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Sammandrag	  

De	  största	  affärsjuridiska	  advokatbyråerna	  i	  Sverige	  har	  genomgått	  stora	  förändringar	  

de	  senaste	  decennierna	  och	  advokatens	  yrkesroll	  är	  i	  förändring.	  Byråerna	  har	  blivit	  

mer	  professionella	  i	  strukturen,	  men	  dess	  ägandeform	  har	  länge	  förblivit	  oförändrad.	  

Ägandeformen	  består	  av	  ett	  delägarskap	  vilket	  innebär	  att	  advokatbyrån	  ägs	  av	  ett	  antal	  

advokater	  som	  även	  är	  anställda	  på	  samma	  byrå.	  Den	  potentiella	  vinsten	  fördelas	  i	  slutet	  

av	  varje	  år	  mellan	  delägarna,	  vilket	  sker	  på	  olika	  sätt	  vid	  olika	  vinstdelningssystem.	  

Fallföretaget	  i	  vår	  studie	  förändrade	  vid	  årsskiftet	  2014	  sitt	  vinstdelningssystem	  till	  ett	  

equal	  partnership.	  Vi	  har	  i	  studien	  undersökt	  varför	  fallföretaget	  valt	  att	  byta	  vinst-‐

delningssystem	  och	  hur	  förändringen	  påverkat	  användningen	  av	  andra	  ekonomi-‐

styrningssystem.	  Studien	  genomfördes	  med	  hjälp	  av	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  ramverk	  

över	  ekonomistyrningssystem	  som	  ett	  paket	  och	  Andersons	  (2001)	  ramverk	  över	  olika	  

vinstdelningssystem.	  Insamling	  av	  data	  omfattas	  av	  en	  intervjustudie	  med	  fyra	  delägare	  

på	  fallföretaget	  samt	  en	  enkätundersökning	  med	  13	  delägare.	  Studiens	  resultat	  tyder	  på	  

att	  ett	  förändrat	  vinstdelningssystem	  var	  en	  förutsättning	  för	  att	  utnyttja	  byråns	  fulla	  

potential.	  Vidare	  ställer	  ett	  equal	  partnership	  högre	  krav	  på	  användning	  av	  övriga	  

ekonomistyrningssystem,	  då	  incitamenten	  i	  belönings-‐	  och	  kompensationssystemet	  har	  

förändrats. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Nyckelord:	  Ekonomistyrning,	  ekonomistyrningssystem,	  vinstdelning,	  advokatbyrå	  och	  
equal	  partnership	  	   	   	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Advokatyrket	  är,	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv,	  ett	  förhållandevis	  traditionsbundet	  yrke.	  

Detta	  till	  trots	  har	  branschen	  genomgått	  stora	  förändringar	  de	  senaste	  decennierna	  och	  

advokatens	  yrkesroll	  är	  i	  förändring	  (Ramberg,	  2007).	  Utvecklingen	  tog	  sin	  början	  på	  

1980-‐talet	  då	  advokatsamfundets	  tidigare	  restriktiva	  inställning	  mot	  byråers	  

användning	  av	  reklam	  förändrades.	  Det	  var	  dock	  först	  under	  de	  inledande	  åren	  av	  2000-‐

talet	  som	  marknadsföring	  och	  reklam	  började	  användas	  av	  byråerna,	  vilket	  blottade	  

branschen	  för	  den	  konkurrensintensiva	  marknad	  som	  övriga	  företag	  verkade	  på.	  Nya	  

krav	  började	  ställas	  på	  advokatbyråer,	  vilka	  tidigare	  enbart	  haft	  funktionen	  som	  

betrodda	  rådgivare.	  För	  att	  en	  byrå	  skulle	  behålla	  sin	  position	  på	  marknaden,	  krävdes	  en	  

förändrad	  strategi	  och	  säljinslag	  blev	  av	  större	  vikt.	  Utvecklingen	  har	  skapat	  stora	  

problem	  för	  de	  byråer	  som	  inte	  förändrats	  med	  sin	  samtid	  (Schönbeck,	  2012).	  

	  

I	  början	  av	  2000-‐talet	  började	  byråerna	  i	  Sverige	  professionalisera	  sig	  och	  advokatens	  

traditionella	  yrkesroll,	  betrodd	  rådgivare,	  förändrades.	  Från	  att	  en	  och	  samma	  advokat	  

var	  verksam	  inom	  alla	  typer	  av	  frågor	  och	  rättsområden,	  till	  att	  advokater	  istället	  

specialiserade	  sig	  inom	  ett	  specifikt	  område.	  Byråerna	  började	  anställa	  personal	  som	  tog	  

hand	  om	  exempelvis	  HR	  och	  marknadsföring	  och	  blev	  professionella	  företag	  i	  strukturen,	  

men	  ägandeformen	  förblev	  oförändrad	  (Schönbeck,	  2012).	  

	  

I	  en	  konkurrensintensiv	  och	  föränderlig	  samtid	  har	  ekonomistyrning	  blivit	  ett	  alltmer	  

centralt	  verktyg	  för	  olika	  typer	  av	  företag	  och	  organisationer.	  Ekonomistyrning	  används	  

för	  att	  styra	  och	  kontrollera	  att	  de	  anställdas	  beteende	  och	  mål	  går	  i	  linje	  med	  företagets.	  

Detta	  genomförs	  med	  hjälp	  av	  olika	  ekonomistyrningssystem	  vilket	  exempelvis	  kan	  vara	  

administrativ	  kontroll,	  kulturell	  kontroll	  och	  finansiella	  samt	  icke-‐finansiella	  mätsystem.	  

Ett	  vanligt	  förekommande	  styrmedel	  är	  belöningssystem,	  vilket	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  

professionella	  tjänsteföretag	  vars	  organisatoriska	  klimat	  genomsyras	  av	  prestation	  och	  

mätning.	  Det	  primära	  målet	  med	  ett	  belöningssystem	  är	  att	  öka	  motivationen	  hos	  de	  

anställda	  (Merchant	  et	  al.,	  2003).	  För	  att,	  ur	  ett	  ledningsperspektiv,	  uppmuntra	  till	  ett	  

önskat	  beteende	  kan	  ett	  belöningssystem	  användas	  och	  systemets	  utformning	  varierar	  

beroende	  på	  vad	  ledningen	  vill	  uppnå.	  	  
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Idag	  är	  majoriteten	  av	  de	  största	  svenska	  advokatbyråerna	  inriktade	  på	  affärsjuridik	  

vilket	  innebär	  att	  de	  exempelvis	  inte	  behandlar	  rättsområden	  såsom	  familjerätt	  

(Karström,	  2012).	  Gemensamt	  för	  denna	  typ	  av	  byråer	  är	  ägarstrukturen,	  vilken	  är	  

uppbyggd	  utifrån	  ett	  delägarskap.	  Delägarskapet	  innebär	  att	  advokatbyrån	  ägs	  av	  ett	  

antal	  advokater	  som	  även	  är	  anställda	  på	  samma	  byrå.	  Om	  advokatbyrån	  genererar	  ett	  

positivt	  finansiellt	  resultat,	  fördelas	  vinsten	  i	  slutet	  av	  året	  ut	  mellan	  delägarna,	  vilket	  

sker	  på	  olika	  sätt	  vid	  olika	  vinstdelningssystem.	  Gemensamt	  för	  alla	  vinstdelnings-‐

system,	  oavsett	  utformning,	  är	  att	  de	  är	  en	  del	  av	  organisationens	  ekonomistyrning	  och	  

klassificeras	  som	  ett	  belönings-‐	  och	  kompensationssystem.	  

	  

1.2	  Problemdiskussion	  

En	  advokatbyrå	  är	  ett	  kunskapsintensivt	  företag	  och	  placeras	  därför	  vanligen	  i	  kategorin	  

professionella	  tjänsteföretag.	  För	  denna	  typ	  av	  verksamhet	  är	  de	  anställdas	  kompetens	  

central	  och	  kunskapsanvändning	  kan	  ses	  som	  direkt	  avgörande	  för	  företagets	  framgång.	  

	  

I	  stora	  drag	  karaktäriseras	  professionella	  tjänsteföretags	  vinstdelningssystem	  utifrån	  

två	  grundprinciper.	  Den	  första	  principen	  innebär	  att	  vinstfördelningen	  baseras	  på	  

enskilda	  advokaters	  individuella	  prestation	  (eat-‐what-‐you-‐kill),	  medan	  den	  andra	  

innebär	  att	  vinsten	  fördelas	  lika	  mellan	  alla	  delägare	  (equal	  partnership).	  Det	  finns	  både	  

för-‐	  och	  nackdelar	  med	  båda	  grundprinciperna	  och	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  har	  det	  

funnits	  många	  olika	  modifikationer	  och	  varianter	  på	  byråers	  val	  av	  vinstdelningssystem	  

(Anderson	  2001).	  

	  

Idag	  tenderar	  dock	  Sveriges	  ledande	  affärsjuridiska	  advokatbyråer	  att	  använda	  sig	  av	  ett	  

vinstdelningssystem	  baserat	  på	  principen	  om	  equal	  partnership.	  Detta	  trots	  att	  

problematik	  kan	  uppstå	  vid	  avsaknad	  av	  en	  direkt	  länk	  mellan	  individuell	  prestation	  och	  

belöning	  (Spraakman,	  2003).	  

	  

Tidigare	  forskning	  har	  en	  tendens	  till	  att	  fokusera	  på	  de	  olika	  systemens	  inverkan	  på	  en	  

organisation.	  I	  en	  studie	  av	  Kroon	  och	  Linderholm	  (2004)	  var	  exempelvis	  syftet	  att	  

undersöka	  hur	  vinstdelningssystemet	  påverkar	  en	  advokatbyrå.	  Malmerberg	  (2010)	  

redogör	  för	  hur	  advokatbyråers	  vinstdelningssystem	  är	  uppbyggda	  och	  hur	  valet	  av	  
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vinstdelningssystem	  påverkar	  organisationen.	  Det	  finns	  dock	  bristfällig	  kunskap	  och	  

förståelse	  för	  varför	  de	  största	  svenska	  affärsjuridiska	  advokatbyråerna	  valt	  att	  förändra	  

sitt	  vinstdelningssystem	  till	  ett	  equal	  partnership	  och	  hur	  valet	  i	  sin	  tur	  påverkar	  

byråernas	  ekonomistyrning.	  	  Vår	  studie	  avser	  således	  att	  undersöka	  vad	  denna	  

utveckling	  beror	  på	  samt	  hur	  valet	  av	  vinstdelningssystem	  ställer	  olika	  krav	  på	  

organisationens	  användning	  av	  andra	  ekonomistyrningssystem.	  Att	  belönings-‐

incitamenten	  förändras	  då	  en	  advokatbyrå	  ändrar	  vinstdelningssystem	  ter	  sig	  självklart,	  

men	  hur	  det	  nya	  vinstdelningssystemet	  ställer	  nya	  krav	  på	  advokatbyråns	  användning	  

av	  andra	  ekonomistyrningssystem	  är	  komplext	  och	  behöver	  utredas.	  

	   	  

1.3	  Problemformulering	  

Utifrån	  det	  faktum	  att	  merparten	  av	  Sveriges	  största	  affärsjuridiska	  advokatbyråer	  

genomfört	  en	  likartad	  förändring	  av	  sina	  vinstdelningssystem,	  anser	  vi	  det	  vara	  av	  

intresse	  att	  studera	  en	  advokatbyrå	  som	  vid	  årsskiftet	  2014	  genomfört	  en	  

implementering	  av	  ett	  nytt	  system.	  Uppsatsen	  avser	  att	  besvara	  följande	  frågeställning:	  

	  

Varför	  har	  fallföretaget	  valt	  att	  byta	  vinstdelningssystem	  och	  hur	  har	  förändringen	  av	  

vinstdelningssystem	  påverkat	  fallföretagets	  användning	  av	  andra	  ekonomistyrnings-‐

system?	  

	  

1.4	  Syfte	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  genom	  en	  fallstudie	  undersöka	  de	  faktorer	  som	  bidragit	  till	  

ett	  behov	  av	  ett	  förändrat	  vinstdelningssystem	  på	  en	  advokatbyrå.	  Vidare	  ämnar	  studien	  

redogöra	  för	  hur	  det	  förändrade	  vinstdelningssystemet	  påverkar	  fallföretagets	  

användning	  av	  andra	  ekonomistyrningssystem.	  

	  

Studien	  har	  för	  avsikt	  att	  bidra	  till	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  för	  ekonomistyrning	  i	  

allmänhet	  och	  belöningssystem	  i	  synnerhet.	  Syftet	  är	  att	  resultatet	  ska	  erbjuda	  

insiktsfull	  kunskap	  för	  professionella	  tjänsteföretag	  vars	  organisationsstruktur	  präglas	  

av	  ett	  delägarskap	  som	  ägandeform.	  
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1.5	  Disposition	  

I	  det	  kommande	  kapitlet	  kommer	  teorin	  att	  presenteras	  och	  operationaliseras.	  Sedan	  

kommer	  det	  att	  göras	  en	  genomgång	  av	  studiens	  metodik,	  vilken	  efterföljs	  av	  studiens	  

empiriska	  resultat	  som	  presenteras	  tematiskt	  med	  före-‐	  och	  efter	  förändringen.	  

Avslutningsvis	  kommer	  en	  analytisk	  diskussion	  att	  föras	  och	  slutsatser	  presenteras.	  
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2.	  Teori	  

För	  att	  förklara	  hur	  de	  olika	  vinstdelningssystemen	  är	  uppbyggda	  samt	  vilka	  för-‐	  och	  

nackdelar	  dessa	  system	  medför,	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  Anderson	  (2001)	  som	  ett	  ramverk.	  

För	  att	  kunna	  analysera	  hur	  ett	  skifte	  i	  användning	  av	  vinstdelningssystem	  påverkar	  

byråernas	  ekonomistyrning,	  kommer	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  

definition	  av	  ekonomistyrning	  som	  ett	  paket.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

2.1	  Vinstdelningssystem	  

Vinstdelningssystem	  är	  ett	  komplext	  ämne	  och	  många	  system	  liknar	  mer	  eller	  mindre	  

varandra.	  Anderson	  (2001)	  har	  sammanfattat	  sju	  olika	  vinstdelningssystem,	  som	  är	  de	  

mest	  frekvent	  använda	  i	  professionella	  tjänsteföretag.	  Vi	  har	  valt	  att	  belysa	  tre	  av	  

vinstdelningssystemen;	  equal	  partnership,	  vars	  grundprincip	  baseras	  på	  jämlik	  

fördelning	  av	  vinsten,	  eat-‐what-‐you-‐kill,	  vars	  grundprincip	  baseras	  på	  individuell	  

fördelning	  av	  vinsten,	  samt	  lock-‐step,	  ett	  system	  som	  frekvent	  används	  med	  vissa	  

modifikationer.	  En	  lock-‐step	  kan	  vara	  nära	  ett	  equal	  partnership	  i	  sin	  karaktär,	  men	  kan	  

även	  vara	  baserad	  på	  individuell	  prestation.	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2.1.1	  Equal	  partnership	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

Ett	  equal	  partnership	  är	  ett	  vinstdelningssystem	  som,	  enligt	  Anderson	  (2001),	  typiskt	  

sett	  används	  av	  mindre	  byråer.	  Systemet	  bygger	  på	  att	  vinsten	  delas	  lika	  mellan	  alla	  

delägare,	  eller	  lika	  med	  vissa	  modifikationer.	  Exempelvis	  kan	  seniora	  delägare	  få	  dela	  på	  

60	  procent	  av	  vinsten	  och	  juniora	  på	  resterande	  40	  procent.	  Huvudprincipen	  med	  detta	  

system	  är	  att	  alla	  partners	  bidrar	  till	  byrån	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  även	  om	  detta	  bidrag	  

tar	  sig	  olika	  uttryck.	  

	  

I	  ett	  equal	  partnership	  är	  individuell	  prestation	  mindre	  betydelsefull	  än	  hur	  företaget	  

presterar	  i	  sin	  helhet.	  Detta	  gör	  att	  delägare	  kan	  ha	  dåliga	  perioder,	  utan	  att	  straffas	  hårt	  

ekonomiskt,	  om	  företaget	  i	  sin	  helhet	  är	  framgångsrikt.	  Detta	  möjliggör	  också	  att	  

konkurrens	  minimeras	  inom	  byrån	  och	  tävlan	  kan	  riktas	  externt	  mot	  andra	  byråer.	  	  

Nackdelen	  med	  systemet	  är	  att	  det	  saknas	  individuella	  incitament	  för	  delägarna,	  vilket	  

kan	  leda	  till	  att	  delägarna	  inte	  ser	  något	  större	  värde	  i	  att	  jobba	  hårdare	  än	  någon	  annan.	  

Det	  kan	  skapa	  problem	  som	  att	  vissa	  delägare	  stör	  sig	  på	  att	  andra	  delägare	  inte	  jobbar	  
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lika	  hårt,	  men	  ändå	  får	  samma	  andel	  av	  vinsten.	  	  

	  

Anderson	  (2001)	  menar	  dock	  att	  ledarna	  för	  de	  flesta	  moderna	  företag	  skulle	  säga	  att	  

individuella	  insatser	  på	  något	  sätt	  måste	  erkännas	  och	  belönas	  även	  i	  ett	  equal	  

partnership.	  För	  att	  undvika	  bitterhet	  bland	  delägare	  och	  maximera	  lönsamheten	  för	  

företaget	  kan	  därför	  de	  bäst	  presterande	  delägarna	  få	  en	  större	  andel	  av	  vinsten.	  	  

	  

2.1.2	  Eat-‐what-‐you-‐kill	  

Tvärtemot	  vad	  ett	  equal	  partnership	  står	  för,	  premierar	  ett	  eat-‐what-‐you-‐kill	  

vinstdelningssystem	  endast	  individuell	  prestation	  hos	  delägarna.	  Hur	  företaget	  går	  i	  

stort	  är	  inget	  som	  behövs	  ta	  i	  beaktande	  av	  de	  olika	  delägarna.	  Anderson	  (2001)	  menar	  

att	  varje	  delägare	  har	  totalansvar	  för	  sin	  inkomst	  och	  sina	  kunder.	  Delägarna	  vet	  exakt	  

vad	  de	  ska	  göra	  för	  att	  uppnå	  den	  inkomstnivå	  de	  önskar.	  De	  kan	  inte	  skylla	  på	  någon	  

annan	  än	  sig	  själva.	  Nackdelar	  med	  detta	  vinstdelningssystem	  kan	  vara	  att	  det	  finns	  en	  

total	  brist	  på	  ansvar	  för	  hur	  företaget	  går	  i	  sin	  helhet.	  Eftersom	  ingen	  får	  erkännande	  för	  

icke-‐debiterbar	  tid	  finns	  det	  ofta	  ett	  tomrum	  när	  det	  kommer	  till	  företagets	  ledning,	  

utbildning	  av	  juniorer,	  marknadsföring	  eller	  HR.	  Vissa	  företag	  som	  använder	  detta	  

system	  har	  även	  problem	  med	  arbetsfördelning	  av	  klienter.	  Delägare	  kan	  välja	  att	  inte	  

arbeta	  för	  en	  annan	  delägares	  klienter	  då	  incitament	  för	  samarbete	  saknas.	  Delägare	  kan	  

också	  välja	  att	  hålla	  kvar	  vid	  sina	  klienter,	  även	  om	  det	  vore	  bättre	  för	  klienten	  att	  få	  

hjälp	  av	  en	  annan	  advokat	  från	  byrån,	  med	  den	  kompetens	  som	  behövs	  i	  det	  aktuella	  

fallet.	  	  

	  

2.1.3	  Lock-‐step	  

Ett	  traditionellt	  lock-‐step	  vinstdelningssystem	  bygger,	  enligt	  Anderson	  (2001),	  på	  att	  

delägare	  kommer	  upp	  på	  en	  nivå,	  sen	  ligger	  delägaren	  kvar	  där	  tills	  han	  eller	  hon	  

uppnår	  nästa	  nivå.	  Delägaren	  åker	  dock	  aldrig	  ner	  till	  den	  tidigare	  nivån	  igen.	  Vanligtvis	  

ökar	  vinstandelen	  i	  takt	  med	  delägarens	  senioritet.	  Ett	  lock-‐step	  vinstdelningssystem	  

bygger	  på	  att	  det	  skapas	  en	  stabilitet	  hos	  delägarna	  på	  byrån,	  då	  den	  högsta	  

ersättningen	  går	  till	  de	  delägare	  som	  varit	  på	  byrån	  längst.	  Det	  leder	  till	  att	  många	  väljer	  

att	  stanna	  kvar	  tills	  de	  nått	  toppen	  av	  kompensationsstegen.	  Delägare	  får	  då	  en	  känsla	  

av	  trygghet	  då	  de	  vet	  hur	  deras	  andel	  av	  vinsten	  kommer	  att	  öka	  med	  tiden.	  Denna	  
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säkerhet	  kan	  bidra	  till	  att	  skapa	  en	  mer	  kollegial	  stämning	  bland	  byråns	  delägare.	  Precis	  

som	  med	  ett	  equal	  partnership	  uppmuntrar	  en	  lock-‐step	  till	  yttre	  konkurrens,	  då	  det	  

enda	  sättet	  att	  öka	  den	  individuella	  vinsten	  är	  att	  bidra	  till	  den	  totala	  vinstpotten	  som	  

ska	  delas	  mellan	  delägarna.	  Men	  likt	  ett	  equal	  partnership	  saknas	  individuella	  

incitament	  i	  en	  lock-‐step	  och	  det	  kan	  uppstå	  friktioner	  mellan	  delägarna.	  Främst	  från	  

delägare	  som	  befinner	  sig	  i	  början	  av	  stegen	  och	  bidrar	  till	  byråns	  resultat	  i	  hög	  grad,	  

men	  som	  tycker	  att	  de	  äldre	  delägarna	  i	  toppen	  inte	  gör	  sig	  förtjänta	  av	  sin	  andel.	  

	  

Som	  vi	  nämnde	  tidigare	  finns	  det	  varianter	  av	  lock-‐step	  vinstdelningssystem,	  där	  

varianter	  kan	  vara	  mer	  basarede	  på	  individuell	  prestation	  snarare	  än	  senioritet	  för	  att	  få	  

större	  del	  av	  vinstpotten.	  Anderson	  (2001)	  kallar	  det	  “intolerant	  lock-‐step”,	  men	  det	  kan	  

även	  kallas	  “managed	  lock-‐step”.	  Det	  innebär	  att	  systemet	  är	  mer	  trögrörligt	  och	  individ-‐

baserat,	  vilket	  bygger	  på	  grundprincipen	  om	  att	  prestationer	  belönas	  indviduellt,	  likt	  ett	  

eat-‐what-‐you-‐kill.	  Om	  en	  delägares	  prestation	  inte	  motsvarar	  den	  erhållna	  andelen	  av	  

vinsten,	  kan	  han	  eller	  hon	  degraderas	  i	  lock-‐step	  systemet.	  

	  

2.2	  Definition	  av	  ekonomistyrning	  som	  ett	  paket	  

För	  att	  kunna	  analysera	  hur	  olika	  ekonomistyrningssystem	  fungerar	  som	  ett	  paket	  och	  

påverkar	  varandra,	  behöver	  vi	  först	  definiera	  begreppet	  ekonomistyrning.	  Vi	  har	  utgått	  

från	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  ramverk.	  De	  definierar	  ekonomistyrning	  utifrån	  de	  

verktyg	  eller	  system	  som	  chefer	  och	  ledningen	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  se	  till	  att	  de	  

anställdas	  beslut	  och	  beteenden	  går	  i	  linje	  med	  organisationens	  mål	  och	  strategier.	  

	  

Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  använder	  termen	  “paket”	  eftersom	  de	  flesta	  moderna	  

organisationerna	  använder	  sig	  av	  ett	  antal	  olika	  ekonomistyrningssystem.	  Om	  alla	  

ekonomistyrningssystem	  är	  utformade	  och	  samordnade	  med	  avsikt,	  skulle	  hela	  

systemet	  kunna	  kallas	  ett	  enda	  ekonomistyrningssystem.	  I	  verkligheten	  är	  det	  oftast	  

annorlunda	  då	  olika	  ekonomistyrningssystem	  introduceras	  vid	  olika	  tidpunkter	  av	  olika	  

individer	  eller	  grupper.	  De	  olika	  ekonomistyrningssystemen	  bör	  således	  ses	  som	  ett	  

paket	  av	  olika	  system.	  
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Baserat	  på	  Browns	  (2005)	  forskning	  har	  en	  begreppsmässig	  typologi	  av	  ekonomi-‐

styrningssystem	  som	  ett	  paket	  tagits	  fram.	  Typologin	  har	  utvecklats	  genom	  att	  analysera	  

och	  syntetisera	  nästan	  40	  års	  forskning	  om	  ekonomistyrning.	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  

menar	  att	  detta	  analytiska	  begrepp	  över	  ekonomistyrningssystem	  som	  ett	  paket	  också	  

ger	  ett	  tillräckligt	  brett	  tillvägagångssätt	  för	  att	  studera	  fenomenet	  empiriskt.	  Malmi	  och	  

Brown	  påvisar	  att	  syftet	  med	  typologin	  inte	  är	  att	  föreslå	  en	  slutgiltig	  lösning	  på	  alla	  

relaterade	  konceptuella	  problem,	  utan	  snarare	  är	  till	  för	  att	  underlätta	  och	  stimulera	  till	  

diskussion	  och	  forskning	  inom	  detta	  område.	  

	  

Styrkan	  i	  typologin	  ligger	  i	  den	  breda	  omfattningen	  av	  styrmedlen	  som	  ett	  paket,	  istället	  

för	  att	  se	  djupet	  av	  enskilda	  system.	  Det	  finns	  fem	  typer	  av	  kontroller	  i	  typologin;	  

planering,	  cybernetisk	  kontroll,	  belönings-‐	  och	  kompensationskontroll,	  administrativ	  

kontroll	  och	  kulturell	  kontroll	  (se:	  figur	  1).	  

	  
Kulturell	  kontroll	  

	  
	  
	  

Planering	  

	  
Cybernetisk	  kontroll	  

	  
	  
	  

Belönings-‐	  och	  
kompensations-‐

kontroll	  

	  
Budgetar	  

	  
Finansiella	  
mätsystem	  

	  
Icke-‐finansiella	  
mätsystem	  

	  
Hybrida	  
mätsystem	  

	  
Administrativ	  kontroll	  

	  

Fig.	  1.	  Bearbetning	  av	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  modell:	  ”Management	  control	  systems	  as	  a	  package”	  

2.2.1	  Planering	  

Planering	  är	  enligt	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  en	  ex	  ante	  form	  av	  kontroll.	  För	  det	  första	  

innehåller	  den	  målen	  för	  de	  funktionella	  delarna	  i	  organisationen	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  

styra	  organisationens	  medlemmars	  ansträngning	  och	  beteende.	  För	  det	  andra	  ger	  

planering	  de	  standarder	  som	  skall	  uppnås	  i	  förhållande	  till	  målen	  och	  tydliggör	  graden	  

av	  den	  ansträngning	  och	  det	  beteende	  som	  förväntas	  av	  organisationens	  medlemmar.	  

Slutligen	  kan	  planering	  möjliggöra	  samordning	  genom	  att	  styra	  en	  uppsättning	  mål	  över	  

de	  funktionella	  områdena	  i	  en	  organisation.	  På	  så	  sätt	  kan	  verksamheten	  styras	  i	  
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grupper	  och	  individer	  för	  att	  säkerställa	  att	  de	  agerar	  i	  linje	  med	  organisationens	  

önskade	  resultat.	  	  

	  

2.2.2	  Cybernetisk	  kontroll	  

Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  menar	  att	  cybernetisk	  kontroll	  används	  för	  att	  mäta	  prestation	  

och	  på	  så	  sätt	  kontrollera	  att	  de	  anställdas	  beteende	  går	  i	  linje	  med	  organisationens.	  Det	  

kan	  göras	  genom	  budgetar,	  finansiella-‐	  och	  icke-‐finansiella	  mått,	  eller	  någon	  form	  av	  

hybrid	  mellan	  finansiella	  och	  icke-‐finansiella	  mått,	  till	  exempel	  ett	  balanserat	  styrkort.	  

Med	  cybernetiska	  kontroller	  kan	  ledningen	  mäta	  hur	  väl	  de	  anställda	  har	  presterat	  i	  

förhållande	  till	  de	  mål	  eller	  budgetar	  som	  tagits	  fram.	  Ledningen	  ska	  sedan	  kunna	  

använda	  informationen	  de	  har	  tagit	  fram	  från	  mätningar	  för	  att	  förändra	  beteenden	  och	  

bakomliggande	  faktorer,	  i	  fall	  de	  anställdas	  prestation	  inte	  når	  upp	  till	  organisationens	  

mål.	  

	  

Enligt	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  är	  ett	  cybernetiskt	  kontrollsystem	  endast	  ett	  

informations-‐	  och	  beslutsstödsystem	  om	  informationen	  inte	  sammankopplas	  till	  

prestationsmål	  och	  utkrävande	  av	  ansvar.	  	  Först	  när	  den	  kopplingen	  finns	  är	  det	  

cybernetiska	  kontrollsystemet	  ett	  ekonomistyrningssystem.	  

	  

2.2.3	  Belönings-‐	  och	  kompensationskontroll	  

Belönings-‐	  och	  kompensationssystem	  fokuserar	  på	  att	  öka	  motivationen	  och	  

prestationen	  hos	  individer	  och	  grupper	  inom	  organisationer	  genom	  att	  skapa	  mål-‐

kongruens	  mellan	  organisationen	  och	  de	  anställda.	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  utgår	  från	  

Bonner	  och	  Sprinkle	  (2002),	  som	  menar	  att	  det	  grundläggande	  argumentet	  för	  att	  

använda	  belönings-‐	  och	  kompensationssystem	  som	  ekonomistyrningssystem	  är	  att	  

förekomsten	  av	  belöningar	  och	  ersättningar	  leder	  till	  ökade	  insatser.	  Författarna	  menar	  

att	  studier	  har	  visat	  att	  monetära	  incitament	  ökar	  ansträngning	  och	  prestation	  genom	  

att	  skapa	  en	  koppling	  mellan	  ansträngning	  och	  uppgift.	  

	  

Belönings-‐	  och	  kompensationssystem	  är	  en	  separat	  del	  i	  typologin.	  Även	  om	  belöningar	  

ofta	  är	  kopplade	  till	  cybernetiska	  kontroller	  ger	  organisationer	  belöning	  och	  

kompensation	  av	  andra	  skäl.	  Det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  ge	  extra	  belöning	  för	  att	  behålla	  
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välpresterande	  medarbetare	  till	  att	  uppmuntra	  kulturell	  styrning	  med	  gruppbelöningar.	  

Det	  är	  därför	  av	  stor	  vikt	  att	  överväga	  syftet	  med	  incitamentsystem,	  samt	  dess	  koppling	  

till	  övriga	  styrmedel.	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

2.2.4	  Administrativ	  kontroll	  

Administrativa	  kontrollsystem	  används	  för	  att	  styra	  anställdas	  beteende	  genom	  

organisering	  av	  individer	  och	  grupper,	  övervakning	  av	  beteenden	  och	  utkrävande	  av	  

ansvar,	  samt	  att	  specificera	  hur	  uppgifter	  ska	  utföras	  och	  hur	  beteenden	  ska	  vara.	  Malmi	  

och	  Brown	  (2008)	  menar	  att	  den	  organisatoriska	  designen	  och	  strukturen	  är	  en	  viktig	  

del	  av	  den	  administrativa	  kontrollen.	  Den	  organisatoriska	  designen	  är	  en	  kontroll-‐

anordning	  som	  kan	  användas	  för	  att	  uppmuntra	  vissa	  typer	  av	  relationer	  och	  kontakter	  

inom	  organisationer.	  Den	  organisatoriska	  strukturen	  är	  en	  form	  av	  kontroll	  som	  

innefattar	  hur	  organisationer	  struktureras	  utifrån	  olika	  typer	  av	  specialisering.	  	  

	  

2.2.5	  Kulturell	  kontroll	  

Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  utgår	  från	  Flamholtz	  et	  als	  (1985)	  definition	  av	  företagskultur:	  

"den	  uppsättning	  värderingar,	  övertygelser	  och	  sociala	  normer	  som	  tenderar	  att	  delas	  

av	  medlemmarna	  och	  i	  sin	  tur	  påverkar	  deras	  tankar	  och	  handlingar”.	  Även	  då	  kulturen	  i	  

en	  organisation	  ibland	  kan	  vara	  bortom	  chefers	  kontroll,	  så	  är	  kulturen	  ändå	  ett	  

kontrollsystem	  när	  det	  används	  för	  att	  styra	  individer	  eller	  gruppers	  beteende.	  	   	  

	  

2.3	  Sammanfattning	  av	  teorierna	  

För	  att	  förstå	  olika	  vinstdelningssystems	  inverkan	  på	  användningen	  av	  andra	  ekonomi-‐

styrningssystem,	  är	  det	  av	  betydelse	  att	  redogöra	  för	  relationen	  mellan	  de	  olika	  

teorierna.	  Enligt	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  bör	  ekonomistyrning	  betraktas	  som	  ett	  paket	  

då	  olika	  system	  påverkar	  och	  formar	  varandra,	  snarare	  än	  att	  de	  verkar	  på	  egen	  hand.	  

Ett	  vinstdelningssystem	  faller	  under	  den	  kategori	  som	  Malmi	  och	  Brown	  benämner	  som	  

belönings-‐	  och	  kompensationskontroll.	  Olika	  typer	  av	  vinstdelningssystem	  bör,	  i	  

enlighet	  med	  Malmi	  och	  Browns	  redogörelse,	  därför	  påverka	  övrig	  ekonomistyrning	  på	  

olika	  sätt.	  
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Anderson	  (2001)	  understryker	  att	  det	  både	  finns	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  olika	  

vinstdelningssystem.	  Enligt	  Andersson	  kan	  exempelvis	  införandet	  av	  ett	  equal	  

partnership	  innebära	  en	  allvarlig	  problematik.	  Då	  incitament	  till	  individuella	  

prestationer	  försvinner,	  finns	  det	  inga	  direkta	  ekonomiska	  skäl	  för	  den	  enskilda	  

delägaren	  att	  prestera	  utöver	  det	  förväntade.	  Bristen	  på	  incitament	  kan	  leda	  till	  en	  

irritation	  på	  de	  delägare	  som	  anses	  lata	  eller	  underpresterande.	  Om	  detta	  inte	  

omedelbart	  behandlas	  av	  ledningen,	  kan	  irritationen	  leda	  till	  en	  allvarlig	  urholkning	  av	  

den	  kollegiala	  atmosfären,	  som	  ett	  equal	  partnership	  strävar	  efter	  att	  utveckla.	  

	  

För	  att	  förebygga	  denna	  problematik	  bör	  övriga	  ekonomistyrningssystem	  användas	  i	  

större	  utsträckning.	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  menar	  att	  anställdas	  beteende	  bland	  

annat	  kan	  styras	  genom	  administrativa	  kontrollsystem.	  Genom	  att	  organisera	  individer	  

och	  grupper	  samt	  övervaka	  deras	  beteenden,	  möjliggörs	  det	  för	  ledningen	  att	  kunna	  

utkräva	  större	  ansvar	  av	  specifika	  beteenden	  och	  prestationer.	  

	  

Relationen	  mellan	  de	  teoretiska	  perspektiven	  beskrivs	  i	  figur	  2.	  Med	  modellen	  

kombineras	  de	  teoretiska	  perspektiven	  för	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  användandet	  av	  

ekonomistyrningssystem	  påverkas	  av	  valet	  av	  vinstdelningssystem.	  Utgångspunkten	  i	  

modellen	  är	  individuellt	  prestationsbaserade	  system	  (managed	  lock-‐step)	  och	  jämlikt	  

fördelade	  system	  (equal	  partnership).	  Pilarna	  i	  modellen	  symboliserar	  hur	  valet	  av	  

vinstdelningssystem	  kan	  antas	  påverka	  och	  ställa	  olika	  krav	  på	  användningen	  av	  övriga	  

ekonomistyrningssystem.	  
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Fig.	  2.	  Relationen	  mellan	  teorierna	  

För	  att	  undersöka	  hur	  relationen	  mellan	  teorierna	  fungerar	  i	  praktiken	  kommer	  

operationaliseringen	  utgöras	  av	  en	  intervjustudie	  och	  en	  enkätundersökning.	  Specifika	  

frågor	  rörande	  hur	  de	  olika	  vinstdelningssystemen	  påverkar	  olika	  ekonomistyrnings-‐	  

system	  kommer	  att	  ställas	  till	  valda	  respondenter.	  Detta	  åskådliggörs	  i	  tabellen	  nedan	  

vilken	  visar	  hur	  insamling	  av	  specifik	  data	  kommer	  att	  genomföras.	  De	  fullständiga	  

intervju-‐	  och	  enkätfrågorna	  går	  att	  finna	  i	  bilaga	  1	  respektive	  bilaga	  2.	  

	  

	  

	  
	  

	   	  

Vinstdelningssystem	  
Belöning-‐	  och	  kompensationskontroll	  

Managed	  lock-‐step	   Equal	  partnership	  

Ekonomistyrningssystem	  

• Planering	  
• Cybernetisk	  kontroll	  
• Administrativ	  kontroll	  
• Kulturell	  kontroll	  
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Tabell.	  1.	  Operationalisering	  

	  

	   	  

	  
Vinstdelningssystem	  

Belönings-‐	  och	  kompensationskontroll	  

Ekonomistyrningssystem	   Managed	  lock-‐step	   Equal	  partnership	  

	  
	  

Planering	  

	  
Intervjufråga	  12	  a)	  	  
Enkätfråga	  1	  a)	  

	  
Intervjufråga	  19	  a)	  
Enkätfråga	  1	  b)	  

	  
	  

Cybernetisk	  kontroll	  

	  
Intervjufråga	  12	  b)	  
Enkätfråga	  2	  a)	  

	  
Intervjufråga	  19	  b)	  
Enkätfråga	  2	  b)	  

	  
	  

Administrativ	  kontroll	  

	  
Intervjufråga	  12	  c)	  
Enkätfråga	  3	  a)	  

	  
Intervjufråga	  19	  c)	  
Enkätfråga	  3	  b)	  

	  
	  

Kulturell	  kontroll	  

	  
Intervjufråga	  12	  d)	  
Enkätfråga	  4	  a)	  

	  
Intervjufråga	  19	  d)	  
Enkätfråga	  4	  b)	  
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3.	  Metod	  

3.1	  Tillvägagångssätt	  

För	  att	  uppnå	  syftet	  med	  studien	  har	  vi	  valt	  att	  utföra	  en	  kvalitativ	  fallstudie	  av	  både	  

beskrivande	  och	  förklarande	  karaktär.	  Insamlingen	  av	  data	  har	  primärt	  skett	  genom	  

semistrukturerade	  intervjuer	  med	  delägare	  på	  fallföretaget.	  De	  första	  intervjuerna	  var	  

med	  två	  nyckelpersoner	  i	  det	  förändringsarbete	  som	  byrån	  nyligen	  genomgått.	  Bland	  

annat	  gavs	  information	  om	  de	  beslut	  som	  tagits	  samt	  vad	  intentionen	  med	  förändringen	  

var.	  Vi	  fick	  även	  en	  förståelse	  för	  vinstdelningssystemets	  formella	  struktur	  samt	  dess	  

påverkan	  på	  användningen	  av	  övriga	  ekonomistyrningssystem,	  både	  innan	  och	  efter	  

förändringen.	  Med	  denna	  information	  genomfördes	  resterande	  intervjuer	  för	  att	  

fördjupa	  våra	  kunskaper	  inom	  mer	  specifika	  områden.	  Avslutningsvis	  genomfördes	  en	  

enkätundersökning	  bland	  byråns	  delägare	  för	  att	  på	  så	  sätt	  komplettera	  resultatet	  av	  de	  

semistrukturerade	  intervjuerna.	  

	  

3.2	  Metodval	  

Vi	  har,	  precis	  som	  många	  andra	  forskare	  inom	  ekonomistyrning,	  valt	  att	  genomföra	  en	  

kvalitativ	  fallstudie	  (se:	  Spraakman,	  2003;	  Skaerbaeck	  och	  Tryggestad,	  2010;	  Ahrens	  och	  

Chapman,	  2002).	  Kvalitativa	  studier	  anses	  vara	  en	  lämplig	  metod	  då	  forskaren	  ämnar	  

studera	  olika	  individers	  erfarenheter	  och	  beteende.	  Kvalitativa	  studier	  kan	  på	  så	  sätt	  

bidra	  till	  förklaringar	  och	  förståelse	  för	  ett	  samtida	  fenomen	  i	  praktiken	  (Ghauri	  och	  

Grønhaug,	  2005,	  s.	  110-‐111).	  

	  

En	  fallstudie	  karaktäriseras	  av	  omfattande	  insamling	  av	  data	  till	  ett	  eller	  flera	  företag	  för	  

att	  åskådliggöra	  ett	  samtida	  fenomen	  i	  dess	  verkliga	  sammanhang	  (Drogendijk,	  2009).	  

Enligt	  Saunders	  et	  al.	  (2009)	  erbjuder	  denna	  undersökningsmetod	  möjligheten	  till	  att	  

förstå	  den	  kontext	  som	  fallföretaget	  verkar	  i,	  samt	  de	  processer	  som	  pågår.	  Detta	  

resulterar	  i	  att	  frågor	  som	  ”vad?”,	  ”hur?”	  och	  ”varför?”	  kan	  besvaras	  och	  därav	  är	  en	  

lämplig	  metod	  för	  studier	  av	  förklarande	  karaktär	  (Saunders	  et	  al.	  2009,	  s.	  146).	  Vår	  

studie	  ämnar	  att	  både	  beskriva	  varför	  vinstdelningssystemet	  hos	  fallföretaget	  har	  

förändrats	  samt	  förklara	  hur	  ekonomistyrningen	  påverkats	  av	  förändringen.	  Detta	  

innebär	  således	  att	  studien	  kommer	  omfattas	  av	  både	  beskrivande	  och	  förklarande	  delar.	  
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Studien	  inleds	  med	  den	  beskrivande	  delen,	  vilken	  är	  av	  betydelse	  för	  att	  förstå	  de	  

bakomliggande	  faktorer	  som	  behövs	  för	  att	  därefter	  förklara	  hur	  företagets	  

ekonomistyrning	  påverkats	  av	  förändringen.	  

	  

Scapens	  (1990)	  menar	  att	  fallstudier	  erbjuder	  möjligheten	  att	  förstå	  användningen	  av	  

ekonomistyrningssystem	  i	  praktiken.	  Samtidigt	  betonas	  vikten	  av	  att	  göra	  skillnad	  på	  

hur	  ett	  ekonomistyrningssystem	  är	  tänkt	  att	  fungera	  och	  hur	  det	  faktiskt	  fungerar	  

(Scapens,	  1990,	  s.	  264).	  För	  att	  undgå	  denna	  problematik	  har	  valet	  av	  respondenter	  

omsorgsfullt	  utförts	  vilket	  behandlas	  i	  ett	  senare	  avsnitt.	  

	  

3.3	  Forskningsansats	  

Enligt	  Saunders	  et	  al.	  (2009)	  finns	  det	  två	  olika	  förhållningssätt	  beträffande	  relationen	  

mellan	  teori	  och	  empiri,	  nämligen	  deduktion	  och	  induktion.	  En	  deduktiv	  ansats	  innebär	  

att	  forskaren	  utvecklar	  en	  hypotes	  ur	  en	  teoretisk	  bakgrund,	  för	  att	  sedan	  testa	  

hypotesen	  genom	  en	  empirisk	  undersökning.	  Den	  induktiva	  ansatsen	  går,	  till	  skillnad	  

från	  den	  deduktiva,	  ut	  på	  att	  utifrån	  empirisk	  data	  utveckla	  teori.	  Kvalitativa	  studier	  

använder	  vanligen	  sig	  av	  induktiv	  ansats	  eftersom	  syftet	  kan	  vara	  att	  ta	  fram	  teorier	  

(Saunders	  et	  al.	  2009,	  s.	  124).	  

	  

Enligt	  Saunders	  et	  al.	  (2009,	  s.	  127)	  är	  en	  kombination	  av	  induktion	  och	  deduktion	  en	  

forskningsansats	  att	  föredra.	  Vi	  har	  samlat	  in	  kvalitativ	  data	  med	  en	  öppen	  insamlings-‐

struktur	  vilket	  tillåtit	  att	  ändringar	  av	  forskningen	  gjorts	  medan	  den	  fortskridit,	  vilket	  är	  

karakteristiskt	  för	  en	  induktiv	  ansats.	  Dock	  har	  studien	  huvudsakligen	  utgått	  från	  teori	  

för	  att	  samla	  in	  data	  och	  därefter	  förklara	  orsaks-‐samband	  mellan	  olika	  variabler,	  vilket	  

är	  karakteristiskt	  för	  en	  deduktiv	  ansats	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.127).	  	  

	  

3.4	  Insamling	  av	  primärdata	  

Vårt	  syfte	  med	  studien	  har	  varit	  att	  undersöka	  varför	  det	  har	  skett	  en	  förändring	  i	  

användandet	  av	  vinstdelningssystem,	  samt	  att	  förklara	  hur	  förändringen	  har	  påverkat	  

fallföretagets	  ekonomistyrning.	  Vi	  ansåg	  därför	  att	  semistrukturerade	  intervjuer	  var	  det	  

mest	  lämpade	  tillvägagångssättet,	  då	  vår	  studie	  delvis	  är	  av	  förklarande	  karaktär.	  I	  en	  

förklarande	  studie	  bör	  semistrukturerade	  intervjuer	  användas	  då	  man	  vill	  förstå	  
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samband	  mellan	  olika	  variabler	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.	  322),	  till	  exempel	  hur	  

användandet	  av	  ett	  vinstdelningssystem	  påverkar	  företagets	  ekonomistyrning.	  De	  två	  

första	  intervjuerna,	  med	  byråns	  managing	  partner	  och	  styrelseordförande,	  var	  något	  

mindre	  strukturerade	  än	  resterande	  intervjuer.	  Detta	  på	  grund	  vår	  begränsade	  

förkunskap	  i	  hur	  olika	  vinstdelningssystem	  ställer	  olika	  krav	  på	  en	  advokatbyrås	  

användning	  av	  andra	  ekonomistyrningssystem.	  Vi	  har	  hållit	  bakgrundsfrågor	  till	  ett	  

minimum	  för	  att	  undvika	  passivitet	  hos	  respondenten.	  Då	  vi	  i	  början	  av	  intervjun	  har	  

behandlat	  anonymiseringen	  riskerar	  bakgrundsfrågor	  att	  försämra	  det	  empiriska	  

underlaget,	  eftersom	  anonymiseringen	  då	  kan	  ifrågasättas	  av	  respondenten	  (Patton,	  

1990).	  

	  

För	  att	  komplettera	  resultatet	  från	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna	  har	  vi	  genomfört	  

en	  enkätundersökning	  där	  kvalitativ	  data	  har	  kvantifierats.	  Detta	  för	  att	  delvis	  

kontrollera	  om	  insamlad	  data	  är	  representativa	  för	  samtliga	  delägare,	  men	  även	  för	  att	  

få	  tillgång	  till	  en	  mer	  informell	  insyn	  i	  organisationen.	  Vi	  ville	  undersöka	  om	  den	  

information	  som	  presenterades	  i	  intervjun	  med	  ledningen	  går	  i	  linje	  med	  övriga	  

delägares	  uppfattning.	  För	  att	  tillgå	  delägarnas	  åsikter	  på	  bästa	  sätt	  användes	  “rating	  

questions”	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.	  378).	  Totalt	  tillfrågades	  byråns	  22	  delägare,	  varpå	  

13	  deltog	  i	  undersökningen	  (se:	  bilaga	  2).	  Åtta	  frågor	  ställdes,	  vilka	  alla	  besvarades	  

utifrån	  en	  femgradig	  skala.	  Utöver	  intervjuerna	  och	  enkäteten	  så	  har	  vi	  fått	  ta	  del	  av	  

interna	  dokument	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  det	  nya	  systemets	  formella	  utformning.	  

	  

3.5	  Val	  av	  respondenter	  

Vi	  har	  intervjuat	  fyra	  delägare	  på	  den	  valda	  advokatbyrån.	  Först	  intervjuade	  vi	  byråns	  

managing	  partner	  och	  dess	  styrelseordförande	  (båda	  är	  seniora	  delägare),	  där	  vi	  ställde	  

frågor	  kring	  alla	  ämnen	  i	  intervjumallen	  (se:	  bilaga	  1).	  Anledningen	  till	  att	  vi	  först	  valde	  

att	  intervjua	  advokatbyråns	  managing	  partner	  och	  styrelseordförande	  var	  för	  att	  de	  bör	  

ha	  en	  god	  inblick	  i	  varför	  förändringen	  har	  skett,	  men	  också	  hur	  ekonomistyrningen	  har	  

förändrats	  efter	  bytet	  av	  vinstdelningssystem.	  Managing	  partner	  är	  den	  högsta	  formella	  

titel	  som	  ges	  till	  en	  senior	  partner.	  Jobbet	  innebär	  ett	  ansvar	  för	  byråns	  övergripande	  

ledning	  och	  dagliga	  verksamhet.	  Sedan	  intervjuade	  vi	  ytterligare	  två	  delägare,	  vilka	  

gjordes	  för	  att	  styrka	  det	  som	  sades	  under	  de	  två	  första	  intervjuerna.	  Detta	  då	  andra	  
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delägare	  kan	  ha	  en	  annan	  syn	  på	  hur	  ekonomistyrningen	  har	  förändrats	  än	  de	  som	  

faktiskt	  var	  med	  och	  drev	  fram	  förändringen.	  

	  

3.6	  Genomförande	  av	  intervjuer	  och	  enkätundersökning	  

Intervjuerna	  genomfördes	  på	  fallföretagets	  kontor	  under	  april	  2014.	  Intervjutiden	  

varade	  mellan	  20-‐40	  minuter	  och	  samtliga	  intervjuer	  spelades	  in	  med	  ljudupptagning.	  

Sedan	  transkriberades	  intervjuerna	  för	  att	  på	  ett	  bra	  sätt	  kunna	  användas	  som	  underlag	  

i	  vår	  empiri.	  Saunders	  et	  al.	  (2009,	  s.	  341)	  framhåller	  att	  fördelar	  med	  att	  spela	  in	  en	  

intervju	  är	  bland	  annat	  att	  direkta	  citat	  kan	  användas	  och	  att	  det	  tillåter	  intervjuaren	  att	  

verkligen	  lyssna	  på	  vad	  som	  sägs,	  istället	  för	  att	  fokusera	  på	  att	  ta	  anteckningar.	  En	  

nackdel	  som	  Saunders	  et	  al.	  (2009,	  s.	  341)	  framhåller	  med	  att	  spela	  in	  en	  intervju	  är	  det	  

kan	  hämma	  vissa	  intervjusvar	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  tillförlitligheten.	  Det	  har	  vi	  velat	  

motverka	  genom	  att	  ha	  anonyma	  intervjuer.	  

	  

I	  bilaga	  1	  återfinns	  vårt	  intervjuprotokoll	  med	  frågor	  formulerade	  utifrån	  den	  tidigare	  

presenterade	  teorin.	  Intervjuernas	  inledande	  del	  bestod	  av	  “A	  -‐	  Introduktion”	  och	  

användes	  för	  att	  presentera	  oss	  och	  vår	  undersökning.	  Efter	  denna	  del	  följde	  “B	  -‐	  

Bakgrund”,	  varpå	  respondenten	  kortfattat	  fick	  beskriva	  sin	  yrkesroll	  och	  bakgrund.	  

Därefter	  övergick	  intervjun	  till,	  “C	  -‐	  Organisationsstruktur”,	  bestående	  av	  fem	  frågor	  

angående	  fallföretagets	  uppbyggnad.	  Syftet	  med	  dessa	  frågor	  var	  att	  skapa	  en	  

uppfattning	  om	  de	  hinder	  och	  förutsättningar	  som	  fallföretagets	  användning	  av	  

ekonomistyrning	  baseras	  på.	  Denna	  del	  av	  intervjuprotokollet	  valde	  vi	  att	  endast	  

tillfråga	  managing	  partner	  och	  styrelseordförande,	  detta	  då	  deras	  yrkesroll	  vittnar	  om	  

god	  kunskap	  inom	  området	  och	  ansågs	  därför	  tillräcklig.	  

	  

Nästa	  del	  av	  intervjuprotokollet,	  “D	  -‐	  Vinstdelningssystemet”,	  består	  av	  frågor	  gällande	  

fallföretagets	  val	  av	  tidigare	  och	  nuvarande	  vinstdelningssystem	  och	  dess	  påverkan	  på	  

användningen	  av	  övriga	  ekonomistyrningssystem.	  Frågorna	  som	  avser	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  

utformningen	  av	  fallföretagets	  olika	  vinstdelningssystem	  är	  kopplade	  till	  Andersons	  

(2001)	  ramverk.	  De	  frågor	  som	  ämnar	  åskådliggöra	  användningen	  av	  övriga	  

ekonomistyrningssystem	  baseras	  på	  Malmi	  &	  Browns	  (2008)	  ramverk	  för	  
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ekonomistyrning	  som	  ett	  paket.	  

	  

Enkätundersökningen	  (se:	  bilaga	  2)	  genomfördes	  efter	  att	  alla	  intervjuer	  var	  

genomförda.	  Fallföretagets	  samtliga	  22	  delägare	  tillfrågades,	  varpå	  13	  delägare	  deltog	  i	  

undersökningen.	  Enkäten	  bestod	  av	  åtta	  stycken	  frågor	  och	  syftade	  till	  att	  ta	  reda	  på	  

respondentens	  åsikt	  beträffande	  vikten	  av	  kompletterande	  användning	  av	  ekonomi-‐

styrning	  under	  de	  olika	  vinstdelningssystemen.	  Dessa	  frågor	  var	  uteslutande	  kopplade	  

till	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  ramverk	  för	  ekonomistyrningssystem	  som	  ett	  paket.	  

	  

3.7	  Trovärdighet	  av	  forskningsresultatet	  

3.7.1	  Validitet	  

Validitet	  behandlar	  i	  fall	  resultatet	  verkligen	  är	  vad	  det	  verkar.	  Är	  till	  exempel	  

förhållandet	  mellan	  två	  variabler	  ett	  orsakssamband	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.	  157)?	  	  

I	  vår	  studie	  skulle	  ett	  sådant	  samband	  kunna	  vara	  om	  användandet	  av	  andra	  ekonomi-‐

styrningssystem	  är	  en	  orsak	  av	  ett	  förändrat	  vinstdelningssystem.	  

	  

I	  vår	  studie	  har	  vi	  försökt	  att	  minimera	  risken	  att	  misstolka	  resultatet	  genom	  att	  

använda	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  definition	  av	  ekonomistyrning	  som	  ett	  paket,	  för	  att	  

försäkra	  oss	  om	  att	  det	  är	  förändringar	  i	  ekonomistyrning	  vi	  undersöker	  och	  inget	  annat.	  

Vi	  har	  även	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  triangulering	  för	  att	  stärka	  validiteten	  i	  vårt	  resultat.	  

Triangulering	  avser	  användning	  av	  två	  eller	  flera	  oberoende	  datakällor	  eller	  metoder	  för	  

datainsamling	  för	  att	  bekräfta	  styrkan	  av	  ett	  forskningsresultat.	  Till	  exempel	  kan	  

kvalitativ	  data	  som	  samlats	  in	  genom	  semistrukturerade	  intervjuer	  vara	  ett	  värdefullt	  

sätt	  att	  triangulera	  kvantitativ	  data	  som	  samlats	  in	  på	  annat	  sätt,	  till	  exempel	  en	  enkät	  

(Saunders	  et	  al.,	  2009,	  sid.	  146).	  

	  

Flera	  olika	  forskningsmetoder	  är	  användbara	  om	  de	  skapar	  bättre	  möjligheter	  att	  

besvara	  en	  frågeställning.	  Forskningsresultatets	  trovärdighet	  kan	  därför	  stärkas	  då	  

slutsatser	  styrks	  ur	  fler	  perspektiv	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.	  153).	  Genom	  att	  använda	  

intervjuer	  i	  ett	  förberedande	  skede,	  för	  att	  få	  en	  känsla	  av	  vilka	  de	  viktigaste	  frågorna	  är,	  
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kan	  man	  sedan	  använda	  det	  till	  att	  utforma	  ett	  frågeformulär.	  Detta	  för	  att	  vara	  säker	  på	  

att	  man	  behandlar	  de	  viktigaste	  frågorna	  (Saunders	  et	  al.,	  2009,	  s.	  153).	  

	  

3.7.2	  Reliabilitet	  

Både	  reliabilitet	  och	  validitet	  är	  vid	  användandet	  av	  kvalitativ	  metod	  i	  hög	  grad	  

beroende	  av	  metodologisk	  skicklighet,	  känslighet	  och	  integritet	  hos	  forskaren	  (Patton	  

1990).	  Reliabilitet	  hänvisar	  till	  replikerbarheten	  av	  studien.	  Skulle	  resultatet	  av	  studien	  

leda	  till	  samma	  resultat	  om	  andra	  forskare	  gjorde	  studien,	  eller	  om	  den	  skedde	  vid	  en	  

annan	  tidpunkt	  (Drogendijk,	  2009)?	  När	  en	  fallstudie	  är	  koncentrerad	  till	  en	  

organisation	  finns	  det	  en	  risk	  att	  reliabiliteten	  minskar.	  Då	  vår	  studie	  är	  gjord	  i	  syfte	  att	  

undersöka	  ekonomistyrning	  i	  en	  specifik	  kontext	  anser	  vi	  att	  den	  lägre	  graden	  av	  

reliabilitet	  inte	  behöver	  vara	  ett	  problem.	  

	  

3.7.3	  Generaliserbarhet	  

Trots	  att	  advokatbyråer	  inte	  är	  ensamma	  med	  ett	  delägarskap	  som	  ägandeform	  är	  det,	  i	  

enlighet	  med	  Drogendijk	  (2009),	  inte	  möjligt	  att	  generalisera	  studiens	  resultat	  mot	  en	  

större	  population.	  Saunders	  et	  al.	  (2009)	  menar	  att	  detta	  är	  viktigt	  att	  beakta	  då	  en	  

studie	  utförs	  på	  en	  eller	  ett	  fåtal	  fallföretag.	  Då	  vår	  studie	  omfattas	  av	  ett	  fallföretag	  har	  

studien	  begränsad	  möjlighet	  till	  att	  generera	  ett	  resultat	  applicerbart	  på	  andra	  

professionella	  tjänsteföretag	  vars	  ägarstruktur	  präglas	  av	  delägarskap.	  Saunders	  et	  al.	  

understryker	  samtidigt	  att	  detta	  inte	  är	  problematiskt	  så	  länge	  forskaren	  är	  införstådd	  

med	  studiens	  begränsning	  (Saunders	  et	  al,	  2009,	  s.	  158).	  

	   	  



	   23	  

4.	  Empiri	  

4.1	  Fallföretaget	  

Fallstudien	  är	  utförd	  på	  en	  av	  Sveriges	  största	  affärsjuridiska	  advokatbyråer	  vars	  

klienter	  i	  huvudsak	  kommer	  ifrån	  kunskapsbaserade,	  innovativa	  och	  teknikintensiva	  

branscher.	  De	  senaste	  åren	  har	  byrån	  vuxit	  i	  storlek	  både	  till	  antalet	  anställda	  och	  i	  

omsättning.	  Advokatbyrån	  består	  av	  totalt	  400	  anställda	  varav	  80	  stycken	  är	  delägare.	  

Den	  organisatoriska	  strukturen	  är	  uppbyggd	  utifrån	  sex	  kontor,	  som	  alla	  i	  sin	  tur	  tillhör	  

ett	  kommanditbolag.	  I	  kommanditbolaget	  äger	  de	  olika	  delägarna	  sin	  andel	  och	  där	  

samlas	  även	  alla	  gemensamma	  resurser	  såsom	  IT,	  marknadsföring,	  HR	  och	  ekonomi.	  Vår	  

undersökning	  är	  utförd	  på	  det	  största	  av	  de	  sex	  kontoren.	  

	  

All	  verksamhet	  utgår	  från	  kommanditbolaget.	  Advokattjänsterna	  utförs	  ifrån	  de	  enskilda	  

kontoren	  som	  sedan	  faktureras	  genom	  kommanditbolaget,	  vilket	  innebär	  att	  alla	  

penningströmmar	  kommer	  in	  i	  kommanditbolaget.	  Den	  finansiella	  vinsten	  fördelas	  ut	  

till	  delägarna	  och	  på	  de	  olika	  kontoren	  sker	  fördelningen	  på	  olika	  sätt.	  Vår	  studie	  är	  

genomförd	  på	  det	  största	  av	  de	  totalt	  sex	  kontoren	  och	  koncentreras	  till	  kontorets	  22	  

verksamma	  delägare.	  Figuren	  nedan	  illustrerar	  företagets	  organisationsstruktur.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
	  

Fig.	  3.	  Fallföretagets	  organisationsstruktur	  

Fallföretagets	  strategi	  är	  att	  vara	  den	  modernaste	  advokatbyrån	  i	  Sverige,	  som	  hela	  

tiden	  ligger	  i	  framkant	  av	  utvecklingen	  både	  i	  hur	  de	  arbetar	  och	  deras	  värderingar.	  Det	  

gäller	  både	  för	  de	  tjänster	  fallföretaget	  erbjuder	  och	  på	  sättet	  de	  organiserar	  sin	  

verksamhet.	  Byrån	  är	  en	  affärsjuridisk	  fullservicebyrå,	  med	  kompetens	  inom	  bland	  
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annat	  immaterialrätt,	  teknologi,	  life	  science	  och	  media	  samt	  lång	  erfarenhet	  inom	  

områden	  som	  bank	  och	  finans.	  Då	  byrån	  under	  de	  senaste	  åren	  vunnit	  både	  pris	  som	  

Nordens	  bästa	  advokatbyrå	  och	  blivit	  utsedd	  till	  årets	  advokatbyrå	  i	  Sverige,	  så	  kan	  man	  

med	  viss	  säkerhet	  påstå	  att	  byrån	  har	  lyckats	  med	  sin	  strategi.	  

	  

4.2	  Företagets	  vinstdelningssystem	  före	  förändringen	  

Fallföretagets	  tidigare	  vinstdelningssystem	  klassificerades	  som	  en	  managed	  lock-‐step	  

och	  var	  ett	  individuellt	  baserat	  belöningssystem.	  I	  ett	  traditionellt	  lock-‐step	  system	  

klättrar	  delägarna	  uppåt	  till	  olika	  nivåer,	  där	  en	  högre	  nivå	  innebär	  en	  högre	  finansiell	  

ersättning.	  De	  olika	  nivåerna	  uppnås	  efter	  senioritet	  och	  om	  en	  delägare	  uppnår	  en	  viss	  

nivå,	  kan	  han	  eller	  hon	  aldrig	  åka	  ner	  igen.	  Fallföretagets	  “managed	  lock-‐step”	  fungerade	  

på	  ett	  annorlunda	  sätt	  vilket	  advokatbyråns	  managing	  partner	  (MP)	  förtydligar:	  

“Vi	  hade	  en	  managed	  lock-‐step	  vilket	  innebar	  att	  vi	  hade	  en	  lock-‐step	  men	  

den	  var	  trögrörlig	  och	  individrelaterad.	  I	  praktiken	  fungerade	  den	  utifrån	  

en	  bedömningsskala	  och	  om	  en	  delägare	  presterade	  på	  en	  normal	  nivå,	  låg	  

han	  eller	  hon	  på	  nivå	  4.	  Om	  en	  delägare	  presterade	  över	  normal	  nivå	  

erhölls	  en	  högre	  nivå	  och	  under	  normal	  nivå	  resulterade	  i	  en	  lägre.	  De	  olika	  

nivåerna	  genererade	  i	  sin	  tur	  olika	  mängder	  aktier	  och	  en	  delägare	  som	  

presterade	  varken	  över	  eller	  under	  den	  förväntade	  nivån,	  erhöll	  400	  aktier”	  

(MP).	  

Bedömningen	  av	  vad	  som	  ansågs	  som	  en	  normal	  prestation,	  alternativt	  en	  låg	  eller	  en	  

hög,	  utgick	  i	  huvudsak	  från	  hur	  mycket	  en	  enskild	  delägare	  finansiellt	  drog	  in	  till	  byrån.	  I	  

intervjun	  med	  managing	  partner	  framhåller	  han	  att	  det	  finns	  övriga	  parametrar	  i	  

bedömningen	  men	  det	  mest	  centrala	  var	  det	  finansiella	  resultatet.	  

	  

Den	  huvudsakliga	  fördelen	  med	  en	  managed	  lock-‐step	  menar	  samtliga	  respondenter	  är	  

friheten	  och	  möjligheten	  till	  att	  disponera	  sin	  tid	  på	  egen	  hand.	  Advokatbyråns	  

styrelseordförande	  anser	  att	  ett	  belöningssystem	  präglat	  av	  individuell	  bedömning,	  

bidrar	  till	  en	  stor	  diskrepans	  mellan	  individers	  insatser.	  Detta	  eftersom	  skillnader	  i	  

arbetsinsats	  i	  slutändan	  åskådliggörs	  i	  lönekuvertet,	  vilket	  upplevs	  som	  rättvist.	  

Samtidigt	  menar	  styrelseordförande	  att	  friheten	  och	  möjligheten	  till	  att	  styra	  och	  
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bestämma	  själv,	  medför	  negativa	  aspekter	  för	  företagets	  i	  stort.	  Styrelseordförande	  

förklarar:	  

“(...)	  du	  styr	  väldigt	  mycket	  på	  egen	  hand	  och	  alla	  incitament	  byggs	  upp	  

kring	  att	  hålla	  och	  behålla	  dina	  egna	  klienter.	  Även	  fast	  jag	  kanske	  inte	  är	  

speciellt	  duktig	  på	  exempelvis	  varumärken,	  tar	  jag	  ett	  sådant	  ärende	  trots	  

att	  någon	  av	  mina	  kollegor	  skulle	  utföra	  ett	  bättre	  arbete.	  Det	  viktigaste	  är	  

att	  ”revenue”	  alltid	  kommer	  till	  mig”	  (Styrelseordförande).	  

	  

4.3	  Användning	  av	  övrig	  ekonomistyrning	  före	  förändringen	  

Av	  intervjuerna	  framgick	  att	  advokatbyråns	  användning	  av	  övriga	  ekonomistyrnings-‐

system	  var	  begränsad	  då	  den	  inte	  ansågs	  nödvändig.	  Detta	  berodde	  främst	  på	  den	  

tydliga	  kopplingen	  som	  fanns	  mellan	  prestation	  och	  belöning	  i	  det	  tidigare	  vinst-‐

delningssystemet.	  Resultatet	  av	  ett	  individbaserat	  vinstdelningssystem	  blev	  således	  att	  

övrig	  ekonomistyrning	  var	  av	  mindre	  vikt	  (se:	  bilaga	  3).	  Detta	  förtydligades	  vid	  

intervjutillfället	  med	  en	  av	  delägarna:	  

“(...)	  i	  ett	  individbaserat	  system	  får	  var	  och	  en	  den	  ersättning	  de	  själva	  

genererat	  och	  vikten	  av	  att	  alla	  bidrar	  lika	  mycket	  är	  därmed	  begränsad.	  

Vill	  du	  ta	  10	  veckors	  semester	  under	  sommaren	  är	  det	  bara	  du	  som	  drabbas	  

av	  det”	  (Delägare	  4).	  

Då	  varje	  delägare	  drevs	  och	  arbetade	  individuellt,	  användes	  information	  från	  finansiella	  

och	  icke	  finansiella	  mål	  mestadels	  som	  underlag	  för	  att	  bedöma	  vilken	  ersättning	  

delägarna	  skulle	  få,	  snarare	  än	  till	  olika	  typer	  av	  styrmedel.	  Trots	  att	  advokatbyråns	  

verksamhet	  präglades	  av	  en	  utbredd	  individualism	  användes	  team	  buildning-‐övningar	  

och	  konferenser	  med	  avsikt	  att	  stärka	  företagskulturen.	  Enligt	  resultatet	  av	  enkät-‐

undersökningen	  (se:	  bilaga	  3)	  anser	  samtliga	  respondenter	  att	  kulturell	  kontroll	  är	  av	  

mindre	  betydelse	  i	  en	  managed	  lock-‐step	  i	  förhållande	  till	  dess	  betydelse	  i	  ett	  equal	  

partnership.	  
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4.4	  Intention	  med	  bytet	  av	  vinstdelningssystem	  

Vid	  årsskiftet	  2014	  valde	  fallföretaget	  att	  ändra	  sitt	  vinstdelningssystem	  till	  ett	  equal	  

partnership.	  Utformningen	  av	  det	  tidigare	  systemet	  motsatte	  till	  viss	  del	  företagets	  

strategi	  att	  erbjuda	  full	  service	  och	  hela	  tiden	  ligga	  i	  framkant	  av	  utvecklingen.	  

Fallföretaget	  såg	  därför	  inget	  annat	  alternativ	  än	  att	  byta	  system,	  vilket	  framgick	  i	  

intervjun	  med	  managing	  partner:	  

“Vi	  har	  gått	  över	  till	  ett	  equal	  partnership	  för	  vi	  tror	  att	  om	  vi	  ska	  kunna	  

bygga	  ett	  riktigt	  starkt	  företag,	  så	  måste	  det	  bygga	  på	  att	  den	  som	  är	  mest	  

lämpad	  att	  göra	  arbetet	  också	  faktiskt	  utför	  det.	  Det	  får	  därför	  inte	  finnas	  

ekonomiska	  incitament	  som	  motverkar	  detta”	  (MP).	  

När	  de	  svenska	  byråerna	  professionaliserade	  sig	  i	  början	  av	  2000-‐talet,	  ställdes	  större	  

krav	  på	  byråernas	  val	  av	  vinstdelningssystem	  för	  att	  följa	  med	  i	  utvecklingen.	  I	  ett	  eat-‐

what-‐you-‐kill	  så	  är	  det	  som	  små	  företag	  i	  företaget,	  då	  delägarna	  lägger	  större	  vikt	  på	  

det	  individuella	  än	  hur	  det	  går	  för	  företaget	  i	  helhet.	  En	  delägare	  kan	  ha	  ett	  starkt	  

varumärke	  och	  skulle	  den	  delägaren	  sluta	  skulle	  advokatbyråns	  varumärke	  också	  

försämras.	  Fallföretagets	  styrelseordförande	  förklarar	  en	  av	  anledningarna	  till	  bytet	  av	  

vinstdelningssystem	  närmare:	  

“(...)	  att	  istället	  komma	  till,	  vad	  som	  är	  bra	  för	  företaget.	  Jag	  brukar	  säga	  att	  

det	  man	  måste	  skilja	  på	  och	  bestämma	  sig	  för	  är	  om	  företaget	  är	  till	  för	  

delägarna	  eller	  om	  delägarna	  är	  till	  för	  företaget.	  Traditionellt	  har	  företaget	  

varit	  till	  för	  delägarna	  och	  då	  är	  en	  individuellt	  baserad	  modell	  bra.	  Om	  vi	  

istället	  säger	  att	  delägarna	  är	  till	  för	  företaget,	  anser	  vi	  att	  det	  är	  equal	  

partnership	  man	  ska	  ha.	  Det	  är	  företaget	  som	  måste	  vara	  i	  centrum.	  Om	  

man	  ska	  vara	  en	  stor	  byrå	  och	  klara	  sig	  nationellt	  och	  internationellt,	  då	  

måste	  man	  vara	  ett	  professionellt	  företag.	  Det	  måste	  finnas	  ett	  struktur-‐

kapital.	  Den	  ena	  delägaren	  kommer	  och	  den	  andra	  går	  ut,	  men	  det	  kommer	  

aldrig	  märkas”	  (Styrelseordförande).	  
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4.5	  Företagets	  vinstdelningssystem	  efter	  förändringen	  

Fallföretagets	  nya	  vinstdelningssystem	  är	  uppbyggt	  likt	  ett	  klassiskt	  equal	  partnership,	  

där	  alla	  delägare	  har	  100	  aktier	  var.	  Det	  framkommer	  dock	  i	  intervjun	  med	  fallföretagets	  

managing	  partner	  att	  ett	  fåtal	  delägare	  genererar	  så	  pass	  mycket	  pengar	  till	  byrån	  att	  de	  

ersätts	  med	  några	  fler	  aktier	  än	  de	  andra.	  Han	  förklarar	  det	  närmare:	  

“Man	  brukar	  säga	  att	  ungefär	  15	  %	  utav	  delägarna	  på	  en	  konsultbyrå	  

är	  ”rain	  makers”	  och	  drar	  in	  mycket	  jobb.	  Det	  spelar	  egentligen	  inte	  någon	  

roll	  inom	  vilken	  bransch	  du	  går	  till	  eller	  hur	  man	  tittar	  på	  det,	  utan	  det	  är	  

ungefär	  15	  %.	  Men	  de	  15	  %	  är	  å	  andra	  sidan	  superkritiska.	  Det	  är	  ungefär	  

som	  att	  säga	  att	  alla	  ska	  ha	  lika	  mycket	  betalt”	  (MP).	  

Trots	  att	  det	  kan	  uppstå	  en	  problematik	  i	  ett	  equal	  partnership,	  då	  vissa	  delägare	  får	  

mer	  än	  andra,	  menar	  han	  att	  det	  ändå	  är	  ett	  nödvändigt	  ont	  för	  att	  kunna	  behålla	  ett	  

starkt	  team	  av	  advokater.	  Managing	  partner	  förklarar	  sin	  syn	  på	  situationen	  utifrån	  ett	  

exempel	  hämtat	  ur	  fotbollen:	  

“Så	  Zlatan	  och	  vänsterbacken	  ska	  ha	  lika	  mycket	  betalt,	  för	  annars	  är	  det	  

inte	  rättvist?	  Ja	  okej...	  Kommer	  Zlatan	  vara	  kvar	  då?	  –	  Nej,	  det	  kommer	  han	  

inte.	  För	  han	  kommer	  få	  ett	  bättre	  erbjudande	  från	  ett	  annat	  lag	  som	  spelar	  

på	  samma	  sätt.	  Det	  är	  samma	  i	  vår	  bransch,	  det	  är	  klart	  att	  det	  finns	  vissa	  

individer	  som	  är	  så	  oerhört	  viktiga.	  Någon	  kan	  vara	  en	  gudabenådad	  säljare	  

eller	  sitter	  på	  oerhört	  viktiga	  kontakter	  för	  företaget.	  Jag	  menar,	  vissa	  är	  ju	  

väldigt	  ”low	  key”,	  men	  vissa	  har	  en	  uppfattning	  om	  sitt	  marknadsvärde	  och	  

dem	  måste	  man	  hantera	  lite	  annorlunda”	  (MP).	  

Den	  största	  och	  viktigaste	  anledningen	  till	  att	  fallföretaget	  valde	  att	  byta	  vinst-‐

delningssystem	  till	  ett	  equal	  partnership	  förefaller	  dock	  att	  vara	  hur	  delägare	  i	  ett	  equal	  

partnership	  kan	  förhålla	  sig	  till	  marknaden	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  i	  ett	  individuellt	  baserat	  

system.	  De	  vill	  komma	  bort	  från	  det	  individuella	  ”chickenrace”	  mellan	  delägarna	  som	  ett	  

individuellt	  prestationsbaserat	  system	  medför.	  

“Det	  är	  i	  ett	  equal	  partnership	  lättare	  att	  inordna	  sig	  mot	  en	  annan	  

delägares	  klient.	  Om	  en	  kollega	  säger	  till	  mig;	  kan	  du	  följa	  med	  mig	  och	  

käka	  lunch	  med	  klienten	  X?	  -‐	  Så	  skulle	  jag	  förra	  året	  sagt;	  nja,	  varför	  ska	  jag	  

det	  för?	  Jag	  går	  och	  käkar	  lunch	  med	  dem	  istället	  för	  där	  kan	  jag	  få	  in	  lite	  
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business.	  Nu	  går	  jag	  ut	  och	  hjälper	  dig	  att	  få	  in	  business,	  varför	  ska	  jag	  göra	  

det?”	  (MP).	  

Inom	  ett	  equal	  partnership	  anser	  managing	  partner	  att	  intern	  konkurrens	  decimeras.	  

Konflikter	  mellan	  delägare	  som	  grundas	  i	  att	  den	  ena	  tjänar	  mycket	  mer	  än	  den	  andra	  

undviks	  och	  istället	  skapas	  en	  homogenitet	  i	  hur	  de	  tillsammans	  förhåller	  sig	  till	  

marknaden.	  Av	  intervjun	  framgick	  att	  förändringen	  var	  avgörande	  för	  att	  bygga	  en	  

advokatbyrå	  med	  ett	  starkt	  varumärke.	  	  	  

	  

4.6	  Användning	  av	  övrig	  ekonomistyrning	  efter	  förändringen	  

Efter	  bytet	  av	  vinstdelningssystem	  har	  högre	  krav	  ställts	  på	  att	  andra	  ekonomistyrnings-‐

system	  används	  mer	  aktivt.	  Förändringen	  av	  belönings-‐	  och	  kompensationssystemet	  har	  

således	  inneburit	  en	  förändring	  i	  hur	  advokatbyrån	  bör	  styras	  för	  att	  verksamheten	  

effektivt	  ska	  fungera.	  

“I	  en	  equal	  partnership-‐modell	  måste	  du	  vara	  väldigt	  homogen.	  Utrymmet	  

för	  diskrepanser	  är	  väldigt	  liten	  eftersom	  folk	  omedelbart	  kommer	  säga;	  

vänta	  nu,	  vad	  är	  det	  som	  händer	  här?	  Varför	  jobbar	  du	  bara	  fyra	  dagar	  i	  

veckan	  och	  är	  borta	  en	  massa	  veckor	  på	  sommaren?	  Här	  sitter	  vi	  och	  jobbar	  

och	  du	  ska	  ha	  lika	  mycket	  betalt	  som	  vi?	  –	  Det	  funkar	  ju	  inte.	  Därför	  krävs	  

hård	  kontroll	  från	  ledningen.	  Jag	  skulle	  säga	  att	  den	  hårdaste	  miljön	  att	  

jobba	  i	  är	  i	  ett	  välmanagerad	  equal	  partnership,	  det	  är	  det	  tuffaste	  

alternativet”	  (MP).	  

Att	  vinsten	  fördelas	  lika	  mellan	  alla	  delägare	  medför	  att	  varje	  delägares	  ansvar	  att	  bidra	  

till	  potten	  blir	  större.	  Som	  tidigare	  nämnts	  spelade	  det	  inte	  lika	  stor	  roll	  i	  en	  managed	  

lock-‐step,	  då	  arbetsinsatsen	  i	  ett	  individuellt	  prestationsbaserat	  system	  framförallt	  

påverkar	  det	  egna	  lönekuvertet.	  I	  ett	  equal	  partnership	  kan	  ledningen	  utkräva	  större	  

ansvar	  på	  delägarnas	  prestation	  eftersom	  det	  krävs	  att	  alla	  i	  stort	  sett	  bidrar	  lika	  mycket.	  

“När	  det	  är	  gäller	  ett	  equal	  partnership	  så	  måste	  du	  hela	  tiden	  hålla	  ångan	  

uppe	  i	  gruppen.	  Alla	  måste	  känna	  ett	  jädra	  ansvar	  för	  att	  prestera	  lite	  bättre	  

varje	  år.	  Den	  dagen	  som	  någon	  slappnar	  av,	  då	  måste	  den	  personen	  

hanteras.	  På	  sikt	  måste	  kanske	  personen	  avvecklas	  för	  annars	  kan	  övriga	  

delägares	  missnöje	  skada	  byrån”	  (Styrelseordförande).	  
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Advokatbyråns	  managing	  partner	  håller	  med	  styrelseordförande	  om	  att	  ett	  

välmanagerat	  equal	  partnership	  kräver	  hårdare	  administrativ	  kontroll:	  

“(...)	  ett	  väl	  fungerande	  equal	  partnership	  måste	  vara	  välmanagerat.	  De	  

equal	  partnership-‐byråer	  som	  havererar,	  gör	  ofta	  det	  för	  att	  de	  har	  en	  

ledning	  som	  inte	  orkar	  eller	  vågar	  ta	  tag	  i	  underpresterande	  kollegor.	  Det	  är	  

därför	  det,	  i	  min	  värld,	  krävs	  rätt	  hårda	  nypor	  från	  ledningen	  och	  det	  kräver	  

fulla	  insatser	  för	  dem	  som	  jobbar	  i	  ett	  sånt	  system”	  (MP).	  

Det	  framkom	  även	  i	  enkätundersökningen	  att	  övriga	  delägare	  tycker	  att	  administrativ	  

kontroll	  är	  viktigare	  i	  ett	  equal	  partnership	  (se:	  bilaga	  3).	  I	  samtliga	  intervjuer	  framhölls	  

betydelsen	  av	  en	  homogen	  grupp	  om	  ett	  equal	  partnership	  ska	  fungera.	  Diskrepanser	  

måste	  hållas	  till	  ett	  minimum	  och	  alla	  måste	  bidra	  med	  i	  stort	  sett	  lika	  mycket	  arbete.	  

Ledningen	  behöver	  därför	  utkräva	  större	  ansvar	  från	  alla	  delägare	  för	  att	  på	  så	  sätt	  hålla	  

gruppen	  homogen.	  Det	  finnas	  en	  fara	  i	  om	  gruppen	  blir	  för	  stor.	  Ett	  fåtal	  delägare	  fick	  

därför	  lämna	  byrån	  i	  samband	  med	  bytet	  av	  vinstdelningssystem.	  Delägare	  3	  har	  

erfarenhet	  av	  problematiken	  och	  förklarar:	  

“Jag	  har	  jobbat	  i	  ett	  equal	  partnership	  system	  tidigare	  vilket	  höll	  på	  att	  

spricka	  för	  att	  det	  blev	  för	  utdraget.	  Man	  brukar	  säga	  att	  det	  finns	  en	  bok	  

som	  heter	  ”De	  tre	  musketörerna”,	  men	  det	  finns	  ingen	  bok	  som	  heter	  ”De	  

hundra	  musketörerna”	  och	  det	  finns	  en	  anledning	  till	  det.	  Om	  gruppen	  blir	  

för	  stor	  blir	  den	  disparat”	  (Delägare	  3).	  

Men	  att	  gruppen	  blir	  för	  stor	  är	  inte	  det	  enda	  som	  kan	  få	  homogeniteten	  att	  försämras.	  

Något	  som	  sades	  i	  alla	  intervjuer	  och	  även	  kan	  styrkas	  med	  enkätresultatet	  (se:	  bilaga	  3)	  

är	  att	  en	  stark	  företagskultur	  är	  av	  yttersta	  vikt	  i	  ett	  equal	  partnership.	  Även	  om	  

fallföretaget	  alltid	  har	  haft	  team	  building-‐övningar,	  så	  har	  det	  blivit	  än	  viktigare	  efter	  att	  

systemet	  förändrats.	  

“Syftet	  med	  att	  byta	  till	  ett	  equal	  partnership	  är	  att	  bygga	  ett	  starkare	  

företag	  och	  för	  att	  lyckas	  med	  det	  måste	  man	  säkerställa	  att	  

företagskulturen	  är	  rätt	  och	  att	  det	  är	  en	  levande	  organism.	  Fokus	  på	  

kulturen	  kommer	  när	  du	  vill	  bygga	  ett	  lag,	  istället	  för	  att	  ha	  massa	  individer”	  

(Styrelseordförande).	  
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Hur	  fallföretaget	  använder	  budgetar,	  finansiella-‐	  och	  icke	  finansiella	  mått	  har	  förändrats	  

efter	  bytet	  av	  vinstdelningssystem.	  I	  det	  nya	  systemet	  har	  betydelsen	  av	  att	  använda	  

information	  från	  de	  olika	  måtten	  ökat.	  

“Nu	  använder	  vi	  budgetar	  och	  olika	  mått	  mer	  för	  att	  styra	  verksamheten,	  

istället	  för	  att	  bara	  ha	  det	  som	  ett	  underlag	  till	  vinstutdelningen.	  I	  dag	  har	  vi	  

budgetar	  på	  individ-‐,	  grupp-‐	  och	  bolagsnivå	  samt	  ett	  prestationsmätnings-‐

system	  för	  delägarna	  med	  både	  finansiella	  och	  icke	  finansiella	  mål”	  (MP).	  

	  	  

4.7	  Sammanställning	  av	  empiri	  

En	  sammanställning	  av	  det	  empiriska	  resultatet	  går	  att	  finna	  i	  tabellen	  nedan.	  Det	  

resultat	  vi	  har	  fått	  fram	  från	  intervjuerna	  som	  berör	  de	  olika	  ekonomistyrningssystemen	  

från	  Malmi	  och	  Browns	  (2008)	  typologi	  har	  sammanställts	  tematiskt	  i	  tabellen.	  Först	  

redovisas	  resultatet	  av	  hur	  ekonomistyrningssystem	  används	  i	  en	  managed	  lock-‐step	  

och	  därefter	  hur	  samma	  ekonomistyrningssystem	  används	  i	  ett	  equal	  partnership.	  

Siffrorna	  i	  tabellen	  symboliserar	  det	  genomsnittliga	  resultatet	  från	  enkät-‐

undersökningen	  och	  förtydligar	  hur	  viktigt	  delägarna	  tycker	  att	  de	  olika	  ekonomi-‐

styrningssystemen	  är	  vid	  en	  managed	  lock-‐step	  respektive	  ett	  equal	  partnership.	  Detta	  

för	  att	  ge	  en	  bra	  överblick	  över	  hur	  de	  olika	  vinstdelningssystemen	  kräver	  olika	  

användning	  av	  andra	  ekonomistyrningssystem.	  	  
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Tabell.	  2.	  Sammanställning	  av	  empiriskt	  resultat	  

	  

	   	  

	  
Vinstdelningssytem	  

Belönings-‐	  och	  kompensationskontroll	  
Ekonomistyrningssystem	   Managed	  lock-‐step	   Equal	  partnership	  

	  
	  

Planering	  

Långsiktig	  planering	  och	  
strategi	  är	  utformad	  för	  
att	  företaget	  ska	  
bibehålla	  och	  stärka	  sin	  
position	  på	  marknaden.	  	  
	  
Genomsnitt:	  3,62	  

Icke	  förändrad.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Genomsnitt:	  3,77	  

	  
	  
	  
	  

Cybernetisk	  kontroll	  

Informationen	  används	  
som	  underlag	  för	  att	  
bestämma	  storlek	  på	  
individuell	  
kompensation.	  
	  
	  
	  
	  
Genomsnitt:	  2,92	  

Används	  som	  styrmedel	  för	  
verksamheten	  i	  form	  av	  
budgetar	  på	  individ-‐	  och	  
gruppnivå	  samt	  ett	  
prestationsmätningssystem	  
för	  delägarna,	  med	  både	  
finansiella-‐	  och	  icke-‐
finansiella	  mål.	  
	  
Genomsnitt:	  3,85	  

	  
	  
	  

Administrativ	  kontroll	  

Mindre	  behov	  då	  
vinstdelningssystemets	  
incitament	  på	  egen	  hand	  
styr	  delägarnas	  
prestation.	  
	  
	  
Genomsnitt:	  3,31	  

Hårdare	  kontroll	  från	  
ledningen	  i	  form	  av	  
övervakning	  och	  utkrävande	  
av	  ansvar.	  Detta	  då	  alla	  
måste	  bidra	  till	  det	  
gemensamma	  resultatet.	  
	  
Genomsnitt:	  4,08	  

	  
	  
	  
	  

Kulturell	  kontroll	  

Används	  i	  viss	  
utsträckning	  genom	  
konferenser	  och	  team-‐
building.	  Dock	  av	  låg	  
betydelse	  då	  
vinstdelningssystemets	  
incitament	  premierar	  
individuella	  
prestationer.	  	  	  
	  
Genomsnitt:	  2,77	  

Kulturell	  kontroll	  är	  av	  stor	  
betydelse	  då	  en	  homogen	  
grupp	  eftersträvas	  och	  
vinstdelningssystemet	  
bygger	  på	  delägarnas	  
förmåga	  att	  samarbeta.	  
	  
	  
	  
	  
Genomsnitt:	  4,46	  
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5.	  Analytisk	  diskussion	  	  

Studiens	  resultat	  visar	  att	  incitament	  i	  advokatbyråns	  tidigare	  vinstdelningssystem	  

motsatte	  delägarna	  från	  att	  jobba	  för	  företagets	  bästa	  eftersom	  delägarna	  framförallt	  

agerade	  efter	  sina	  individuella	  intressen.	  Vinstdelningssystemet	  var	  till	  viss	  del	  lönsamt	  

för	  företaget	  då	  vissa	  delägare	  slet	  stenhårt	  för	  att	  generera	  egen	  vinst,	  vilket	  rent	  

finansiellt	  påverkade	  advokatbyrån	  positivt.	  Dock	  kunde	  företagets	  ambition	  om	  att	  

erbjuda	  full	  service	  och	  ha	  ett	  starkt	  varumärke	  försämras.	  Precis	  som	  Anderson	  (2001)	  

beskrev	  som	  en	  nackdel	  med	  ett	  individbaserat	  system,	  kan	  individuella	  incitament	  

påverka	  beteenden	  negativt.	  Tidigare	  kunde	  delägare	  välja	  att	  inte	  arbeta	  för	  en	  annan	  

delägares	  klienter	  och	  kunde	  också	  välja	  att	  hålla	  sina	  egna	  klienter	  för	  sig	  själv.	  Detta	  

trots	  att	  det	  vore	  bättre	  för	  klienten	  och	  företaget	  i	  stort	  om	  en	  annan	  advokat	  från	  

byrån	  tog	  hand	  om	  fallet.	  

	  

För	  att	  en	  byrå	  ska	  kunna	  erbjuda	  full	  service,	  krävs	  det	  att	  den	  kan	  erbjuda	  advokater	  

som	  har	  specialiseringen	  inom	  olika	  områden.	  Om	  då	  inte	  advokaterna	  delegerar	  vidare	  

fall	  till	  den	  som	  är	  bäst	  lämpad	  för	  fallet,	  försvinner	  syftet	  med	  att	  ha	  olika	  specialister.	  

Det	  krävdes	  alltså	  att	  byrån	  gjorde	  en	  förändring	  i	  hur	  de	  jobbade.	  Detta	  ledde	  fram	  till	  

att	  byrån	  valde	  att	  ändra	  vinstdelningssystem	  till	  ett	  equal	  partnership.	  I	  enlighet	  med	  

Anderson	  (2001),	  möjliggör	  ett	  equal	  partnership	  att	  konkurrens	  minimeras	  inom	  byrån	  

och	  fokus	  kan	  riktas	  externt	  mot	  konkurrenter.	  I	  och	  med	  det	  nya	  systemet	  kunde	  

fallföretaget	  ändra	  den	  organisatoriska	  designen	  och	  strukturen.	  

	  

Då	  det	  nya	  systemet	  saknade	  den	  direkta	  länken	  mellan	  delägarnas	  prestation	  och	  

belöning,	  behövde	  fallföretaget	  använda	  andra	  ekonomistyrningssystem	  för	  att	  

kontrollera	  delägarnas	  beteenden.	  Med	  införandet	  av	  ett	  nytt	  belönings-‐	  och	  

kompensationssystemet	  kan	  vi	  konstatera	  att	  fallföretaget	  har	  behövt	  förändra	  andra	  

delar	  av	  sin	  ekonomistyrning.	  Vår	  studies	  resultat	  tyder	  framförallt	  på	  att	  fallföretagets	  

användning	  av	  cybernetiska	  och	  administrativa	  kontrollsystem	  blivit	  av	  större	  vikt.	  

Däremot	  visar	  både	  intervju-‐	  och	  enkätundersökningen	  att	  användningen	  av	  planering,	  

som	  ekonomistyrningssystem,	  förblivit	  oförändrat.	  Det	  framgår	  även	  att	  förändringen	  

lett	  till	  ett	  större	  fokus	  på	  att	  bygga	  en	  stark	  företagskultur.	  	  
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5.1	  Cybernetisk	  kontroll	  

Information	  från	  finansiella	  och	  icke-‐finansiella	  mål	  användes	  tidigare	  endast	  som	  

underlag	  för	  att	  bedöma	  storleken	  på	  den	  finansiella	  ersättning	  delägarna	  skulle	  få.	  I	  

enlighet	  med	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  användes	  således	  inte	  det	  cybernetiska	  

kontrollsystemet	  som	  ett	  ekonomistyrningssystem	  i	  det	  tidigare	  vinstdelningssystemet	  

utan	  endast	  ett	  information-‐	  och	  beslutsstödsystem.	  Anderson	  (2001)	  menar	  att	  i	  ett	  

individuellt	  prestationsbaserat	  system,	  som	  en	  mananged	  lock-‐step	  är,	  har	  varje	  

delägare	  totalansvar	  för	  sin	  inkomst	  och	  kan	  inte	  skylla	  på	  någon	  annan	  än	  sig	  själv.	  Det	  

empiriska	  resultatet	  visar	  också	  att	  delägarna	  kunde	  se	  länken	  mellan	  sin	  prestation	  och	  

inkomst,	  vilket	  ledde	  till	  att	  det	  inte	  heller	  behövdes	  samma	  utkrävande	  av	  ansvar	  från	  

ledningen	  med	  antingen	  finansiella-‐	  eller	  icke-‐finansiella	  mål.	  Ledningen	  ansåg	  inte	  

heller	  att	  detta	  var	  något	  de	  behövde	  göra	  i	  det	  tidigare	  systemet,	  då	  

vinstdelningssystemets	  incitament	  drev	  prestationen.	  

	  

Efter	  bytet	  till	  ett	  equal	  partnership	  förändrades	  ledningens	  användning	  av	  information	  

från	  budgetar,	  finansiella	  och	  icke-‐finansiella	  mått.	  I	  det	  nya	  vinstdelningssystemet	  

kopplas	  informationen	  till	  mål,	  vilket	  har	  ökat	  byråns	  möjlighet	  till	  att	  utkräva	  ansvar	  

från	  delägarna.	  I	  enlighet	  med	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  använder	  fallföretaget	  nu	  de	  

cybernetiska	  styrmedlen	  som	  ett	  ekonomistyrningssystem.	  Vår	  undersökning	  tyder	  på	  

att	  det	  är	  viktigare	  att	  inte	  bara	  se	  till	  finansiella	  mål	  i	  ett	  equal	  partnership,	  då	  det	  i	  ett	  

sådant	  system	  krävs	  det	  att	  alla	  bidrar	  till	  helheten,	  men	  hur	  bidraget	  ser	  ut	  ter	  sig	  olika.	  

Icke-‐finansiella	  mål	  har	  därför	  också	  blivit	  viktigare	  för	  ledningen	  när	  delägare	  

utvärderas.	  Anderson	  (2001)	  menar	  att	  i	  ett	  equal	  partnership	  kan	  delägare	  bidra	  

genom	  fakturerbara	  prestationer	  men	  också	  genom	  icke-‐debiterbara	  tillskott.	  Vi	  har	  

dock	  observerat	  att	  de	  finansiella	  målen	  är	  viktigast	  i	  ett	  equal	  partnership.	  För	  att	  till	  

exempel	  kunna	  behålla	  de	  delägare	  som	  hela	  tiden	  fakturerar	  mest,	  har	  ett	  fåtal	  delägare	  

några	  fler	  aktier	  än	  de	  andra.	  Anderson	  (2001)	  har	  också	  noterat	  att	  de	  flesta	  ledarna	  för	  

moderna	  professionella	  tjänsteföretag,	  med	  equal	  partnership	  som	  vinstdelningssystem,	  

skulle	  säga	  att	  individuella	  insatser	  på	  något	  sätt	  måste	  erkännas	  och	  belönas.	  
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5.2	  Administrativ	  kontroll	  

Av	  vår	  undersökning	  framgår	  det	  att	  användningen	  och	  betydelsen	  av	  administrativ	  

kontroll	  har	  utvecklats	  under	  förändringsprocessen.	  Vid	  fallföretagets	  tidigare	  

individuellt	  baserade	  vinstdelningssystem,	  managed	  lock-‐step,	  var	  behovet	  av	  att	  

använda	  annan	  ekonomistyrning	  begränsad.	  Enligt	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  används	  

administrativ	  kontroll	  bland	  annat	  vid	  utkrävande	  och	  fördelning	  av	  ansvar.	  Att	  det	  var	  

av	  mindre	  betydelse	  beror	  huvudsakligen	  på	  vinstdelningssystemets	  tydliga	  koppling	  

mellan	  prestation	  och	  belöning,	  som	  i	  sin	  tur	  genererade	  en	  självgående	  arbetsmodell.	  

Respondenterna	  menar	  att	  denna	  modell	  möjliggör	  en	  stor	  frihet	  hos	  delägarna	  och	  en	  

diskrepans	  mellan	  olika	  delägares	  prestation	  accepteras.	  

	  

Enligt	  Andersons	  (2001)	  presenterade	  ramverk	  bör	  ett	  klimat	  med	  överseende	  för	  

prestationsmässiga	  svängningar	  istället	  växa	  fram	  vid	  vinstdelningssystemet	  equal	  

partnership.	  Anderson	  (2001)	  menar	  att	  detta	  beror	  på	  att	  delägarnas	  individuella	  

prestationer	  blir	  av	  mindre	  vikt.	  Företaget	  i	  sin	  helhet	  prioriteras	  vilket	  gör	  att	  delägare	  

kan	  genomgå	  sämre	  perioder	  utan	  någon	  större	  bestraffning.	  Studiens	  empiriska	  

resultat	  tyder	  på	  en	  annan	  utveckling	  och	  går	  emot	  Andersons	  (2001)	  ramverk.	  Av	  

intervjun	  med	  fallföretagets	  managing	  partner	  framgick	  exempelvis	  att	  ett	  equal	  

partnership	  bidrar	  till	  ett	  hårdare	  arbetsklimat	  än	  vid	  ett	  managed	  lock-‐step.	  

Huvudsakligen	  på	  grund	  utav	  höga	  krav	  på	  gruppens	  homogenitet	  då	  samtliga	  delägare	  

måste	  bidra	  till	  ett	  gemensamt	  resultat.	  Vidare	  tydliggör	  det	  empiriska	  resultatet	  den	  

förändrade	  användningen	  av	  administrativ	  kontroll	  vilket	  överensstämmer	  med	  Malmi	  

och	  Browns	  (2008)	  definition	  av	  styrmedlet.	  Administrativ	  kontroll	  används	  för	  att	  

samordna	  verksamheten	  och	  är	  av	  betydelse	  för	  att	  uppmuntra	  ett	  specifikt	  beteende	  

inom	  en	  organisation.	  Kontrollsystemets	  funktion	  i	  ett	  equal	  partnership	  förtydligades	  

ytterligare	  i	  intervjun	  med	  Delägare	  3.	  Utifrån	  egna	  erfarenheter	  påvisade	  Delägare	  3	  att	  

en	  betydelsefull	  förutsättning	  för	  ett	  effektivt	  equal	  partnership	  är	  att	  ledningen	  

använder	  styrmedel	  för	  att	  motverka	  särintressen	  och	  splittring	  bland	  delägarna.	  

	  

Vår	  studies	  resultat	  visar	  hur	  den	  organisatoriska	  strukturen	  förändrades	  när	  

fallföretaget	  bytte	  vinstdelningssystem.	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  menar	  att	  den	  del	  av	  

administrativ	  kontroll	  som	  består	  av	  organisatorisk	  struktur	  används	  för	  att	  strukturera	  

organisationen	  utifrån	  olika	  typer	  av	  specialisering.	  Vid	  bytet	  av	  vinstdelningssystem	  
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försvann	  de	  individuella	  incitamenten	  och	  byråns	  delegering	  av	  klienter	  förändrades.	  

Fallföretagets	  styrelseordförande	  förklarade	  att	  deras	  tidigare	  system,	  managed	  lock-‐

step,	  bidrog	  till	  att	  den	  bäst	  lämpade	  delägaren	  för	  ett	  specifikt	  fall,	  inte	  alltid	  var	  den	  

person	  som	  i	  slutändan	  genomförde	  arbetet.	  Equal	  partnership	  har	  på	  så	  sätt	  förändrat	  

den	  organisatoriska	  strukturen	  varpå	  en	  delägare	  i	  det	  nuvarande	  systemet,	  equal	  

partnership,	  istället	  lämnar	  över	  ärendet	  om	  en	  annan	  delägare	  är	  bättre	  lämpad.	  

	  

På	  ett	  liknande	  sätt	  har	  fallföretagets	  organisatoriska	  design	  förändrats.	  Enligt	  Malmi	  

och	  Brown	  (2008)	  syftar	  organisatorisk	  design	  till	  att	  uppmuntra	  vissa	  typer	  av	  

relationer	  och	  kontakter	  inom	  en	  organisation.	  Av	  empirin	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  fall-‐

företagets	  managing	  partner	  anser	  att	  det	  förändrade	  vinstdelningssystemet	  minskat	  

den	  interna	  konkurrensen	  och	  att	  delägarna	  i	  större	  utsträckning	  delar	  med	  sig	  av	  

kontakter	  och	  relationer	  för	  företagets	  bästa.	  

	  

5.3	  Kulturell	  kontroll	  

Införandet	  av	  ett	  equal	  partnership	  har	  inte	  lett	  till	  någon	  större	  förändring	  av	  hur	  

ledningen	  jobbar	  med	  kulturell	  kontroll	  som	  kontrollsystem.	  Ledningen	  har	  alltid	  tyckt	  

att	  det	  har	  varit	  viktigt	  med	  en	  stark	  företagskultur	  för	  att	  kunna	  bygga	  ett	  

framgångsrikt	  företag.	  Av	  intervjun	  med	  styrelseordförande	  framkom	  det	  att	  kulturen	  

hamnar	  i	  fokus	  när	  man	  vill	  bygga	  ett	  starkt	  lag.	  Då	  det	  tidigare	  systemet	  hade	  

incitament	  som	  motverkade	  lagarbete,	  var	  det	  därför	  inte	  av	  lika	  stor	  betydelse	  att	  

företagskulturen	  var	  stark,	  även	  om	  ledningen	  jobbade	  för	  att	  förbättra	  den.	  Delägarna	  

bekräftar	  att	  en	  stark	  företagskultur	  inte	  var	  av	  stor	  vikt	  i	  en	  managed	  lock-‐step	  och	  alla	  

delägare	  är	  eniga	  om	  att	  företagskulturen	  är	  viktigare	  i	  ett	  equal	  partnership,	  vilket	  

framkom	  av	  enkätresultatet.	  

	  

Vår	  studie	  visar	  även	  att	  det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  delägarna	  i	  ett	  equal	  partnership	  är	  en	  

homogen	  grupp	  med	  samma	  värderingar	  och	  engagemang.	  Malmi	  och	  Brown	  (2008)	  

menar	  att	  även	  om	  kulturen	  i	  en	  organisation	  ibland	  är	  bortom	  chefers	  kontroll,	  är	  den	  

ett	  kontrollsystem	  om	  den	  används	  för	  att	  styra	  beteenden.	  Enligt	  våra	  observationer	  

motverkade	  incitamenten	  i	  det	  tidigare	  vinstdelningssystemet	  det	  arbetet	  som	  gjordes	  

för	  att	  bygga	  en	  stark	  företagskultur.	  	  
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6.	  Slutsats	  

Syftet	  med	  vår	  studie	  har	  varit	  att	  undersöka	  de	  faktorer	  som	  bidragit	  till	  att	  fall-‐

företaget	  valt	  att	  byta	  vinstdelningssystem.	  Vi	  ämnade	  även	  redogöra	  för	  hur	  det	  

förändrade	  vinstdelningssystemet	  påverkat	  fallföretagets	  användning	  av	  andra	  

ekonomistyrningssystem.	  

	  

Slutsatsen	  av	  vår	  studie	  är	  att	  ett	  individuellt	  baserat	  vinstdelningssystem,	  med	  en	  stark	  

koppling	  mellan	  belöning	  och	  prestation,	  bidrar	  till	  ett	  begränsat	  behov	  av	  andra	  

ekonomistyrningssystem.	  Belönings-‐	  och	  kompensationskontroll	  är	  då	  det	  dominanta	  

ekonomistyrningssystemet	  som	  styr	  delägarnas	  beteende.	  Detta	  då	  delägare	  ser	  en	  

konkret	  länk	  mellan	  sin	  egen	  prestation	  och	  vilken	  belöning	  den	  genererar.	  Påföljden	  

blir	  att	  delägarna	  agerar	  i	  egenintresse	  och	  delegering	  av	  klienter	  och	  ärenden	  blir	  

ineffektiva.	  Studiens	  resultat	  tyder	  på	  att	  detta	  var	  den	  huvudsakliga	  anledningen	  till	  att	  

fallföretaget	  valde	  att	  byta	  vinstdelningssystem,	  då	  advokatbyrån	  inte	  ska	  vara	  till	  för	  

delägarna	  utan	  delägarna	  ska	  vara	  till	  för	  advokatbyrån.	  För	  att	  utnyttja	  byråns	  potential	  

till	  fullo	  behövdes	  därför	  motverkande	  incitament	  tas	  bort.	  	  

	  

Till	  skillnad	  från	  Andersons	  (2001)	  antaganden	  om	  att	  ett	  equal	  partnership	  skapar	  ett	  

klimat	  med	  överseende	  för	  prestationsmässiga	  svängningar,	  tyder	  vårt	  forsknings-‐

resultat	  på	  motsatsen.	  Ett	  equal	  partnership	  ställer	  krav	  på	  homogenitet	  och	  att	  samtliga	  

delägare	  bidrar	  till	  det	  gemensamma	  resultatet.	  Likt	  Spraakmans	  (2003)	  forskning,	  visar	  

vår	  undersökning	  att	  en	  grupp	  inte	  får	  bli	  för	  stor	  om	  länken	  mellan	  prestation	  och	  

belöning	  är	  svag.	  Fallföretagets	  användning	  av	  administrativa,	  cybernetiska	  och	  

kulturella	  styrmedlen	  har	  både	  intensifierats	  och	  förändrats	  till	  följd	  av	  det	  nya	  

vinstdelningssystemet.	  	  

	  

Vår	  studie	  tyder	  på	  att	  bytet	  av	  belönings-‐	  och	  kompensationssystemet	  genomfördes	  

som	  en	  förutsättning	  för	  fallföretagets	  fortsatta	  utveckling	  och	  möjlighet	  till	  att	  stärka	  

dess	  varumärke.	  Konsekvensen	  har	  blivit	  att	  kraven	  på	  användningen	  av	  övriga	  

ekonomistyrningssystem	  förändrats.	  Vid	  ett	  equal	  partnership	  ställs	  högre	  krav	  på	  

kontroll	  av	  varje	  delägares	  prestation	  och	  därför	  måste	  ledningen	  använda	  andra	  

ekonomistyrningssystem	  i	  större	  utsträckning	  för	  att	  säkerställa	  att	  delägarnas	  

beteende	  och	  mål	  går	  i	  linje	  med	  organisationens.	  
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6.1	  Studiens	  begränsningar	  

Då	  implementeringen	  av	  vinstdelningssystemet	  nyligen	  skett	  har	  vi	  inte	  kunnat	  se	  något	  

finansiellt	  utfall	  av	  förändringen.	  Under	  intervjuerna	  har	  vi	  förstått	  att	  det	  krävs	  att	  de	  

som	  presterade	  bäst	  och	  fick	  störst	  andel	  av	  vinsten	  i	  det	  tidigare	  systemet,	  ska	  få	  i	  stort	  

sett	  lika	  stor	  utdelning	  i	  det	  jämlikt	  fördelade	  systemet.	  Om	  det	  inte	  blir	  fallet,	  finns	  det	  

en	  risk	  att	  högpresterande	  delägare	  lämnar	  byrån.	  Detta	  kan	  dock	  ta	  tid	  och	  det	  

framkom	  att	  det	  krävs	  tålamod	  från	  delägarna.	  Begränsningen	  gör	  att	  fokus	  har	  

koncentreras	  till	  orsakerna	  bakom	  förändringen	  samt	  hur	  förändringen	  påverkat	  

företagets	  ekonomistyrning.	  	  	  

	  

6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Vår	  studie	  har	  utrett	  vilka	  faktorer	  som	  bidragit	  till	  ett	  behov	  av	  ett	  förändrat	  vinst-‐

delningssystem	  samt	  hur	  förändringen	  påverkat	  användningen	  av	  andra	  ekonomi-‐

styrningssystem.	  Ett	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  är	  att	  genomföra	  en	  komparativ	  studie	  

och	  undersöka	  om	  samma	  behov	  upplevs	  på	  fler	  advokatbyråer	  och	  om	  en	  advokatbyrås	  

storlek	  ställer	  olika	  krav	  på	  hur	  de	  övriga	  ekonomistyrningssystemen	  behöver	  användas.	  

	  

Ett	  ytterligare	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  är	  att	  undersöka	  en	  advokatbyrå	  som	  för	  ett	  

antal	  år	  sedan,	  förändrade	  sitt	  vinstdelningssystem	  till	  ett	  equal	  partnership.	  Den	  typen	  

av	  studie	  har	  möjlighet	  att	  undersöka	  hur	  byrån	  påverkats	  finansiellt	  av	  förändringen.	  

Om	  byrån	  inte	  har	  presterat	  lika	  bra	  finansiellt	  efter	  bytet	  av	  vinstdelningssystem,	  beror	  

det	  på	  att	  det	  varit	  svårt	  att	  behålla	  högpresterare?	  Har	  de	  som	  presterat	  sämre	  blivit	  

avskedade?	   	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Intervjuprotokoll	  

A	  –	  INTRODUKTION	  

1.	  Kort	  om	  oss	  

2.	  Kort	  om	  vår	  studie	  

3.	  Anonymitet	  behandlas	  

	  

B	  –	  BAKGRUND	  (RESPONDENT)	  

4.	  Respondentens	  position	  och	  tid	  inom	  organisationen	  

5.	  Kort	  om	  organisationen	  	  	  

	  

C	  –	  ORGANISATIONSSTRUKTUR	  

6.	  Hur	  är	  organisationens	  verksamhet	  uppbyggd?	  

a)	  Är	  delägare	  uppdelade	  till	  varje	  kontor	  eller	  är	  man	  delägare	  i	  kommanditbolaget?	  

b)	  Vad	  erbjuder	  ni	  för	  tjänster?	  Full	  service	  firm?	  

7.	  Hur	  många	  delägare	  har	  byrån?	  

8.	  	  Hur	  regleras	  delägandet?	  Hur	  blir	  man	  delägare?	  

9.	  Hur	  fattas	  beslut	  avseende	  den	  formella	  styrningen?	  	  

10.	  Har	  alla	  delägare	  ett	  formellt	  inflytande	  över	  hur	  organisationen	  styrs?	  

	  

D	  –	  VINSTDELNINGSSYSTEMET	  

	  Byråns	  ekonomistyrning	  innan	  förändringen	  

11.	  Hur	  ”klassificerar”	  ni	  det	  dåvarande	  vinstdelningssystemet?	  	  (Equal	  
Partnership/lock-‐step/”eat	  what	  you	  kill”/hybrid)	  

a)	  Hur	  fördelades	  vinsten	  i	  ert	  tidigare	  system?	  

b)	  Hur	  fungerade	  systemet	  i	  praktiken?	  

c)	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  föregående	  system?	  

d)	  Byråns	  syn	  på	  intern	  delegering	  av	  klienter	  och	  arbete	  under	  det	  tidigare	  systemet	  

12.	  Hur	  påverkade	  detta	  vinstdelningssystem	  användandet	  av	  andra	  
ekonomistyrningssystem	  för	  er?	  
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a)	  Planering	  

b)	  Cybernetisk	  kontroll	  

c)	  Administrativ	  kontroll	  

d)	  Kulturell	  kontroll	  

	  

E	  -‐	  Byråns	  intention	  med	  förändringen	  

13.	  Varför	  valde	  ni	  att	  byta	  system?	  

14.	  Vilka	  var	  de	  drivande	  faktorer	  och	  orsaker	  bakom	  förändringen?	  

a)	  Motivation,	  intern	  konkurrens,	  förändrad	  omvärld	  

b)	  Vem	  beslutade	  om	  förändringen?	  

c)	  Har	  vikten	  av	  att	  ha	  specialister	  inom	  flera	  områden	  ökat	  under	  senare	  åren?	  Varför?	  

d)	  Hur	  förhåller	  ni	  er	  till	  mindre	  nischade	  byråer	  vs.	  “full	  services	  firms”	  

15.	  Vad	  vill	  ni	  uppnå	  med	  det	  nya	  systemet?	  

a)	  Hur	  ser	  er	  målsättning	  ut?	  framtidsplaner,	  visioner	  

b)	  Är	  vinstdelningssystemet	  ett	  verktyg	  för	  uppnå	  målsättningen?	  

	  

F-‐	  Byråns	  utformning	  av	  det	  nya	  systemet	  

16.	  Hur	  ”klassificerar”	  ni	  det	  nuvarande	  vinstdelningssystemet?	  	  (Equal	  
Partnership/lockstep/”eat	  what	  you	  kill”/hybrid)	  

a)	  Hur	  fördelades	  vinsten	  i	  det	  nya	  systemet?	  

b)	  Hur	  fungerar	  systemet	  i	  praktiken?	  

c)	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  det	  nya	  systemet?	  

d)	  Byråns	  syn	  på	  intern	  delegering	  av	  klienter	  och	  arbete	  under	  det	  nya	  systemet	  

17.	  Tror	  du	  att	  ett	  ”equal	  partnership”	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  er	  organisation	  ska	  
kunna	  konkurrera/växa?	  

18.	  Hur	  motiverar	  man	  högproduktiva	  delägare	  när	  vinsten	  inte	  baseras	  på	  individuell	  
prestation?	  

a)	  Hur	  ”straffas”	  en	  undermålig	  arbetsinsats?	  

b)	  Kan	  någon	  form	  av	  free-‐rider	  problematik	  existera?	  

19.	  Hur	  har	  det	  nya	  systemet	  påverkat	  ert	  användande	  av	  andra	  
ekonomistyrningssystem?	  
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a)	  Planering	  

b)	  Cybernetisk	  kontroll	  

c)	  Administrativ	  kontroll	  

d)Kulturell	  kontroll	   	  
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Bilaga	  2:	  Enkätundersökning	  

Hej,	  	  
Vi	  är	  två	  ekonomistudenter	  som	  denna	  termin	  skriver	  vår	  C-‐uppsats	  i	  ekonomistyrning.	  
Vi	  har	  fått	  möjligheten	  att	  genomföra	  en	  fallstudie	  hos	  er	  och	  skulle	  vara	  tacksamma	  om	  
ni	  vill	  delta	  i	  en	  kort	  enkätundersökning.	  

Med	  vår	  studie	  har	  vi	  för	  avsikt	  att	  undersöka	  hur	  olika	  ekonomistyrningssystem	  
påverkas	  av	  valet	  av	  vinstdelningssystem	  hos	  affärsjuridiska	  advokatbyråer.	  Efter	  
intervjuer	  med	  managing	  partner	  och	  styrelseordförande	  så	  har	  vi	  förstått	  att	  ni	  har	  gått	  
från	  ett	  individuellt	  baserat	  vinstdelningssystem	  (managed	  lock-‐step)	  till	  ett	  mer	  jämlikt	  
baserat	  system	  (equal	  partnership).	  

Frågorna	  kommer	  att	  behandla	  hur	  viktigt	  du	  som	  delägare	  uppfattar	  att	  användningen	  
av	  olika	  ekonomistyrningssystem	  är	  vid	  de	  två	  olika	  vinstdelningssystemen.	  1	  är	  minst	  
viktigt	  och	  5	  är	  mest	  viktigt.	  

	  	  

1a)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  planering	  vid	  ett	  managed	  lock-‐step?	  
Med	  planering	  menas	  att	  sätta	  målen	  för	  de	  funktionella	  delarna	  i	  organisationen	  och	  kan	  
på	  så	  sätt	  styra	  organisationens	  medlemmars	  ansträngning	  och	  beteende.	  För	  det	  andra	  
ger	  planering	  de	  standarder	  som	  skall	  uppnås	  i	  förhållande	  till	  målen,	  och	  tydliggör	  
graden	  av	  den	  ansträngning	  och	  det	  beteende	  som	  förväntas	  av	  organisationens	  
medlemmar.	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

1b)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  planering	  vid	  ett	  equal	  partnership?	  
Med	  planering	  menas	  att	  sätta	  målen	  för	  de	  funktionella	  delarna	  i	  organisationen	  och	  kan	  
på	  så	  sätt	  styra	  organisationens	  medlemmars	  ansträngning	  och	  beteende.	  För	  det	  andra	  
ger	  planering	  de	  standarder	  som	  skall	  uppnås	  i	  förhållande	  till	  målen,	  och	  tydliggör	  
graden	  av	  den	  ansträngning	  och	  det	  beteende	  som	  förväntas	  av	  organisationens	  
medlemmar.	  

	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

	  

2a)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  cybernetisk	  kontroll	  vid	  ett	  managed	  lock-‐step?	  
Med	  cybernetisk	  kontroll	  menas	  budgetar,	  finansiella-‐	  och	  icke-‐finansiella	  åtgärder.	  

	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  
���������������������������������������������������������������������	  
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2b)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  cybernetisk	  kontroll	  vid	  ett	  equal	  partnership?	  	  
Med	  cybernetisk	  kontroll	  menas	  budgetar,	  finansiella-‐	  och	  icke-‐finansiella	  åtgärder.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

	  	  

	  3a)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  administrativ	  kontroll	  vid	  ett	  mananged	  lock-‐
step?	  	  
Administrativ	  kontroll	  styr	  de	  anställdas	  beteende	  genom	  organisering	  av	  individer	  och	  
grupper	  genom	  övervakning	  av	  beteenden,	  utkrävande	  av	  ansvar	  för	  beteenden	  och	  
processen	  med	  att	  specificera	  hur	  uppgifter	  ska	  utföras	  och	  hur	  beteenden	  ska	  vara.	  

	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

3b)	  Hur	  viktigt	  är	  användandet	  av	  administrativ	  kontroll	  vid	  ett	  equal	  
partnership?	  	  
Administrativ	  kontroll	  styr	  de	  anställdas	  beteende	  genom	  organisering	  av	  individer	  och	  
grupper	  genom	  övervakning	  av	  beteenden,	  utkrävande	  av	  ansvar	  för	  beteenden	  och	  
processen	  med	  att	  specificera	  hur	  uppgifter	  ska	  utföras	  och	  hur	  beteenden	  ska	  vara.	  

	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

	  

4a)	  Hur	  viktig	  är	  kulturell	  kontroll	  vid	  ett	  managed	  lock-‐step?	  
Med	  kulturell	  kontroll	  menas	  företagskulturen.	  Även	  då	  kulturen	  i	  en	  organisation	  ibland	  
kan	  vara	  bortom	  chefers	  kontroll,	  så	  är	  kulturen	  ändå	  ett	  kontrollsystem	  när	  det	  används	  
för	  att	  styra	  individer	  eller	  gruppers	  beteende.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	  
	  

4b)	  Hur	  viktig	  är	  kulturell	  kontroll	  vid	  ett	  equal	  partnership?	  
Med	  kulturell	  kontroll	  menas	  företagskulturen.	  Även	  då	  kulturen	  i	  en	  organisation	  ibland	  
kan	  vara	  bortom	  chefers	  kontroll,	  så	  är	  kulturen	  ändå	  ett	  kontrollsystem	  när	  det	  används	  
för	  att	  styra	  individer	  eller	  gruppers	  beteende.	  

	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  
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Bilaga	  3:	  Resultat	  enkätundersökning	  	  

	  

	  

Fråga	  
1a)	  

Fråga	  
1b)	  

Fråga	  
2a)	  

Fråga	  
2b)	  

Fråga	  
3a)	  

Fråga	  
3b)	  

Fråga	  
4a)	  

Fråga	  
4b)	  

Delägare	  1	   4	   4	   3	   4	   3	   4	   2	   4	  

Delägare	  2	   5	   4	   4	   3	   5	   5	   4	   5	  

Delägare	  3	   5	   4	   1	   5	   2	   3	   4	   5	  

Delägare	  4	   4	   4	   2	   4	   3	   5	   2	   4	  

Delägare	  5	   4	   3	   3	   3	   4	   3	   2	   5	  

Delägare	  6	   4	   4	   3	   4	   4	   5	   3	   5	  

Delägare	  7	   3	   4	   4	   3	   3	   4	   3	   4	  

Delägare	  8	   3	   4	   3	   5	   2	   3	   3	   4	  

Delägare	  9	   4	   5	   3	   4	   3	   4	   2	   4	  

Delägare	  10	   3	   3	   4	   5	   4	   4	   3	   5	  

Delägare	  11	   2	   3	   3	   3	   4	   4	   3	   3	  

Delägare	  12	   3	   3	   2	   4	   3	   4	   2	   5	  

Delägare	  13	   3	   4	   3	   3	   3	   5	   3	   5	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Genomsnitt	   3,62	   3,77	   2,92	   3,85	   3,31	   4,08	   2,77	   4,46	  


