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SAMMANDRAG 
Forskare och praktiker har under de senaste decennierna påpekat hur införandet av 

management, det vill säga en företagsinspirerad styrtrend inriktad på organisationsskapande, 

styrsystem samt chefskap, förändrar advokatyrket. Advokatyrket har länge präglats av 

autonomi medan införande av nya managementidéer ofta inneburit chefskap och styrning. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur nya managementidéer tar sig uttryck 

som styrlogik på advokatbyrån Holmgrenhansson för att undersöka om dessa nya 

managementidéer kolliderar med tanken om profession som styrande logik. Definitioner av 

management, profession samt två faktorer för en möjlig kollision har utvecklats till en 

analysmodell där begreppen chefskap, organisationskapande, styrsystem, autonomi, 

målkonflikt samt rollkonflikt har analyserats. Semistrukturerade intervjuer med åtta 

respondenter på advokatbyrån Holmgrenhansson har genomförts. Resultatet av studien är att 

management på Holmgrenhansson tar sig uttryck i ett tydligt chefskap, ett 

organisationsskapande samt genom olika styrsystem. Studiens slutsats är att en kollision inte 

uppkommit då vissa uttryck för management har integrerats med professionen som styrande 

logik då individuella mål har kombinerats med gemensamma mål. Denna lösning i form av en 

integrering har i studien benämnts målintegration. 
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1 INLEDNING 

1.1 ADVOKATYRKET I FÖRÄNDRING 

”Advokatbyråerna måste idag organisera sig på ett annat sätt än tidigare. Utmaningen för 

framtidens advokater blir att balansera behovet av omvärldsanpassning och samtidigt 

vidmakthålla yrkets professionalism och status i samhället” (Anne Ramberg, Advokaten nr 3, 

2012). Detta citat från Advokatsamfundets generalsekreterare uppmärksammar hur en 

förändring av advokatyrket håller på att ske då advokatbyråerna måste organisera sig på ett 

nytt sätt. Även forskare har uppmärksammat denna förändring och menar att nya 

managementidéer, det vill säga en företagsinspirerad styrtrend inriktad på 

organisationsskapande, styrsystem samt chefskap, alltmer införs (Winroth, 1999, s.171, Hall, 

2012, s.28). Winroth (1999) beskriver managements intåg i advokatyrket under det senaste 

decenniet genom att påstå ”Nya främmande incitament såsom management börjar knacka på 

dörren till detta traditionella yrke” (Winroth, 1999, s.2). Dessa nya managementidéer kan ta 

sig i uttryck på många sätt i olika branscher, exempelvis genom målstyrning, resultatenheter 

och kvalitetsstyrning (Hall, 2012, s.28). Målstyrning är en metod för decentraliserad styrning 

av chefer och arbetsgrupper i företag eller förvaltningar (NE, 2013).  Resultatenhet är en 

organisatorisk del inom ett företag, till exempel en division eller en serviceenhet, med 

resultatansvar (NE, 2013). Kvalitetsteknik är metoder, arbetssätt och strategier för ständig 

förbättring av kvalitet på varor och tjänster där kvalitetsstyrning ofta används som 

övergripande benämning på alla metoder och aktiviteter som används inom kvalitetstekniken 

(NE, 2013). Dessa begrepp är bara några få exempel på nya managementidéer. Influenser utav 

nya managementidéer syns även i Sverige genom de ändringar som skett av 

aktiebolagsformen sedan 1977 fram till 2007. 2007 ändrades aktiebolagslagen så att ingen 

skillnad längre skulle göras på advokataktiebolagsverksamhet och annan 

aktiebolagsverksamhet då en specialregel om personligt betalningsansvar togs bort och det 

därmed blev lättare att driva advokatverksamhet i företagsform (Aktiebolagslagen 1:3, 2007). 

 

Advokatyrket anses vara ett av de äldsta exemplen på ett professionellt yrke, då autonomi och 

kunskap är av stor betydelse för advokaters yrkesutövning (Abbott, 1988, s. 102-103). Ett 

professionellt yrke anses ha en hög grad av autonomi samt en formell och långvarig 

utbildning med legitimation (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, s. 36-37, Reed, 1996, 
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s.582-586, Abbott, 1998, s. 102-103). Den professionella styrlogiken inom advokatbyråer har 

bestått av en hierarkisk styrning av advokater med etiken som vägledande faktor (Östergren & 

Sahlin-Andersson, 1998, s. 36-37). Denna styrlogik står nu inför de förändringar som både 

praktiker och teoretiker tagit upp, nämligen att nya managementidéer införs som styrlogik 

(Winroth, 1999, s.171). Forskare har dock poängterat att nya managementidéer i många fall är 

svårtillämpade i yrket då management som styrande logik inte anses lämpa sig inom 

advokatyrket. Det pågår en debatt om det finns en möjlig kollision mellan advokaters höga 

grad av profession och nya managementidéer (Winroth, 1999, s.12-13). Anledningen till 

denna diskussion är att advokater traditionellt sett har varit vana vid ett självstyre vilket ofta 

har resulterat i en bottentung organisation med professionen som styrande logik (Shafer et al., 

2002, s.50-51). Samtidigt har nya managementidéer istället ofta inneburit en högre grad av 

styrning från ledningen istället ifrån professionella (Mintzberg, 1993). Vissa forskare menar 

då att en kollision kan uppkomma då en ökad grad av management i vissa fall kan leda till en 

kollision mellan management som styrande logik och de yrkesutövandes tidigare 

professionellt styrda logik (Freidson, 1984, s.10).  

 

Utifrån ovan förda problematik kan det konstaterats att en förändring sker inom advokatyrket 

och att management blir ett allt tydligare inslag inom yrket. Vidare följer att en möjlig 

kollision skulle kunna uppstå då sammankopplingen mellan nya managementidéer och 

professionell yrkesutövning sker. Denna studie har därför fokuserats på denna möjliga 

kollision av styrlogiker inom advokatyrket. Holmgrenhansson AB är en advokatbyrå som 

startade 2009 med ledorden att driva affärsjuridik på ett nytt sätt (Holmgrenhansson, 2012). 

Visionen med advokatbyrån är driva aktiebolaget som vilket konsultbolag som helst samt att 

frångå de traditionella advokatbyråernas struktur av organisationen (Realtid, 2012, Dagens 

juridik, 2012). Då advokatbyrån skiljde sig från mer traditionella advokatbyråer genom en 

modern organisationsstruktur med tydliga influenser av nya managementidéer ansågs den 

lämplig för studien och valdes till studieobjekt.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka uttryck tar sig management som styrlogik inom advokatbyrån 

Holmgrenhansson? 

• Kolliderar dessa nya managementidéer med tanken om professionen som styrande 

logik på advokatbyrån Holmgrenhansson? 
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1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur nya managementidéer tar sig uttryck 

som styrlogik på advokatbyrån Holmgrenhansson för att undersöka om dessa nya 

managementidéer kolliderar med tanken om profession som styrande logik. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras definitioner och teorier kring management och profession. 
Vidare följer en presentation av forskares teorier kring den möjliga kollisionen mellan 
management och profession. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och analysmodell 
för den fortsatta studien.  

2.1 MANAGEMENT 
Management är ett brett begrepp som kan ta många uttryck i olika organisationer (Winroth, 

1999, s.12-13 ). Hall (2012) tar exempelvis upp begreppen målstyrning, resultatenheter och 

kvalitetsstyrning för att förklara moderna managementidéer. Däremot kan budgetering och 

styrning i största allmänhet inte anses vara management då begreppet i så fall blir urvattnat. 

Nya managementidéer ska istället förstås som en tidsbunden trend men med förankring i äldre 

idéer. (Hall, 2012, s.28) Managementbegreppet påverkas alltså över tiden, dels av den 

ekonomiska utvecklingen och dels av den politiska utvecklingen (NE, 2012). Ett försök till 

avgränsning och definiering av management blir därför nödvändig. 

 

Fayol (1916) var en av de första i historien som beskrev management och har kallas för fadern 

av management (Fayol, 1916, s. XIII). Fayol (1916) definierar management som: Att planera, 

organisera, utöva chefskap, samordna och kontrollera (Fayol, 1916, s.19-23). En annan känd 

teoretiker på området är Taylor (1911). Han definierar management som ett verktyg för att 

säkra maximal framgång för arbetsgivare såväl som för arbetstagare. Detta görs genom att 

bestämma vad som ska uppnås och sedan genom att se till att detta uppnås på ett så effektivt 

sätt som möjligt (Taylor, 1911, s.3). En del av denna definition handlar om att bestämma vad 

som ska uppnås och kan jämföras med Fayols (1916) definition om att utöva chefskap. Från 

dessa två definitioner förstås också att management är ett verktyg för att sätta upp mål och 

processen att nå dessa. En mer nutida definition av management är att det är aktiviteter för att 

driva organisationer (Watson, 1994). Denna definition är dock vid och kräver ytterligare 

definition av vad dessa aktiviteter kan tänkas vara. Ytterligare en nutida definition av 

management kommer från Deetz (1992) som liknar management vid politik. Författaren 

menar att management är en slags ideologi som fått fäste i organisationer i allt högre grad och 

tar sig uttryck i form av begrepp, resonemang och tillämpningar av företagets verksamheter 
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(Deetz, 1992, s.222). Denna definition är inte lika vid som Watsons (1994) men är fortfarande 

något otydlig med hur dessa tar sig uttryck i organisationen. Hall (2012) beskriver 

management som en företagsinspirerad styrtrend främst inriktad på organisationsskapande 

och styrsystem för att styra och effektivisera verksamheten (Hall, 2012, s.28). Denna 

definition av management är tydlig och nutida men så som alla nutida forskares definitioner 

utelämnar även Hall (2012) chefskapet som en faktor av management. I studien kommer 

därför Halls (2012) definition av management användas i kombination med Fayols (1916). 

Management kan då definieras som en företagsinspirerad styrtrend inriktad på 

organisationsskapande, styrsystem samt chefskap.  

 

2.2 PROFESSION 
Det finns tvister kring användningen av ordet profession samt problem kring identifieringen 

av professionen. Detta innebär att det blir extra viktigt att ta fram kriterier för att kunna 

identifiera profession samt vad det egentligen innebär (Freidson, 1986, s. 20-21). Kriterierna 

för hur profession ska definieras skiljer sig dessutom ofta åt från olika länder och tidpunkter 

vilket gör det svårt att ta fram generella utmärkande drag (Winroth, 1999, s.7-12).  

 

Shafer et al. (2002) definierar profession utifrån fem karaktäristiska drag nämligen 

professionell gemenskap och tillhörighet, social skyldighet, tron på självreglering, 

professionellt engagemang samt en hög grad av autonomi (Shafer et al., 2002, s. 48).  Även 

Reed (1996) uppger att en hög grad av autonomi är något som ingår i begreppet profession 

(Reed, 1996, s.582-586). Östergren & Sahlin-Andersson (1998) definierar även profession 

såsom att professionellas yrkesutövande ska grundas i en vetenskaplig och beprövad praxis 

(Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, s. 36-37). Detta konstaterar även Reed (1996) då han 

definierar begreppet profession genom att jämföra vissa yrken som kräver en specifik 

teoretisk och praktisk bas för att kunna utföras. Den teoretiska kunskapen är ofta fastställd 

och härstammar från vetenskapliga institutioner där yrkesutövare erhåller sig kunskapen efter 

en längre period av studier på hög nivå (Reed, 1996, s.582-586). Även Abbott (1988) 

beskriver att den teoretiska kunskapen utgör en viktig faktor för klassificeringen av profession 

(Abbott, 1998, s. 102-103). Mintzberg (1993) menar att den professionella byråkratin präglas 

av en dominerad samling professionella med lång utbildning vilken utmärks av en 

standardisering av de professionellas kunskap. De standarder och rutiner som skapas för 

arbetet sätts upp genom forskning och utbildning som bedrivs av de professionella och inte 
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utav organisationens chefer (Mintzberg, 1993). De professionella präglas även av etiken som 

medföljer deras yrke och förväntas därmed ta ett etiskt ansvar för sitt arbete (Östergren & 

Sahlin-Andersson, 1998, s. 36-37). I denna förklaring förstås att ett självständigt arbete tillåts 

professionen på grund av den kunskap och etik som krävs inom yrket. Profession kan 

sammanfattningsvis därför definieras som ett yrke med hög grad av autonomi som kräver en 

formell och långvarig utbildning med legitimation.  

 

2.3 DEN MÖJLIGA KOLLISIONEN MELLAN PROFESSION OCH MANAGEMENT 
Forskare har uttalat sig om att en möjlig kollision mellan profession och management inom en 

organisation kan ske. Shafer et al. (2002) beskriver att en bidragande faktor till denna möjliga 

kollision kan vara organizational pressure inom organisationen. Det kan exempelvis handla 

om ökade krav och mål från organisationen som leder till en minskning av autonomin hos de 

professionella och därmed försämrar de professionellas integritet. För att exemplifiera 

organizational pressure som bidragande faktor till kollisionen beskrivs hur byråkratiseringen 

av läkaryrket ofta har försvagat läkares autonomi. Läkare har då tvingats prioritera 

organisatoriska mål såsom vinstmaximering eller kostnadskontroll istället för professionella 

mål såsom autonomi, kunskap samt medicinsk vård. Forskarna menar att denna potentiella 

oenighet mellan professionella och organisatoriska värden utgör en faktor till en möjlig 

kollision mellan management och profession (Shafer et al., 2002, s. 50). Freidson (1984) 

hävdar i enighet med Shafer et al. (2002) att professionella känner tillhörighet med sina 

kollegor och sitt yrke samtidigt som de tenderar att utföra motstånd mot överordnades 

chefskap och målstyrning. Freidson (1984) menar att professionella vill styra sitt eget arbete 

med egen utformade standarder för att hålla en hög grad av autonomi (Freidson, 1984, s.10). 

Freidson (1986) studerar profession inom typiska professionella branscher där olika 

organisationer har genomgått en organisationsförändring. Han uttalar sig om att det är 

organisationsförändringens påverkan på de professionellas autonomi som kan komma att leda 

till en möjlig kollision (Freidson, 1986, kap 6). Forskarna Hood & Peters (2004) samt 

Gregory (2007) menar att det kan ske en möjlig kollision mellan management och profession 

då de nya managementformerna kan resultera i goal displacement. De menar att en utbyggnad 

av kontrollsystem kan resultera i ett överdrivet fokus av kontroll vilket kan leda till att 

kärnverksamheten tar skada (Hood & Peters, 2004, s. 267-282, Gregory, 2007).  
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Även Winroth (1999) hävdar att det kan uppkomma en kollision mellan management och 

profession. Hon menar att en organisationsform som liknar ett företagstänk inte alltid 

stämmer överens med advokaternas yrkesidentitet. De professionella styrs ofta av andra 

normer än de som satts upp av organisationen. De professionella normerna har de 

professionella tillägnat sig under sin utbildning och sin erfarenhet från sitt arbete. Winroth 

(1999) menar att ett professionellt beteende som advokat då inte alltid harmoniserar med 

beteendet som en organisationsmedlem (Winroth, 1999, s.203). Detta stärks av forskarna 

Sitkin & Sutcliffe (1991) då de beskriver problematiken som en rollkonflikt för 

professionella. Den professionella rollen föreskriver andra normer och beteenden än rollen 

som organisationsmedlem (Sitkin & Sutcliffe, 1991 s. 241-268). Winroth menar att det kan 

uppkomma problem då det främsta sättet att avancera inom byrån alltid har varit genom att 

visa prov på individualitet (Winroth, 1999, s.203).  

 

Greenwood & Lachmans (1996) forskning skiljer sig från ovan redovisade forskning. De 

menar att den centrala frågan kring en möjlig kollision handlar om hur professionella anpassar 

sig till nya organisationsformer. Forskarna menar att de professionella vill stanna kvar i deras 

traditionella roller som präglas av en hög grad av autonomi. De menar vidare att om dessa 

traditionella roller förändras i och med att en omorganisering sker med nya omständigheter 

kan en kollision uppkomma då de professionella inte anpassar sig till de nya 

organisationsformerna. Forskarna menar att om nya organisationsformerna integreras i redan 

existerande former av organisationen kan en kollision mellan management och profession 

undkommas. Greenwood & Lachman (1996) studerade hur de professionella på en specifik 

advokatbyrå reagerade på förändringar av de traditionella organisationsformerna. Studien av 

denna advokatbyrå visade att de professionella formerna och de traditionella 

organisationsformerna förändras i takt med att nya omständigheter integrerades och därmed 

påverkade de gamla formerna. De former av partnerskap och profession som redan fanns 

förändrades i samband med att de nya organisationsformerna kom att ingå och integreras i 

advokatbyrån samtidigt som en del av de traditionella formerna fortfarande fanns kvar. 

Genom att behålla en del av de traditionella formerna i den omvandlade organisationen kan en 

kollision mellan den traditionella professionen och de nya organisationsformerna inom en 

organisation alltså undvikas (Greenwood & Lachman, 1996, s. 567-568). Även Bennis (1966) 

beskriver att en av de centrala frågorna kring en möjlig kollision handlar om problemet kring 

att integrera de individuella målen med de organisatoriska målen. Han beskriver vidare att 

risken för en möjlig kollision ökar då de professionella i högre grad tenderar att följa sina 
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professionella mål än organisationens gemensamma mål. Bennis (1966) beskriver att då 

yrkesutövande med en hög grad av profession kan tendera att visa mer lojalitet till deras 

professionella mål än de organisatoriska målen så är det av stor betydelse att en integration 

sker mellan dessa. Genom att utföra denna typ av integration kan en kollision mellan 

management och profession undvikas då de professionella yrkesutövande inte ställs inför 

dilemmat att välja vilka mål de ska visa lojalitet för (Bennis, 1966, s. 256-261).    

 

2.4 SAMMANFATTNING OCH ANALYSMODELL 
Utav den teoretiska referensramen följer att studiens definition av management beskrivs som 

chefskap, organisationsskapande samt styrsystem. Studiens definition av profession innebär 

en hög grad av autonomi samt en bred teoretisk och praktisk kunskapsgrund med legitimation. 

Studiens teoretiska referensram leder till att två faktorer för en möjlig kollision går att 

urskilja. Den första faktorn har i studien valts att benämnas som målkonflikt och har tagits 

fram utifrån både Shafer et als. (2002) och Freidsons (1984) beskrivning av vad som kan 

komma att leda till en möjlig kollision mellan management och profession. Shafer et al (2002) 

beskriver att andra mål och krav från organisationer kan strida mot de mål som traditionellt 

präglat ett yrke med hög grad av profession och kan då resultera i en möjlig kollision. 

Freidson (1984) menar att en möjlig kollision mellan management och profession kan 

uppkomma då den professionellas individuella ansvar kan komma att strida mot ledningens 

uppsatta mål och prioriteringar. Den andra faktorn är skapad utifrån Winroth (1999) och 

Sitkin & Sutcliffe (1991) som beskriver hur en kollision kan uppstå då den professionella i sin 

yrkesroll föreskriver andra normer och beteenden än i rollen som organisationsmedlem. Detta 

kommer i studien benämnas tillsammans under faktorn rollkonflikt. Ett exempel för dessa två 

faktorer för kollisionen mellan management och profession kan vara då ledningen för ett 

sjukhus sätter upp nya vinstmaximerings mål som strider emot läkarens professionella mål 

och leder till en målkonflikt. Detta kan leda till att läkaren känner en rollkonflikt mellan sin 

professionella och sin organisatoriska roll och riskerar därmed en möjlig kollision mellan 

management och profession inom organisationen. 

 

Av ovan förda resonemang följer att en kollision mellan management och profession kan 

uppstå. De faktorer som studiens teoretiska referensram resulterat i kan sammanfattas i en 

analysmodell som består av tre individuella tabeller som visar de valda definitionerna av 

management, profession samt de två faktorerna för en möjlig kollision mellan management 
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och profession. Analysmodellen har använts som ett verktyg för att beskriva och analysera 

hur chefskap, organisationskapande, styrsystem samt autonomi tar sig i uttryck på 

Holmgrenhansson. Dessa uttryck för management och profession har sedan analyserats 

utifrån faktorerna rollkonflikt och målkonflikt för att kunna analysera och dra slutsatser om 

huruvida en möjlig kollision mellan management och profession föreligger på 

Holmgrenhansson.  

 

     
Management 
Chefskap  
Organisationskapande  
Styrsystem 
 
 
Figur 1. Analysmodell bestående utav tre individuella tabeller över definitionen av management, 
profession samt de två faktorer som studien kommit fram till kan komma att skapa en möjlig kollision.  
 

Möjlig Kollision 
Målkonflikt 
Rollkonflikt 

Profession 
Autonomi 
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3 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta kapitel följer en redogörelse och motivering av de val som gjorts under studiens gång 
samt en genomgång av de begränsningar och ställningstaganden som gjorts.  

3.1 VAL AV METOD  
För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie då denna typ av studie anses 

vara lämplig när forskare vill utforska respondenters beteenden och erfarenheter (Ghauri & 

Grønhaug, 2005, s.110-111). Saunders (2009) beskriver att ordningsföljden av intervjufrågor 

kan varieras mellan olika respondenter med en semistrukturerad intervjumetod (Saunders et 

al., 2009, s. 320-321). Därmed valdes en semistrukturerad intervjumetod då strukturen av 

intervjuerna kunde varieras efter den känsla som intervjun med respondenten gav.  

 

3.2 VAL AV STUDIEOBJEKT 
Studieobjektet valdes i en bransch där graden av profession var hög och management var 

relativt nytt. Det fanns flera branscher där detta påstående var sant, bland annat inom lärar-, 

läkar- och advokatbranschen men den senare valdes då advokatbranschen utsatts för en 

modernisering samtidigt som ett visst motstånd bland advokater fanns gentemot detta (Hall, 

2012, s.9, Winroth, 1999, s.12-13). 2007 skedde även en lagändring av aktiebolagslagen 

gällande advokataktiebolag då en specialregel om personligt betalningsansvar togs bort och 

det därmed blev lättare att driva advokatverksamhet i företagsform (Aktiebolagslagen 1:3, 

2007). Detta gjorde att ämnet just på en advokatbyrå blev ytterligare mer intressant att 

studera. Detta resulterade i att advokatbyrån Holmgrenhansson valdes till studieobjekt i och 

med att advokatbyrån startades som ett aktiebolag 2009 och hade en modern 

organisationsstruktur som skiljde sig från den traditionella advokatbyrån bland annat genom 

ägarskapet.  

 

3.3 STUDIENS RESPONDENTER  
Samtliga åtta aktiva medarbetare på advokatbyrån Holmgrenhansson intervjuades. De 

medarbetare som var föräldralediga vid tidpunkten intervjuades av förståeliga skäl inte. 
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Grundarna intervjuades för att få information om uppbyggnaden av organisationen, hur 

management tog sig uttryck samt för att ta del av deras erfarenheter från tidigare arbeten. 

Grundarna hade lång erfarenhet av branschen och hade arbetat som advokat och delägare på 

stora advokatbyråer innan. Intervjuer genomfördes även med andra två advokater som båda 

hade erfarenhet från andra mer traditionella advokatbyråer sedan tidigare. De intervjuades för 

att få en inblick i hur de förhöll sig till advokatbyråns organisation samt till de nya 

managementidéerna. Intervjuer genomfördes slutligen med tre biträdande jurister och en 

ekonomiansvarig. Dessa intervjuer genomfördes för att beskriva och analysera hur 

Holmgrenhanssons organisation fungerade samt för att få en uppfattning om hur de anställda 

förhöll sig till dessa typer av managementidéer. Då tid inte har funnits för respondenterna att 

besvara samtliga frågor, eller då de inte velat eller kunnat svara på en fråga, har frågan 

antingen omformulerats eller ställts i efterhand i en uppföljning via mail. 

 

3.4 UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR  
Det utformades sammanlagt tre versioner av intervjufrågor som underlag för de olika 

grupperna grundare, advokater samt biträdande jurister och medarbetare. Intervjufrågorna 

anpassades efter respondenternas position inom organisationen då detta ansågs nödvändigt för 

att få fram bra information om Holmgrenhansson samtidigt som alla respondenter inte antogs 

kunna svara på alla frågor. Grundarna fick i större utsträckning svara på frågor såsom idéerna 

bakom företagandets grundande och de biträdande juristerna fick i större utsträckning svara 

på hur de upplevde dessa idéer. Med stöd av Grummitt (1980) valdes det att ställa öppna 

frågor till respondenterna då det gav en större möjlighet för respondenterna att ge ett så 

utförligt och omfattande svar som möjligt (Grummit, 1980). Samtliga intervjufrågor finns i 

bilaga 1. 

 

De inledande frågorna för samtliga respondenter handlade om management. För att avgöra 

om management fanns på advokatbyrån jämfördes resultatet mot studiens definition av 

management som handlar om chefskap, organisationsskapande, och styrsystem. För att kunna 

avgöra om och i vilken grad chefskap utövades på Holmgrenhansson lades det i begreppet 

vikt vid uttryck för exempelvis ett tydligt ledarskap, riktlinjer, råd, arbetsfördelning samt 

uppdelning av advokatbyrån. För att kunna avgöra om och i vilken grad organisationskapande 

fanns på advokatbyrån lades vikt på huruvida en vision genomsyrade bolaget, om en känsla 

försökte skapas eller om de arbetade för att organisera sig genom olika verktyg. För att kunna 
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avgöra om styrsystem fanns upprättade på Holmgrenhansson har det i begreppet lagts vikt vid 

om ett formulerat och accepterat tillvägagångssätt fanns, om konkreta mål gav uttryck för 

detta eller om en viss struktur kunde påverka ett beteende. Efter detta ställdes frågor till 

samtliga grundare och advokater i syfte att beskriva hur profession tog sig i uttryck hos 

advokaterna. I studien tar sig definitionen av profession sig uttryck i en hög grad av autonomi 

samt en bred teoretisk och praktisk kunskapsgrund med legitimation. För att avgöra om 

advokaterna hade autonomi lades det i begreppet vikt vid möjlighet till självstyre, 

bestämmanderätt, egen kontroll samt om de anställda kunde utveckla egna standarder. I 

begreppet bred teoretisk och praktisk kunskapsgrund med legitimation lades det betydelse vid 

formell kunskap, praktisk erfarenhet, fortbildning, samt de licenskraven som krävdes för att få 

titulera sig som advokat samt även de möjliga sanktionerna vid överträdelse. Till sist ställdes 

det frågor till samtliga respondenter i syfte att studera kollisionen mellan management och 

profession. För att kunna undersöka om en möjlig kollision mellan management och 

profession som styrande logik fanns på Holmgrenhansson jämfördes studiens resultat med de 

två faktorer, rollkonflikt och målkonflikt, som studien angivit skulle kunna orsaka en möjlig 

kollision.  

 

3.5 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE  
Intervjuerna genomfördes efter att ha byggt upp intervjufrågor utifrån den analysmodell som 

redovisats i kapitel två. Feedback från en opponentgrupp och handledare ledde till 

omformulering och redigering av vissa frågor. Motivet till frågorna övades sedan in för att 

kunna förklaras och förtydligas om en utveckling av dem skulle krävas. Efter detta utfördes 

en provintervju, där intervjufrågorna ställdes till en annan ekonomistudent, för att kunna 

identifiera tänkbara svar från de verkliga respondenterna för att därmed kunna utveckla och 

ställa följdfrågor. Resultatet av provintervjun blev att ett beslut togs om att banda intervjuerna 

samt att ställa varannan fråga till respondenterna för att lättare kunna delta i intervjuerna. Att 

banda intervjuer är något som Walsham (2006) tar upp som en fördel om respondenterna som 

i vårt fall sedan kom att citeras i studien (Walsham, 2006, s.323).  

 

Advokatbyrån kontaktades inledningsvis per telefon och ett möte bokades in på kontoret i 

Stockholm den 15/11- 2012. Mötet genomfördes för att presentera oss och studiens syfte samt 

för att få bättre kunskap om Holmgrenhansson och respondenterna. Mötet med grundarna var 

av ostrukturerad karaktär för att kunna samla information om arbetet på advokatbyrån. Mötet 
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med grundarna föreslogs utav Holmgrenhansson och underlättade då de hade bra kunskap om 

organisationen och kunde avsätta en intervjutid för samtliga aktiva medarbetare på 

Holmgrenhansson. De följande åtta enskilda intervjuerna genomfördes också på 

Holmgrenhanssons kontor i Stockholm. Intervjuerna utfördes under en och samma vecka 

under hösten 2012 och var cirka 30 minuter långa. Intervjuerna bandades då ett fritt samtal 

med respondenten lättare kunde upprätthållas. Respondenterna meddelades innan intervjuerna 

påbörjades att deltagandet var frivilligt, att svar på en fråga kunde utlämnas samt att intervjun 

skulle bandas. Vidare klargjordes hur många frågor och hur lång tid som intervjun beräknades 

ta. Till sist sades att intervjun skulle transkriberas och återkopplas till respondenten ifråga. 

Efter detta påbörjades intervjun. Intervjuerna kom sedan att transkriberas och resulterade i ett 

stort material som krävde en genomgång för att kunna utläsa likheter och olikheter i 

respondenternas svar. Efter detta strukturerades materialet utefter definitionerna av 

management och profession vilket också kom att bli strukturen för resultatkapitlet. Materialet 

kom sedan att löpande analyseras kring management, profession samt den möjliga 

kollisionen.  

 

3.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET  
För att erhålla ett tillförlitligt resultat om management, profession samt den möjliga 

kollisionen på Holmgrenhansson genomfördes intervjuer fram tills dess att en likhet i svaren 

erhölls och en mättnad därmed nåtts. Detta skedde först när alla intervjuer var bekräftade och 

samtliga aktiva medarbetare på Holmgrenhansson intervjuades därmed. För att säkra 

validiteten av studien eller för att mäta det som avsågs att mäta, genomfördes samtliga 

intervjuer med båda uppsatsförfattarna närvarande och deltagande (Saunders et al., 2009, 

s.157). Intervjufrågornas syfte och motivering genomarbetades för att kunna säkra att inga 

ledande eller avvikande frågor ställdes. För att förhindra jäktade svar bokades samtliga 

intervjuer på respondentens initiativ och den beräknade tidsåtgången meddelades i förväg. Då 

återkoppling via mail kunde ske i efterhand skedde inget bortfall från respondenternas svar. 

För att förhindra att respondenterna uttalade sig utifrån vad de trodde att deras chefer skulle 

ha uppskattat förklarades att inga namn skulle användas. Intervjuerna valdes även att 

genomföras på tumanhand för att förhindra att en diskussion med kollegorna skulle leda till 

samstämmighet. Därefter granskades respondenternas svar med ett kritiskt perspektiv för att 

kunna få ett så riktig resultat som möjligt. Då studien endast utfördes på en advokatbyrå och 

dessutom på en liten sådan blir resultatet av studien relativt begränsad (Saunders et al., 2009, 



  18 

s.327-328). Samma resultat behöver inte uppkomma om studien genomfördes igen eller av 

andra forskare då advokatbyråns organisationsutveckling samt branschens lagliga utveckling 

sker snabbt. Detta kunde tyvärr inte avhjälpas med anledning av den tidsram som präglade 

studien. En lägre reliabilitet behöver inte betyda en nackdel då studien endast avser att visa ett 

exempel på om en kollision mellan styrlogikerna kan uppstå och avser därmed inte att ge ett 

generaliserbart resultat. Studien kan istället bidra till teoriutveckling.  

 

3.8 STÄLLNINGSTAGANDEN  
Under studiens gång uppkom tre etiska frågor varav en av dessa frågor handlade om huruvida 

advokatbyråns riktiga namn skulle användas. Bakgrunden till detta var att studien vid 

publiceringen blev en offentlig handling. Med stöd av Saunders (2009) bör 

undersökningsmetoden inte skapa några vidare besvär, skada eller annan materiel skada för 

respondenterna (Saunders, 2009, s. 160). Denna fråga löstes genom en diskussion med 

grundarna där deras uttryckliga önskan var att advokatbyråns riktiga namn skulle framgå av 

studien. Ytterligare en etisk fråga som uppkom under studiens gång var om respondenternas 

riktiga namn skulle användas. Att använda riktiga namn är något som Walsham (2006) menar 

kan göra respondenter obekväma, speciellt om intervjuerna bandas (Walsham, 2006, s.323).  

Då befattningen snarare än namnet ansågs vara av betydelse för studien valde vi på grund av 

detta att inte använda respondenternas riktiga namn. Under intervjuerna diskuterades det även 

kring dokumentet The Holmgren Way som handlade om de visioner som grundarna arbetade 

med att ta fram. Grundarna delade med sig av tankarna kring dokumentet men då dokument 

inte var färdigställt ville de inte att innehållet skulle bli omskrivet i studien. Med detta i 

åtanke användes endast vetskapen om att ett sådant dokument var under produktion men 

innehållet användes inte. Trots avsaknaden av innehållet blev vetskapen om framtagningen av 

ett sådant dokument en viktig del av analysen då detta visade på tecken av styrning. 
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4 STUDIENS RESULTAT 

I följande kapitel presenteras inledningsvis advokatyrkets historia och följs sedan av det 
material som transkriberingen av samtliga intervjuer resulterat i. Materialet har strukturerats 
utefter analysmodellens olika definitioner av management och profession där den möjliga 
kollisionen ständigt är närvarande. 

4.1 ADVOKATYRKETS HISTORIA 
Sedan 1600-talet har det funnits ett advokatväsende i Sverige och anorna till advokaternas 

medverkan i rättsordningen är gamla. Advokatverksamheten i Sverige har handlat om att 

företräda klienter inför en domstol i olika tvister vilket har kommit att kallas den klassiska 

advokatverksamheten (Revborn, 2012). Advokatens uppgift är densamma idag som den var 

när advokatsamfundet startade. En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de 

uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed (Rättegångsbalken 8:4, 2012). 

Advokater arbetar under de etiska och vägledande regler som god advokatsed innebär 

(Advokatsamfundet, 2012). Denna advokatsed är än idag en central del av advokaters arbete 

och hör till yrkets kärna. Den klassiska strukturen inom advokatbyråer består av en hierarkisk 

ordning med erfarna delägare och advokater högst upp efterföljda av biträdande jurister 

(Advokatsamfundet, 2012). Traditionella advokatbyråer strukturerar ofta organisationen efter 

en låda i låda lösning där advokatbyrån är uppbyggd som ett kommanditbolag där varje 

enskild advokat har sitt eget aktiebolag och arbetar för sitt eget bevåg (biträdande jurist A & 

B). Motsatsen till denna organisationsstruktur är true partnership vilket innebär att den 

samlade vinsten fördelas jämnt mellan samtliga delägare på advokatbyrån (Affärsvärlden, 

2012, nr. 33).  

 

För att biträdande jurister ska kunna ta en juristexamen och söka arbete på en advokatbyrå 

krävs en fyra och ett halvt års universitetsutbildning. För att erhålla titeln advokat krävs 

ytterligare minst tre års praktisk verksamhet inom juridiken samt en avklarad utbildning i 

form av ett muntligt test för att därefter erhålla en advokatexamen (Advokatsamfundet, 2012). 

Juristen måste dessutom bli antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund för att erhålla 

den skyddade titeln advokat. För att bli delägare krävs att en advokat arbetat under en längre 

period på en advokatbyrå samt att personen blivit godkänd som samarbetspartner av de andra 
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delägarna. I advokatbranschen debiterar biträdande jurister och advokater ofta per påbörjad 

timme i sitt arbete och personens prestation samt klientens fakturering räknas i debiterade 

timmar (expow, 2012). 

 
Figur 2. Modell över Holmgrenhansson AB och dess organisation hösten 2012.   
 

4.2 CHEFSKAP PÅ HOLMGRENHANSSON 
Grundarna på Holmgrenhansson uppgav att en orsak till att det startade advokatbyrån var att 

de reagerat på hur deras tidigare advokatbyråer fungerat. De beskrev att de saknade ett tydligt 

chefskap och en annan form av vinstutdelning. De berättade om ambitionen att driva ett 

modernt konsultföretag och förändra den traditionella advokatbyrån. Ett uttryck för detta var 

att de kallade sig för grundare och inte för delägare. Grundare A beskrev 

organisationsstrukturen med att inledningsvis berätta att hon var VD för Holmgrenhansson 

och att bolaget hade en styrelseordförande som bestod av grundare B. Vidare förklarade hon 

att hon var affärsområdeschef för bolagsrätten och att de som arbetade inom bolagsrätt 

rapporterade till henne. Grundare B var istället affärsområdeschef för miljö- och 

fastighetsrätten och hade en grupp som rapporterade till henne. Grundare A uppgav dock att 

de två grupperna arbetade nära varandra trots denna uppdelning av affärsområden.  

 

”…här kan vi hoppa runt lite rent jobbmässigt mellan de olika grupperna och det tydliga 

chefskapet utgör inte något hinder för detta” – Biträdande jurist C 
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Samtliga medarbetare uppgav att det fanns ett tydligt chefskap på Holmgrenhansson. En 

biträdande jurist berättade exempelvis om situationen på andra advokatbyråer där det kunde 

finnas 60 delägare och därmed 60 chefer. En advokat uppgav exempelvis att ledarskapet var 

tydligt då grundarna ständigt klargjorde vad som skulle åstadkommas och vad ambitionen för 

advokatbyrån var. Hon berättade vidare att hon själv bestämde hur hon skulle gå tillväga för 

att utföra arbetet. Grundarna uppgav en liknande bild av chefskapet då de förklarade att de 

styrde och dirigerade vad som skulle uppnås men att de ville frångå detta. En advokat uppgav 

dock att cheferna på Holmgrenhansson inte pekade med hela handen något hon menade kunde 

förkomma på hennes tidigare advokatbyrå där även viss rädsla för cheferna kunde infinna sig.  

 

”Till skillnad från Holmgrenhansson råder det på andra advokatbyråer ett ledarskap som 

handlar mer om att vara självständig och det är mer ett ut i kylan klimat som råder”. 

 – Grundare A 

 

4.3 ORGANISATIONSKAPANDE PÅ HOLMGRENHANSSON 
Grundarna berättade att de hade en vision om att skapa en stark vi-känsla på 

Holmgrenhansson. De beskrev exempelvis att de arbetade med detta genom att benämna 

Holmgrenhansson som vår advokatbyrå. 

 

 ”… här jobbar vi för advokatbyråns plånbok, det är advokatbyråns pengar och det är 

advokatbyråns kostnader och vinst som vi delar på” – Grundare A 

 

Advokaterna uppgav att det fanns en låda i låda lösning på Holmgrenhansson vilket bidrog 

till en vi-känsla. Genom denna blev de mer tillmötesgående till att arbeta för en kollegas 

räkning om denna exempelvis skulle vara sjuk eller behövde vara hemma för vård av sjukt 

barn. Samtliga respondenter uppgav att de arbetade mycket i grupp på Holmgrenhansson. En 

advokat berättade att den traditionella advokatbranschen präglades av ett mer individuellt 

arbete men att hon personligen trodde mer på grupparbete såsom hon beskrev att de arbetade 

på Holmgrenhansson. Ytterligare en advokat uppgav att hon på Holmgrenhansson hade ett 

tydligare samarbete med sina kollegor och att hon ofta tillsammans med sin chef hade 

genomgångar av arbetet. Grundarna beskrev Holmgrenhansson som en advokatbyrå som inte 

byggdes på egen intjäning utan att klienterna var byråns klienter och att de tillsammans 

byggde bolaget för att kunna prioritera även andra intressen såsom familjeliv. Samtliga 
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respondenter uppgav att poängen med Holmgrenhanssons sätt att strukturera organisationen 

var att om det skulle uppstå ett problem så kunde någon annan rycka in och leverera det som 

klienten efterfrågade. Grundarna beskrev att de var emot individuella bonusar och provisioner 

då detta kunde skapa en rivalitetskänsla mellan de biträdande juristerna. Detta gav enligt 

grundarna ett system där medarbetarna endast ville arbeta med sådant som gav direkta pengar 

till dem själva och ville exempelvis inte förbereda ett föredrag då detta inte genererade pengar 

i sig själv. De förklarade detta genom ett exempel där en biträdande jurist på deras tidigare 

advokatbyrå kunde lägga beslag på allt arbete och sitta dygnet runt på kontoret samtidigt som 

en annan fick gå hem då denna inte hade tillräckligt att göra.   

 

”Den typiska kulturen är att flest timmar vinner samt att man jobbar jämt vilket leder till att 

man nästan är livegen på byrån” – Grundare A 

 

4.4 HOLMGRENHANSSONS OLIKA STYRSYSTEM 
Grundare A uppgav att de var emot individuella bonusar och provisioner då dessa var en 

förutsättning för en bra lön samt att det blir ohållbart i längden då medarbetarna inte alltid 

orkar arbeta i en så pass hög takt som dessa kräver. På Holmgrenhansson berättade grundarna 

att de istället hade marknadsmässiga löner och att de arbetade med en gemensam budget. Om 

denna budget, på cirka 1000 debiterbara timmar per biträdande jurist och advokat, uppfylldes 

så erhöll samtliga medarbetare en extra månadslön i slutet av året. Detta beskrevs av en 

advokat som true partnership, något som hon menade var relativt nytt och positivt inom 

advokatbranschen. En biträdande jurist förklarade att systemet med en gemensam bonus 

liknade vilket säljande företag som helst och gav de anställda en morot då alla fick en del av 

kakan. Samtliga advokater och biträdande jurister beskrev Holmgrenhansson som en platt 

organisation utan hierarki där alla arbetade under ett och samma paraply då de arbetade för 

samma mål och budget. De menade att denna låda i låda lösning var ett uttryck för 

advokatbyråns vision om att frångå den traditionella advokatbyråns struktur.  

 

Grundarna beskrev att befordringen på Holmgrenhansson inte handlade om delägarskap utan 

istället om att avancera till att bli affärsområdeschef. De beskrev vidare att detta 

befordringssystem handlade om att utvecklas och arbeta som expert eller chef istället för att 

bli delägare.  
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”Vi har startat advokatbyrån för att göra en skillnad och vill visa att man kan driva en 

advokatbyrå på det här sättet. Vi tror inte att nyckeln till att bedriva advokatverksamhet är 

ägandet” - Grundare A 

 
 
Grundarna beskrev att de var tydliga med den etik som de ville skulle prägla 

Holmgrenhansson. Denna etik handlade bland annat om advokatens roll som rådgivare med 

huvudsaklig uppgift att hjälpa klienter. Samtliga medarbetare uppgav även att 

Holmgrenhanssons värdegrund avspeglade sig i språket då alla försökte undvika krångliga 

och föråldrade uttryck som de menade att andra advokater använde. De beskrev vidare 

advokatyrket som en bransch med stark klädkod men menade att Holmgrenhanssons 

värdegrund avspeglades även i denna fråga och resulterade i en fri klädkod. Grundare A 

berättade ytterligare att denna värdegrund tog sig uttryck i arbetsmiljön då de ville skapa en 

god och gemensam stämning genom bland annat öppna landskap. En biträdande jurist 

berättade att Holmgrenhanssons värdegrund inte fanns nedskrivet men att grundarnas 

värderingar hade ärvts i synnerhet från advokaterna i hennes affärsområde. Grundarna 

förklarade också att värderingarna ännu inte fanns skriftligt men att de arbetade med att ta 

fram ett dokument kallat The Holmgren Way för att lättare kunna kommunicera ut budskapet i 

organisationen. 

 

4.6 AUTONOMI PÅ HOLMGRENHANSSON 
En grundare uppgav att det skedde en informell rådgivning av de biträdande juristerna på 

Holmgrenhansson.  Detta handlade om att vara närvarande för diskussion och rådgivning i 

olika ärenden och strategier. Hon uppgav vidare att en orsak till denna löpande rådgivning var 

att hon som advokat hade det rättsliga ansvaret över den biträdande juristen som hon 

samarbetade med i en process. Hon menade också att den informella rådgivningen var till 

fördel för klienten då detta gav den bästa nivån på det juridiska arbetet.  Även de biträdande 

juristerna uppgav att deras chefer var närvarande i de dagliga processerna och att det skedde 

en informell utvärdering av deras arbete. De uppgav att det skedde en direkt feedback från 

cheferna om vad som varit positivt och vad som kunde förbättras. Advokaterna beskrev 

däremot att en löpande rådgivningen möjligen skedde på möten om de pågående klienterna. 

De menade dock att då advokatbyråns storlek fortfarande var relativt liten så uppkom 

automatisk en bra uppfattning om hur de skötte sig. 
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Samtliga medarbetare uppgav att det på måndagar skedde ett möte där veckans planering 

lades upp. Grundarna beskrev vidare att det var främst de som gav direktiv om vem som 

skulle göra vad under den kommande veckan. Det kunde exempelvis handla om vilka 

processer som var aktuella eller om en av medarbetare skulle följa med på en affärslunch. 

Dessa direktiv gavs utifrån den diskussion grundarna tillsammans med medarbetarna tidigare 

hade haft under måndagsmötet om vilka som hade mycket respektive mindre att göra under 

perioden. Advokat C uppgav vidare att dessa måndagsmöten var ett bra tillfälle för att 

meddela om man hade mycket att göra och behövde avlastning. Hon beskrev vidare att om det 

kom in uppdrag riktade till henne personligen så kunde hon självständigt ta beslut om dessa 

om det inte fanns någon jävsproblematik. En annan advokat uppgav att det på måndagsmöten 

även diskuterades vem som var mest lämpad kunskapsmässigt för ett uppdrag. Samtliga 

advokater berättade om de krav på kunskap som kom från både advokatsamfundet och deras 

arbetsgivare Holmgrenhansson. De menade att det var av stor betydelse att erhålla en bred 

kunskapsgrund i sitt yrke samt att ständigt hålla sig uppdaterade med kunskaper inom yrket. 

Grundarna uppgav att de hade medarbetarsamtal en gång om året där de gick igenom hur 

arbetet gått samt hur medarbetarna vidare kunde utvecklas. Även advokaterna berättade om 

medarbetarsamtalet och menade att det var en gedigen genomgång där ett antal sidor med 

olika punkter genomarbetades. De beskrev vidare att de utvärderades utifrån den 

gemensamma budgeten som innebar att de individuellt skulle uppnå 1000 debiterbara timmar. 

Detta bekräftades även av en grundare som uppgav att det som utvärderas rent ekonomiskt var 

den gemensamma budgeten för att se om medarbetarna hade nått upp till det individuella 

målet. Advokaterna berättade att de fick ett större eget ansvar på Holmgrenhansson än vad de 

haft på sina tidigare advokatbyråer.  

 

 ”Grundarna är tydliga med vad vi ska göra men hur vi gör det spelar inte så stor roll och det 

ansvaret läggs över på oss” – Advokat C 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I följande kapitel presenteras en analys av de resultat som studien har kommit fram till. 
Kapitlet är analyserat och strukturerat utifrån den analysmodell som presenterats i kapitel 
två som bygger på studiens syfte. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur nya 
managementidéer tar sig uttryck på advokatbyrån Holmgrenhansson för att undersöka om 
dessa nya managementidéer kolliderar med tanken om professionen som styrande logik. Detta 
innebär att kapitlet inleds med analys av management och profession där den möjliga 
kollisionen löpande analyseras. Kapitlet avslutas med en diskussion av den analys som förts. 

5.1 CHEFSKAPET, EN MÖJLIG KOLLISIONSFAKTOR? 
Grundarna uppgav att advokatbyrån var uppdelad i två affärsområden, bolagsrätt och miljö- 

och fastighetsrätt, där de hade ett tydligt chefskap inom respektive område. Ambitionen om 

ett tydligt chefskap på Holmgrenhansson menade grundarna var en stor skillnad från deras 

tidigare advokatbyråer där chefskapet inte varit lika tydligt, något som samtliga advokater och 

biträdande jurister också berättade om. En advokat jämförde ledarskapet på Holmgrenhansson 

med sin tidigare advokatbyrå och såg en skillnad i form av ett mildare och mer närvarande 

ledarskap. En biträdande jurist förklarade skillnaden genom en liknelse med en traditionell 

advokatbyrå där det exempelvis fanns 60 delägare och därmed också 60 chefer. Samtliga 

medarbetare ansåg att chefskapet framgick av de direktiv om arbetsfördelning som kom från 

grundarna, något som grundarna ville frångå. En advokat beskrev vidare att grundarna i sitt 

chefskap gav henne en större frihet i arbetet än hon fått på hennes tidigare advokatbyrå då hon 

exempelvis kunde ta självständiga beslut om vissa klientuppdrag. Alla dessa exempel från 

Holmgrenhansson kan genom Fayol (1916) ses som ett uttryck för management i form utav 

ett tydligt chefskap då grundarna bland annat bestämmer arbetsfördelningen och styr vad som 

ska uppnås. Av teorin framgår att det tydliga chefskapet kan bidra till att medarbetarna får en 

tydligare samhörighet med organisationen då de får en förstärkt organisationsroll. Därmed 

ökar risken för att en rollkonflikt mellan den organisatoriska rollen och den individuella rollen 

sker. Detta kan kopplas till Sitkin & Sutcliffe (1991) och Winroths (1999) resonemang om att 

en rollkonflikt kan leda till en kollision mellan management och profession. Av resultatet 

framkommer att chefskapet består utav att sätta upp mål och riktlinjer men lämnar sedan 

advokaterna fria att bestämma hur dessa ska uppnås. Detta kan då ses som en integrering av 
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det gemensamma och individuella målet då det gemensamma målet uppnås genom 

advokaternas självständiga arbete. Det tydliga chefskapet kan därför bidra till att 

medarbetarna anpassar sig till integreringen av nya och traditionella organisationsformer då 

de får en tydligare samhörighet med organisationen samtidigt som de erhåller autonomi. Så 

länge chefskapet handlar om att sätta upp mål som alla medarbetare kan enas kring måste 

varken en målkonflikt eller en rollkonflikt därför ske. Detta förhållande stärker Greenwood & 

Lachman (1996) samt Bennis (1966) resonemang kring att en kollision kan undvikas genom 

att integrera nya och traditionella organisationsformer. Det starka chefskapet skulle dock 

kunna bli känsligt för advokatbyrån om cheferna skulle fatta dåliga beslut. Om makten och 

styrningen av medarbetarna missköts krävs att ledningen kan bytas ut. Då grundarna samtidigt 

är chefer och ägare finns dock inte denna möjlighet hos medarbetarna. Detta ger dem en 

svagare anställning än på en mer traditionell advokatbyrå där de kunde blivit delägare och 

erhålla viss makt och bestämmanderätt.  

 

5.2 ORGANISATIONSSKAPANDET, EN MÖJLIG KOLLISIONSFAKTOR? 
Grundarna uppgav att de arbetade för att åstadkomma en vi-känsla på Holmgrenhansson. 

Detta kunde ta sig uttryck bland annat genom strävan mot att klienterna skulle vara 

advokatbyråns klienter och inte en enskild advokats eller genom att ha öppna kontorslandskap 

för att skapa gemenskap. Även advokaterna uppgav att en vi-känsla präglade 

Holmgrenhansson och tog sig uttryck i grupparbete och i en organisation utan hierarki. Denna 

vi-känsla kan kopplas till Deetz (1992) definition av management. Här liknas management 

vid en ideologi som tar fäste i organisationen och skulle då kunna leda till ett 

organisationsskapande som återfinns i Halls (2012) definition av management. 

Holmgrenhanssons sätt att strukturera organisationen och skapa vi-känsla kan då liknas vid ett 

uttryck för att management finns på advokatbyrån. Systemet bygger dock på att alla 

medarbetare uppskattar och ställer upp för varandra och skulle fungerar sämre om detta inte 

var fallet. Det faktum att medarbetarna på Holmgrenhansson till viss del arbetar och presterar 

i grupp kan resultera i en rollkonflikt. Detta kan ske då rollen som organisations- och 

gruppmedlem skiljer sig ifrån rollen som professionell genom bland annat skillnader i normer 

och beteende (Sitkin & Sutcliffe 1991, Winroth, 1999). Dessa normer och beteenden handlade 

exempelvis om att arbeta mer som en organisationsmedlem och utgå ifrån organisatoriska 

normer och mål. Därmed kan det tolkas som att en rollkonflikt kan uppkomma mellan den 
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organisatoriska och individuella rollen på Holmgrenhansson och därmed ökar risken för en 

kollision mellan management och profession.  

 

5.3 STYRSYSTEMEN, EN MÖJLIG KOLLISIONSFAKTOR? 
Advokaterna uppgav att Holmgrenhanssons ekonomiska struktur skiljde sig ifrån låda i låda 

lösningen då de istället arbetade efter gemensamma budget- och provisionsmål. En advokat 

beskrev den ekonomiska strukturen på Holmgrenhansson som ett true partnership då vinsten 

delades av grundarna men att medarbetarna fick del av vinsten i form utav en extra 

månadslön. Detta liknar ett ekonomiskt styrsystem och kan därmed ses som ett uttryck för att 

management finns på Holmgrenhansson i liknelse med Halls (1212) resonemang kring 

management. Av resultatkapitlet framgår det att det ekonomiska styrsystemet består av en 

gemensam budget i form av debiterbara timmar. Detta kan resultera i en rollkonflikt då det 

ekonomiska styrsystemet innebär att medarbetarna på Holmgrenhansson till viss del är 

beroende medarbetarna för att uppnå det gemensamma budgetmålet. Detta kan ses som en 

förstärkt organisatorisk roll och kan då innebära en möjlig kollision mellan management och 

profession. Av studien följer att en rollkonflikt mellan den individuella och gemensamma 

rollen då kan uppstå i likhet med Sitkin & Sutcliffe, (1991) och Winroth (1999). Av resultatet 

följer att samtliga medarbetares individuella budgetmål måste nås för att den gemensamma 

budgeten ska uppnås. Därmed har en integration av de gemensamma och de individuella 

målen skett. Genom att integrera ett individuellt mål med ett gemensamt mål kan en kollision 

mellan management och profession undvikas såsom Greenwood & Lachman (1996) 

beskriver. De menar att en kollision kan undvikas om nya organisationsformer integreras i 

äldre organisationsformer. Studien visar att denna typ av integration har skett på 

Holmgrenhansson då alla professionella individuella mål måste uppnås för att det 

gemensamma organisatoriska budgetmålet ska kunna nås. Systemet kan dock leda till att vissa 

medarbetare presterar sämre och skor sig på andra vilket kan skada vi-känslan på 

advokatbyrån samtidigt som hela upplägget samt cheferna kan komma att ifrågasättas.  

 

Grundarna beskrev hur målet för medarbetarna på deras tidigare advokatbyråer var att 

ständigt avancera för att till sist bli delägare. Grundarna berättade vidare att målet om 

delägarskap genom ständigt avancemang inte existerade på Holmgrenhansson då de påstod att 

de inte hade en lika hierarkisk organisation. Grundarna uppgav att individuell befordring 

inom Holmgrenhansson istället skulle ske genom möjlighet till chefskap över ett 
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affärsområde. Detta kan tolkas som en målkonflikt vilket kan jämföras med Shafer et als. 

(2002) och Freidson (1984) resonemang kring organisatoriska påfrestningar då målet om 

chefskap skiljer sig mot målet att bli delägare. Från intervjumaterialet framgår dock att ett 

befordringssystem endast kommer bytas ut mot ett annat men inte att organisationen därmed 

kommer att blir hierarkilös. Det kommande befordringssystemet på Holmgrenhansson präglas 

istället mer utav en chefshierarki än en ägarhierarki. Ändringen av befordringssystem behöver 

då inte innebära en målkonflikt då det professionella målet att avancera fortfarande finns kvar. 

En ökad risk för kollision mellan management och profession behöver därför inte uppstå. 

Systemet leder dock, som tidigare nämnts, till en svagare ställning för medarbetarna jämfört 

med en traditionell advokatbyrå då makten i bolaget är fördelad till grundarna.  

 

Grundarna beskrev att de arbetade med ett dokument kallat The Holmgrenhansson Way som 

de menade var en form utav värdegrund. Dokumentet speglade deras professionella 

värderingar och den etik som de ville förmedla i organisationen såsom modernt språk, fri 

klädkod samt rollen som rådgivare till klienter. Dessa värderingar var tydliga i organisationen 

då samtliga medarbetare uttalade sig om värderingarna. Dokumentet kan ses som ett 

styrsystem i likhet med Hall (2012) för att utöva management i organisationen då grundarna 

ämnade använda dokumentet som en riktlinje för vad medarbetarna på Holmgrenhansson 

skulle utgå ifrån i arbetet. Dokumentet The Holmgrenhansson Way kan även ses som ett 

uttryck för profession inom advokatbyrån då dokumentet präglades av den värdegrund och 

etik som grundarna ville skulle forma advokatbyrån. Detta sätt att styra och harmonisera den 

etiska värdegrunden i bolaget kan leda till att medarbetarna anpassar sig till den gemensamma 

uppfattningen om vad etik på Holmgrenhansson innebär. Detta kan då leda till en förstärkt 

organisatorisk roll då gemensamma normer och beteenden i och med dokumentet har skapats. 

Detta kan då i likhet med Sitkin & Sutcliffe (1991) och Winroth (1999) leda till en rollkonflikt 

mellan den organisatoriska och den individuella rollen, vilket i sin tur kan leda till en ökad 

risk för en kollision mellan management och profession. 

 

5.3 MINSKNING AV AUTONOMIN, EN MÖJLIG KOLLISIONSFAKTOR? 
Samtliga grundare och biträdande jurister uppgav att det skedde en aktiv daglig rådgivning av 

de biträdande juristerna på advokatbyrån. Denna typ av rådgivning framställdes inte lika 

påtagligt av advokaterna då de menade att advokatbyråns måttliga storlek bidrog till att 

grundarna ändå hade en bra uppfattning om hur de arbetade. Denna skillnad kan bero på att de 
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biträdande juristerna inte hade en advokattitel eller en egen ansvarsförsäkring. Det rättsliga 

ansvaret för den biträdande juristens handlande faller istället på den ansvarige advokaten. 

Detta faktum kan vara en orsak till att grundarna valde att utföra en grundligare rådgivning av 

de biträdande juristerna än av advokaterna. Detta kan ses som ett uttryck för tanken om 

professionen som styrande logik.  Den dagliga rådgivningen som de biträdande juristerna får 

på plats av mer erfarna advokater kan jämföras med den utbildning som Mintzberg (1993) 

resonerat kring. Tänkvärt att notera är dock att denna skillnad på graden av löpande 

rådgivning hos de biträdande juristerna och advokater kan bero på Holmgrenhanssons storlek. 

En av advokaterna menar nämligen att den informella utvärderingen i form utav en löpande 

rådgivning inte behöver vara lika framträdande hos advokaterna då storleken på advokatbyrån 

möjliggör för grundarna att få en bra uppfattning om hur de arbetar. 

 

Samtliga respondenter uppgav att det skedde en arbetsfördelning och planering av 

klientuppdrag varje måndag på ett gruppmöte där grundarna i diskussion med medarbetarna 

fördelade ut olika arbetsuppgifter. Advokaterna påstod i samstämmighet med grundarna att de 

fick tydliga direktiv om vad som skulle uppnås men att hur de uppnådde detta var upp till var 

och en. Advokaterna gav därmed en möjlighet till att själva bestämma utformningen av sitt 

arbete utifrån sina breda kunskapsgrund. Detta är något som samtliga advokater nämner då de 

uppgav att en bred kunskapsgrund samt att löpande utveckla denna kunskap var av stor 

betydelse för deras yrkesutövning. Detta stämmer överens med Abbotts (1988) samt Reeds 

(1996) definition av profession som menar att denna teoretiska kunskap utgör en viktig del av 

begreppet. Av studien framgår att denna styrning i form av arbetsfördelning och utvärdering 

av medarbetarna på Holmgrenhansson leder till viss begränsning av medarbetarnas självstyre, 

vilket strider mot Freidsons (1984) påstående om att professionella ofta vill styra sitt eget 

arbete. Av studiens resultat följer dock att grundarna endast bestämmer vad som ska uppnås 

men tillåter medarbetarna att själva ta beslut om hur detta ska uppnås. Detta innebär att 

medarbetarna till viss del har autonomi i sin yrkesutövning då de ges fria tyglar att bestämma 

arbetets tillvägagångssätt. Detta kan ses som ett uttryck för att den professionella styrlogiken, 

hur arbetet utförs, har integrerats med nya managementidéer, direktiv om vad som ska 

uppnås. Genom att integrera en del av de traditionella professionsformerna med de nya 

managementidéerna kan en kollision undvikas i enlighet med Greenwood & Lachman (1996) 

och Bennis (1966).  
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5.4 DISKUSSION 
Studien har resulterat i sju olika förhållanden för en möjlig kollision mellan management och 

profession. Chefskapet, det ekonomiska styrsystemet och arbetsfördelningen verkar inte leda 

till en kollision då en integration mellan nya managementidéer och tanken om professionen 

som styrande logik har skett. Av studien följer ytterligare två förhållanden som bedöms 

neutrala för en möjlig kollision mellan management och profession. Holmgrenhanssons 

befordringssystem har som tidigare nämnts endast bytts ut ifrån att avancera genom 

delägarskap till att avancera genom chefskap. Att bli chef speglar därmed fortfarande en 

advokats individuella mål om att avancera, såsom delägarskapet tidigare gjorde. Därmed 

anses detta befordringssystem neutralt för diskussionen kring en möjlig kollision. Styrningen 

av de biträdande juristerna kan även anses som neutralt för en möjlig kollision då det av 

studien framgår att de inte i lika stor utsträckning påverkas av nya managementidéer då de 

enligt lag inte har samma möjligheter till autonomi i sin yrkesutövning. De resterande två 

förhållanden, organisationskapandet och styrsystemet The Holmgrenhansson Way, pekar för 

en potentiell kollision. Av resultatet följer dock att dessa två förhållanden verkar vara 

uppskattade av medarbetarna. Frågan är hur detta kan komma sig då teorin beskriver hur 

professionella istället brukar ta avstånd från dessa typer av styrning och kontrollering. Det 

första av dessa två förhållanden är den organisationskapande vi-känslan. En möjlig förklaring 

till denna uppskattning kan vara att de som söker sig till advokatbyrån värdesätter de 

möjligheter som vi-känslan innebär för organisationen Holmgrenhansson. Ett uttryck för 

dessa möjligheter är exempelvis rimliga arbetstider som tillåter ett familjeliv samt bättre 

möjligheter till vård av sjukt barn genom att överlämna ett klientuppdrag till en kollega. Det 

andra av dessa två förhållanden är styrsystemet The Holmgrenhansson Way. Styrsystemet kan 

tänka uppskattas av medarbetarna på Holmgrenhansson då de kan ha vänt sig till 

advokatbyrån just därför att de inte känt sig bekväma i den traditionella advokatbyrås 

organisationsform. Styrsystemet förmedlar då endast den organisation som Holmgrenhansson 

står för. Av detta följer att dessa två förhållanden inte verkar leda till en kollision då de istället 

har ett uppskattat värde hos medarbetarna.   
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6 SLUTSATSER 

I följande kapitel presenteras inledningsvis de slutsatser som studien resulterat i och följs 
sedan av en diskussion kring studiens begränsningar och fortsatt forskning.  

6.2 SLUTSATSER 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur inslaget av management tar 

sig uttryck på advokatbyrån Holmgrenhansson för att undersöka om nya managementidéer 

kolliderar med tanken om profession som styrande logik. Av studien framgår att management 

tar sig i uttryck på fem olika sätt; genom ett tydligt chefskap, en organisationsskapande vi-

känsla, ett befordringssystem, ett ekonomiskt styrsystem samt genom styrsystemet The 

Holmgrenhansson Way. Studien har visat att det finns fem förhållanden som påverkar den 

möjliga kollisionen mellan management och profession samt två förhållanden som har en 

neutral ställning. Inom tre av dessa förhållanden verkar en integrering mellan individuella och 

gemensamma mål ha skett. Inom chefskapet har styrning integrerats med autonomi. Inom det 

ekonomiska styrsystemet har individuellt mätbara debiterade timmar integrerats i ett 

gemensamt budgetmål. Inom arbetsfördelningen har styrning integrerats med autonomi. De 

två förhållanden som av studien visats neutrala är befordringssystemet och styrningen av de 

biträdande juristerna. De resterade två förhållandena, styrsystemet The Holmgrenhansson 

Way och den organisationskapande vi-känslan, är riskfaktorer för en möjlig kollision mellan 

management och profession. Dessa verkar dock inte leda till en kollision på grund av en 

acceptans hos medarbetarna. Av studien framgår det därmed att en kollision mellan 

management och profession som styrande logik på advokatbyrån Holmgrenhansson inte 

föreligger. Studiens resultat innebär att en parallell kan dras till forskarna Greenwood & 

Lachmans (1996) samt Bennis (1966) studie om integration av nya och traditionella 

organisationsformer. Denna lösning har efter studiens genomförande valts att benämnas som 

målintegration.  

 

6.3 BEGRÄNSNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING 
Denna studie har genomförts endast på en advokatbyrå och en jämförelse med en annan 

advokatbyrå har inte gjorts. Detta innebär att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om 



  32 

studien hade genomförts på en annan advokatbyrå med andra respondenter. Detta leder till att 

ett generellt resultat från studien inte kan dras. Detta har dock inte varit möjligt under den 

tidsram som rått men behöver inte innebära en nackdel då studien endast visar ett exempel på 

hur en integration kan förhindra en kollision mellan management och profession. Studiens 

trovärdighet hade ytterligare stärkts genom en fysisk närvaro eller observation av hur 

Holmgrenhansson arbetar med management under en längre period. Detta hade återigen inte 

varit möjligt med hänsyn till tidsaspekten. Denna studie har begränsats till att endast använda 

studiens valda definitioner av management och profession. Om vi hade valt en vidare 

definition av profession eller av professionell styrlogik och samtidigt valt en snävare 

definition av management kunde möjligen ett annat resultat ha uppkommit. Valet av en så 

pass liten advokatbyrå som Holmgrenhansson kan också ifrågasättas då en studie på en större 

advokatbyrå möjligen hade visat ett resultat på tydligare inslag av nya managementidéer. Det 

skulle därför vara intressant att genomföra en studie på en större mer traditionell advokatbyrå 

där nya managementidéer införts. Kollisionen mellan nya managementidéer och professionen 

som styrande logik skulle eventuellt bli mer framträdande där. Möjligen skulle en sådan 

studie då överrensstämma mer med tidigare studier. Storleken på Holmgrenhansson vägs dock 

upp av det faktumet att management var ett så pass tydligt inslag på Holmgrenhanssons då de 

hade en ambition om att skapa en nystartad och modern advokatbyrå för att förändra 

advokatvärlden. Resultatet av denna studie skulle kunna vara av intresse för andra 

advokatbyråer som vill integrera nya managementidéer med den traditionella professionella 

styrlogiken.  
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8 BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE TILL GRUNDARNA 

 
1. Hur har ni tänkt när ni har byggt upp verksamheten?  

 
2. Hur arbetar ni för att bedriva chefskap på Holmgrenhansson? 

 
3. Hur arbetar ni för att skapa en advokatbyrå präglad av er vision?  

 
4. Hur arbetar ni för att förmedla och implementera er vision på Holmgrenhansson?  

 
5. Beskriv betydelsen av kunskap i advokatyrket både för dig själv samt för dina 

medarbetare?  
 

6. Hur följer ni upp och utvärderar medarbetarnas prestationer samt när skedde senast en 
utvärdering av en medarbetares prestation?  

 
INTERVJUGUIDE TILL ADVOKATER 

 
1. Hur upplever du att chefskap bedrivs på Holmgrenhansson? 

 
2. Hur upplever du att Holmgrenhanssons vision skapas på advokatbyrån? 

 
3. Hur upplever du att Holmgrenhanssons vision förmedlas och implementeras?  

 
4. Beskriv betydelsen av kunskap i advokatyrket både för dig själv samt för dina 

medarbetare?  
 

5. Hur upplever du att du utvärderas av dina chefer?  
 

6. När skedde det senast en uppföljning av ditt arbete på advokatbyrån? 
 
 

INTERVJUGUIDE TILL BITRÄDANDE JURISTER OCH MEDARBETARE 
 

1. Hur upplever du att chefskap bedrivs på Holmgrenhansson?  
 

2. Hur upplever du att Holmgrenhanssons vision skapas på advokatbyrån?  
 

3. Hur upplever du att Holmgrenhanssons vision förmedlas och implementeras?  
 

4. Hur upplever du att du utvärderas av dina chefer?  
 

5. När skedde det senast en uppföljning av ditt arbete på advokatbyrån?  


