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Advokatfirmaer er for a
Danske advokatselskaber er dårlige
til at sælge sig selv.
De bør være langt
dygtigere til at
differentiere sig
fra hinanden,
hvilket i sidste
ende kan gavne
omsætningen

■■ ADVOKATER
Af Thomas Zigler

O

m man hedder Kroman
Reumert, Bech-Bruun,
Gorrissen Federspiel eller
Plesner, kan være et fedt, mener advokatbranchens største
kunder.
De enkelte advokatselskaber
har utroligt svært ved at profilere sig selv og gør meget lidt
ud af at komme i medierne og
ad den vej profilere deres navn
og kompetencer.
Det viser en undersøgelse,
som Bullseye Communications har lavet. Danske
Advokater erkender, at der
fortsat er lang vej at gå, mens
advokatfirmaet Bech-Bruun
ikke ser et problem i, at advokatfirmaer opfattes som
meget ens.

Er spild af tid
“Generelt er det stadig en
utrolig konservativ branche,
som stort set ikke kommunikerer til omverdenen. Det anses

ofte for spild af tid eller endda
som en degradering. På grund
af et fravær af kommunikation
er det svært for erhvervsklienterne at adskille de forskellige
advokatfirmaer fra hinanden
og få et hurtigt, klart indblik
i, hvilken værdi advokaterne
skaber,” siger kommunikationsrådgiver Lasse Gammeljord, Bullseye Communications, der har specialiseret sig

i advokaternes eksterne kommunikation.
Han har en mangeårig fortid i advokatbranchen, blandt
andet i Ret & Råd og flere advokatfirmaer.

Rigtigt at være ens
Hos advokatfirmaet BechBruun, mener man ikke, at det
er et problem, at man er ens i
branchen.

FAKTA Vejvisere til de bedste advokater
 vis man vil have at vide, hvilke advokatfirmaer, der
H
er de bedste til eksempelvis it, finans eller fusioner og
overtagelser, er hjemmesiderne Legal500.com eller
chambersandpartners.com gode at starte på.
■■ Ifølge magasinet, International In-house Counsel,
anvender over halvdelen af verdens søgende selskaber
chambersandpartners.com, når de søger kontakt til
advokater over nettet, mens næsten en fjerdedel
anvender Legal500.com.
■■ På Legal500.com, under Danmark, finder man rankings
på de bedste hjemlige advokatselskaber under forskellige hovedkategorier.
■■

zigler

“Jeg tror ikke, det gør så meget, at vi er ens, jeg tror, at det
skal være sådan,” siger Randi
Bach Poulsen, der er managing partner i advokatfirmaet
Bech-Bruun, og fortsætter:
“Det går meget på tilliden
mellem klienten og advokaten. Jeg tror ikke, at klienten
har et stort behov for, at vi skal
markere os i pressen.”

Det handler om brandet frem
for enkeltpersoner,
mener Randi Bach Poulsen,
managing partner
i Bech-Bruun. Arkivfoto: PR

Firma frem for person
Randi Bach Poulsen tror, at
kunderne lægger vægt på,
at de arbejder sammen med
et firma i stedet for enkeltpersoner. Derfor gælder om
at skabe et brand i stedet for
kendte enkeltpersoner. For 20
år siden gik man til advokaten,
fordi man kendte ham, mens
man nu går mere efter firmaet,
fordi det repræsenterer kompetencer, man har behov for.
Ifølge undersøgelsen fra
Bullseye Communications så
60 pct. af i alt 104 store danske
kunder gerne advokatfirmaerne udtale sig oftere. Bech Bru-

un fører statistik over referencer i medier, og intensiteten er
blevet øget kraftigt de seneste
år, hvilket også gælder for de
andre store advokatfirmaer.
“Vi arbejder i markant omfang for øget synlighed,” siger
Randi Bach Poulsen.

Ikke gode nok endnu
Hos Danske Advokater, der er
advokaternes brancheorganisation, mener man, at der er
et stykke vej endnu.

“Vi er blevet bedre til at være
åbne, men vi er endnu ikke gode nok,” siger Lars Svenning
Andersen, der siden 2008 har
været formand for Danske Advokater.
Han var frem til 2007 managing partner i Bech-Bruun.

Plads til forbedringer
Lars Svenning Andersen har i
mange år været en stor fortaler
for åbenhed og mener fortsat,
at der er plads til markante
forbedringer i branchen. Tilbage i tiden hos Bech-Bruun
gik advokatfirmaet deres egne
veje i branchen og begyndte at
offentliggøre regnskaber.
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Selskaber
efterlyser
større
profilering
■ KLieNteR
Af Thomas Zigler

A

for noget, der skaber værdi for
dem,” siger Lars Svenning Andersen.
Sammenligner man advokatstanden med lægerne, går

“På grund af et fravær af
kommunikation er det svært for
erhvervsklienterne at adskille de
forskellige advokatﬁrmaer
fra hinanden”
LasseGammeljord,BullseyeCommunications

ikke, at åbenhed førte noget
positivt med sig,” erindrer Lars
Svenning Andersen.
Storkunderne til advokatydelserne peger på, at danske
advokatfirmaer ikke har nogen
unik brandværdi.
“Jeg deler opfattelsen af, at
vi fortæller, hvad vi kan, når
det gælder kvalitet og specialer. Kunderne vil gerne betale

man til specialister, der har
papir på, at de er specialister.
I advokatbranchen findes der
ingen egentlig specialistuddannelse.
“Det er noget som vi drøfter
– om vi skal lave nogle certificerings- eller specialistordninger,” siger Lars Svenning
Andersen.
thzi@borsen.dk

dvokatselskaber må meget gerne komme længere
frem i skoene og fortælle om
deres succeser i det offentlige rum. Det mener to af de
selskaber, der har deltaget i
Bullseye Communications
undersøgelse om den danske
advokatbranche.
“Jeg synes, det vil være
positivt at få indsigt i hvilke
advokater, der søger hvilke
sager. Så hvis man har et
lignende problem, så kan
det være, at det er dem, man
skal gå til,” fortæller Heidi
Houlsgaard, der er juridisk
ansvarlig hos kreditvurderingsbureauet Experian.
Hun bakkes op af Connie
Sørensen, der er finansdirektør i rådgivnings- og ingeniørvirksomheden, Alectia og
tidligere revisor

Interesseret i referencer
“Jeg ville klart være interesseret i at høre, hvis advokaterne kom med referencer til
kunder,” siger hun, der ofte har
svært ved at se forskel på danske advokatselskaber.
“Det er ikke meget tydeligt,
hvad der adskiller de forskellige advokatfirmaer,” siger Connie Sørensen og understreger,
at de ikke skilter med deres
forskelligheder.
At de enkelte advokatfirmaers kvaliteter gemmes omhyggeligt af vejen for udenforstå-

Spørgsmål

Af thomas Zigler

Formand for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen,
har i mange år været en stor fortaler for åbenhed
og mener fortsat, at der er plads til markante forbedringer
i branchen. Arkivfoto: Thomas Fredberg/Polfoto

“Oplevelsen var dengang, at
når det gik skidt for os, blev
det fremhævet, og når det gik
godt, fik vi at vide, at vi var
grådige. Dengang oplevede vi
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ende genkendes af juristen
Heidi Houlsgaard.
“Jeg tror det er meget rigtigt,
at advokatbranchen opfattes
som meget ens,” siger hun.
Hun fortæller, at branchen
meget er bygget op omkring,
at man kender sin advokat.
Desuden har hun den fordel
at være jurist og har derfor et
mere indgående kendskab til
branchen i forhold til mange
andre.

Ser positivt på tilbud
experian har også forretninger
i Norge og england, hvor Heidi
Houlsgaard ikke har den samme viden om adfvokatfirmaernes kompetencer. De mest
anvendte ratingsider over advokatfirmaer i verden hedder
Legal500.com og chambersandpartners.com.
“Jeg bruger dem, hvis jeg
skal have advokathjælp i udlandet,” siger hun.
Der kan være kolde kontanter at hente for advokatfirmaerne, hvis de blev noget mere
aggressive i deres markedsføring. Et stykke over halvdelen
af de 104 store danske selskaber, der har deltaget i Bullseye Communications undersøgelse, ville modtage tilbud
positivt eller meget positivt.
Samtidig mener 80 pct. af selskaberne, at det vil knytte dem
meget tættere til advokatselskaberne, hvis de regelmæssigt fik relevante nyhedsbreve
fra advokatselskaberne.
thzi@borsen.dk
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Hvorfor er advokatﬁrmaer så tavse?
Flere ansatte i advokatbranchen fortæller, at holdningen, da de startede, var, at man ikke var opsøgende. Man tog bare telefonen, når den ringede.
Advokatbranchen satte og sætter en dyd i, at man
kan stole på advokatens loyalitet og tavshedspligt.
Gør branchen selv noget for at ændre på billedet?
Daglig leder af advokatfirmaet Bech Bruun Randi
Bach Poulsen fortæller, at der gennem de seneste ti
år er sat et væld af initiativer i sving med at udbrede
kendskabet til branchen. Flere firmaer har gang i
en masse tiltag på de indre linjer, som et akademi
for klienter, morgenmøder og gå hjem-møder og
specialundervisning af større kunder. Bech Bruun
fintæller også, hvor ofte de og deres konkurrenter
nævnes i pressen. Hun erkender, at den største indsats foregår på de indre linjer. Men som en central
kilde i branchen peger på: “Hvis ledelsen ikke kan
pege på punkter, hvor man er unik, så er det vel,
fordi man ikke er unik.”
Er der eksempler på større åbenhed offentligt?
For en del år tilbage startede Bech Bruun med at
offentliggøre regnskaber i tiden, hvor den stormomsuste advokat N.e. Nielsen var en del af huset.
Erfaringerne var dog, at de fik hak i tuden, ligegyldigt hvilken vej vinden blæste for dem.
Betyder det noget om man er åben?
CBS har lavet en større undersøgelse om, hvad
kuderne venter af advokathusene. Stor faglig
dygtighed er en grundforventning til de fire store
advokathuse i landet. Derfor fornemmer mange af
dem, at det ikke flytter så meget at sige, man er dygtig, da alle venter, at man er det. Danske Advokaters
formand mener, at advokatbranchen bør være meget bedre til at fortælle omverden, hvor den skaber
værdi for kunderne.
Findes der eksempel på nogen der har taget springet?
Det mindre advokathus, eversheed, er et eksempel
på et firma, der gør det godt over for medierne. Firmaet udspringer i england og er meget progressive
eksempelvis på Linkedin.

udlandet er
mere åbent
■ iNteRNAtiONALt
Af Thomas Zigler

i

de angelsaksiske lande er de
lokale advokater langt bedre
til at bruge offentligheden i
forhold til herhjemme.
“i lande som england og
uSA har man traditionelt været bedre til at markedsføre
sig selv. en af grundene er, at
ratingssystemet tidligere har
spillet en større rolle for dem,
hvor man har været nødsaget
til at fortælle om sine successer offentligt,” siger Lars
Svenning Andersen, der siden 2008 har været formand
for Danske Advokater.
De mest anvendte internationale ratings over advokatfirmaer hedder chambersand-

partners.com og legal500.
com.
“internationale ratings bliver brugt langt mere nu. Det
bliver også bemærket i Danmark. Så bliver det mere naturligt, at advokatfirmaerne
aftaler med de store kunder,
at de må have lov at referere
til klienten. Derfor tror jeg, at
den udvikling, der er kommet
længere i udlandet, også kommer hertil,” siger Lars Svenning Andersen.
i de forskellige ratings bliver
der også lagt vægt på referencer.
“Det bliver mere naturligt
for os at aftale med klienterne, at vi gerne må bruge dem
som referencer,” Lars Svenning
Andersen.
thzi@borsen.dk

