitet och service inte kan förbises. Det är viktigt att

lågkostnadsstrategin inte eroderar företagets differentiering, alternativt att det görs med ett

medvetet val. Porter menar att ett företag som valt en lågkostnadsstrategi kan, och ibland bör,

lägga sig nära de differentierade alternativen för att genom att sälja en identisk produkt, men med

lägre kostnader, nå en högre avkastning. Risken är naturligtvis att företaget genom att lägga sig

nära de differentierade alternativen ”fastnar i mitten” med sänkt lönsamhet som följd. Det är

därför viktigt att lågkostnadsstrategin genomsyrar hela företaget och också är en del av

företagskulturen. Enligt Porter behöver man förstå kostnadssambandet i ett företag för att sedan

20 Grant, Robert M. (1998)
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på bästa sätt uppnå konkurrenskraftiga fördelar. Ett steg mot att bättre förstå kostnaderna går

genom att analysera företagets värdekedja. Ett andra steg mot bättre förståelse går genom att

identifiera företagets kostnadsdrivare. När förståelsen kring kostnaderna och kostnadssambanden

finns gäller det sedan att med konkreta åtgärder effektivisera de värdeskapande aktiviteterna för

att uppnå lägre totala kostnader.

Kostnadsdrivare
De aktiviteter som definierats i värdekedjan kan härledas till dess respektive kostnadsdrivare.

Som hjälpmedel har Porter definierat elva stycken olika kostnadsdrivare som alla påverkar

storleken på kostnaderna i ett företag. För att nå en lågkostnadsstrategi gäller det se hur dessa

olika kostnadsdrivare påverkar ett företags kostnadsstruktur. Vi kommer nedan lista de

kostnadsdrivare som vi anser vara de viktigaste för advokatbranschen.

• Skalfördelar (Economies of scale) - Skalfördelar är något man kan uppnå om vissa

kostnader inte varierar med en ökad produktion av både produkter och tjänster, det vill säga

att man kan få ner kostnaden per styck. Ett klassiskt exempel är Forskning och utveckling som

är fast oavsett hur mycket man tillverkar, vilket i förlängningen innebär att desto mer man

tillverkar desto fler enheter kan man slå ut kostnaden på.

• Lärandefördelar (Economies of Learning) - Ett företag kan genom erfarenhet vinna så

kallade lärandefördelar och förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. Det klassiska

exemplet som ofta anges är hur effektiviteten drastiskt förbättrades i produktionen av militära

verktyg under II världskriget. På 1970 talet försökte Boston Consulting Group hitta ett

generaliserat samband mellan lärandefördelar och kostnadssänkningar vilket resulterade i

deras erfarenhetslag;

"The unit cost of value added to a standard product declines by a constant percentage (typically

between 20 and 30 per cent), each time cumulative output doubles".21

• Kapacitet - I begreppet skalfördelar ligger att ett företag på längre sikt kan variera sin storlek

för att påverka sin output. Vad som avgör storleken på outputen för stunden är sedan

företagets kapacitet, vilken på kort sikt är mer eller mindre fast. För att skapa maximal output

gäller det således att den fulla kapaciteten utnyttjas, men i kostnadssammanhang gäller det

samtidigt att ta hänsyn till styckkostnaderna, eftersom vinsterna för företaget är kopplade både

till kvantitet och till marginaler. För att kapacitetsutnyttjandet skall användas som en

kostnadsfördel bör således företaget utnyttja den kapacitet som till lägst styckkostnader

genererar maximal output.

21 Grant, Robert M (1998)
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3.2.3 Differentieringsstrategi
Enligt Porter kan ett företag i ett led för att nå en genomsnittligt högre lönsamhet än sina

konkurrenter välja ett lågkostnadsstrategi eller en differentieringsstrategi. Företagets strategi blir

att skapa en unik produkt eller tjänst vilken möjliggör ett prispremium över kostnaden för

differentieringen. Ett prispremium kan också definieras genom att företaget kan sälja mer till ett

givet pris, eller att företaget har en möjlighet att vinna köparlojalitet i stunder av allmänt lägre

efterfrågan. Vad innebär då att ett företag differentierar sig? Porter beskriver ett företags

möjligheter att differentiera sig genom en koppling till ett företags konkurrenter och till dess

köpare;

”A firm differentiates itself from its competitors when it provides something unique that is valuable

to buyers beyond simply offering a low price.”22

Kopplingen till konkurrenterna visar att det rör sig om en relativ bedömning, det vill säga det

gäller för företaget att vara unikt relativt sina konkurrenter. Möjligheterna att skapa dessa unika

fördelar kan sedan, enligt Porter, uppstå varsomhelst i företagets värdekedja.

Differentieringsdrivare
De aktiviteter i värdekedjan som kan ge upphov till unika fördelar betecknas av Porter som

differentieringsdrivare eller så kallade drivers of uniqueness. De av Porter listade

differentieringsdrivarna är;

• Skalfördelar (Economies of scale) - Skalfördelar förknippas ofta med ett företags möjlighet

att nå kostnads fördelar, samtidigt kan ett företag genom skalfördelar också differentiera sig.

Stordrift kan tillåta ett företag att bedriva en aktivitet på ett unikt sätt som inte varit möjligt

vid mindre volymer. Ett exempel är stora biluthyrningsfirmor som möjliggör för kunderna att

både hämta och lämna bilarna på fler ställen än de mindre firmorna. Samtidigt kan också

stordrift i vissa fall minska ett företags möjlighet att vara flexibelt och ställa om till det

köparna önskar.

• Lärandefördelar (Learning and spillovers) - Ju oftare ett företag utför en aktivitet desto

bättre utförs aktiviteten. Detta blir viktigt för inte minst tjänsteföretagen som inte har samma

möjlighet att göra om en misslyckad tjänst som ett varuproducerande företag. Exempelvis är

det viktigt för en hårfrisör att lyckas med sin tjänst på första försöket för att tillfredsställa sin

kund och chansen för detta ökar om frisören är mer erfaren.

22 Porter, Michael s. 120
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• Integration – En firma kan genom att integrera in nya värdeskapande aktiviteter i sin

verksamhet göra det unikt. På detta sätt kan företaget vinna en bättre kontroll över sina

aktiviteter eller öka koordineringen mellan olika aktiviteter. Genom att ett företag exempelvis

inkorporerar tjänster som normalt sköts av externa leverantörer i sitt företag kan unika

tjänstepaket jämfört med konkurrenterna skapas. Integrering av aktiviteter kan samtidigt i

andra fall leda till motsatt effekt, det vill säga integrering kan minska

differentieringsmöjligheterna för ett företag.

• Policy beslut (Policy choises) - Genom att ett företag aktivt väljer vilka aktiviteter de vill

utföra och hur dessa skall utföras, genom olika policy beslut, kan betydelsefulla

differentieringar göras i företaget. Detta kan gestalta sig exempelvis i att företaget väljer att

satsa extra resurser på utbildningar för sin personal, för att därigenom öka företagets samlade

kompetens nivå. Ytterligare policy beslut är att företaget väljer extra service som skall ingå,

eller att de väljer att involvera teknologi i sina aktiviteter. En av de största betydelserna med

policy beslut för ett företag är att det är ett enkelt sätt för företaget att själv utforma sina

unikheter.

• Bindningar (Linkages) - Ett företag utför en rad aktiviteter som alla är ihopkopplade internt,

i företagets värdekedja, och externt mot leverantörer och marknadskanaler. I de fall en

aktivitet påverkar resultatet även av andra aktivitet finns möjligheter att skapa unika fördelar

och detta kan ett företag göra genom att påverka kopplingarna mellan de olika aktiviteterna.

• Timing - Ett företags unikhet kan avgöras av tidpunkten då företaget började med en viss

aktivitet. Exempelvis kan ett företag vinna på att vara först med att anamma en image, eller

genom att vara lite senare in på marknaden tillgodogöra sig den bäst befintliga teknologin.

• Plats (Location) - Ett sätt att skapa en differentiering är att välja plats för företaget. Vilken

plats företaget väljer kan påverka exempelvis tillgänglighet för kunderna.

• Interna kopplingar (Interrelationships) – Ett företag kan uppnå unika fördelar kan uppnås

genom att koppla ihop aktiviteter mellan två organisationsenheter. Porter exemplifierar med

att nämna hur ett företag kan använda en och samma säljstyrka för både försäljning av en

produkt och dess försäkring. Därigenom kan företaget erbjuda sina kunder ett bredare utbud.

  
Dessa differentieringsdrivare skall inte sammanblandas med ett företags kostnadsdrivare som

beskrivits ovan, men det finns kopplingar mellan de två begreppen. Man skall vara medveten om

att en förändring av ens differentieringsdrivare kommer att påverka ens kostnadsdrivare och tvärt
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om. Man skall också vara medveten om hur stor förändringen blir på kostnads- respektive

differentieringsdrivarna.

Det kan också vara så att ett företag genom att differentiera sig samtidigt sänker sina kostnader.

Detta kan göras om differentieringsdrivaren också är en kostnadsdrivare. 23 Exempelvis kan ett

företag uppnå en differentieringsfördel genom integrering, vilket samtidigt kan ge upphov till

kostnadsfördelar.

För att ett företag skall lyckas med sin differentiering räcker det enligt Porter inte med att bara

vara annorlunda utan ett företag måste också kunna erbjuda ett värde till sina köpare. Köparen

måste vilja betala priset för företagets unikhet. För ett företag som säljer sina varor eller tjänster

till ett annat företag finns det, enligt Porter, två vägar för att skapa ett sådant köparvärde. Den

första vägen går genom att sänka köparens egna kostnader, eller annorlunda uttryckt sänka

köparens risk för att misslyckas. Exempel på detta skulle kunna vara hur en advokatbyrå genom

att upprätta ett avtal kan förebygga en kostsam tvist längre fram för ett köpande företag. Den

andra vägen går, enligt Porter, genom att öka köparens prestation i någon form. Exempelvis

skulle detta kunna vara en reklambyrås möjlighet att skapa uppmärksamhet kring ett företags

produkt. För att förstå hur ett företag skall kunna erbjuda ett sådant värde till sina köpare kan det

vara viktigt att förstå sina köpares värdekedjor. Genom att förstå köparnas värdekedjor kan

företaget i sin tur se hur de på bästa sätt, genom en av de två vägarna, kan erbjuda köparna ett

mervärde.

Porter menar vidare att det är viktigt att förstå att värdet för köparen inte alltid behöver

överensstämma med det reella värdet. Att det inte överensstämmer med det värde som företaget

lagt ner på sin differentiering säger sig självt för då hade värdet varit lika med kostnaderna för det

producerande företaget och hela poängen med en differentiering är att företaget skall kunna ta ut

ett prispremium. Men det är inte lika självklart att köparen inte kan förväntas värdera de sänkta

kostnader, eller den extra prestation, som produkten eller tjänsten bidragit till. Att köpare inte kan

värdera detta korrekt beror enligt Porter på att det är svårt i många fall för företagen att veta vad

de letar efter. Många varor och tjänster är svåra att prova innan de köps och många är dessutom

svåra att värdera efteråt. Detta leder enligt Porter till att olika värdesignaler kan bli lika viktiga

som det reella värdeskapandet. Framförallt gäller detta enligt Porter i branscher så som

advokatbranschen, kosmetikbranschen eller konsultbranschen, där varan eller tjänstens påverkan

är subjektiv, indirekt eller är väldigt svårkvantifierbar. Sådana värdesignaler påverkas av

företagets ständiga satsningar på exempelvis marknadsföring men också av den goodwill som

företaget på längre sikt lyckats bygga upp. Värdesignaler kan också spridas utan direkt kontroll

från företaget exempelvis via word of mouth.

23 Porter, Michael (1985)
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Användande av de generiska strategierna
Frågan är då hur de generiska strategierna skall användas för att analysera byråernas storskalighet.

Detta är en frågeställning som återknyter till den inledande problemdiskussionen och är av central

betydelse för uppsatsens syfte. Vi kommer därför återge vissa delar av vår problemdiskussion för

att friska upp vårt minne.

För det första är det viktigt att poängtera att det är en skillnad mellan ett företags möjligheter att

nå enstaka kostnads- eller differentieringsfördelar och ett företags val av att genom dessa fördelar

uppnå en viss generisk strategi. Ett företag behöver exempelvis inte följa en lågkostnadsstrategi

för att det skall vara relevant att undersöka möjligheterna att kostnadseffektivisera och ett sätt att

använda analysverktygen är således för att se om byråernas storlek ger möjligheter till

kostnadsfördelar, respektive differentieringsfördelar.

Ett mål i vår analys är sedan att undersöka om de större advokatbyråerna, genom att växa, också

ändrat sina generiska strategival. Det vill säga se om effekterna av att bli större har påverkat

möjligheterna att nå kostnadsfördelar främst eller möjligheterna att nå differentieringsfördelar

främst. För att avgöra detta behövs den beskrivning som har gjorts av lågkostnadsstrategin lika

mycket som beskrivningen av differentieringsstrategin. Enligt Porter är sättet att nå högre

lönsamhet för ett företag sedan att tydliggöra sitt val åt endera generiska strategin. Vi kommer

därför i ett försök att värdera byråernas strategier, att försöka använda beskrivningarna av

lågkostnadsstrategin och differentieringsstrategin för att undersöka om de större advokatbyråerna,

genom att växa blivit tydligare i sitt strategival.

3.2.4 Service Management
Service Management är ett sätt att arbeta med service för att ge lönsamhet på lång sikt och är

utvecklat av bland andra Richard Normann och Kristian Grönroos. Även om service management

är tillämpbart på såväl varuproducerande som tjänsteproducerande företag kommer termen

tjänsteföretag här användas vid förklaring och resonemang kring begreppet eftersom det är

advokatbyråer som kommer att undersökas. Kärnan utifrån vilken arbetet sker är att det företagen

anser sig sälja inte är det kunden anser sig köpa; det finns alltså en diskrepans. Kundens

upplevda värde består inte bara av den faktiska produkten eller tjänsten utan av hela värdet av

tillkommande upplevelser, vilka kan ses som tillkommande tjänster. Detta kan också knytas till

det resonemang Porter förde om att det för vissa företag, där tjänsterna kan vara svåra att värdera

för en kund, blir viktigt med vilka signaler de sänder ut. Om tjänsten är en hårklippning får

frisören/frisörskan gärna vara vacker, blir suget på pizza sent en kväll akut, får det gärna vara nära

och, framförallt, öppet på pizzerian. Utseendet och lokaliseringen av pizzerian eller salongen har

inget att göra med kvaliteten på frisyren eller pizzan. Det medför dock ett värde för kunden, det

kan ses som extra tjänster. Olika forskare benämner dessa tjänster olika, Grönroos använder
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tjänsteerbjudandet.

Tjänsteerbjudandet
Där Porter håller sig generell med sin metod att använda värdekedjan som analysinstrument för

att se var möjligheter för värdeskapande aktiviteter finns, tar service management det till en mer

konkret nivå. Grönroos tjänsteerbjudande ger en möjlighet att se var just dessa aktiviteter finns

och på så sätt ge fler möjligheter för ett företag att differentiera sig mot kunden. Precis som det

med Porters differentieringsstrategi blir möjligt att ta ut ett prispremium, kan service management

ta ut ett högre pris genom att höja värdet för kunden via dessa extratjänster.

Grönroos delar upp tjänsteerbjudandet i två principiella delar, bastjänstepaketet och det utökade

tjänstepaketet och illustrerar det med ett hotellbesök24:

• Bastjänstepaketet består av kärntjänsten, hjälptjänster och stödtjänster. Kärntjänsten är det

som egentligen erbjuds, i detta fall övernattning, och kompletteras av hjälptjänsterna, vilka är

de som möjliggör utnyttjandet av kärntjänsten, till exempel möjligheten att checka in.

Stödtjänsterna ökar värdet eller skiljer tjänsten från det erbjudna konkurrens alternativet och

kan i detta fall vara en flott restaurang eller bastu och pool. Utan kärn- och hjälptjänsterna

kollapsar tjänstepaketet, de är nödvändiga. Stödtjänsterna finns bara till för att öka det

upplevda värdet.

Bastjänstepaketet är alltså vad man erbjuder, men det behöver fortfarande inte vara ekvivalent

med vad kunden upplever. Till kundens upplevelse kommer även hur tjänsten utförs. Tjänster kan

dock utföras och upplevas på många olika sätt, men det är svårt att sätta etiketter och bestämma

alla de sätt en tjänst kan utföras på. Grönroos har dock identifierat tre övergripande kategorier

vilka han summerat upp i vad han kallar det utvidgade tjänstepaketet25.

• Det utvidgade tjänstepaketet innehåller tjänstens tillgänglighet, interaktionen med

tjänsteorganisationen samt konsumentens medverkan, dessa faktorer summerar upp hur en

tjänst utförs. Antalet anställda eller möjligheten att nås och kommunicera via Internet kan

exempelvis styra tillgängligheten. Interaktionen kan exemplifieras med interiören på kontoren,

svarstider och personalens skicklighet.

24 Grönroos, Christian (2000)
25 Grönroos, Christian (2000)
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Den strategi man enligt Grönroos skall använda är servicestrategin, vilken kan ses som ett derivat

av Porters differentieringsstrategi även om Grönroos grundar den på Hesketts grundläggande

ekonomier26.

Strategier enligt Service Management
Grönroos nämner två olika typer av ekonomi, skalekonomi och marknadsekonomi, vilket skapar

förutsättningar för vilken sorts strategi som kan drivas.

Skalekonomi är ett begrepp som ingriper att vinst och konkurrensfördelar uppnås genom

storskalig produktion av mer eller mindre standardiserade produkter. Marknadsekonomins vinster

uppnås genom en intensivare marknadsinriktning, det vill säga att man försöker producera tjänster

som kunderna är villiga att betala för. Grönroos anser att marknadsekonomi passar bäst in på

tjänsteföretag då man oftast har en fokusering på kvalitet och småskalig produktion av lösningar

som bättre uppfyller kundernas upplevelse av tjänsten. Detta förhållningssätt skapar ett bättre

konkurrensläge och större vinst än en inriktning mot skalekonomi.

Servicestrategin kommer som följd av marknadsekonomin och tjänsteerbjudandet där det förutom

kärntjänsten tas hänsyn till stödtjänsterna och tjänsterna i det utvidgade tjänstepaketet. Genom att

basera sin strategi på alla de tjänster som tillhandahålls får företaget möjlighet att skilja sig från

mängden på marknaden och skapa mervärde för kunderna. Grönroos anser att servicestrategin

borde vara det rätta valet för ett tjänsteföretag, då de genom att köra denna strategi bygger

långvariga kundrelationer vilket Grönroos anser vara nyckeln till framgång för tjänsteföretag.

Detta eftersom starka kundrelationer kan fungera som en barriär mot konkurrenter i branschen

och bidra till att hålla dessa borta från de kundrelationer som skapats. Liknande kan en

servicestrategi medföra att företagen kan utnyttja sina befintliga kundrelationer på en ny marknad.

Andra faktorer som kan vara en bas för företagens strategi är teknisk kvalitet eller pris. Det är

dock inte lyckat eftersom det är mycket lättare för konkurrenterna att imitera. Den fördel som

skapats kan inte jämföras med den som ges av servicestrategin i termer av unikhet eller

långvarighet.

Richard Normann väljer att utgå från en alternativ strategi.27 Istället för att välja en av de fyra

strategier som Grönroos föreslagit, menar han att den primära strategin för ett företag med

differentierade tjänster bör vara prissättningen. Normann menar att det är främst på grund av

priset på tjänsten som placeringen på marknaden bestäms. Genom priset kan en segmentering ske

eftersom vissa kunder är villiga att betala mer för tjänster som kunnat vara billigare, detta beror

26 Grönroos, Christian (2000)
27 Normann, Richard (1992)
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på vad Normann betecknar som en viss snobbism, eller det faktum att kunderna genom att betala

mer slipper vara lika delaktig i tjänstens utförande. Motsatsen finns givetvis också, i de kunder

som är villiga att delta mer i utförandet av tjänsten mot att det blir ett billigare pris.

Prissättningen av en tjänst har viktigare funktioner än att bara agera prislapp enligt Normann.

Eftersom konkurrensen inom tjänstesektorn hela tiden hårdnar, krävs det enligt honom att

tjänsteföretagen undersöker den strategiska betydelsen av prissättningen. Priset av en tjänst

påverkas mindre av kostnader än av kundens uppfattning av värdet. För att få en optimal

prissättning kan företaget använda sina kostnadsdrivare som en prisbotten men det faktiska priset

bestäms bättre genom att matcha kundens uppfattning av värdet mot det pris som företaget sedan

väljer att ta ut.

Borde det då inte gå att använda en lågkostnadsstrategi i enighet med service management? En

strategi där man minskar kostnaderna men håller kvaliteten uppe så att man kan ta ett bra pris?

Enligt Grönroos går detta inte och det beror på tjänsternas speciella karaktär. I tjänsternas egenhet

ligger att det inte lätt går att skilja från intäkter och kostnader eftersom de produceras samtidigt

som de konsumeras. En konsekvens av detta är att om man vill minska kostnaderna så minskar

man oftast intäkterna. Om ett företag exempelvis vill minska personalkostnaderna måste de

antingen minska antalet anställda eller skära ner på lönerna. Oavsett så leder detta till minskad

total kompetens hos personalen. Detta i sin tur speglas i de tjänster som erbjuds i form av lägre

kvalitet och lägre värde för kunden; intäkterna minskar. Man måste dock inte tvunget minska på

personalkostnaderna. Felet som vanligen görs av företagsledningen är, enligt Grönroos, att man

skär i de goda kostnaderna i stället för de dåliga.

Goda och dåliga kostnader – goda och dåliga cirklar
De goda kostnaderna är de som är intäktsskapande och de dåliga är främst rent byråkratiska. De

goda kostnaderna är dock de som tydligast visar sig och de man lättast kan minska på ett snabbt

sätt, vilket medför att det är de goda kostnaderna företag oftast skär i då de vill

kostnadseffektivisera.

Det har nästan blivit ett paradigm i tillverkningsbranschen; att vid ekonomiska problem skära i

tillverkningskostnaderna och satsa på kortsiktiga marknadsföringsåtgärder för att få upp

intäkterna. Denna strategi lämpar sig dock inte för ett tjänsteföretag då tillverkningskostnaderna

är de goda kostnaderna i dessa företag. De hamnar i den strategiska fallgropen. Den strategiska

fallgropen (se figur 3.2) innebär att vid ekonomiska problem vidtas fel åtgärder. De få

kostnadsbesparingar som kan göras leder till sämre kvalitet och lägre intäkter; företaget hamnar i

en värre sits än från början.



Struktur och strategi � i växande advokatbyråer 

29

Det viktigaste för ett tjänsteproducerande företag är att, istället för att vid ekonomiska problem

trilla i den strategiska fallgropen, det vill säga skära i kostnader som i grunden är intäktsskapande,

lära sig att detta inte bara gör att kostnaderna minskar utan även intäkterna. I detta läge bör

ledningen främst inrikta sig på interaktionerna med kunderna och kundförhållande. Extern

effektivitet och långvariga kundrelationer bör i första hand styra de beslut som fattas. Det vill

säga det är viktigt att företaget väljer att befinna sig på rätt marknad samt att företaget väljer det

bästa strategivalet för just den marknaden. Den logiska motsatsen till den strategiska fallgropen

kallar Grönroos servicestrategin, vilket möjliggör för företagen att komma in i en god cirkel (se

figur 3.3).
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Figur 3.2 - Den strategiska fallgropen
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Servicestrategin är framförallt lämplig vid så kallad business-to-business eftersom dessa kunder

bättre kan värdera de hjälp- och stödtjänster som erbjuds, vilket i advokatbranschen exempelvis

skulle kunna vara att ett ärende blir färdigt i tid. Denna tanke utgår ifrån att företag, lättare än

privatpersoner, kan förväntas förstå tjänstens värde.

3.2.5 Struktur och strategi
Vi har tidigare talat om hur vi tänker använda de olika perspektiven, men inte om hur de påverkar

varandra. Detta är ett omdiskuterat område där forskarvärlden inte kunnat enas om en gemensam

hållning. Vi kommer att exemplifiera huvuddragen i debatten genom att se på vad Alfred

Chandler och Henry Mintzberg har att säga om saken. Vi ska börja med att se på vad Chandler

säger. Han gjorde en stor studie av flera amerikanska företag i början av 1960 talet och kom då

fram till följande:

”Structure, as the case studies indicate, was often slow to follow strategy, particularly in periods of

rapid expansion.”28

28 Chandler Jr, Alfred D (1962) s. 19

Figur 3.3 - Den goda cirkel som kommer av Grönroos servicestrategi
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Vad Chandler menar med detta och sitt vidare resonemang från studien är att strategin kommer

före strukturen och att strukturen inte påverkar strategivalet (se figur 3.4). Detta synsätt har fått

kritik bland annat av Mintzberg. Han menar att strukturen förvisso följer strategin men inte mer

än höger fot följer vänster fot, det vill säga att det är en växelverkan som i sin tur kan se ut på

olika sätt beroende på strukturform och strategival (se figur 3.5).29

Vad vill vi tillägga rörande Chandlers och Mintzbergs diskussion är att man inte får glömma bort

ägandeformen och vad den eventuellt kan ha för betydelse. Vi konkretiserar denna tanke genom

att använda transaktionskostnadsteorin som analysinstrument.

29 Mintzberg, Henry & Quinn (1991)

Strategi Struktur

Figur 3.4 - Samband mellan strategi och

Strategi Struktur

Figur 3.5 - Samband mellan strategi och
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4 Presentation av advokatbyråerna

Empiri avsnittet kommer att inledas med en branschbeskrivning följt av en förklaring vad som

menas med en juridisktjänst. Därefter behandlas fallföretagen i ordning av antalet anställda med

Vinge först följt av Lagerlöf & Leman respektive Delphi & Co sist.

4.1 Advokatbranschen

Advokatbyråerna har de senaste tio åren vuxit sig större både nationellt och internationellt dels

genom fusioner och dels genom mer eller mindre löst knutna allianser. Rätten att få kalla sig

advokat regleras av den privata branschorganisationen Advokatsamfundet, grundat 1887.

Samfundet har genom årens lopp utvecklat speciella inträdeskrav och yrkesetiska regler, vilka

jurister måste följa för att få kallas advokater. Historiskt har advokatens roll inneburit att företräda

klienten inför domstol men idag är advokatrollen i förändring. Större delen av branschen

sysselsätts idag med affärsjuridik och om klienterna tidigare främst utgjordes av privatpersoner så

riktar sig de flesta av advokaternas tjänster idag mot företag. Detta har medfört att advokaternas

arbete tar mer form av ekonomikonsultens än tidigare. Revisionsbyråerna har i sin tur börjat

konkurrera i allt högre grad med juristerna genom att erbjuda helhetslösningar med revisorer och

jurister på ett och samma företag.30 Konkurrensen om klienterna har uppmärksammats mycket i

debatten om vilka aspekter som kommer att bli viktiga i advokatbranschen i framtiden.31 Idag är

de största byråerna i landet främst äldre advokatbyråer som vuxit samman genom fusioner eller

allianser, som bland andra Vinge, Lagerlöf & Leman och Delphi & Co är exempel på, eller

alternativt utländska revisions/jurist byråer som köpt in sig även på den svenska marknaden,

exempelvis Ernst & Young. Juristerna på dessa senare byråer får dock inte kalla sig advokater.

I takt med att klienterna blir mindre nations bundna, ökar också behovet av internationell

kompetens hos advokaterna. Inte minst blev detta tydligt då Sverige blev en del av den europeiska

unionen och inkorporerade EG-rätten i det svenska rättssystemet. En ytterligare tendens har varit

att advokatbyråerna, från att ha varit allmäninriktade, blivit mer specialiserade, nischade.32

30 Svensson, Bo, MP, Lagerlöf & Leman
31 Helljesen, Atle
32 www.icclaw.com
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4.1.1 Den juridiska tjänsten33

Värdekedjan på en juridisk tjänst är i likhet med andra service relaterade varor kort, speciellt i

jämförelse med den längre värdekedjan för produkter. Detta beror på att den juridiska tjänsten i

grunden består av juristens vetande, kunskaper som i någon form överförs till en klient, det kan

vara genom allmänna råd, en utredning eller upprättande av ett avtal. Detta kan jämföras med en

produkt som skall utvecklas, tillverkas, marknadsföras, säljas och levereras/distribueras. Förvisso

går även en juridisk tjänst igenom dessa steg men skillnaden är att allt sker i praktiken genom ett

och samma led, genom advokaten.

För att åskådliggöra hur värdekedjan ser ut för en juridisk tjänst väljer vi att exemplifiera genom

att beskriva gången för ett fingerat fall med en klient som är ett mindre svenskt börsnoterat

företag som vill teckna ett säljavtal med en grossist i Tyskland. Värdekedjan kan då delas in i tre

faser eller steg. Den första fasen består av klientkontakten och en specificering av tjänsten. Det

svenska företagets egna jurist kontaktar advokatbyrån genom en rekommendation. Klienten

hänvisas till en sekreterare som kopplar klienten vidare till den delägare vars inriktning stämmer

överens med klientens önskemål. Delägaren och klienten diskuterar kort problemets karaktär för

att delägaren skall försäkra sig om att han är rätt advokat för klienten och sedan bestämmer de

möte. Mötet äger ofta rum tätt inpå den första kontakten, vanligtvis inom de närmaste veckorna,

beroende på hur akut klienten anser att ärendet är. I vårt fall sker en viss korrespondens först

genom mail eftersom klienten kommer från Stockholm. Det första mötet varar en timme och

under denna tid försöker delägaren, och den biträdande jurist som följer med, att utreda

sakomständigheterna och specificera klientens behov. Delägaren föreslår vilka åtgärder som

behöver göras, exempelvis vilket avtal som behöver upprättas, och klienten avslår eller accepterar

upprättandet. I detta läge eller i anslutning till det första mötet bestäms också en deadline för när

avtalet skall vara upprättat. I det normalkomplicerade avtalsärendet bestäms att

avtalsförhandlingarna skall ske om två veckor.

Den andra fasen består av tillverkningen av tjänsten. Denna sker för det mesta genom att den

biträdande juristen utifrån instruktioner av delägaren utarbetar avtalet. Den biträdande juristen

kommer de närmaste två veckorna att lägga ner hela sin tid till dess att avtalet är färdigt men han

får samtidigt instruktioner om vilken tid han på ett ungefär förväntas kunna debitera klienten. I

vårt fall är detta 30 timmar, det vill säga tre till fyra heldagars debitering. Den biträdande juristen

kan beroende på tillgången använda sig till stora delar av färdiga mallar som finns på

advokatbyrån och han kan också fråga kolleger internt på byrån eller om möjligheterna finns även

på syster byråer. Vanligtvis sköter den biträdande juristen arbetet utan att rådfråga kolleger men

använder sig i hög grad av mallsystemen. När den biträdande juristen är klar kontrollerar

delägaren avtalet och klienten kontaktas.

33 Danielsson, Elin, Sigeman & Co
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Den sista fasen består av leverering av tjänsten. Delägare och biträdande jurist träffar klienten och

de går tillsammans igenom avtalet och juristerna förklarar avtalet och poängterar oklarheter och

vilka effekter som avtalet kommer att medföra. Detta möte tar i vårt fall mellan en och två

timmar. Därefter bestäms också att den biträdande juristen skall delta i avtalsförhandlingarna med

den tyska grossisten. Dessa förhandlingar äger rum i Danmark men i dessa diskussioner deltar den

biträdande juristen passivt och förhandlingarna sköts framförallt av det svenska företagets jurist

men den biträdande juristen förväntas kunna klargöra eventuella oklarheter. Efter

avtalsförhandlingens slut bestäms att avtalet skall justeras på ett par punkter, vilket den

biträdande juristen gör.

Processen är nu avslutad men kan eventuellt behöva följas upp genom viss efterservice i form av

att avtalet justeras eller om det senare uppstår oklarheter. Det upprättade avtalet kan också vara ett

av de första avtalen som det svenska företaget behöver upprätta med sin tyska grossist och detta

kan leda till ytterligare tjänster.

4.2 Advokatbyrån Vinge

4.2.1 Historik34

Vinge etablerades genom en konsolidering av fyra byråer i början av 80 talet. Deras mer

dynamiska expansionsfas inleddes dock under de 10 senaste åren genom ett medvetet val att bli

den största advokatbyrån i Sverige. Idag räknar Vinge med att de är totalt 440 anställda varav 270

advokater, inkluderat de utländska kontoren. Som det ser ut idag har Vinge kontor i, Stockholm,

Göteborg, Malmö, Helsingborg, London, Paris, Bryssel, Hong Kong samt Shanghai. Kontoren i

London och Bryssel delar de dock med andra firmor. Byrån inriktar sig idag främst på

internationell high end juridik, inom bank och finansieringsområdet medan de tidigare arbetade

på en allmänt övergripande nivå av nationella transaktioner. Med high end juridik menar Vinge

juridik som kräver högre teknik och spetskompetens, till skillnad från löpande så kallad ”bröd och

smör”-juridik.35

1991 gick Vinge med i en allians med två skandinaviska advokatbyråer, Kromann Reumert med

huvudkontor i Köpenhamn, samt Thommessen Krefting med huvudkontor i Oslo. År 2000 räknar

Vinge med att denna skandinaviska allians har en personalstyrka på uppemot 800, varav 500

advokater. Vinge räknas idag som den största av de svenska advokatbyråerna och rankas av Legal

34 www.vinge.se
35 Wigge, Michael, VD Vinge
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500 som den mest välrenommérade byrån inom stora delar av de affärsjuridiska områdena.36

4.2.2 Organisationsstrukturen
Vinge har en delägarorganisation, det vill säga delägarna äger byrån. Förutom delägarna har

Vinge dessutom i sin tjänst biträdande jurister, sekreterare samt diverse administrativ personal.

Organisationsstrukturen har dock ändrats de senaste åren. Nu för tiden har de, vilket de tidigare

saknade, en VD, Michael Wigge, som sköter det mesta av den dagliga verksamheten. Direkt

under VD finns en ledningsgrupp som verkar tillsammans med VD främst för att ta fram nya

förslag till strategiska förändringar. Dessutom har byrån idag en styrelse som inte enbart består av

advokater, som tidigare var fallet. Dessa förändringar gör att Vinge idag anser sig till stor del

likna ett vanligt företag i sin organisationsstruktur, detta trots att delägarna fortfarande skall

godkänna de strategiska besluten. När byrån växte beskriver Michael Wigge att det tillkom en

känsla, liknande en av att arbeta i en fabrik. De upplevde också att klienterna fann relationen med

sin advokat som mer opersonlig än tidigare. För att motverka detta och för att allmänt skapa en

mer trivsam miljö har Vinge därför omorganiserat sig för tre år sedan i mindre grupper och har nu

som Michael Wigge menar mindre organisationer i den stora organisationen. Resultatet av denna

omorganisering har enligt Michael Wigge varit över förväntan, trots att slutresultatet inte visat sig

än.

Arbetsorganisatoriskt är de på Vinge uppdelade i olika liggande och stående arbetsgrupper. Det är

främst de stående arbetsgrupperna som arbetar självständigt gentemot, en speciell bransch eller

sektor. De liggande fungerar däremot som en stödfunktion eller ett komplement och består av

spetskompetenser inom olika områden som tillexempel immaterialrätt eller skatterätt.

När Vinge får in ett nytt uppdrag sätter de ihop den kompetens som behövs utifrån befintliga

kompetensgrupper. Inom dessa kompetensgrupper arbetar de sedan normalt i ett arbetslag,

arbetslagen kan sedan vid behov sammansättas till en projektgrupp, och dessutom existerar det

parallellt specifika branschansvarsgrupper.

I sitt arbete använder de sig på Vinge idag av, vilket saknades tidigare, databaser och mallsystem

för att effektivisera sitt arbete. Michael Wigge anser dock att mallsystemen i Sverige inte används

i tillräcklig utsträckning i jämförelse med vad som görs i utlandet.

”Det finns ett tydligt förbättringsområde, rent generellt inom de svenska advokatbyråerna, när det

gäller mallsystem”37

36 www.icclaw.com
37 Michael Wigge, VD Vinge
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4.2.3 Strategi
Strategin på Vinge utarbetas av VD i samarbete med ledningsgruppen. De lämnar tillsammans in

ett förslag till styrelsen som i sin tur utvärderar förslaget och fastslår huruvida det är värt att gå

vidare med. I slutändan är det sedan delägarna som bestämmer strategin, vilket sker en gång om

året genom diskussioner på delägarmötet.

Vinges strategiska mål och visioner har i grunden inte förändrats de senaste tio åren. 1991 års mål

och vision var att Vinge vill bli en av de främsta byråerna i Sverige. I grunden har de samma mål

idag men med vissa tillägg, målen har blivit flera och mer specificerade. Idag vill de även sträva

mot att bli den i särklass mest ansedda svenska advokatbyrån. Ett undermål till detta är att bli det

naturliga förstahandsalternativet för utländska klienter, en så kallad preferred partner. Samtidigt

strävar Vinge mot att vara nydanande i advokatbranschen genom att hitta nya vägar inom

juridiken. De vill arbeta med vad de benämner high end juridik38, som kräver högre

spetskompetens. De vill på detta viset uppnå även internationell aktning, bli en ansedd

internationell aktör. Dessutom har Vinge förstått att för att de ska kunna uppnå sina mål, måste de

bygga upp sin struktur mer som ett vanligt företag än som en traditionell advokatbyrå.

Klienterna - Genom tillväxten får byrån en möjlighet att ta sig an större klienter. På Vinge anses

klienterna ha förändrats sedan de blivit en större byrå. Förr var det i hög grad fastighetsbolag som

var den typiska klienten. Idag är det främst riskkapitalbolag, utländska advokatbyråer, banker och

fondkommissionärer. Förändringen är kopplad till att Vinge genom sin storlek kan tillhandahålla

en helt annan typ av spetskompetens än tidigare, dessutom har de resurser för att kunna

skräddarsy olika finansiella upplägg. En ny klientgrupp är utländska advokatbyråer som söker sig

till Vinge då de saknar den marknadskännedom i Sverige som Vinge kan tillhandahålla. Denna

marknadskännedom anses på Vinge vara en av de största konkurrensfördelar man besitter.

Tjänsterna har enligt Michael Wigge också förändrats till följd av den nya ekonomin. Den har lett

till att fler transaktioner är kopplade till privat kapital, dessutom har framförallt de publika och

privata förvärven ökat. Även internationella förvärv har ökat.

Personalidén - På grund av de strategiska val Vinge gjort, krävs det att de hela tiden utbildar

spetskompetenser hos de anställda. Målet för de biträdande juristerna är som i allmänhet i

advokatbranschen, att bli delägare. För tillfället går det cirka 4 biträdande jurister per delägare.

Lönsamhet - Vinges lönsamhet har ändrats radikalt sett på en tio års period enligt Michael

Wigge. Enligt Michael Wigge har lönsamheten förbättrats genom att man nu erbjuder en

spetskompetens som man tidigare inte gjorde och den är värd ett högre debiterings arvode. Det

vill säga ärenden som tar samma tid som innan kostar idag mer då personalen är mer
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specialiserad, och på så sätt går lönsamheten upp. Man har idag en omsättning på 700 miljoner

kronor om året vilket man kan sätta i relation till att man för tio år sedan hade ca 100 miljoner

kronor i omsättning.

4.3 Lagerlöf & Leman

4.3.1 Historik39

Lagerlöf & Leman härstammar från en fusion 1990 av advokatbyråerna Advokatfirman Lagerlöf

och Dr Philip Lemans advokatbyrå. Dr Philip Lemans advokatbyrå grundades 1849 och drygt 50

år senare grundades Advokatfirman Lagerlöf. Idag efter fusionen har Lagerlöf & Leman 250

anställda och är en av de tre största och också mest inflytelserika advokatbyråerna i Sverige.

Anledningen till fusionen var att de ville bli en större och mer lönsam byrå. Lagerlöf & Leman

inriktar sig främst på svensk och internationell handelsrätt och har förutom sina svenska kontor i

Stockholm (med ca 110 advokater) och Malmö (med ca 20 advokater), även kontor i London,

Paris, Bryssel, New York och Warszawa. Kontoren fungerar sedan två år tillbaka i ett så kallat

true partnership, det vill säga de bildar en gemensam resultatenhet och vinsten delas lika.

Tidigare var de enskilda kontoren enskilda resultatenheter och den nya strukturen är tänkt att

främja samarbete.

Byrån har lång erfarenhet av internationell rätt och advokaterna behandlar dagligen internationella

rättsfall, främst inom områden som mergers and acqusitions (M&A), finansiering över gränserna

och internationella tvistemål. Dessutom praktiserar man EU juridik på kontoret i Bryssel men

även till viss del i Sverige.

Byrån ingår idag i en allians med den englandsbaserade Linklaters & Alliances och planerar att

inom kort fusioneras ihop till en byrå. Lagerlöf & Leman är också medlem i Lex Mundi som är en

världsomspännande organisation med mer än 140 advokatbyråer knutna till sig.

4.3.2 Organisationsstrukturen
Lagerlöf och Leman har likt Vinge en delägarorganisation det vill säga delägarna äger byrån.

Förutom delägarna arbetar där biträdande jurister samt sekreterare och övrig administrativ

personal. Detta har varit uppdelningen sedan de olika byråerna startade var för sig för över hundra

år sedan. Varje kontor har idag också en Managing partner (MP), det vill säga en kontorschef,

som förutom att själv arbeta som advokat också har en roll som administrativ och samordnande

38 Michael Wigge, VD Vinge
39 www.lol.se
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chef. Slutligen finns det en VD och en styrelsegrupp som består av delägare som har som sin

huvudsakliga uppgift att sköta det administrativa och att förbereda diverse ärenden som ska

diskuteras på delägarmötena som äger rum två gånger per år. Förutom denna styrelsegrupp har

Lagerlöf & Leman dessutom en styrgrupp vars enda uppgift är att överväga och bearbeta just de

frågor som skall diskuteras på delägarmötena. På delägarmötena tas de strategisk besluten i byrån,

exempel på ett sådant beslut är angående nya fusioner i framtiden. Totalt på firman finns ett 40-tal

delägare av totalt ca 250 anställda.

Arbetsorganisatoriskt är de på Lagerlöf & Leman uppdelade i olika specialistgrupper en

organisatorisk förändring de realiserade för tre till fyra år sedan. Detta gjordes för att

kunskapskraven för de anställda ökade. Den främsta anledningen till dessa nya krav var att

klienterna krävde högre expertkunskap. Varje specialistgrupp är fördjupad inom ett juridiskt

område, till exempel M & A, Banking and Financing. När det gäller den enskilda advokaten kan

den tillhöra flera specialistgrupper men sysselsätter sig primärt inom ett område. Mycket av

kommunikationen mellan grupperna sker spontant vid behov över Internet, som används i det

dagliga arbetet. Internet är något som inte alls användes för några år sedan, men som idag används

flitigt. Bland annat håller Lagerlöf & Leman på att utveckla ett system som ska göra att de kan

hjälpa sina klienter över Internet. Internet är också en viktig faktor när det gäller att söka kunskap

som en jurist inte själv besitter genom att man kan ”slänga ut” en fråga på nätet. Bo Svensson

förklarade mailsystemet genom att säga:

” …om inte jag kan hitta svaret på en fråga så är det bara för mig att gå ut på mailen och fråga:

‘Är det någon som skrivit ett avtal om det?’ och pling så kommer det ju nästan på studs ett svar.

Eller oftast, väldigt många gånger är det någon som har gjort det förr.”

När det gäller uppdragen så har varje delägare rätt att ta in uppdrag som den anser lämpliga för

firman och sedan har varje advokat ansvar för sitt arbete. Advokater som inte är delägare har

ingen rätt att ta in nya uppdrag på egen hand, denna typ av ärenden tas in i samråd med någon

delägare. Om någon delägare skulle vara osäker på huruvida de skall ta in ett uppdrag eller inte så

finns det alltid möjligheten att ta upp det på något av de delägarmöten som hålls varje vecka på de

enskilda kontoren, eller så kan delägarna ta upp det med någon annan delägare spontant i

korridoren eller fikarummet.

Samtidigt går de olika Sverigekontoren organisatoriskt åt två håll. I Malmö är de olika biträdande

juristerna inte knutna till någon speciell delägare utan får arbeta med den delägare som kräver

dess assistans. Däremot i Stockholm är varje specialistgrupp ordnad tillsammans. Dessutom är

nästan alla biträdande jurister i princip knutna till en delägare, vilket i sin tur innebär att även de

är knutna till ett specialistområde. Bo Svensson och Ulla Trädgårdh tyckte sig se att de största

förändringarna skett i Stockholm jämfört med hur byrån såg ut innan sammanslagningen. I
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Stockholm finns också byråns enda växel som försörjer alla kontoren i Sverige med sekreterare

och receptionisttjänster.

Databaser och mallsystem har i takt med att Lagerlöf & Leman blivit större utvidgats och de har

idag mer eller mindre mallar för alla sorters avtal, de har dessutom ett väl utbyggt juridiskt

bibliotek och de köper in i stort sett allt som kommer ut i juridisk litteratur.

4.3.3 Strategi
Lagerlöf & Lemans strategiska mål är främst uppbyggda kring ett resonemang om att tillväxt ger

lönsamhet, enligt Bo Svensson. Då det naturliga tillväxtsättet inom advokatbyråer är rent

organiskt betyder det att det kan ta lång tid innan den storlek som önskas uppnås. Lagerlöf &

Leman har växt och växer organiskt men har sett ett behov av att växa genom fusioner för att bli

stora snabbare. Därför kretsar mycket av visionerna och målen för tillfället till stor del runt den

blivande fusionen med Linklaters & Alliances, fusionen kommer att leda till ytterligare tillväxt

och förhoppningsvis bättre lönsamhet, tror både Ulla Trädgårdh och Bo Svensson.

Byråns strategi diskuteras främst på de delägarmöten som arrangeras två gånger varje år. På dessa

möten har en utsedd styrgrupp, som även den består av delägare, arbetat fram en rad förslag som

sedan de andra delägarna ska ta ställning till. Friheten är dock stor för även de andra delägarna att

presentera egna förslag. För att ett beslut ska fattas krävs ett godkännande av en majoritet av

delägare eller i vissa centrala beslut samtliga delägare.

Klienterna - Genom sin storlek får byrån en möjlighet att ta sig an större klienter, samt att

specialisera sig på olika områden och därmed kan byrån också ta på sig ytterligare uppgifter från

både nya och fasta klienter. Genom att Lagerlöf & Leman växer har de fått en möjlighet att skapa

sig ett mer välkänt namn och rykte men för att ryktet ska blir till en fördel förutsätts givetvis att

uppgifterna sköts väl. Namnet skapar konkurrenskraft genom att klienterna genom namnet, i

kombination med ryktet, förväntar sig att få ett bra arbete gjort. Detta är en avgörande faktor när

det gäller att attrahera nya klienter säger både Ulla Trädgårdh och Bo Svensson. Lagerlöf &

Leman behöver idag inte längre tacka nej till klienter på grund av att de inte har tillräcklig

kapacitet. Resurser kan samlas, för att avsluta ett ärende i princip oavsett vilket tidsram som

givits. Ulla Trädgårdh uttryckte det genom att säga;

”Är man en sådan här stor organisation så hittar man någon för att göra jobbet helt enkelt.”
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Personalidén - Lagerlöf & Leman satsar hårt på att få den bästa personalen och genom sin storlek

anser de att de kan få bättre jurister.

”…och genom att vara där uppe i toppen får man också de bästa juristerna, man kan betala dem

bäst, man kan ge dem bäst utbildning.”40

Med ökad storlek har Lagerlöf & Leman också andra möjligheter de tidigare inte hade genom att

de kan satsa hårt på nyrekrytering och utbildning. Lagerlöf & Lemans ingångslöner är några av de

högsta på marknaden enligt Bo Svensson, de låg enligt honom på samma nivå som Mannheimer

Swartling och Vinge.41 Dessa kostnader ansågs dock välmotiverade genom att:

”… så får man ökad kompetens och kan rikta sig till bättre klienter och sen rullar det liksom på.

Det är en helhet i det kvalitet, ökad lönsamhet”
42

Möjligheterna att i en stor byrå få intressantare arbetsuppgifter var en punkt som personligen

motiverade båda de tillfrågade delägarna, men något som också angavs påverka möjligheten att

fånga den bästa arbetskraften.

Lönsamhet - På en fråga om vad som påverkar Lagerlöf & Lemans lönsamhet svarade Ulla

Trädgårdh att namnet borgar för kvalitet i kombination med att storleken ökar tillgängligheten

vilket gör att Lagerlöf & Leman kan ta ut ett generellt sett högre pris än många av sina

konkurrenter. Förstagångsklienter kan få rabatter om delägarna bedömer att de kommer att

återkomma och då skapa nya och kumulativt sett större intäkter till byrån. Idag tar Lagerlöf &

Leman mellan 1000 - 4000 kr i timmen i debiteringskostnad. Inom detta prisspann finns det

många olika taxor beroende på vem som arbetar med ärendet. Klienten är ofta medveten om

ungefär var priserna för en viss transaktion bör ligga och är dessutom medvetna om vem det

vanligen är som utför tjänsten. Förklaringen är att det sällan är en av delägarna, på den högsta

timtaxan, som genomgående arbetar med ärendet, utan att många av uppgifterna utförs av

biträdande jurister som har en lägre taxa på grund av kortare erfarenhet. Prisspannet är något som

har ökat på senare tid och kopplas till att byrån idag känner att de kan ta ut det högre priset,

motiveringen är att deras klienter bättre känner till byrån och dess kvalitet. Lagerlöf & Leman

anser sig dag ha en drastiskt förbättrad lönsamhet. Då inga siffror lämnas ut, hänvisas kort och

gott till Ulla Trädgårdhs svar på en fråga om byråns lönsamhet.

”Lönsamheten är mycket god”

40 Trädgårdh, Ulla, Lagerlöf & Leman
41 Uppgifterna bekräftades av Ragnar Palmquist på advokatsamfundet.
42 Ulla Trädgårdh, Lagerlöf & Leman
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4.3.4 Linklaters & Alliances
På grund av att Lagerlöf & Leman har många klienter med behov av internationell rätt har de

anslutit sig till ett internationellt nätverk av advokatbyråer som går under namnet Linklaters &

Alliances. Detta nätverk grundades 1998 av byråer i sex europeiska länder och grundtanken var

att kunna få en ökad möjlighet att hjälpa sina klienter med internationella rättsfrågor. Linklaters &

Alliances består för närvarande av 33 kontor belägna i de största finansiella distrikten i världen, så

som till exempel i Tokyo och New York. Med 3000 anställda (ca.2200 advokater) finns det en

möjlighet att ge stora internationella klienter juridisk hjälp oavsett var den hjälpen behövs.

Lagerlöf & Leman har dock inte nöjt sig med att enbart vara en del i ett nätverk utan den lösare

alliansen kommer att utvecklas till ett gemensamt företag genom en fusion. Detta kommer leda

till att delägarna får mindre att säga till om än vad de tidigare haft, genom att de 300 delägarna i

Lagerlöf & Leman endast kommer att utgöra en liten del i den nya byrån. Vad som driver

Lagerlöf & Leman att utveckla sitt samarbete med Linklaters & Alliance är att de tror att

lönsamheten kommer att öka genom fusionen då de i större utsträckning än tidig har en möjlighet

att få stora internationella klienter. Till följd av den stundande fusionen valde en rad av Lagerlöf

& Lemans delägare på framförallt Göteborgskontoret att lämna byrån och idag har inte byrån

längre kontor i Göteborg.43

4.4 Delphi & Co

4.4.1 Historik44

Delphi & Co har sitt ursprung i tre självständiga byråer som fusionerade 1998, de tre kontoren var

och är belägna i Stockholm, Lindköping samt Malmö. 1999 fick de tillökning genom en byrå i

Göteborg och idag räknar Delphi & Co med att vara 150 anställda varav knappt 90 är advokater.

Motiven till fusionerna var att Delphi & Co ville bli större för att kunna ta större klienter och öka

lönsamheten. Byrån erbjuder tjänster inom de flesta affärsjuridiska områdena, men har profilerat

sig genom en inriktning mot IT och telekommunikation, samt media och Upphovsrätt. På grund

av att Delphi & Co fusionerat har de separata firmorna var för sig redan varit delaktiga i olika

internationella nätverk; Nordic alliance, Inter lege samt Uni law är några exempel, i och med

fusionerna ingår tillsvidare samtliga av dessa nätverk i byrån.

4.4.2 Organisationsstrukturen
Delphi & Co har en delägarorganisation. För tillfället består Delphi & Co av cirka 150 anställda

varav knappt 90 är advokater. Av advokaterna är 36 delägare och resten biträdande jurister och

43 Hellberg, Hans, www.icclaw.com
44 www.delphilaw.com
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övrig personal, främst administrativ. År 1999 då Göteborgskontoret anslöts hade de 65 jurister

vilket betyder att det under de senaste åren skett en ordentlig tillströmning. Kontoren är för

närvarande enskilda juridiska personer där Malmökontoret är det enda aktiebolaget medan

Stockholm, Göteborg och Linköping är verksamma som handelsbolag. Alla fyra bolag är dock

organiserade under en VD och det pågår en integrationsprocess för att göra bolagen till en juridisk

enhet. Varje kontor har sin administrativa personal såsom ekonomiansvarig och även en delägare

som har vissa administrativa sysslor. Den administrativa personalen är i övrigt inte advokater då

det hade kostat för mycket. Från det att Delphi & Co skapades har de försökt att gå mot en

organisation som liknar ett vanligt företags, med vilket menas att delägarna inte sysslar med

administrativa frågor. Däremot är delägarna inte villiga att som i ett vanligt företag helt

underställdas en administrativ chef utan att ha något att säga till om.

Under VD finns en styrelse vilken bearbetar frågor och tar vissa beslut, vilka kan gälla

marknadsföringsfrågor och dylikt. Delägarmöten hålls två gånger om året, då tas större beslut,

exempelvis rörande ägarstruktur och strategier inför framtiden. Även då framtids diskussioner

ofta hålls i korridorerna, är det enbart i de strukturerade diskussionerna i styrelsen eller på

delägarmötena som beslut kan fattas. I övrigt har Delphi & Co tillsatt en kommitté med

beslutanderätt i organisationen, denna har som syfte att besluta i de fall då det råder oenigheter

eller oklarheter om huruvida en ny klient skall tas in eller ej.

Arbetsmässigt är Delphi & Co organiserade i vad de kallar kompetensgrupper. Alla jurister är

med i en eller två grupper som behandlar ett visst rättsområde, till exempel fastighetsrätt. Genom

dessa grupper kan uppdragen kanaliseras. Idag finns ett tiotal sådana grupper som har som uppgift

att agera som ett forum för uppdragen, i grupperna samlas know-how och kunskapen görs sedan

tillgänglig i organisationen via databaser. Dessa grupper har dessutom ett ansvar för att anordna

utbildningar inom ramen för kompetensgruppen. Anledningen till dessa kompetensgrupper är

enligt Mats Engstrand att det ställs krav från marknaden på kompetens inom fler juridiska

områden. Mycket av kommunikationen mellan de olika kompetensgrupperna sker via ett

mailsystem som finns på företaget, byrån använder sig av en egen mailserver för både intern och

extern kommunikation. I ett led att förbättra koordineringen av kunskap har Delphi & Co också

nyligen tillsatt en såkallad knowledge manager.

Delphi & Co är dessutom med i flera nätverk varav Nordic Alliance är det viktigaste. Nordic

Alliance knöts till byrån via Stockholmskontoret som var med i detta nätverk redan innan

sammanslagningen. Nätverket har byråer i Finland, Sverige, Norge och Danmark och träffas en

gång om året. Nordic Alliance är ett ”aktivt” nätverk på det sätt att Delphi & Co och de andra

byråerna aktivt slussar uppdrag byråerna emellan. De ingår även i några andra ”passiva” nätverk

som bland annat Interlege, ett europeiskt nätverk med föreningar i USA, Egypten och Israel, och

ett annat kallat Unilaw. Funktionen av dessa är mest för att knyta kontakter och är inte så viktiga



Struktur och strategi � i växande advokatbyråer 

43

som Nordic Alliance.

Mer än 50 % av uppdragen sköts av endast en advokat och då stannar ofta uppdraget inom en

kompetensgrupp. Vid större fall kontaktar den ansvarige advokaten de grupper ifrån vilka han

behöver kompetens och skapar på så sätt en lokal arbetsgrupp. Delphi & Co har också

projektgrupper. Projektgrupperna är arbetsgrupper för intern organisation och de fungerar som

avdelningar under styrelsen och tar hand om icke-arbetsrelaterade frågor som personalfrågor eller

marknadsföring.

Uppdragen tar varje delägare in och jämför mot en databas. Databasen innehåller alla klienter

samt tagna uppdrag och genom att ständigt uppdatera detta system kontrolleras huruvida det kan

uppkomma jäv situationer. När det gäller, större klienter anmäls dessa till delägarna, och om

någon inte anser klienten lämplig tar tidigare nämnd kommitté över och tar beslutet. Delägaren

som fick kontakt med klienten är ansvarig och ser till att knyta till sig rätt kompetens eller

kanalisera ut uppdraget till någon annan.

Delphi & Co använder sig dessutom av en databas med mallar som kallas Rättskällan. Denna

databas är sammanställd av kompetensgrupperna, och används exempelvis då nya avtal skall

upprättas. Troligtvis finns det någon som gjort ett liknande avtal tidigare och då kan det lätt

laddas ner och de nödvändiga ändringarna kan göras, således slipper de att upprätta ett helt nytt

avtal vid varje tillfälle. Användandet av rättskällan varierar mycket, det finns dock en klar tendens

i att de yngre juristerna är de som till störst del använder sig av den. Anledningen till att det

främst är de yngre som använder den antas vara på grund av att de inte har den rutin de äldre har.

Dessutom kan vissa av de äldre känna sig främmande inför datorer och att de därför inte använder

databasen så ofta som de kunde.

4.4.3 Strategi
Målet för Delphi & Co är enligt Mats Engstrand lönsamhet och deras strategi bygger på att bli top

of mind, med detta menar de att de vill bli en organisation som man tänker på. För att nå detta mål

fusionerade alltså Delphi & Co 1998 och man vill växa ytterliggare. Den största anledningen till

att Delphi & Co vill växa är enligt dem själva att marknaden kräver större organisationer, mer

tillgängliga resurser samt kompetens på fler områden. De anser att de främst måste vara i en

position där Delphi & Co känns igen för att göra sig gällande som en av de mer attraktiva

byråerna för nya klienter. Därigenom hoppas de på att generera större och bättre uppdrag vilka i

sin tur leder till en ökad lönsamhet. Delphi & Co vill främst inrikta sig på affärsjuridik och mer

specifikt på IT-rätt, media rätt samt upphovsrätt. Denna inriktning är dock inte absolut utan

Delphi & Co tar sig an alla typer av affärsjuridiska transaktioner. Eftersom målet kräver att byrån

riktar sig mot större klienter anser de att strukturen på byrån bör följa organisationen hos ett



Struktur och strategi � i växande advokatbyråer 

44

vanligt företag mer än den typ de mindre advokatbyråerna är organiserade efter. Strategi

diskussionerna tas upp på delägarmöten som hålls två gånger om året. Styrelsen förbereder

frågorna men besluten tas demokratiskt av samtliga delägare. De diskussioner som i

oorganiserade former hållits i korridorerna luftas nu här, och blir beaktade av beslutsfattarna.

Klienterna – Genom tillväxten får byrån en möjlighet att ta sig an större klienter samt att utbilda

mer specialiserad personal. Delphi & Co har sett en viss förändring i sitt klientel efter

fusioneringen, men tror att det är en stegvis process som är något fasförskjuten. Idag har Delphi &

Co främst medelstora till stora företagsklienter, men det händer att de tar sig an mindre företag

och även privatpersoner. Den typiska klienten på Delphi & Co är en fast klient som anlitar byrån

för alla sina juridiska uppdrag och den förändringen som främst märkts i kundmassan är alltså på

grund av de nya större klienter man kunnat ta in. Mats Engstrand poängterade att byrån inte har

företagen, utan egentligen personerna bakom, som klienter. Ett företag som haft Delphi & Co som

sin advokatbyrå kan därför tänkas byta byrå om kontaktpersonen slutar på företaget.

Nyrekryteringen av klienter sker framförallt genom kontakter och Delphi & Co anser sig ha en

bred klient stock. Dessutom anser de att uppdragen kommer in i en jämn ström samt att

klientströmmen är jämnare nu än vad den tidigare varit. Genom den ökade storleken har Delphi &

Co fått en möjlighet att ta emot klienter de tidigare skulle ha ansett som för stora, till följd av för

låg kapacitet. Vanligtvis går det en jurist per kund men det kan krävas uppemot tio jurister på ett

uppdrag om ärendet är tillräckligt stort och tiden begränsad.

”Vi kan lösa uppdragen snabbare nu för vi har större kapacitet. Stora uppdrag…eller man kan till

och med säga så att vissa uppdrag kunde vi inte göra innan, vi klarade inte av det.”
45

Klienterna, är enligt Delphi & Co inte särskilt priskänsliga, vilket relateras till att

advokatkostnaderna i det stora hela blir små kostnader för klienterna om de ser till värdet på de

avtal som sluts. Deras kunder har dock blivit mer insatta i vilka resurser som krävs vid ett ärende,

samt kostnaden för detta. Delphi & Co anser också att det blir allt vanligare med upphandlingar

efter ramavtal, detta gäller framförallt offentliga organisationer. Denna typ av upphandlingsform

anses dock inte påverka debiteringen i någon större mån eftersom ramavtalen bara kan specificera

timkostnaden och inte antalet timmar ett uppdrag tar. Om det inte handlas via ramavtal spänner

prisspektrumet från 1500-3000kr beroende på vem som sköter arbetet.

Personalidén – Med kompetensgrupperna satsar Delphi & Co på att utbilda juristerna till

specialister inom ett visst juridiskt område. Byrån fungerar runt en delägarstruktur som de flesta

andra advokatbyråer, det kan ta allt från 5 år och uppåt att nå delägarskap. För tillfället anser

45 Mats Engstrand, Delphi & Co
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Delphi & Co att det går för många delägare per jurist. Helst hade de sett att de haft samma

fördelning som på Vinge, där det enligt Mats Engstrands uppfattning går fem biträdande jurister

per delägare, men som han vidare resonerar

”Rom byggdes inte på en dag inte ens på tre år”,

som Delphi & Co för övrigt varit verksamma.

Lönsamhet – Lönsamheten på Delphi & Co har sedan fusionen ökat. Vissa kostnader som till

exempel marknadsföring och personaladministration har ökat men intäkterna har ökat mer. Denna

lönsamhets ökning härstammar främst från de nya större klienterna som Delphi & Co tidigare inte

kunde attrahera. Trots att Delphi & Co blivit större och fått möjligheter till skalfördelar har

overhead kostnaderna ökat. I och med storleken behövs nya funktioner som tidigare inte var

nödvändiga som exempelvis en utökad administrativ personal.
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5 Analys

Detta kapitel kommer att inledas med en analys av advokatbyråernas organisation med

utgångspunkt från Mintzbergs teoretiska strukturer och de resonemang som tidigare presenterats

om transaktionskostnader. Syftet är att studera de eventuella strukturella förändringar byråerna

gått igenom. Därefter kommer en analys att föras kring byråernas strategier. Utgångspunkten

blir de perspektiv i Porters generiska strategival och service management perspektivet som

presenterats tidigare.

______________________________________________________________

5.1 Advokatbyråernas organisation

5.1.1 En professionell byråkrati
Vi har fastställt att arbetsspecialiseringen inom advokatyrket är hög genom att det är en

profession. Detta eftersom advokatbyråerna arbetar inom väldefinierade ramar där kraven på

kunskap är stora.46 Vidare har vi konstaterat, om än implicit, att en advokat mer eller mindre

sköter sig själv, vilket kommer av att advokaten genomgått en lång utbildning, samt av att

advokaten är väl insatt i advokatsamfundets förväntningar av vad som utgör ett väl utfört arbete.

Detta gör även att en advokat kan, eller till och med bör, arbeta i en liten grupp eller ensam.

Möjligheterna till decentralisering är därför stora, kanske till och med nödvändiga. Som i fallet

med läkaren är det endast advokaten som kan ”veta bäst” vad som behövs göras för en klient.

Detta visar sig också genom att advokaterna i de större byråerna arbetar väldigt likt som de gjort

tidigare och att MP framförallt har administrativa sysslor och ingen utpräglad koordinerande roll.

Enligt Mintzberg indikerar parametrarna ovan att advokatbyråerna är organiserade som i en

professionell byråkrati. Skälet är att makten i företaget ligger hos delägarna eller som han skulle

beskriva det the operating core. Med makt menar Mintzberg inte beslutanderätt utan att man kan

påverka hur organisationen styrs och ser ut. För en advokatbyrå ligger dock makten dessutom

bokstavligen hos the operating core, genom att delägarna äger företaget. En professionell

byråkrati kännetecknas vidare framförallt av att en standardisering av kunskap ligger till grund

för hur strukturen är ordnad. Det är denna standardisering av kunskap som möjliggör

decentralisering och som ligger till grund för maktförskjutningen mot the operating core. Att

kunskapen ligger till grund för strukturen bygger på att koordineringen sker genom att

46 Winrot, Karin
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advokaterna har en viss kunskap och vissa beteendeföreställningar. Nyckeln till varför Mintzbergs

parametrar indikerar att advokatbyråerna är organiserade i en professionell byråkrati ligger

således i möjligheten till att standardisera den juridiska kunskapen. Genom att ha den

professionella byråkratin som utgångspunkt i en analys hjälper det att kommentera en rad av de

fenomen som kommer att diskuteras.

I en professionell byråkrati arbetar man i hög grad oberoende av sina medarbetare men nära sina

klienter vilket stämmer väl överens med advokatbranschen. Mats Engstrand på Delphi & Co

menade att byrån inte har företagen, utan personerna bakom, som klienter och att ett långt

samarbete med ett företag mycket väl kan ta slut om kontaktpersonen slutar. Detta visar sig också

utgöra ett problem på en större byrå. Till exempel kan detta identifieras indirekt genom att de på

Vinge anstränger sig för att klienterna trots byråns storlek skall känna sig viktiga och inte

prioriteras bort.

Det har fastställts att en advokatbyrå bör definieras som en professionell organisation, men varför

beteckna den byråkratisk? Byråkratin kommer från standardiseringen av kunskapen genom att

advokaten vet vad han ska göra. Standardisering av kunskap kommer oftast till genom en extern

process enligt Mintzberg. Detta har tagit sig uttryck i Sverige genom Advokatsamfundet och deras

krav på sina medlemmar. Dessutom finns det en lagstiftning som säger att en advokatbyrå måste

ägas av sina delägare. Vad lagstiftarna hade i tanken när den lagen skrevs vet vi inte men den har

fått som effekt att en byråkrati har skapats genom vad Mintzberg kallar the power of expertise det

vill säga, byråkratin i byrån formas av det kunskaps- och beteendekrav som läggs på advokaten.

Vi har tidigare diskuterat begreppet värdekedja och vill här ge en teoretisk förklaring till hur den i

grunden kan se ut. Oavsett storleken på byrån arbetar advokaterna likadant som de alltid gjort.47

Arbetsprocessen har beskrivits genom en redogörelse för en juridisk tjänst och bygger enligt

Mintzberg på två steg, och det är att advokaten först måste analysera ett problem och sedan

försöka lösa det genom något av de sätt advokaten har lärt sig tidigare. I advokatens fall ligger

landets lagar som grund. Kommenteras kan göras att även om inte ett ärende alltid sköts av bara

en advokat så är det fortfarande dessa två stegen som är grunden i arbetsprocessen.

För att återgå till organisationsstrukturen så har tidigare konstaterats att byråerna har en stor

operating core, men hur ser den övriga organisationen ut? Mintzberg säger att den enda delen i en

professionell byråkrati förutom the operating core som kan kallas utvecklad skulle vara the

support staff, vilket stämmer väl överens med de byråer som studerats. Byråerna har en utvecklad

sekreterarservice till sina advokater, en väl genomtänkt kundtjänst för att hjälpa sina klienter och

numera också en stödfunktion genom olika IT-lösningar. Däremot har byråerna nästan inga

47 Winrot, Karin (1999)
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mellanchefer förutom MPs, vilka i sig inte har en traditionell chefsroll. VD och ledningen i

byråerna är inte särskilt utvecklade funktioner utan handhar oftast frågor som berör olika externa

aktiviteter som marknadsföring medan de i princip inte handhar några interna frågor. Slutligen

kan inte mycket till technostructure ses, utom möjligtvis några personer som sköter vissa

ekonomifrågor så som bokföring och dylikt (se figur 5.1).

5.1.2 Intern koordinering
Liten technostructure, middle line och stratigic apex gör enligt Mintzberg att advokatbyråerna

klarar sig bra i små organisationsformer, men att de kan få problem i en stor organisation.

Problemen beror enligt Mintzberg på att standardisering av kunskap är ett löst

koordineringsverktyg, vilket medför att desto fler delägare desto svårare blir det att komma

överens.48 Detta har bland annat visat sig i Lagerlöf & Lemans fall där den stundande fusionen

med Linklaters lett till olika avhopp från byrån och att ett kontor fick stängas. Mer tid måste

läggas på diskussion och på beslutsfattande för delägarna i de större byråerna. Denna effekt är

kanske det största problemet om byråerna vill expandera. Borde då inte problem redan nu kunna

ses genom att koordineringen bryter samman på något sätt? Vad som måste kommas ihåg är dock

att trots det faktum att byråerna är stora idag så är det från att nyligen ha varit små. För att

ytterligare förstå på vilken nivå byråerna befinner sig kan man se på det ur ett internationellt

perspektiv där de till och med skulle framstå som mycket små.49 Exempelvis har Lagerlöf &

Lemans framtida fusionspartner Linklaters över 2000 advokater anställda jämfört med Lagerlöf &

Lemans egna advokatstyrka på cirka 150. Detta innebär enligt oss att de svenska byråerna i

jämförelse med exempelvis Linklaters fortfarande kan komma bra överens och att beslutsfattandet

inte behöver bli alltför tidskrävande. Det skulle kunna uttryckas genom att säga att de flesta av de

svenska byråerna inte uppnått den kritiska massa som skulle utgöra ett problem för den

organisationsstrukturen som advokatbyråerna idag har.

Innebär detta att de svenska byråerna inte kan växa mer efter att de uppnått den kritiska massan?

Svaret på den frågan är ’nej’ och det är enligt oss Linklaters, men också svenska Vinge ett bevis

48 Mintzberg, Henry (1983)
49 jämfört med andra länders advokatbyråer på www.icclaw.com

Figur 5.1 – Advokatbyrån som en professionell byråkrati
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på. Samtidigt kan Vinge och Linklaters användas för att visa på att byråerna om de vill bli större

måste organisera sig annorlunda. Vinge skiljer sig i detta avseende från de övriga studerade

svenska byråerna genom att tydligare indikera på att en organisationsförändring både krävts och

påbörjats. Att vara medveten om denna strategiaspekt för byråernas strukturer är av central

betydelse enligt oss eftersom olika saker kan gå förlorade beroende på vilken kombination av

struktur och strategi byråerna väljer. Mintzberg menar att byråerna förlorar det som den

professionella organisationen bygger på nämligen standardisering av kunskap genom att den som

vet bäst inte längre avgör vad som skall göras. Med detta menas inte att advokaterna i en stor byrå

inte får tolka lagarna på sitt sätt, eller sätta upp ett avtal hur de vill, utan att de inte längre

kontrollerar sin arbetssituation, eller valet av klienter. Utan att ha studerat Linklaters närmare kan

det på Lagerlöf & Lemans hemsida läsas om denna större byrå och där framkommer det en bild av

att Linklaters inte är styrda av advokater utan av ekonomer.50 Vinge har också ansträngt sig för att

bygga upp en styrelse även med icke-jurister och har ekonomer på rent administrativa funktioner.

Tittar man närmare på byråernas organisation med Williamsons transaktionskostnadsresonemang

i åtanke, syns det i detta sammanhang att advokaterna är ordnade i vad han skulle kalla peer-

groups, de vill säga de är delägare och får sin del av den totala vinsten. Precis som Williamson

förutspått har advokatbyråerna skapat ledare i form av MPs. Dessa MPs har precis den roll som

den temporära ledaren enligt Williamson har i peer-groups, vilket är att ta hand om och besluta

över de dagliga sysslorna. På Lagerlöf och Leman finns även tillfälliga MPs, vilket kan tolkas

som en åtgärd för att undvika de rigida hierarkier Williamson talar om. Lagerlöf & Leman är för

övrigt den byrå som har minst utvecklad hierarki, vilket kan tolkas som att de har värderat sin

bestämmanderätt högre än de andra byråerna. De andra byråerna kan i sin tur anses prioritera

effektivitet över medbestämmande rätt. Anledningen till att delägarna i till exempel Vinge tillåter

en sådan organisationsform är för att de ser fördelarna formen för med sig. Fördelarna blir också

mer betydande desto större organisationen blir.

Vad som framkommit då advokatbyråerna växt är att de gått mer mot peer-groups från att från

början ha varit communal-emh. Vi kan se de ursprungliga byråerna som individer i den mån att de

var skilda enheter. Vid de ursprungliga sammanslagningarna liknade de mer communal-emh än

peer-groups, då de enskilda byråerna arbetade var för sig. Delphi & Co som är den senaste byrån

av de undersökta som slogs samman består fortfarande av enskilda enheter, men de är på gång

med en integrationsprocess vilken kommer att sammanfoga dem till en enhet, en peer-group.

Lagerlöf & Leman gjordes om till en peer-group då de skapade sitt true partnership. Williamsons

förklaring till att denna förändring ser ut som den gör är genom att hävda att peer-groups medför

att transaktionskostnaderna minskar i byråerna.

50 www.lol.se
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I ett större sammanhang kan Lagerlöf & Leman idag ses som en individ och dess inträde i

Linklaters skulle sedan kunna förklaras utifrån transaktionskostnadsteorin. Detta beror på att

Lagerlöf & Leman och Linklaters båda producerar samma tjänster och att det därför är effektivare

att organisera sig i en peer-group på internationell nivå. Lagerlöf & Leman ser i enlighet med

detta resonemang fördelarna med effektivisering framför förlusten av medbestämmande. Varför

har då Vinge valt att inte söka sig till en större internationell sammanslutning utan håller sig inom

Norden? En förklaring skulle kunna ligga i att i de peer-groups Williamson talar om, arbetar de

olika delägarna med samma sak. Den globala rättsmarknaden är däremot fortfarande inte

homogen, även om den ändras mot enhetlighet via EG-rätten och internationella konventioner.

Vinge ser därför en gemenskap främst med de Nordiska länderna och skapar sina peer-groups här.

I takt med den ökade globaliseringen av världens marknader kommer dock enligt ett

transaktionskostnadsresonemang av peer-groups slutligen även Vinge och Delphi & Co komma

att organisera sig internationellt. Utvecklingen kommer då att gå mot först starkare nätverk och

sedan utvecklas mot peer-groups där delägare delar sina vinster fullt ut.

Byråernas tillväxtfaser skulle kunna delas in i tre nivåer, den lilla byrån, den stora byrån och den

internationella byrån. Lagerlöf & Leman och Delphi & Co skulle då kunna ses som fortfarande

små på gränsen till stora byråer, Vinge som en stor byrå och Linklaters som en internationell byrå.

Syftet med en sådan indelning är för att illustrera olika steg i förändrings processen av tillväxt.

Vad som menas kan förstärkas genom att titta på den studerade byrån som har kommit längst, i

den meningen att de idag är längst ifrån att vara en liten byrå. Detta är Vinge som med sina 20

åriga aspirationer på att bli en stor aktör. Deras mål är idag att bli den i särklass marknadsledande

svenska advokatbyrån och det naturliga förstahandsvalet för utländska klienter. Detta försöker de

uppnå genom en struktur som inte kan kallas en ren professionell byråkrati utan kanske mer

professionell byråkrati med inslag av en divisionaliserad form, där olika marknader och juridiska

inriktningar delar upp byrån. Vinge har därigenom skapat vad som kan ses som mindre

organisationer i den stora organisationen. Detta var en nödvändighet enligt VD:n för att lösa det

problem som tagits upp tidigare nämligen att en advokat måste arbeta nära sina klienter men

tenderar att förlora kontakten i en stor organisation. Resultatet av denna omorganisering har enligt

Michael Wigge varit över förväntan, trots att de inte sett slutresultatet än.

5.2 Advokatbyråernas strategier

5.2.1 Mål och visioner
Advokatbyråernas mål och visioner har inte ändrats i nämnvärd grad jämfört med tidigare år,

vilket till viss del hänger ihop med att byråerna som undersökts alla tillhör de största i Sverige, till
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följd av ett medvetet mål från respektive byrå. Vad som har ändrats generellt är istället att

byråerna idag är mer medvetna om vilka mål och visioner de arbetar mot samt att de idag

specificerat sina mål. Detta skiljer sig dock från hur Mintzberg menar att det brukar fungera i en

professionell byråkrati, där strategierna oftast inte är medvetna val, utan snarare växer fram lite ad

hoc. Medvetande graden skiljer sig dock mellan byråerna, såtillvida att Vinge verkar ha tydligast

grepp kring mål och visioner. Detta kan naturligtvis bero på att Michael Wigge på Vinge,

tillskillnad från de övriga intervjuade, satt som samordnande VD. Det kan också bero på att Vinge

är tydligast i att formulera sina mål och visioner, genom att ta mer övervägda strategi beslut till

skillnad från vad som är brukligt i en professionell byråkrati. Denna förmåga kan förmodligen i så

fall kopplas till Vinges drag av en divisionaliserad struktur som nämnts tidigare, och i slutändan

till deras framgångar i att verkligen bli störst och ledande.

Byråerna har i takt med att de vuxit också ansträngt sig för att profilera sig åt olika håll. Vinge har

gått mot ett tydligare high end segment med fokus på komplex juridik. Lagerlöf & Leman, verkar

inte ha ändrat image men anstränger sig för att framstå som den genuina och trygga byrån.51

Delphi & Co har å sin sida försökt profilera sig som ett alternativ för den nya ekonomin. Deras re-

profileringar kan kopplas till den förändring eller segmentering av klienter som gjorts i de

undersökta byråerna. De nya klienterna verkar ha sökts framförallt i en strävan mot högre

lönsamhet. En ytterligare aspekt som påverkar advokatbyråernas möjligheter att växa på sikt är att

byråerna måste ta hänsyn till risken för jäv. Jäv innebär i det här fallet att en advokatbyrå inte får

företräda en klient om den motsatta parten tidigare företrätts av samma advokatbyrå. Det innebär

att en advokatbyrå inte kan ta en hur stor marknadsandel som helst. De intervjuade byråerna

upplevde dock inte risken för jäv som ett problem idag.

5.2.2 Strategival
Byråerna må ha olika konkreta mål och visioner men utifrån Porters och Grönroos definitioner av

strategival så har de alla tidigare haft och har samma strategier. Det vill säga de grundar sina

vinster på att kunna erbjuda sina klienter ett unikt värde och försöker inte nå konkurrensfördelar i

första hand med priset, vilket kan definieras så som en differentieringsstrategi;

”A firm differentiates itself from its competitors when it provides something unique that is valuable

to buyers beyond simply offering a low price.”52

Byråernas strategier är också de samma med utgångspunkt i Grönroos definition av strategival.

Det vill säga alla kör servicestrategier. Att byråerna väljer dessa former av strategier kan kopplas

till advokattjänstens karaktär. Den juridiska tjänsten behöver anpassas till varje klient och är

51 Detta har fått till följd att Legal 500 benämner dem som ”The old war horse”, www.icclaw.com
52 Porter, Michael (1985) s. 120
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komplex i sin natur. Värdet på den juridiska tjänsten bestäms sedan i likhet med denna typ av

tjänst utifrån en klients upplevelse, och inte nödvändigtvis det reella resultatet, som är svårt för

klienten att värdera. Strategivalet för byråerna blir därför skulle man kunna säga väldigt

begränsat. Även om byråerna alla följer differentieringsstrategier och servicestrategier är det dock

inte det samma som att säga att byråerna inte har olika differentieringsstrategier eller att de inte

ändrat sina strategier sedan de växt. Ett företag måste fortfarande enligt Porter ha

konkurrensfördelar för att uppnå högre lönsamhet än genomsnittet i branschen.53 Detta kan vara

svårt att uppnå när konkurrenterna måste göra samma strategival och det i sin tur leder till att

byråerna måste profilera sig. Ett sätt att studera hur byråerna eventuellt ändrat inriktningen av

sina strategival är genom att analysera förändringarna i byråernas värdekedjor. Detta gör vi genom

att studera byråernas tjänstepaket, deras differentieringsdrivare och deras kostnadsdrivare.

5.2.3 Tjänsten
Byråerna har alltså till viss del ändrat klientel, med detta följer att också tjänsten de erbjuder kan

ha ändrats, vilket också får stöd i de intervjuer vi gjort på advokatbyråerna. Exempelvis sysslar

Vinge idag mer med större företagsförvärv och finansieringsjuridik mot att de tidigare sysslat med

fastighetsaffärer.

Utifrån Grönros sätt att definiera vad som är en tjänst skulle dock advokatbyråerna få sägas

fortfarande tillhandahålla samma typer av kärntjänster. Advokatbyråernas kärntjänst är

fortfarande att tillhandahålla juridiskt kunnande. Denna kärntjänst genomförs vanligtvis av endast

en eller ett fåtal advokater vilket följer av advokatens självständiga funktion i en professionell

byråkrati, vilket diskuterats i struktur avsnittet. Av detta följer att kärntjänsten i allmänhet kan

genomföras på ett tillfredsställande sätt av en liten, lika väl som en stor byrå.

Samtidigt menar Grönroos att ett företag måste ta hänsyn inte bara till kärntjänsten utan även till

de hjälptjänster och stödtjänster som också innefattas i bastjänstepaketet. Dessutom måste de ta

hänsyn till det utvidgade tjänstepaketet, det vill säga hur tjänsten utförs. Frågan är då huruvida

byråernas bastjänstepaket förändrats, respektive om det utvidgade tjänstepaketet ändrats.

Nya hjälptjänster är de större byråernas satsningar på mer sekreterarservice till sina advokater,

deras möjlighet att utveckla en kundtjänst för att hjälpa sina klienter och också deras stöd genom

olika IT-lösningar. Mintzberg skulle beteckna det som att de utvecklat the support staff, den del,

förutom the operating core, som enligt Mintzberg kan kallas utvecklad i en professionell

byråkrati. Nya stödtjänster är lite svårare att hitta.

Det är däremot lättare att hitta de stora advokatbyråernas möjligheter att stärka sitt utvidgade

53 Porter, Michael (1985)
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tjänstepaket. Exempelvis har de större byråerna förbättrat sättet som de tillhandahåller tjänsten på

indirekt, genom de juridiska bibliotek som de kan hålla sig med. Genom att de olika kontoren kan

hjälpa varandra har de också en möjlighet att ta in flera och större fall samtidigt, utan att för den

skull förlora kapacitet på de ärenden de redan har. De kan också erbjuda en bättre tillgänglighet

än tidigare, och har genom sin höga lönsamhet råd att kosta på sig högre löner till sin personal

och på så sätt rekrytera de bästa juristerna. De större byråerna har dessutom en god möjlighet att

erbjuda diverse utbildningar till sina anställda som gör att kompetensen på juristerna ytterligare

ökar i förhållande till de mindre byråerna. Genom sin storlek, har firman också fler anställda som

har en samlad kunskap, vilken kommer alla klienter till godo. Ju fler som tidigare haft en speciell

typ av fall, desto bättre blir hela byrån på att tillhandahålla bästa möjliga konsultation. Detta

utvidgade tjänstepaket leder i slutändan till att klienten kan få ett så tillfredsställande jobb som

möjligt utfört.

Den samlade förändringen av advokatbyråernas tjänsteerbjudande kan sägas ha gett effekter på

två plan, ett kunskaps plan och ett psykologiskt plan. Den viktigaste förändringen för byråerna är

att deras kunskapsnivå ökar genom att byrån blir större. Genom att byrån växer skapas

möjligheter för den enskilde juristen att specialisera sig och öka sin kunskapsnivå inom ett

område. Att kunskapen är viktig för advokatbyråerna kan kopplas till advokattjänstens komplexa

natur och som förklarats, att den professionella byråkratiska organisationens grundas i

standardisering av kunskap. Det verkar dock svårt för byråerna att på kort sikt utnyttja denna

kompetens ökande möjlighet. Specialiseringen innebär nämligen samtidigt att den enskilde

advokaten skall ändra sina rutiner, i den mening att han måste gå från att vara generalist till

specialist. Om de kompetens ökande möjligheterna skall utnyttjas maximalt bör det också

innebära strukturella förändringar för byråerna. Lyckas byråerna öka sin specialisering ges dock

möjligheter att samtidigt öka priset för de erbjudna tjänsterna. Kopplingen exemplifierades genom

att Vinge tillskrev sina högre debiteringar än tidigare till deras fokusering på specialiserad high

end juridik.

Förutom de större byråernas möjligheter att öka kunskapsnivån kan också identifieras att

psykologiska effekter också bidragit till byråernas möjligheter att idag ta ut ett högre pris. Det

framkom exempelvis att det många gånger är omöjligt för en klient att avgöra en tjänsts reella

värde, vilket Porter också beskrivit genom att poängtera vikten av signalering. Det gör genom

service management synsättet, att klientens upplevelse av tjänsten blir central för vilket pris som

kan tas ut. Ett annat sätt att utnyttja den strategiska möjligheten i priset är att, som Normann,

utveckla prissättningens strategiska betydelse för byråns positionering på marknaden. Det går inte

att bortse från att byråerna genom högre priser, attraherar ett visst marknadssegment. I och med

priset sänder de ut en viss signal till marknaden och de potentiella klienterna. Exempel på signal

är att det höga priset borgar för en extra hög kvalitet på de tjänster som erbjuds, eller att

klienterna kan känna sig säkra på att få den bästa rättshjälp som finns att få på marknaden. Mats
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Engstrand på Delphi & Co poängterade exempelvis att chefer ofta vänder sig till en större byrå för

att inte behöva försvara sitt val. Det blir helt enkelt en ansvarsförsäkring att vända sig till en av de

största byråerna. Ytterligare en aspekt av detta resonemang blir att de företag som främst är

benägna att betala prispremium för att få den bästa kvaliteten på tjänsten och som dessutom har

råd att betala är de större företagen. För att nå högre lönsamhet ansåg dessutom samtliga

intervjuade byråer att det krävdes större klienter, vilket är vad de erhåller genom sina relativt

högre priser.

5.2.4 Differentieringsdrivare
Ett sätt att analysera hur byråernas differentieringsstrategier ändrats är genom att studera

vilka förändringarna är i differentieringsdrivarna, vilket kan sägas vara advokatbyråns

möjlighet att öka värdet för sina klienter.

Skalfördelar (Economies of scale) - Den tydligaste förändringen i skalfördelar som kunde ses

hos byråerna var deras möjligheter att i större skepnad fokusera sin marknadsföring. Detta blev

tydligast hos Delphi & Co, som spenderat stora summor på att profilera sig som en advokatbyrå

man tänker på. Inga av byråerna verkade dock använt skalfördelarna för att därigenom ”spara

kostnader” på marknadsföringen, utan tvärtom verkade de samtliga nu satsa mer än tidigare.

Vinge verkar genom att vara störst vunnit både extra uppmärksamhet och prestige, vilket

tydliggjordes genom att vid intervjuerna upplevdes det som att de andra advokatbyråer ville

nämnas i relation till Vinge, de fungerade som en referens ram. Detta skulle kunna vara en följd

av att Vinge var först med att bli ”riktigt stora”. De kan så att säga ha vunnit en first mover-fördel

av att vara stora vilket medför positiva marknadföringseffekter.

Genom att en stor del av klienterna kommer till advokatbyråerna genom rekommendationer eller

genom andra former av kontakter verkar byråernas möjlighet att nå nya klienter öka av att de blir

större. Byråerna kan också genom skalfördelar uppnå en större kontaktyta med klienterna genom

sina geografiska förgreningar. Behöver en klient hjälp i en ny region kan den juridiska hjälpen

som tidigare gick till en lokal aktör nu bedrivas inom ramen för samma organisation. Storleken

ger också advokatbyråerna en möjlighet att sprida sina risker, vilket i sin tur i större utsträckning

möjliggör specialisering. Samtidigt har byråerna i mer eller mindre grad också ett bredare utbud

idag än vad de hade innan de började växa. Specialiseringen sker för den enskilda advokaten

medan bredden tillkommer den samlade byrån. Möjligtvis gällde detta inte Vinge som menade att

de inte är lika breda i sitt utbud idag som tidigare. Byråerna har också utnyttjat möjligheterna till

skalfördelar genom att skapa gemensamma resurser eller interrelationships. Exempelvis har

Vinge och Lagelöf & Leman gemensamt sekretariat i Stockholm för flera kontor.
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Lärandefördelar och överföring (Learning and spillovers) – Utifrån vad som framkommit om

den juridiska tjänsten tydliggörs hur viktig kunskap är för advokaterna. Mintzberg tydliggör också

att det speciella med den professionella byråkratin är möjligheterna till standardisering av

kunskap. Dessa aspekter indikerar att lärandefördelarna och överföring av kunskap är viktiga

begrepp för advokatbyråerna. Frågan är dock om lärandefördelar i högre grad kan utnyttjas i de

större byråerna än i små. Det kan då konstateras att de större byråerna har ökade möjligheter att

upprätta mallsystem och mail funktioner där kunskap kan överföras. Dessutom har samtliga

byråer också team som arbetar över kontorsgränserna i den större organisationen Detta skapar

möjligheter till att sköta uppgifterna både snabbare och med högre kvalitet. Samtidigt talar det

uppskruvade tempot för risk för kvalitetsförsämringar.

Integration – Den juridiska tjänstens värdekedja är som beskrivits samlad i advokatbyrån. Det

finns ingen del som byrån köper externt utan arbetet bedrivs av advokaterna i deras kontakt med

klienterna något som inte kan sägas ha förändrats genom att byråerna växt. Åtminstone har inte vi

definierat att byråerna uppnått några differentieringsfördelar genom integrering.

Policy beslut – Många av de differentieringsfördelar som tillkommit de större byråerna och som

beskrivits ovan kan också tillskrivas policy beslut från byråernas sida. Exempelvis har byråerna

ansett sig kunna satsa större resurser på utbildningar för sin personal när de blivit större och har

därigenom ökat den samlade kompetensnivån. Policy besluten som byråerna tagit är kan man

säga strategiska beslut fast på en mer konkret nivå. Exempelvis kan byråernas val att mer satsa på

affärsjuridik också ses som policy beslut.

5.2.5 Kostnadsfördelar
Kostnadsfördelar är inget som förknippas med tjänsteföretag och i synnerhet inte advokatbyråer.

Bilden förstärks också av att de intervjuade, i förvisso något skiftande grad, inte tänkte i termer av

effektivisering, det är intäkterna som styr inte kostnaderna. Även om ett företag driver en

differentierings strategi är det dock av intresse att tänka på möjligheterna att skapa

kostnadsfördelar.54 Har då möjligheterna till kostnadsfördelar ändrats i byråerna?

Skalfördelar (Economies of scale) - Tidigare studier har försökt visa på om det funnits

funktionella fördelar att vinna i en advokatbyrå och hur stora vinsterna kunde bli.55 Resultaten

visade på att det inte verkade finnas så stora vinster att göra. Vi tror dock att förändringar har

skett, som förändrar bilden av vilka skalfördelar som kan uppnås. En sådan förändrad

omständighet är exempelvis möjligheten att utnyttja Internet och övrig informationsteknologi.56

54 Porter, Michael (1985)
55 Winrot, Karin (1999)
56 Laden-Andersen, A (2000)
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Detta visade sig också på alla byråer vi undersökt genom att de idag använder Internet dagligen,

samt att de i stor utsträckning använder mallar som har sparats i olika databaser. På Delphi & Co

har de dessutom anställt en knowledge-manager för att kontrollera den nya tillgången till

information och döpt sin databas med mallar till Rättskällan, kanske för att visa på dess betydelse.

Dessa hjälpmedel påverkas nästan inte alls av antalet som använder dem. Det är alltså fasta

kostnader men trots detta varnade Mats Engstrand på Delphi & Co för att man inte ska glömma

de driftskostnader som dessa system alltid medför. Vi tror dock att kostnadsbesparingar kan göras

och att de kan vara av betydande storlek. I Delphi & Co fall rör sig nog Mats Engstrands oro

främst kring två saker, dels att Delphi & Co är i inledningsfasen av att bygga upp sina databaser,

vilket medför en initial hög kostnad och dels att de idag inte uppnått den storlek de vill genom att

de inte anställt färdigt. I Malmö är Delphi & Co idag nio delägare men bara två biträdande

jurister, detta ska jämföras med att Mats Engstrand sa att de ville nyanställa minst tio nya

biträdande jurister. De biträdande juristerna är sedan också de som är minst erfarna och som

använder databaserna mest, vilket gör att kostnadsbesparingarna kan bli större i framtiden.

Ytterligare ett område där byråerna kan kostnadseffektivisera har vi sett framförallt i Vinge och

Lagerlöf & Leman men vilket borde vara möjligt även för Delphi & Co och det är att byråerna

gått samman till ett bolag med centrala funktioner. Detta medför att byråerna inte behöver ha

dubbla antal receptionister vid till exempel två kontor och så vidare. En kostnad som inte heller

rör sig i takt med att byråerna ökar sin output.

Lärandefördelar - Då en advokats arbete nästan uteslutande är av komplex och kunskapsintensiv

karaktär är erfarenhet en central källa när det gäller att utföra ett gott arbete.57 Detta visar sig

bland annat genom att byråerna har olika taxor beroende på vilken befattning juristen har inom

byrån, det vill säga om det är en delägare eller biträdande jurist. Har juristen en större kunskap är

de mer värda för klienterna, framförallt för att kvaliteten blir hög, men också genom att ett ärende

går snabbare. Detta visar klart och tydligt att det finns möjlighet till kostnadsbesparingar att göra

beroende på vilken erfarenhet en person har och vilken uppgift de utför.

För att ytterligare skaffa sig lärande fördelar kan byråerna låta sina delägare främst ägna sig åt

bara en typ av fall till exempel fastighetsrätt eller arbetsrätt. På Vinge och Lagerlöf & Leman har

de specialistgrupper och på Delphi & Co har de kompetensgrupper för att bland annat öka sin

erfarenhet på respektive rättsområde. Understrykas bör att det inte är för att öka lärandefördelen

som byråerna de facto har förändrat arbetsorganisationen, men det är inte desto mindre en positiv

(bi-)effekt.

57 Winrot, Karin (1999)
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Slutligen är frågan i vilken takt/ratio som kostnaderna minskar för varje gång man fördubblar

antalet tillfällen en viss uppgift genomförts. Här pratas inte om exakt likadana uppgifter utan en

uppgift som håller sig inom en någorlunda definierad ram, till exempel en viss sorts avtal. För att

kunna bestämma detta krävs omfattande studier och frågan är om det är relevant att ta reda på.

Den viktigaste informationen är nog att advokatbyråerna bör uppmärksamma och utnyttja

möjligheterna till lärande fördelar.

Kapacitet - Kapacitet handlar om att kunna maximera genomflödet av ärenden i en advokatbyrå

för då kan alla byråns kostnader fördelas på fler ärenden. Detta görs då genom att byrån tar in så

många fall som möjligt. Detta är en effekt som blivit tydlig inom samtliga byråer, det vill säga

idag klarar de av i princip vilka fall som helst och behöver inte tacka nej till ett ärende utifrån

kapacitetsbrist. Man ska dock vara medveten om att allt arbete på en advokatbyrå görs av

människor och att dessa bara kan arbeta ett visst antal timmar per dag. Detta gör att prioriteringar

av ärenden måste göras, eller att juristerna helt enkelt måste arbeta fler timmar per dag, en vanlig

företeelse på framförallt byråernas Stockholmskontor.

Sitter då inte de större byråerna med stor outnyttjad kapacitet i de perioder som det inte kommer

in så många ärenden? Detta borde vara ett problem inom de flesta branscherna men inte i

advokatbranschen på grund av en kombination av svag konkurrens och höga inträdesbarriärer,

vilket leder till att byråerna får en ”aldrig” sinande ström av nya ärenden.

Kostnadsfördelar och kostnadseffektivisering
Att det inte talas i termer av kostnads effektivisering på advokatbyråer är kanske inte så konstigt,

men frågan är hur medvetna de är på byråerna om fenomenen och effekterna. Vi tror framförallt

att de omedvetet påverkas av dessa aspekter när de för en diskussion rörande till exempel om de

skall växa eller inte.58 Samtidigt tror vi att byråerna genom att vara mer medvetna om denna sida

hade kunnat utnyttja effektiviseringsmöjligheterna och därigenom nå högre lönsamhet. Det vill

säga byråerna hade kunnat driva kostnadsbesparingarna längre genom att bli medvetna om vilka

kostnader som är goda respektive dåliga.59

Vi har sett att byråerna fått högre lönsamhet. Vi vill slutligen belysa ytterligare en aspekt som

också förklarar varför lönsamheten har ökat som den har gjort. Detta är att en

differentieringsstrategi också kan leda till kostnadsbesparingar.60 Vad vi har sett är att alla de

kostnadsdrivare vi identifierat ovan också figurerat i service management- och

differentieringsanalysen. Detta tror vi har varit en bidragande effekt till att lönsamheten har ökat

58 Mintzberg, Henry (1983)
59 Grönroos, Christian (2000)
60 Porter, Michael (1985)
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som den har gjort det vill säga genom att byråerna har uppnått en dubbel effekt. Ett sådant

samband mellan kostnadsdrivarna och differentieringsdrivarna är ett samband att söka efter men

som förmodligen är väldigt svåra att hitta.

5.2.6 Lönsamheten
I problemdiskussion angavs att ett sätt att bekräfta om ett företag lyckats i sitt strategival är

genom att titta på lönsamheten. Enligt Porters sätt att resonera borde då högre lönsamhet indikera

på en tydligare strategi. Vi har dock inte några tydliga ekonomiska data som anger vilken

lönsamheten är och har varit i byråerna. Och vi ser inte heller lönsamheten i sig som det

avgörande måttet på om strategierna är lyckade eftersom det på sin höjd kan fungera som en

indikator. Av intervjuerna framgick dock att samtliga av de undersökta byråerna anser sig ha fått

en markant bättre lönsamhet de senaste åren. Denna bild bekräftades också av advokatsamfundet

som angav att lönsamheten generellt är större för stora relativt små byråer.
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6 Slutsatser

Utgångspunkten för denna uppsats var ett fenomen i en tidigare relativt oföränderlig bransch.

Advokatbyråerna har idag ändrat både sin traditionella inriktning, mot att allt mer inrikta sig på

affärsjuridiska tjänster, och går samtidigt mot en utveckling av större byråer. Genom att

undersöka de förändringar som kunde iakttas i de större byråerna var syftet att analysera

effekterna för struktur och strategi.

En första slutsats är att strukturen verkar sätta ramar för vilken typ av strategi som kan väljas för

ett företag. Det som framkommit i analysen är mer specifikt att det enda strategivalet för den

professionella byråkratin är att differentiera sig. Detta beror på att de professionella byråkratierna

inte vinner konkurrensfördelar genom att pressa kostnader utan på att tillhandahålla en komplex

tjänst grundad på hög kunskap. Detta förhållande påverkar också de strategival som en växande

professionell byråkrati kan göra. Så länge strukturen är den av en professionell byråkratis kommer

strategivalet således vara det samma, oavsett storlek. Detta skiljer sig till viss del mot de

antaganden som vi hade inledningsvis eftersom strukturen verkar ställa större begränsningar på

strategivalen än vad vi trott.

Vad som däremot identifierats är att de större advokatbyråerna samtidigt som de vuxit verkar ha

tydliggjort sina strategival i ett led för att öka sina konkurrensfördelar. I de studerade

advokatbyråerna verkade detta kunna kopplas till att storleken spelar roll för vilka klienter som

byråerna kan vända sig till. Vi skulle till och med vilja säga att byråerna genom sitt tydligare

strategival sökt sig till ett nytt marknadssegment. Detta segment består av stora och i många fall

internationella företag. Den tydligare differentieringen har advokatbyråerna uppnått genom att

bland annat förbättra det utvidgade tjänstepaketet. Detta lyckades de större byråerna med genom

att med storleken kunna specialisera sig och därmed uppnå en högre kunskapsnivå hos sina

advokater. Byråerna har också lyckats differentiera sig genom att med storleken lyckas skapa ett

namn för sig. Att vända sig till en stor byrå blir till en försäkring för företagen genom att

klienterna har svårt att bedöma den juridiska tjänsten både på förhand och efterhand. En slutsats

är således att det centrala för en professionell byråkrati, inte bör vara att fokusera på generella

strategival, som på ett plan blir ganska ointressant genom att valet är givet, utan det centrala bör

vara vilka klienter som den professionella byråkratin vill vända sig mot och differentiera sig

därefter.

Vad vi har sett genom att studera våra fallföretag som startade sin växtprocess vid olika
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tidpunkter är att dessa också har olika utvecklade strukturer. Byråerna går mer och mer ifrån den

klassiska definitionen av professionell byråkrati och mer mot någon annan form, möjligtvis en

divisionaliserad form. Detta gör också att man minskar de interna transaktionskostnaderna som

uppkommer när många ska fatta beslut tillsammans. Två saker skall dock tilläggas att när vi talar

om att strukturen påverkar strategi gör den det direkt men att när det gäller det omvända så pratar

vi om ett längre tidsperspektiv. Den svenska processen har idag pågått i 20 år och man vågar nog

påstå att processen inte är avslutad när det gäller vad för struktur advokatbyråerna kommer att ha,

det ligger ju i sakens natur att en process är något som är fortgående. Det andra som skall tilläggas

är att strukturen fortfarande sätter gränser även i framtiden. Det vill säga idag får fortfarande

advokatbyråerna räknas som professionella byråkratier genom att advokatrollen ger vissa

förutsättningar för hur strukturen ser ut. Kopplingarna mellan struktur och strategi som visat sig i

de studerade byråerna, kan tydliggöras illustrativt, med en koppling på kort sikt och en koppling

på längre sikt (se figur 6.1).

Vi kan också konstatera att Mintzbergs uppfattning om att makt är det som avgör hur ett företags

struktur skall se ut inte räcker för att förstå varför en organisation ser ut som den gör. Därför har

transaktionskostnadsteorin en kompletterande funktion genom att se på vilka effektivitetsvinster

byråerna kan få och i förlängningen vilken lönsamhet byråerna kan uppnå. Detta illustrerades

bland annat av att man på byråerna var medvetna om att delägarna skulle få mycket mindre att

säga till om när man växte, men att det inte oroade dem utan att lönsamhet prioriterades i stället.

Tydligen är pengar i vissa sammanhang viktigare än att få bestämma över organisationen. Det blir

då viktigt att reflektera över vad makt kan vara, och att man kan skilja på olika sorters makt.

Williamson sade, vilket också stämde överens med våra observationer, att i den mest effektiva

kollektivt ägda organisationsformen, peer-groups, avstår delägarna från viss makt, då de ordnar

sig i en hierarki. Det gäller dock inte all makt utan syftar till dagliga administrativa sysslorna. I

den nya strukturen som har formats i advokatbyråerna passar peer-groups speciellt bra, då de

förenar hierarkins effektivitet med en behållning av den makt som är viktig för dem. Förändringar

som har ägt rum har dock inte varit så stora, eftersom advokater fortfarande behöver äga sina

byråer men frågan är hur det hade sett ut om det inte varit så. Tendensen enligt oss är dock att

delägarna är beredda att ge upp makt för pengar.

Strategi Struktur

På längre sikt

Direkt påverkan

Figur 6.1 Observerat samband mellan strategi och struktur
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7 Avslutande diskussion

En avslutande diskussion behandlar ett par aspekter som framkommit genom analysen men inte

direkt är kopplade till uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges också förslag på framtida

forskningsuppslag.

Standardiseringen av kunskap gör att man kan likna en advokatbyrå vid ett sjukhus eller den

övriga rådgivningsbranschen. Dessa exempel skiljer sig dock åt genom att strategierna för ett

sjukhus och en advokatbyrå inte ser likadana ut, särskilt inte i Sverige där nästan all sjukvård är

offentlig. I USA finns däremot en större privatsektor och det gör att man säkert där kan dra viss

lärdom av de effekter vi har sett. Strategisidan mellan advokatbyråer och den övriga

rådgivningsbranschen tror vi nog är mer lika och om detta är skäl nog för att tro att effekterna bör

vara liknande tål att diskuteras. Detta framförallt genom att man kan ha olika ägandeformer inom

de olika branscherna. Vi öppnar därför dörren för att folk ska hitta andra möjliga organisationer

som kanske skulle uppvisa samma effekter som vi sett i advokatbranschen, utifrån att de kan

betecknas som professionella byråkratier. Ytterligare en slutlig tanke kan vara att man genomför

en omvänd tankeprocess och ser på ett sjukhus och hur detta är strukturerat för att se vad en

advokatbyrå kan lära sig av detta, allt inom ramen för den professionella byråkratin.

Ett uppslag till vidare forskning på detta område skulle också vara att utgå ifrån de stora utländska

advokatbyråer som Linklaters är ett exempel på, med syftet att se hur de svenska byråernas

framtida strategier och strukturer kan se ut. Det skulle också vara intressant att med dessa byråer

som utgångspunkt studera närmare de möjligheter till kostnadseffektiviseringar som vi funnit i de

svenska byråerna. En fråga som vi är intresserade av att se besvarad är hur långt effektiviseringen

kan göras utan att göra avkall på byråernas värdeskapande unikhet.

Våra tankar var från början att strukturen på något sätt påverkar strategivalet. Vi har sedan sett att

advokatbyråerna håller på att genomgå en strukturell förändring när de växer, beroende på de

orsaker vi har diskuterat ovan. Frågan som man kan ställa sig är då samma som den vi ställde oss

inledningsvis men utifrån den nya strukturen. Det vill säga på vilket sätt påverkar denna nya

struktur strategivalen för framtiden. Vi undrar då om byråerna fortfarande är hänvisade till en

differentieringsstrategi eller om andra alternativ, till exempel en lågkostnadsstrategi, öppnar sig

genom den nya strukturen. Vad som ytterligare kan funderas över är hur mycket strukturen kan

förändra sig på längre sikt, vilket får oss att ställa oss frågan; hur kommer framtidens advokatbyrå

att se ut?
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9 Bilagor

Bilaga 1 - Frågeformulär till advokatbyråerna

• Tillväxtrelaterat
1. Varför har ni valt att växa?

2. Hur väljer ni att växa?

• Strategirelaterat
3. Vad har ni för:

• mål?

• vision?

4. Diskuterar ni er byrås strategi?

5. Hur sker dessa diskussioner?

6. Vem bestämmer strategin?

7. Hur ser er strategi ut för framtiden?

• Kostnadsrelaterat
8. Hur har era OH-kostnader per advokat ändrats genom att ni blivit större?

9. Kan ni utnyttja er storlek på ett sätt som gör att ni får kostnadsbesparingseffekter

(skalfördelar)?

• Prissättning
10. Vad avgör priset ni kan ta ut? Har ni olika pris beroende på val av advokat?

11.Ser ni era klienter som priskänsliga?

12.Vad i ert tjänsteerbjudande är det som gör att kunden anser att värdet på tjänsten

blir extraordinärt?

• Klienter
13.Vilka är era klienter?

14.Hur sker rekryteringen?

15.Har klienterna ändrats de senaste åren?

• Organisationen
16.Hur påverkar delägarsystemet en stor organisation?

17.Hur sker beslutsfattandet?

18.Hur ofta träffas alla delägare/advokater?

19.Har den enskilda advokaten något inflytande på arbetsfördelningen?

20.Om inte, vem har inflytandet?

21.Är det bra att en advokat styr advokatbyrån?

22.Är det svårt att styra andra advokater?

23.Hur fria är advokaterna (kontoren) i förhållande till organisationen?
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24.Vilken är relationen delägare/advokat, advokat/bitr. jurist?

25.Hur påverkas miljön och arbetstempot av storleken på byrån?

26.Hur påverkas kapaciteten, bufferttid?

27.Vad innebär omorganisationen från specialistgrupper till projektgrupper?

• Arbetsuppgifter
28.Till vilken grad dyker ‘samma’ fall upp?

29.Hur skiftar efterfrågan under året?

30.Vilka möjligheter finns till rutinisering och mallar?

31.Har tjänstens utformning förändrats?

• IT
32.Hur använder ni er av informationssystem?

33.Hur sker kommunikationen?

34.Vad har Internetsatsningen berott på?


