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        Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett 
belöningssystem kan kopplas till konceptet Balanced Scorecard. 

 
 
Metod:  För att besvara uppsatsens syfte använde vi oss av den kvalitativa 

metoden. Våra fallstudier har utförts på företagen Lunds Energi, 
Skanska och Länsförsäkringar Skåne. Vi har använt en abduktiv 
ansats och delvis ostrukturerade intervjuer.   

 
 
Slutsats:  Vid utformningen av ett belöningssystem kopplat till Balanced 

Scorecard finns en mängd faktorer att beakta. Att 
kommunikationen fungerar både uppåt och nedåt i hierarkin är av 
yttersta vikt. För att få en tydlig koppling förordar vi att de 
bonusgrundande måtten är kopplade till respektive enhets 
scorecard. För att de anställda ska motiveras krävs det en tydlig 
koppling mellan prestation och utfallande av belöning. För att få ett 
balanserat belöningssystem ska de bonusgrundande måtten vara 
tagna från de olika perspektiven i Balanced Scorecard. Måtten som 
ligger till grund för belöningarna ska vara de väsentligaste för 
företagets framtida utveckling. 
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        Purpose:  The purpose of this thesis is to describe and analyse how to link 
compensation systems to the concept Balanced Scorecard.  

 
 
Methodology:  We have used a qualitative approach to give answers to the purpose 

of this thesis. Case studies have been prosecuted at three 
companies. We have also been using a combination of both a 
deductive and inductive approach because it is based upon both 
theory and empires.   

 
 
Conclusions:  There are many aspects to consider when designing a 

compensations system, which is linked to the Balanced Scorecard. 
It is of major interest to have a functioning communication in all 
directions within the company. To elucidate the link between the 
compensations system and the Balanced Scorecard we suggest that 
performance measures should be tied to smaller units in the 
company to get the employees more involved. The link between 
performance and rewards should be visualized for the employees to 
get a higher degree of motivation and it is also important that the 
measures are from different perspectives in the Balanced Scorecard 
to get a balanced compensations system. The measures that the 
rewards are based upon should be of a significant kind for the 
company.  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till varför vi har valt Balanced Scorecard och dess 
koppling till belöningssystem som fokus i vår uppsats. Vi beskriver här bakgrunden, presenterar 
vårt syfte samt vissa avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

Dagens postmoderna samhälle karakteriseras av förändring och utveckling i en allt högre takt. 
Nya krav ställs på företag för att överleva i en allt hårdare konkurrenssituation. Det är en av 
anledningarna till att kritik riktats mot traditionell ekonomistyrning och att nya metoder 
framkommit. 
 
Balanced Scorecard är ett styrverktyg som togs fram för över tio år sedan av Kaplan & Norton. 
Från det att begreppet för första gången dök upp har en mängd företag valt att använda sig av 
eller i alla fall prova konceptet. En fördel med Balanced Scorecard är att det kan anpassas till den 
organisationen som skall använda sig av det. Det har gjort att innehållet och utformningen av 
BSC skiljer sig mellan olika företag. Att modellen används av många organisationer är en av 
anledningarna till att ämnet känns aktuellt och intressant. Vid användandet av BSC 
uppmärksammas fler intressenter än enbart ägarna och därmed skapas en bättre helhetsbild av 
företaget, vilket är lämpligt i dagens samhälle där kraven ökar på ett snabbare och tydligare 
informationsflöde.   
  
Idag är konceptet Balanced Scorecard ett styrverktyg som är väl inarbetat i många verksamheter. 
BSC används bland annat för att kommunicera strategiska intentioner så att chefer och anställda 
förstår innebörden av organisationens strategier. Det handlar om att diskutera åtgärder som 
motiveras av strategiska grundvalar. Idag är det nämligen av stor vikt att anställda är engagerade i 
strategier som är avgörande för företagets framgång. För att realisera den fastlagda strategin 
syftar BSC till att ändra beteendet genom kommunikation. Balanced Scorecard är ett 
tillvägagångssätt som hanterar både företagets slutmål och vägen dit, vilket sker genom att 
sambanden för företagets väg till ekonomisk framgång beskrivs och framhävs. 
 
Balanced Scorecard har funnits i så pass lång tid att många företag har tagit fasta på begreppet 
men av olika anledningar valt att göra de förändringar som de ansett vara nödvändiga och 
eventuellt döpt om styrsystemet. Det innebär inte att vi valt att gallra bort de företag som 
använder modifieringar av BSC.  
 
Belöningssystem har på senare år haft en ökad användning och dessutom diskuterats flitigt i 
media. Det är dock inget nytt fenomen utan belöningssystem har använts av företag en längre tid 
och alla företag använder sig av belöningssystem på ett eller annat sätt1. I den allt hårdare 
konkurrenssituation som många företag verkar inom är det viktigt att locka fram det bästa 

                                                 
1 Svensson & Wilhelmsson 1989 
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av medarbetarna, vilket belöningar anses kunna bidra till. Organisationer består av individer och 
det är de som måste vara flexibla och effektiva för att ett företag ska bli framgångsrikt. Arvidsson 
menar att allt som äger rum i en organisation beror på vilka handlingar som belönas2. Det betyder 
att belöningssystem är betydelsefullt i en organisation och kan ge många fördelar om det är 
rättvist utformat. 
 
Arbeten och diskussioner har pågått under en längre tid om införandet av BSC och vilken nytta 
det uppfyller. Vi känner därför att det är dags att ta det ett steg vidare och undersöka kopplingen 
till belöningssystem. Många teortiker hävdar att man måste knyta det strategiskt önskvärda 
beteendemönstret till ett belöningssystem för att verkligen förankra BSC i hela organisationen. 
Eftersom fler och fler organisationer använder sig av BSC och dessutom belöningssystem är vi 
intresserade av företag som använder den kopplingen som Kaplan & Norton förordar. Det har i 
Sverige under en längre tid förts diskussioner om mjuka värden som uppmärksammar andra delar 
av en verksamhet än enbart det finansiella. För att framhålla vikten av icke finansiella faktorer 
tror vi att ett belöningssystem med BSC till grund för prestationsmätning kan vara lämpligt.  
 
För att belöna något måste det kunna gå att mätas. Ett prestationsmätningssystem är alltså av stor 
vikt vid ett belöningssystem. BSC är möjligtvis ett utmärkt prestationsmätningssystem och därför 
passar det kanske bra att företag kopplar belöningar till BSC. Dessutom är det av intresse i 
dagens företag att inte enbart mäta och granska de finansiella siffrorna, det finns många andra 
aspekter som är viktiga och bör beaktas i ett modernt företag. Att belöna andra aspekter än 
finansiella och på det sättet styra handlingar i större utsträckning kan gynna ett företag på många 
olika sätt. Kaplan och Norton säger: 
 
“Den viktigaste frågan som alla företag ställs inför är om och hur de ska knyta sitt 
belöningssystem till styrtalen i scorecardet.”3 
 

1.2 Problemdiskussion 

Ett ämne som figurerat i media och i andra publika sammanhang är begreppet belöningar. Hur 
ska de delas ut, vem ska få dem, vilka belopp ska delas ut? Detta är frågor som det inte finns 
några entydiga svar på. Det kan upplevas svårt att se sambandet mellan en prestation och en 
belöning, varför kan företagschefer få jättebonus om företaget går med förlust och samtidigt 
säger upp personal? Det finns många tvetydigheter i begreppen belöningar och belöningssystem 
vilket gör att ämnet känns ännu mer intressant. 
 
Det krävs en grund för att dela ut belöningar, att bara dela ut belöningar helt subjektivt kan vara 
riskabelt och leda till uppror på ett företag. Genom uppsatsskrivandet vill vi undersöka om 
användningen av BSC som ett prestationsmätningssystem kan bidra till ett belöningssystem som 
belönar anställda på ett mer rättvist sätt, där hänsyn inte bara tas till finansiella aspekter. Ett 
företag kräver team-work där alla i organisationen hjälps åt att uppnå fastställda mål. Alla mål är 
värdefulla och BSC tar fasta på andra parametrar än enbart de av finansiell karaktär. 

                                                 
2 Arvidsson, i Samuelson 2001 
3 Kaplan & Norton  1999, s 203 
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Det förekommer att BSC kopplas ihop med belöningssystem och när vi kontaktade företag i hopp 
om intervjuer så fick vi ett flertal gånger höra att det ligger rätt i tiden och att intresse finns att 
göra en sådan koppling. Det framhäver ytterligare att ämnet känns aktuellt samt att vi kan tillföra 
något nytt inom den akademiska diskussionen.  
 
Det finns en rad intressanta frågor inom området belöningssystem och Balanced Scorecard. Vi 
avser att med uppsatsen få fram vad man ska tänka på vid utformandet av ett belöningssystem 
kopplat till Balanced Scorecard. Vidare finner vi det intressant att se vilka mått i BSC som ligger 
till grund för belöningarna. Genom att vi även undersöker fördelar och nackdelar med BSC som 
grund för ett belöningssystem så hoppas vi att de intervjuade företagen får nytta av vår studie. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur belöningssystem kan kopplas till 
konceptet Balanced Scorecard.  
 

1.4 Avgränsningar 

Vi koncentrerar oss på de formella belöningssystemen i företagen och de informella belöningarna 
kommer att stå i bakgrunden för de mer framträdande monetära belöningarna. Vi kommer även 
att avgränsa oss genom att inte ta upp de intervjuade företagens belöningar och belöningssystem 
som inte är knutna till BSC. 
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2 Metod 
 
I följande avsnitt behandlas den metod vi använder för att besvara vårt syfte. Vi redogör och 
motivera för vilka metoder som används och beskriver tillvägagångssätt och intervjumetodik. 
 

2.1 Metodval 

Metod kan sägas vara läran om de förfarande som kan användas när man skall samla in, bearbeta 
och sammanfatta upplysningar för att resultaten skall bli kunskap. Vid skrivandet av en uppsats 
kan två olika huvudmetoder väljas, vilka är kvalitativ och kvantitativ metod. Metoderna skiljer 
sig åt på ett flertal områden varpå det övergripande är syftet. Vid användandet av en kvalitativ 
metod är det primära syftet förståelse av ett problem, medan grundtanken vid användandet av den 
kvantitativa metoden är att orsaksförklara ett fenomen eller problemområde.4 En vidare 
distinktion är att de kvalitativa metoderna utgår från respondentens perspektiv medan de 
kvantitativa metoderna i större utsträckning sätter forskarens idéer i centrum5. Den kvantitativa 
metoden sammankopplas ofta med forskning inom det naturvetenskapliga området där statistik, 
matematik och formler är vanliga ingredienser6.  
  
Ofta förknippas den kvalitativa metoden med begreppen tolkning och reflektion, den är flertydig 
och ger forskaren möjligheter för att tolka och dra egna slutsatser7. Van Maanen definierar 
kvalitativa metoder enligt följande: ”en uppsättning tolkningstekniker som söker beskriva, 
avkoda, översätta och på annat sätt komma till rätta med meningen, inte frekvensen, hos vissa 
mer eller mindre naturligt förekommande fenomen i den sociala världen”8. Det kan tilläggas att 
den kvalitativa metoden handlar om att reflexivt genomtränga de problem som undersöks, att 
undersöka samband och att skapa förståelse för problem snarare än en förklaring av det samma9.  
 
Vi vill fokusera på belöningssystems koppling till Balanced Scorecard och försöka skapa en 
övergripande helhetsförståelse och därför hävdar vi att den kvalitativa metoden är att föredra. Yin 
påpekar att kvalitativa fallstudier behövs för att förstå komplexa sociala fenomen och att metoden 
ger undersökningen ett holistisk och meningsfull förståelse av verkliga händelser10. Vi anser att 
belöningssystem och BSC är komplexa sociala fenomen som behöver studeras med hjälp av 
kvalitativa fallstudier. Vi vill slutligen påpeka att även om en undersökning i huvudsak använder 
sig av kvalitativa inslag förekommer det ofta kvantitativ information11 och så är även fallet i vår 
uppsats. 

                                                 
4 Andersen 1998 
5 Alvesson & Sköldberg 1994 
6 Bryman 1997 
7 Alvesson & Sköldberg 1994 
8 Van Maanen, i Alvesson & Deetz 2000, s. 81 
9 Jacobsen & Thorsvik 1995 
10 Yin 1990 
11 Patel & Tebelius 1987 
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2.2 Kunskapsproduktion genom olika ansatser 

Avsikten med uppsatsen är att vi ska producera kunskap och information inom ett område som vi 
finner intressant. När kunskap ska produceras görs vanligtvis en uppdelning på två olika sätt att 
gå tillväga, vilka är deduktion och induktion. Induktion innebär att man utgår från empiri för att 
sedan sluta sig till generell kunskap om teorin. Slutsatser av studerade händelser som utgår ifrån 
allmänna och teoretiska principer är det tillvägagångssätt som benämns som deduktion. Det är 
möjligt att komma fram till vetenskapliga slutsatser både med ett deduktivt och induktivt 
tillvägagångssätt.12 Att dra någon exakt gräns mellan de bägge ansatserna är i allmänhet svårt, i 
synnerhet när det gäller samhällsvetenskaplig forskning och studier13.  
 
När det gäller den deduktiva ansatsen så har kritik riktats mot att den frambringar starkt 
begränsad information. Den induktiva ansatsen har även den fått utstå kritik för att det är omöjligt 
och naivt att tro att någon kan gå ut i verkligheten med öppet sinne. Att använda sig av öppnare 
ansatser har i dagens läge blivit en allt vanligare metod. Det ger fördelen att forskaren då är mer 
öppen och mer mottaglig för ny och överraskande information.14 Vi har i vårt uppsatsskrivande 
valt att använda oss av en abduktiv ansats, vilket kan ses som en öppnare ansats med en 
arbetsgång som innebär att vi parallellt med teoriarbetet kommer att utföra empiriundersökningar. 
Det innebär att det insamlade empiriska materialet kommer att påverka vilken teori som kommer 
att finnas med och tillvägagångssättet kan beskrivas som en blandning mellan induktivt och 
deduktivt.15 Det som kan vara en nackdel med en abduktiv ansats är att empiriinsamling utförs 
med begränsade teorikunskaper och det kan innebära att vi inte får svar på essentiella frågor. Vi 
anser dock att det problemet kan undvikas genom en god kontakt med intervjusubjekten och att 
uppföljning sker vid behov. Vidare finner vi att en abduktiv ansats passar bra för att undersöka 
underliggande mönster och för att uppnå en ökad förståelse.       
 

2.3 Hermeneutik och tolkning av data 

Hermeneutik innebär tolkningslära och vår uppsats liksom övrig forskning är utsatt för tolkning. 
Det faktum gäller framför allt vid användandet av en kvalitativ metod.16 
 
För att utvärdera och dra slutsatser utifrån empiri måste alltså denna del i en uppsats utsättas för 
tolkning. Tolkningar är väldigt subjektiva och baseras på en helhetsförståelse snarare än objektiva 
förklaringar17. Det innebär att vårt resultat kommer att påverkas av egna åsikter och värderingar. 
Därför är det vitalt att inte låta sig övertas av konventionella åsikter om ämnet och att dessutom 
vara medveten om att det krävs tolkning. Med det i bakhuvudet vill vi ändå hävda att för att 
besvara vårt syfte är den kvalitativa metoden ett bra tillvägagångssätt även om den i hög grad 
kräver tolkning. 

                                                 
12 Andersen 1998 
13 Alvesson & Sköldberg 1994 
14 Jacobsen 2002 
15 Alvesson & Sköldberg 1994 
16 Alvesson & Deetz 2000 
17 Patel & Tabelius 1987 
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2.4 Fallstudie 
 
Kvalitativa uppsatser bygger oftast på fallstudier och vår uppsats är inget undantag. Lundahl & 
Skärvad säger att en fallstudie innebär en undersökning av ett eller ett fåtal fall, vilka emellertid 
studeras mera detaljerat och i flera dimensioner18. Vi har valt att angripa vår problemformulering 
med hjälp av fallstudier på tre företag. Det innebär att ett fåtal objekt undersöks mycket ingående. 
Statistisk metod är motsatsen till fallstudier det vill säga att många objekt undersöks ytligt. Valet 
av angreppssätt bestäms av hur problemformuleringen ser ut, vilka frågor som ska behandlas och 
hur resultatet är tänkt att se ut. Vi har valt bort den statistiska metoden för att vår 
problemställning bygger på frågor som kräver en ingående insikt i de tillfrågades situation. Att få 
tillgång till ett större antal företag som krävs vid en statistisk metod visade sig vara svårt, vilket 
ger oss ännu en anledning till att välja en fallstudie.19  

För att förstå ett fenomen på djupet och i sitt sammanhang är det vanligt att tillämpa fallstudier. 
För att undersöka hur företag har kopplat sina BSC med belöningssystemet anser vi att fallstudie 
är det bästa tillvägagångssättet. Det är ett komplext ämnesområde vi valt att studera och Lundahl 
& Skärvad framhäver att fallstudie är den bästa metoden för områden såsom organisationer. 
Eftersom vi vill ge en beskrivande bild av belöningssystem, BSC och kopplingen där emellan har 
vi valt att använda oss av tre företag. Vi hoppas därmed kunna undvika att det vi studerar blir allt 
för situationsspecifikt för att kunna användas för andra organisationer. Dessutom leder det till 
möjligheten att göra jämförelse vilket är en bra arbetsmetod för att upptäcka det verkligt 
intressanta i ett studerat fall.20 Länsförsäkringar Skåne, Skanska och Lunds Energi är de företag 
som vi valt att ta med i vår studie. De är verksamma inom olika branscher och har dessutom 
skiftande organisationsstruktur och storlek vilket gett oss en skiftande och omfattande empiri. 
Valet av tre företag grundar sig på en avvägning mellan att få ingående studier samtidigt som fler 
företag hade gjort arbetet alltför omfattande. Uppsatsämnets karaktär är enligt oss av den sort att 
fallstudie krävs och antalet företag som använder en koppling mellan BSC och belöningssystem 
är begränsat vilket gjort att fler företag hade varit svårt att hitta.  

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

En bra undersökning har hög validitet om källorna mäter det som avses att mätas21. Selekteringen 
av relevant teori utifrån vetenskapliga artiklar, böcker och internmaterial från företagen har varit 
en viktig bit för att öka validiteten. Urvalet av respondenter påverkar validiteten, vårt mål var att 
intervjua de personer med bäst kunskaper om företagets verksamhetsstyrning. Frågor av känslig 
karaktär som till exempel belöningssystem, riskerar ibland leda till intervjuer som innebär att 
respondenten inte återger verkligheten utan bara svarar så som han eller hon tror att intervjuaren 
förväntar sig. Den genomarbetade intervjumallen med många öppna frågor hoppas vi minskar 
risken för tillrättalagda svar.  
 

                                                 
18 Lundahl & Skärvad 1999 
19 Wiedersheim & Eriksson 1991 
20 Lundahl & Skärvad 1999 
21 Ibid 
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Uppsatsens grad av reliabilitet avgör om läsaren kan lita på vad han eller hon läser eller inte. En 
hög reliabilitet innebär att resultatet är oberoende av vem som genomför undersökningen. Det 
innebär att du som läsare ska komma fram till samma resultat som vi gjort, förutsatt att du 
använder samma angreppssätt som vi.22 Även om du använder samma metod och angreppssätt 
som vi är sannolikheten att samma resultat uppnås liten. Det är inte troligt att två olika personer 
väljer att betona samma teorier och modeller. Olika personer tolkar också verkligheten olika 
utifrån sina egna preferenser. All sekundärdata som används i texten kommer från mer eller 
mindre subjektiva författare. Medvetenheten om det här problemet gör det något enklare att 
sortera fakta från författarnas egna åsikter. Resultatet av vår uppsats kommer ändå att innehålla 
en blandning av lästa författares åsikter och våra egna tolkningar.  
 

2.6 Val av intervjuobjekt 

Ett av problemen vid uppsatsskrivande kan vara att hitta lämpliga respondenter. Andersen påstår 
att under de senaste åren har det blivit svårare att få tillgång till företag och institutioner. Det 
beror på en ökning av antalet studenter och forskare samt att flera företag redan uppmärksammats 
och blivit belastade av undersökningar.23  
 
Vårt ämnesval var av den karaktär att vi inte kunde välja vilket företag som helst. För att besvara 
vårt syfte behövde vi företag som både använde sig av belöningssystem och BSC eller liknande. 
Vi hade inte kännedom om vilka företag som hade denna koppling vilket försvårade kontaktandet 
av företag. Genom teoriläsning kunde vi utläsa några företag som vi kontaktade, men som dock 
avvisade oss. Det var slutligen genom telefonkontakt med företag som vi letat upp i 
telefonkatalogen som vi lyckades hitta tre företag som passade in i vårt ämnesval och som var 
villiga att ställa upp på intervjuer. Varför vi använder oss av tre företag beror på att det är svårt 
att få tag på företag som använder denna koppling i Skåne och som är villiga att ställa upp och 
medverka i vår uppsats. Vidare motiverar vi valet med att vi då har en större möjlighet att göra en 
djupare undersökning av företagen samtidigt som vi kan göra jämförelser mellan de olika 
företagen. Vi var även nöjda med att Länsförsäkringar Skåne, Skanska och Lunds Energi agerar 
inom olika branscher vilket vi tror ger en mer varierad empiri som kan ge en bättre representativ 
bas att dra slutsatser ur.  
 

2.7 Intervjumetodik 

Vissa forskare anser att 90 procent av alla undersökningar inom samhällsvetenskapliga studier 
innehåller någon form av intervjudata. Även vi kommer med vår uppsats att tillhöra de 90 
procenten. För att ta reda på hur människor uppfattar olika saker och ting är intervjun i högsta 
grad en bra teknik. Den som utför intervjun förstår förhoppningsvis hur den som blir intervjuad 
uppfattar olika fenomen. Intervjuaren får då tillgång till två världar genom två olika synsätt, dels 
sin egen och dels den som blir intervjuad. 24 
 
                                                 
22 Merriam 1994 
23 Andersen 1998 
24 Bengtsson et al 1998 
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En delvis ostrukturerad intervju ger en stor frihet för både intervjuaren och den som blir 
intervjuad. Vanligtvis besitts en viss teoretisk kunskap när intervjun genomförs men forskaren är 
samtidigt öppen för nya synsätt och ny information. Intervjun kan beskrivas som ett samtal 
mellan en grupp människor. Vid en delvis strukturerad intervju finns det ett eller flera ämnen som 
ska belysas, det innebär att forskaren kan ha någon form av mall som kan följas vid intervjun. 
Intervjun behöver dock inte genomföras i den ordning som frågorna är upptagna i mallen.25  
 
Det finns en rad andra olika intervjutekniker men vi kommer i huvudsak använda oss av den 
delvis ostrukturerade intervjun då vill ge våra intervjusubjekt en stor frihet. Våra intervjuer 
kommer att genomföras med hjälp av en mall men vi försöker ändå skapa ett fritt samtal med 
mycket dialog och utrymme för intervjusubjektet. Vi anser även att belöningssystem kan vara ett 
känsligt ämnesområde för företagen och att det då krävs öppenhet och förtroende, vilket vi tror är 
lättare att uppnå med en delvis strukturerad intervju.26  
 

2.8 Enkätundersökning 

Förutom de ostrukturerade intervjuerna har vi även använt oss av enkätundersökningar. Vi har 
bara utfört enkätundersökningar på Lunds Energi och Länsförsäkringar Skåne, vilket beror på att 
Skanska inte har någon koppling mellan belöningssystemet och BSC för de anställda. Eftersom 
vårt syfte är att undersöka kopplingen fann vi det onödigt att dela ut enkäter till de anställda på 
Skanska. Att dra några generella slutsatser utifrån våra enkätundersökningar har vi varit 
försiktiga med då vi vet att tio enkäter per företag inte riktigt ger en representativ bas för samtliga 
anställda. Att vi trots det använt oss av enkätundersökningarna är för att verifiera om de anställda 
vi intervjuat har samma tankegångar och åsikter som övrig personal. Att dela ut 
enkätundersökningar till samtliga anställda på företagen hade varit en omöjlighet på grund av 
företagens storlek och det hade inneburit en kvantitativ metodgång. Vi är också medvetna om att 
de utdelade enkäterna har lämnats till utvalda enheter och inte har spridits över hela företaget 
vilket kan påverkat de angivna enkätsvaren. Ett vanligt förekommande problem vid 
enkätundersökningar är det så kallade bortfallet, vilket kan innebära att vissa frågor eller hela 
formuläret blir obesvarat27 Även i vårt fall har det förekommit bortfall vilket delvis kan förklaras 
av vår vilja att utforma en så enkel enkät som möjligt. Då ämnesområdet är komplext har de 
personer som fyllt i enkäterna haft svårt att ge enkla svar och därmed skrivit andra svar än de 
angivna förslagsalternativen. Det har i viss mån försvårat sammanställningen som presenteras i 
empiriavsnittet under respektive företag. Vi är i efterhand medvetna om att enkäten kunde ha 
varit utförligare med fler svarsalternativ. Vi väljer dock att använda oss av enkätsvaren för att 
fånga upp fler uppfattningar om ämnesområdet och vi tycker dessutom att det ger en viss tyngd i 
våra slutsatser. 

                                                 
25 Andersen 1998 
26 Ibid 
27 Ibid 
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2.9 Metodkritik och medvetenhet 
 
En undersökning som har för avsikt att skapa djupare förståelse kring ett problem tenderar att 
kräva en användning av den kvalitativa metoden. Därför menar vi att den kvalitativa metoden är 
det främsta sättet för att kunna besvara vårt syfte. En kvantitativ studie skulle kunna genomföras 
för att kartlägga de bristfälliga kunskaperna kring hur många företag som använder ett 
belöningssystem kopplat till BSC. Det kan vara ett förslag för vidare forskning men kanske är det 
för omfattande för en magisteruppsats. Jacobsen påpekar att det inte går att ge en fullständig bild 
med en kvalitativ ansats och allt kan inte fångas upp i en intervju28. Vi tycker att det är viktigt att 
vara medveten om den begränsningen och dessutom att vara medveten om att vi har kunskaper 
och föreställningar som färgar av sig i uppsatsskrivandet. Vi vet även att den abduktiva ansatsen 
kan ha påverkat våra intervjuer, eftersom vi arbetat simultant med empiri och teori så ökade vår 
kunskap om ämnet under arbetets gång. Arvidsson framhåller att belöningssystem är ett känsligt 
område och på grund av konkurrensskäl lämnar företagen inte gärna ut information29. Det kan ha 
påverkat den empiri som vi fått tillgång till men vi tycker att bemötandet och delgivandet av 
information hos de intervjuade företagen har varit god. Att utifrån våra tre intervjusubjekt dra 
generella slutsatser är kanske svårt men vi anser ändå att våra slutsatser kan tillämpas eller gälla 
även andra företag som använder en koppling mellan belöningssystem och BSC. Även vår 
enkätundersökning kan anses som allt för bristfällig för att dra generella slutsatser. Vi ser det 
dock som ett komplement till de intervjuades svar och åsikter. 
 

2.10 Tillvägagångssätt 

Arbetet med uppsatsen startade med att välja ett ämne som samtliga i gruppen var intresserade 
av. Efter en tid av diskussioner kom vi fram till en kompromiss där samtliga blev nöjda. 
Ämnesvalet föll på Balanced Scorecard och belöningssystem. Sedan tidigare besitter vi en viss 
kunskap inom båda ämnena och vi finner att det är intressanta områden som vi gärna undersöker 
vidare och se hur de båda fenomen kan kopplas ihop. När val av ämne beslutats blev nästa steg 
att börja med informationsinsamling och dessutom att formulera ett tänkbart syfte för att vägleda 
det fortsatta arbetet med uppsatsen. 
 
Vi bestämde oss vidare för att använda en abduktiv ansats. Det vill säga samtidigt som vi 
arbetade med teoriinsamling bearbetade vi även den empiriska delen. Arbetets gång fortsatte med 
ett urval av företag som använde sig av kopplingen mellan belöningssystem och Balanced 
Scorecard. Inför intervjuerna skickade vi ut ett formulär till intervjusubjekten för att de skulle 
vara förberedda på de frågor som de skulle besvara. De formulär som skickades ut användes dock 
bara som en mall, frågorna blev ofta djupare och mer ingående än vad som stod på formuläret. 
Intervjuerna genomfördes på ett delvis ostrukturerat tillvägagångssätt vilket passar den 
kvalitativa hermeneutiska ansats vi strävar efter. 

                                                 
28 Jacobsen 2002 
29 Arvidsson, i Samuelsson 2001 
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Figur. 1 Egen modell som illustrerar vårt tillvägagångssätt med denna uppsats. Som synes arbetade vi parallellt med 
empiri, teori och metod för att slutligen knyta samman informationen i en analys och diskussion. Uppsatsens avslutas 
med en resultatdiskussion där syftet besvaras. 
 

Samtidigt genomförde vi en djupare teorigenomgång vilket hjälpte oss i våra intervjuer. Teorier 
valdes sedan och användes för att tolka och analysera outputen av våra intervjuer vilket ledde till 
det analysavsnitt som presenteras i uppsatsen. Tillgången på teori har varit god när det gäller 
Balanced Scorecard och belöningssystem medan böcker som enbart behandlar kopplingen dem 
emellan har varit svårt att hitta. Bibliotekens databasar samt andra uppsatsers 
litteraturförteckningar har varit till stor hjälp för att hitta relevanta teorier och artiklar. 
Avslutningsvis följer sedan ett avsnitt där vi lyfter fram resultatet av vår undersökning och vi ger 
även förslag på vidare forskning inom området. 
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Informationsinsamling 
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          Empiri Metod Teoretisk referensram 

Insamling av empiri Intervjumetodik 

Tolkning av empiri Hermeneutik 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogör vi för de teorier som vi anser är väsentliga för uppfyllelsen av vårt 
syfte. Vi behandlar Balanced Scorecard, belöningssystem och kopplingen dessa två emellan 
utifrån litteratur som vi tagit del av.  
 

3.1 Urval av teoretisk referensram 

Vi har valt att ta upp tre olika områden i vår teoretiska referensram. Vi anser att alla tre är 
relevanta för vår studie. Dessa är Balanced Scorecard, belöningssystem samt belöningssystem 
kopplat till Balanced Scorecard. 
 
Inom ämnesområdet Balanced Scorecard presenterar vi Kaplan & Nortons ursprungliga modell 
samt utformningen av denna i företag. För att få en mer nyanserad bild av Balanced Scorecard tar 
vi även med andra teoretikers tankar och åsikter. Eftersom vi vill beskriva och analysera hur man 
kopplar ett belöningssystem till Balanced Scorecard är det av väsentlig betydelse för oss att 
kunna förstå och beskriva företagens BSC. För att vi inte ska bli för positiva i vår syn på 
Balanced Scorecard tar vi också upp problem och fallgropar som kan förkomma vid användandet 
av BSC. 
 
I avsnittet om belöningssystem lyfter vi fram olika teorier om hur ett belöningssystem ska 
utformas och vilka olika sorters belöningar som finns, vi går även i viss omfattning in på ämnet 
motivation. Det finns en mängd olika teorier om hur ett belöningssystem ska utformas, vi väljer 
att redovisa mer än en teori för att det inte finns ett skräddarsytt belöningssystem som passar alla 
organisationer. Något som teorierna har som gemensam nämnare är att ett belöningssystem ska 
grunda sig på företagets strategi och mål, precis som Balanced Scorecard.  
 
I det tredje avsnittet kopplar vi ihop de två första avsnitten och presenterar teorier om hur man 
kan koppla belöningssystem till Balanced Scorecard. Vi tar upp olika åsikter om vilka BSC-mått 
som ska ingå i det balanserade belöningssystemet samt vilken nivå som ska uppnås för att 
belöningar skall delas ut. Kommunikation och information är viktigt för att det sammankopplade 
systemet verkligen ska fungera fullt ut. Vi tar också upp olika tankar kring vilka som skall 
belönas och hur dessa ska belönas, samt problem som kan uppstå vid sammankopplandet av 
Balanced Scorecard och ett belöningssystem. Avslutningsvis presenterar vi rekommendationer 
samt positiva konsekvenser som kopplingen kan medföra. 
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3.2 Balanced Scorecard 

 

3.2.1 Introduktion 

1992 publicerade Kaplan & Norton grunderna till konceptet Balanced Scorecard i Harvard 
Business Review. Det är idag mer än tio år sedan och under den tidsperioden har flera företag 
börjat använda sig utav BSC. I Sverige har enkätstudier visat att andelen globala svenska företag 
som använder sig av Balanced Scorecard sedan lång tid tillbaka är över 20 procent30. Vad är då 
anledningen till att BSC är ett framgångsrikt styrverktyg och har uppnått en stor spridning? 
Lindvall förklarar framgången med rätt timing med budskapet, enkel och pedagogisk utformning 
samt Robert Kaplans etablerade position som akademiker.31 Det finns dock fler anledningar till 
framgångarna men först tänkte vi presentera ursprungstankarna kring BSC.  

Att den traditionella ekonomistyrningen behövde utvecklas var tydligt eftersom stora 
förändringar skett i omvärlden medan styrning fortfarande skedde med gamla redovisningsrutiner 
såsom budget. Den teknologiska frammarschen och den ökande globala konkurrensen ställde 
högre krav på företagen för att vara konkurrenskraftiga. Även en ökad rapportering av 
verksamhetens olika delar krävdes vilket fick nya begrepp och metoder att växa fram under 1980-
talet. Den kritik som riktades mot traditionell ekonomistyrning var att den gav missvisande 
information för beslutsfattande, ägnar föga uppmärksamhet åt omgivningen, uppmanar till ett 
kortsiktigt tänkande och suboptimering samt att den inte tar hänsyn till de krav som dagens 
organisationer och strategier ställer.32 Traditionell finansiell styrning hade under en tid kritiserats 
för att den inte kunde tillgodose de behov som fanns. Företag i Amerika uppfattades vara alltför 
finansiellt och kortsiktigt orienterade och därmed ett allt för litet fokus på den långsiktiga 
utvecklingen. Kaplan & Norton studerade därför ett antal framgångsrika och innovativa företag 
och deras användning av nya mätetal, vilket slutligen drev fram konceptet BSC.33 Kvalitativa 
aspekter kan verka svåra att mäta men det är inte omöjligt. Galileo Galilei som var verksam  
under 1600-talet framhävde redan då: 

”Mät det som kan mätas, och gör det som inte kan mätas mätbart”34 

 

3.2.2 Modellen och de fyra perspektiven 

Balanced Scorecard är ett styrinstrument som utgår ifrån visionen samt affärsidén och därefter 
från fyra eller fler perspektiv som är viktiga för företagets lönsamhet och utveckling. BSC 
används för att ge ett vidare perspektiv av företaget och genom ett balanserat sätt beskriva flera 

                                                 
30 Lindvall 2001 
31 Ibid 
32 Olve et al 1997 
33 Lindvall 2001 
34 Gaarder 1991, s 210 
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olika fokusområden som är viktiga vid styrning av företag. Dessutom ger det en bredare bild om 
företagets helhet till intressenter och inte enbart information om den historiskt ekonomiska 
utvecklingen.35 Även Lindvall nämner att ett av de största bidragen med BSC är att 
uppmärksamhet inte enbart riktas mot de ekonomiska faktorerna. Genom att använda nyckeltal 
som mäter kritiska framgångsfaktorer för företaget kan man utläsa utveckling och faktorer som 
behöver förbättras inom företaget.36 För att inte BSC ska bli allt för komplext förordar Kaplan & 
Norton att antalet nyckeltal ska ligga mellan tre till fem inom respektive perspektiv.37 Den 
grundmodell av BSC som Kaplan & Norton tog fram innehåller förutom det finansiella 
perspektivet, ett kundperspektiv, ett processperspektiv samt ett förnyelse- och 
utvecklingsperspektiv. Olve säger att de fyra perspektiven i BSC syftar till att ge en komplett 
beskrivning av vad man behöver veta om verksamheten. 
          
          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell av Kaplan & Norton 1992 från Olve et al (1997) s 14.  
 

                                                 
35 Olve et al 1997 
36 Lindvall 2001 
37 Kaplan & Norton  1999 
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Det finansiella perspektivet 
 
Kaplan & Norton nämner att de finansiella målsättningarna och måtten måste uppfylla två syften. 
De ska definiera det ekonomiska resultat som strategin väntas leda till samt fungera som högsta 
referens för målsättningarna och måtten i alla de andra perspektiven. Vilka finansiella mått som 
ett företag skall använda sig av är i hög utsträckning beroende av i vilken livscykelfas 
organisationen befinner sig i.38 De flesta företagen väljer att ta med traditionella finansiella mått 
som mäter lönsamhet och avkastning vilket även vi ser som naturligt för att tillgodose ägarnas 
krav.  
 
Kundperspektivet 
 
Dagens samhälle skiljer sig från förr i tiden i det att kunden i högre utsträckning bestämmer och 
har ett allt större inflytande på företagen. Det blir därmed allt mer viktigt att få fram vad kunden 
efterfrågar och uppskattar i företaget.39 De nyckelfaktorer som kunder värdesätter måste 
uppmärksammas och förvaltas. Perspektivet kan inkludera mått som behandlar att varor eller 
tjänster har levererats vid rätt tidpunkt och med rätt kvalitet. Genom kundperspektivet ägnas 
fokus på hur intäkter har skapats, vilket skiljer sig från traditionell ekonomistyrning som nästan 
enbart fokuserat på kostnader. Kundperspektivet handlar om hur kunderna ser och upplever 
företaget. Mål om hur företaget vill uppfattas av sina kunder måste översättas till specifika mått 
som behandlar de faktorer som kunderna verkligen bryr sig om. Kunderna påverkas främst 
utifrån fyra olika preferenser: tid, kvalitet, service och kostnad.40 
 
Processperspektivet 
 
Processperspektivet handlar om vad företaget måste vara bäst på. Företaget måste fokusera på de 
interna processer som är kritiska för kundtillfredställelsen. Det handlar om faktorer som påverkar 
tid, kvalitet, personalens skicklighet och produktivitet. Det gäller att identifiera och mäta 
kompetensen inom företaget och den kritiska teknologin som behövs för att vara framgångsrika 
inom branschen.41  
 
Förnyelse- och Utvecklingsperspektivet 
 
Grundtanken för att företag skall använda ett utvecklingsperspektiv är att det krävs kontinuerlig 
förbättring av produkter och processer för att vinna konkurrensfördelar. Det innebär att 
betydelsefulla framgångsfaktorer måste identifieras, vilket kan innebära allt från produkter till 
anställda. BSC betonar vikten av att inte glömma bort ett långsiktigt tänkande och investeringar 
för framtiden. Med utvecklingsperspektivet undviks att inte enbart fokus riktas mot kortsiktiga 
finansiella resultat. Tre huvudkategorier har kunnat utläsas inom utvecklingsperspektivet, vilka är 
medarbetarnas kompetens, informationssystemens prestanda och motivation. I dag präglas 
företagen av en annan syn på medarbetarna, det gäller att utnyttja personalens kompetens för att 
nå de organisatoriska målsättningarna. I Sverige har en del företag valt att lyfta fram personalen i 

                                                 
38 Kaplan & Norton  1999 
39 Lindvall 2001 
40 Kaplan & Norton 1992 
41 Ibid 
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ännu större utsträckning genom att ha ett medarbetarperspektiv i sitt BSC. Vanliga mått inom 
detta perspektiv är t.ex. personaltillfredställelse, personallojalitet och personalens produktivitet.42 
Genom att uppmärksamma medarbetarna och se till att de är nöjda så blir förutsättningarna bättre 
för att uppnå ökad produktivitet eller bättre kundservice. Ytterligare en fördel med en 
tillfredställd personal är att de hellre väljer att stanna inom företaget och då behålls betydelsefull 
kompetens. Kaplan & Norton påpekar att ett företag behöver personal som tar initiativ, trivs på 
arbetet och arbetar åt samma håll för att det ska vara framgångsrikt. De framhåller även vikten av 
ett fungerande informationssystem och en god organisatorisk samordning vilket ska eller kan 
ingå i ett utvecklingsperspektiv.43 
 
Ett femte perspektiv 
 
Flera Svenska företag började använda sig av BSC men har gjort anpassningar av modellen för 
att anpassa den till företagets organisation och olika förutsättningar. Beroende på företagets eller 
organisationens verksamhetsinriktning och företagsform finns det andra perspektiv än de som 
Kaplan & Norton förordar som kan upplevas viktigare och därmed skall användas. Det kan till 
exempel vara att använda ett miljöperspektiv inom ett företag som bedriver tillståndspliktig 
miljöverksamhet. Ett ämne som varit aktuellt på senare tid är etiskt tänkande bland företag, en 
möjlighet att undvika fler skandaler kan vara att införa ett etiskt perspektiv. Det bör dock påpekas 
att om ett femte perspektiv skall användas är det viktigt att det är starkt relaterat till företagets 
strategi samt att risken för informationsöverflöd ökar. Allt för många perspektiv och mätetal kan 
göra att man tappar fokus från det essentiella i verksamheten. I Sverige har det visat sig att ett 
medarbetarperspektiv ofta används, vilket har till uppgift att uppmärksamma medarbetarnas 
betydelse för företagets framgång. Viktiga ledord inom det perspektivet är de anställdas 
motivation, engagemang och kompetens.44 
 

3.2.3 Utformning av Balanced Scorecard 

När ett BSC ska införas i ett företag är det första steget att översätta strategin till konkreta 
strategiska målsättningar. Det krävs en genomarbetad strategi, för ofta kan det finnas oenigheter 
om målsättningarnas betydelse. Det är också viktigt att medarbetarna i organisationen är väl 
medvetna om strategin och vad som krävs för att den ska efterlevas, om engagemang skapas i 
organisationen kring strategin är det en stor fördel. Idealet är att alla i organisationen är medvetna 
om strategin och hur de kan bidra till att den uppfylls. Om en förändring ska lyckas i ett företag 
kan det underlätta om det länkas ihop med kommunikations– och utbildningsprogram eller med 
belöningssystem. Den långsiktiga strategin måste ses över och justeras om förutsättningarna 
ändrats och även om korrelation mellan måtten och de strategiska målen inte är tillräcklig. 
Ytterligare en utgångspunkt är att varje företag är unikt och att Balanced Scorecard skall 
utformas präglat av företagets unika situation. Det betyder att utformandet och implementering 
kan göras på det sätt som företag själva anser vara bäst. Utifrån visionen om företagets framtida 
önskvärda läge ska man ta fram de mest kritiska framgångsfaktorerna som skall leda till 
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uppfyllelse av visionen. När företaget kommit så långt måste det inom varje perspektiv 
formuleras mått som är relevanta och som fångar upp de kritiska framgångsfaktorerna. 45 

Modell från Olve et al (1997) s 45 

 

Arbetsgången och hur lång tid det tar att införa Balanced Scorecard är beroende av hur stora 
resurser som används samt företagets storlek och situation. Större företag väljer ofta att skapa ett 
scorecard för en mindre del av företaget, till exempel en enhet som får vara försöksobjekt. Det är 
betydelsefullt att förändringar får förankras och för att BSC ska bli användbart krävs det att 
utrymme finns för eftertanke och reflektion. Att många personer deltar i arbetet med Balanced 
Scorecard ger ofta fördelen att förankringen blir bättre men det är även tids- och resurskrävande. 
Det är dock av stor vikt att chefer och styrelse stödjer arbetet med BSC för att de resurser som 
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behövs kan stå till förfogande och att prioriteten är hög. Processen i sig med framtagandet av 
BSC framhävs ofta som betydelsefull eftersom stor insikt ges i organisationen.46  

Kaplan & Norton framhäver i sin artikel Putting the Balanced Scorecard to Work att BSC skall 
utformas enligt en top-down modell. Det betyder att i början av utformningen är det ledningen 
och cheferna som ska delta i arbetet och först i slutet av processen skall medarbetare på operativ 
nivå deltaga i arbetet. Ledningen skall efter att visionen har klarlagts rangordna ett stort antal 
nyckeltal som ska leda fram till ett preliminärt BSC. Kaplan & Norton framhäver vidare att stora 
aktieägare eller betydelsefulla kunder med fördel kan få framhäva sina åsikter. Nästa steg ska 
inkludera personer från den hierarkiska nivån under ledningen och deltagarna ska fortsätta 
diskussionerna om det preliminära Balanced Scorecard samt börja utarbeta en 
implementeringsplan. Därefter gäller det att komma överens om ett implementeringsprogram som 
inkluderar kommunikation med de anställda och hur informationssystemet skall hjälpa till att 
integrera BSC i företaget. Under implementeringen måste ledningen se till att hela organisationen 
får del av scorecardets samtliga delar och att databaser och informationssystem länkas samman 
med BSC. För att förbättra BSC ytterligare är det viktigt med utvärderingar, detta för att 
utvärdera måtten som ingår. Varje kvartal eller månad ska det sammanställas rapporter över 
måtten som ingår i BSC.47  Det tror vi är en arbetsgång som passar bra i hierarkiska 
organisationer men som inte är direkt lämplig för svenska företag där ett decentraliserat ansvar 
ofta framhävs. Vi tror att medarbetarna ska komma in tidigare i arbetsgången för att få ett ökat 
engagemang.  

 

3.2.4 Problem och fallgropar med Balanced Scorecard 

Att införa Balanced Scorecard i en organisation garanterar inte en framgångsrik strategi och 
vision, men det innebär en framtagningsprocess som på ett effektivt sätt konkretiserar och 
förankrar företagets vision och strategi. De anställda kan genom BSC lättare se sin roll i 
företaget, vilket krävs för att uppnå de övergripande målen och visionen.48 Det finns dock en 
mängd fallgropar med att införa och använda Balanced Scorecard. Vi tänker nämna vissa av 
problemen med Balanced Scorecard för att visa att allt inte behöver vara så positivt som Kaplan 
& Norton får det att framstå. 

Innan ett BSC införs i en organisation är det betydelsefullt att förankringen och delaktigheten är 
stor i företagsledningen men även bland övriga anställda. Det tar ofta lång tid att föra ut tankarna 
i konceptet och det är lätt att det arbetet inte får den tid det egentligen behöver. Om konceptet inte 
är tillräckligt förankrat och konceptet tillämpas på fel sätt finns det en risk att organisationen 
uppfattar scorecardet som ett kontrollverktyg istället för som tilltänkt, alltså som ett styrverktyg. 
Om projektet med att införa BSC tar för lång tid och är allt för omfattande så blir det ofta svårt att 
driva det i hamn. Många personer har ofta en negativ inställning till förändringar och kan se BSC 
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som ännu ett betungande projekt som ska genomföras. Om inte arbetet med Balanced Scorecard 
har ledningens fulla prioritet är det lätt att projektet rinner ut i sanden.49 

Kaplan & Norton säger att genom mätning kan viktiga förhållanden uppmärksammas i 
verksamheten50. Det finns dock nackdelar som kan uppstå med mätningar. En risk som finns är 
att mätningarna i sig själva blir allt för betydelsefulla och att man då tappar fokus på 
verksamheten. Kritik riktas ibland mot att mätningar inte utförs för att det är viktigt utan för att 
det är möjligt. Från ett ledningsperspektiv kan fler mätetal vara ett sätt att kompensera bristande 
insikter och kunskaper om verksamheten. Förhållanden som är viktiga för en organisations 
framgång kan vara svåra att mäta och det kan leda till att svårmätta förhållanden inte finns med i 
scorecardet.51 Även Meyer riktar kritik mot mätningar när han kritiserar Kaplan & Nortons devis 
”What you measure is what you get”. Meyer menar att det inte alltid stämmer eftersom för 
många mått kan få motsatt effekt och leda till ineffektivitet.52 

En nackdel som kan uppstå med Balanced Scorecard är att det hamnar i samma situation som 
företagens traditionella externredovisning, vilket innebär att endast ett fåtal personer arbetar 
aktivt med det. Det innebär att en stor del av de anställda inte är medvetna om de möjligheter som 
finns med BSC och därmed är engagemanget inte så stort.53  

De problem som kan uppstå vid användandet av Balanced Scorecard beror främst på 
organisationens historia, kultur och erfarenhet. Vitale et al lyfter fram fem vanligt förekommande 
problem:54 

• Storleksproblemet 
Chefer antar ofta att nya styrsystem kräver enorma investeringar och bara själva 
omfattningen kan avskräcka dem från det nya. Nu har i alla fall chefer börjat förstå att det 
nya systemet kan utvecklas i flera steg. För att förbättra processen bör experimentering 
och misslyckanden ges stort utrymme. 
 

• Problemet med ett finansiellt fokus 
Även om ett företag har börjat använda sig av ett BSC-system har många chefer svårt att 
lyfta ögonen från finansiella resultat. Det beror på rädsla för att det finansiella resultatet 
ska komma i skymundan då man också fokuserar på andra processer. Naturligtvis råder 
det ett starkt samband mellan processer och resultat men detta verkar inte alla förstå. För 
att ett Balanced Scorcard verkligen ska fungera är det därför väldigt viktigt att identifiera 
och synliggöra dessa samband på ett tydligt sätt. 
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• Beteendeproblemet 
Eftersom prestationer mäts och svagheter och styrkor lyfts fram påverkar 
prestationsmätningen beteende och företagskultur. Det som mäts blir gjort, särskilt då det 
som mäts är knutet till belöningar. Många företag underskattar det nya systemets 
inflytande över de anställdas motivation och uppmärksamhet. Om till exempel det nya 
systemet inte är länkat till det rådande belöningssystemet kan även det mest genomtänkta 
systemet misslyckas. Dessa misslyckanden kan förhindras genom att implementera 
systemet så bra som möjligt och till exempel koppla det till belöningssystemet. 
 

• Paradigmproblemet 
Chefer tror ofta att det nya BSC-systemet ska fungera precis som ett traditionellt 
finansiellt system men så är inte fallet. Generellt sett har inte icke-finansiella mått samma 
egenskaper som finansiella. För att systemet ska fungera måste man förstå varje måtts 
speciella karaktär. 
 

• Perfektionproblemet 
Många chefer tror att det nya systemet måste vara perfekt från början men det är praktiskt 
taget omöjligt. Användandet av icke-finansiella mått är en ganska ny företeelse och därför 
är erfarenheten av det relativt liten. Man får helt enkelt pröva sig fram och 
experimentviljan kan mycket väl vara nyckeln till ett framgångsrikt BSC. 
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3.3 Belöningssystem 

 

3.3.1 Introduktion 

Olika former av instrument och styrverktyg för att mäta och styra resultatet och handlingarna i 
organisationer utvecklas kontinuerligt. Ett av de instrumenten är belöningssystem som används 
för att organisationen ska sträva efter uppsatta mål. Belöningar har funnits i alla tider i diverse 
olika skepnader. Belöningssystem behöver inte vara komplexa och avancerat utarbetade system. 
Det kan lika gärna vara informella system som av någon anledning förekommer i en organisation. 
I varje organisation finns ett belöningssystem antingen formellt eller informellt.  

Ofta belönas prestationer som är positiva för en organisation medan andra prestationer bestraffas 
eller går obemärkta förbi, detta sker dagligen i en organisation. Belöningar kan vara monetära 
eller icke-monetära, kollektiva eller individuella, planerade eller impulsiva. Variationen på 
belöningssystem kan vara väldigt brett och det är företagets situation som avgör hur det är bäst 
utformat, det finns inget belöningssystem som generellt passar alla organisationer. Om en 
organisation är framgångsrik med att utarbeta ett väl fungerade belöningssystem kan det 
stimulera de anställda till att utföra handlingar som ökar effektiviteten och dessutom ökar 
motivationen hos de anställda.55  

Belöningssystem kan definieras på olika sätt, Gröjer & Gröjer menar att belöningar är den 
ekonomiska eller sociala uppskattning som en arbetsgivare ger till sin personal i form av normala 
ersättningar för prestationer eller allmänna förmåner.56  

 

3.3.2 Syftet med belöningssystem 

Det är viktigt att en organisation tänker igenom vad belöningssystemet ska syfta till. Om 
organisationen inte har det klart för sig finns det risker med att utforma ett belöningssystem.57 
Det finns ett flertal dokumenterade syften för organisationer att utforma ett belöningssystem. En 
av anledningarna kan vara att få kompetent personal att stanna kvar i företaget. McBain påpekar 
att förmågan att behålla viktig och kompetent personal i företaget är grundläggande för en 
organisation.58  
 
Ur ett ledarskapsperspektiv är styrande av de anställdas beteende en av anledningarna till att 
använda sig av belöningar. Om ledarna uppmuntrar prestationer som är i linje med 
organisationens önskemål skapas förhoppningsvis ett önskvärt beteende hos alla i personalen. 
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Genom att använda belöningar kan ett företag få en överrensstämmelse mellan organisatoriska 
mål och personliga mål och således få de anställda motiverade att utföra önskvärda prestationer.59 
Wiseman recenserar Lawler när han säger att strategisk succé beror på hur bra ett företags 
belöningssystem stödjer företagets strategiska avsikt. Wiseman menar att Lawlers synpunkt är att 
företag behöver utveckla kompetent arbetskraft med en hållbar konkurrenskraft. För att lyckas 
med det krävs att företagen fokuserar på att attrahera, utveckla, motivera och behålla det som 
Lawler kallar excellent personal.60  
 
Arvidsson förklarar att belöningssystem har till syfte att skapa rätt motivation hos de anställda 
och således säkerställa effektiviteten i verksamheten61. Det framgår då att motivation och 
belöningar är två väldigt sammanknutna begrepp. Belöningssystem är ett av många sätt att uppnå 
ökad motivation och arbetsvilja hos de anställda i en organisation. Motivation och engagemang 
kan inte tvingas fram, däremot kan ett företag skapa förutsättningar för att det ska finnas och ett 
bra hjälpmedel är då belöningssystem.62  
 
Svensson & Wilhelmsson menar att det även finns andra syften med belöningssystem. Några av 
dem är skapa ”vi-känsla”, belöna goda prestationer, öka konkurrenskraften vid nyrekrytering och 
skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar. Det är bara det enskilda företaget som kan 
bestämma vilka syfte ett belöningssystem ska avse att ha.63   
 

3.3.3 Belöningssystemets utformning  

Det finns en mängd olika teorier om hur ett belöningssystem ska utformas för att bli så effektivt 
som möjligt. Att bara använda sig av en enda teori anser vi vara riskabelt då det inte finns något 
skräddarsytt system som passar alla företag. Något som de flesta teorier har som gemensam 
nämnare är att företagets mål ska ligga till grund för hur ett belöningssystem ska utformas. Vi 
väljer här att redovisa ett urval av de teorierna som vi anser vara mest grundläggande och vitala 
för att få ett effektivt belöningssystem.   
 
Ett belöningssystem ska utformas så att det speglar de grundläggande förutsättningarna för den 
organisationen som det ska stödja. Om organisationen förändras och belöningssystemet inte gör 
det blir resultatet som bäst ineffektivitet men antagligen improduktivitet.64 
 
Rendahl menar att ett effektivt belöningssystem ska uppfylla två krav, för det första ska systemet 
stödja företagets strategi och för det andra ska det motivera de anställda att sträva efter att uppnå 
företagets mål. För att det ska lyckas krävs en förståelse för de interna processerna och en 
förståelse angående hur individer fungerar. Belöningssystemet ska stödja den valda 
affärsstrategin, organisationsstrukturen samt vara i linje med företagets kultur. Är något av detta  
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inte uppfyllt tjänar inte belöningssystemet sina syften. Nedan presenteras tre aspekter som är 
viktiga vid utformningen av ett belöningssystem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen modell fritt konstruerad utifrån Rendahl 1995, s 90.  
 
 
1. Affärsstrategin 
 
Detta begrepp tar hänsyn till den miljö företaget verkar i, och anger hur företaget kan nå 
konkurrensfördelar. Den beaktar marknadssituationen, företagets produktmix, marknadens 
förändringar, kundernas behov och svagheter och styrkor inom det egna företaget samt 
konkurrenterna. Ett företag kan ha flera olika affärsstrategier som tjänar olika syften. Exempel på 
olika affärsstrategier kan vara låga kostnader, bättre kundservice, snabbare produktutveckling. 
Affärsstrategierna omfattar olika krav som måste uppfyllas för att företaget ska leva efter sin 
strategi. Belöningssystem har stor betydelse i detta sammanhang då det kan premiera handlingar 
som leder till att företaget efterlever sin strategi. Affärsstrategin sätter upp målen och 
belöningssystemet påverkar de anställda i rätt riktning. Ett företag som har kundservice som en 
affärsstrategi kan belöna personal som är i kontakt med kunder och ge belöningar baserat på 
kundtillfredsställelse. Ett annat exempel kan vara ett entreprenörsföretag som driver högrisk 
projekt, då kan de belöna framgångsrik risktagning.65 
 
2. Organisationsstrukturen 
 
En omfattade analys av hur anställda arbetar och vilka ömsesidiga beroende som finns i 
organisationen är nödvändig för att belöningssystemet ska kunna verka med full effektvitet. 
Arbetsflöden och processer måste analyseras för att kartlägga hur pass nära varandra människor 
arbetar angående grupparbete eller individuellt arbete. Om ingen aktning tas till det kan det leda 
till att belöningssystemets effektivitet undermineras. När anställda arbetar i en grupp och den 
individuella prestationen belönas, leder det till att den individuella prestationen sätts i fokus och 
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inte gruppens resultat. På vilken nivå är det möjligt att mäta prestation och resultat är en annan 
viktigt fråga som måste besvaras. Det är inte lyckat att dela ut belöningar om det inte går att mäta 
underliggande prestation. Om en arbetsgrupps resultat inte går att mäta eller det är för 
komplicerat kan det vara en lösning att belöna gruppen utifrån resultat på en högre nivå, till 
exempel affärsenheten eller avdelningens resultat. Det leder även till att de anställda blir mer 
angelägna om att tänka på hela avdelningens resultat och inte bara den individuella eller gruppens 
resultat.66 
 
3. Företagskultur 
 
Företagskulturen är djupt rotade värderingar och antagande som finns i företaget. Den påverkar 
de anställda om vad som är rätt eller fel. Det mest fördelaktiga är att ha en kultur som 
överrensstämmer med företagets affärsstrategier. För det mesta så ligger kulturen lite bakom, det 
vill säga den tar längre tid att anpassa sig till nya ideal. En affärsstrategi kan bestämmas på ett 
möte medan kulturen tar längre tid att formas. Ett belöningssystem har möjlighet att påverka 
företagskulturen då det har inflytande över beteende, motivation, arbetstillfredsställelse och 
medlemskap. Företaget måste identifiera vilken kultur de ska sträva efter och vilka 
beteendemönster som stämmer överens med denna kultur. Ett effektivt belöningssystem 
poängterar de positiva inslagen i den företagskultur som är angelägen att skapas. Det finns två 
essentiella aspekter i organisationskulturen när nya belöningssystem ska skapas, dels anställdas 
engagemang och involvering och dels grupparbete. Finns det en hög grad av engagemang från 
personalen innebär det att kunskapsbaserade rörliga lönesystem har bättre villkor att lyckas då 
sådana system förutsätter initiativ och självständighet hos de anställda. En gruppbonus har liten 
effekt på en starkt individualiserad kultur. Förekommer det mycket grupparbete är det bättre att 
fokusera på ett prestationsbaserat belöningssystem som ger ut ersättning på gruppnivå.67 
 
Arvidsson gör en uppräkning av faktorer som stärker kopplingen mellan prestation och belöning, 
vilka bör uppmärksammas i samband med utformningen av ett belöningssystem. Arvidsson tar 
avstamp i företagets mål och påpekar att målen ligger till grund för de prestationer som förväntas 
och är sålunda också i förlängningen en förutsättning för belöningssystemet. Därför bör målen 
vara nära knutna till belöningssystemet och till det prestationsmätningssystem som ligger till 
grund för belöningarna. Vidare menar Arvidsson att belöningen som delas ut måste uppfattas som 
en belöning av den anställde, det vill säga den måste vara anpassad efter den anställdes 
efterfrågan och behov.68 För att belöningssystemet ska vara motiverande är det viktigt att koppla 
prestation till lön och att inte belöningen utfaller långt efter prestationen. Angående denna 
tidsdimension påpekar också Kerr att det är viktigt att intervallet mellan prestation och utfall av 
belöning inte är för långt. Vid ett längre intervall är det troligt att den belönade inte kommer att se 
sambandet mellan belöning och prestation. Dessutom finns risken att den anställde slutar, blir 
befordrad eller börjar på en annan avdelning vilket då kan medföra att belöningen uteblir.69 
 
Arvidsson hävdar att det är fördelaktigt att förklara för de anställda hur utförda prestationer 
bedöms, då det ofta kan vara otydligt. Om det i någon utsträckning används bestraffningar bör 
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man vara medveten om att forskning visar att bestraffning är en undermålig metod för att främja 
prestationer. När det gäller kontroll och övervakning är det viktigt att den utförs av personer som 
står nära de anställda i hierarkin.70   
 
Belöningar och belöningssystemet bör vara synliga. Alla inblandade i ett belöningssystem ska 
kunna se de belöningar som eventuellt delas ut, sålunda motiveras inte bara mottagare eller 
mottagarna, utan alla anställda.71 När det gäller överlämnandet av belöningen är det viktigt att 
personifiera själva processen där belöningen överlämnas. Det vill säga att belöningen överlämnas 
personligt från den anställdes avdelningschef eller liknade istället för att överlämnandet sker 
opersonligt, till exempel direkt till bankkontot eller via intranät.  Ett personligt överlämnande 
innebär att den anställde förknippar chefen med belöningen och om belöningen uppskattas 
associeras också chefen med något positivt.72  
 

3.3.4 Vilka ska belönas? 

Det gäller att i utformningsfasen avgöra hur uppdelningen mellan gruppbelöningar och 
individuella belöningar ska se ut. De olika varianterna är dock betingade med vissa risker. De 
rena gruppbelöningarna kan framkalla det så kallade ”free rider” problemet. Där några i gruppen 
litar på de andra och därför åker snålskjuts på dem utan att göra lika mycket själv. De 
individuella belöningarna kan ge upphov till avundsjuka och intern missriktad konkurrens.73  
 
Det är lätt att tänka att belöningssystem främst gäller anställda som har en säljfunktion, det finns 
en trend som visar att så inte är fallet. Även annan personal belönas i allt större utsträckning. Den 
trenden bekräftas också av Austen-Jones då hon påpekar att på senaste tiden har inte bara rena 
försäljningen belönats utan att även egenskaper som kundattityd, kundservice, nya idéer och 
företagskunskap har fått ökad uppmärksamhet genom belöningar. Det har i sin tur medverkat till 
att administrativ personal har inkluderats i belöningssystemen.74  

 

3.3.5 Olika slags belöningar 

Människor blir belönade på olika sätt, både i vardagen och på arbetet. Vilket sätt som är bäst är 
en omdiskuterad fråga. Återigen påpekar vi att det inte finns någon objektiv rationalitet inom 
detta område. Det är en fråga som bara den specifika organisationen kan försöka att svara på. 
Belöningar brukar delas upp i finansiella och icke-finansiella, där de icke-finansiella kan delas 
upp i materiella och icke-materiella belöningar. En klapp på axeln och ett stort tack kan ses som 
en stor belöning av vissa, medan det av andra kan ses som ett hån, då de är vana vid mycket 
större belöningar. I följande avsnitt vill vi redogöra för de vanligaste belöningsformerna som 
förekommer.  

                                                 
70 Arvidsson, i Samuelsson 2001 
71 Kerr 1999 
72 Austen-Jones 2002:2 
73 Arvidsson, i Samuelsson 2001 och Bayo-Moriones & Huerta-Arribas 2002 
74 Austen-Jones 2002:1 
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I artikeln Paying for result hävdar Osborne att finansiella belöningar är att föredra men 
underskatta inte icke-finansiella belöningar. Pengar betyder mer än många vill erkänna men det 
gäller även psykologiska belöningar som erkännande och ansvar. Det finns mängder av sätt för 
chefer att visa sitt erkännande för anställdas insatser, från utmärkelser till nyhetsbrev till 
blommor, gåvor, biljetter, lunchkuponger eller deltagande i konferenser eller workshops.75  
  
 
Finansiella belöningar 
 
“To me the evidence is clear that money is, potentially, a wonderful reward. Nobody refuses it, 
nobody returns it, and people who have more than they could ever use do dreadful things to get 
more.”76   
 
Pengar används ofta till att belöna prestationer, och många forskare har hävdat både fördelar och 
nackdelar med att belöna med pengar, beroende på att individer är olika så uppfattas det olika. 
Lawler är en förespråkare angående finansiella belöningar, han menar att pengar leder till att 
individen har möjlighet att göra vad den vill med belöningen. Pengar ger personer med lägre lön 
en högre grad av motivation, då pengar är viktigt för att klara uppehället. Även personer med en 
högre materiell standard efterfrågar pengar som citatet ovan visar. Det finns en hel del olika 
ekonomiska belöningar, pengar, lönetillägg och bonus är tre av dem. Lönetillägg förknippas 
oftast med högt uppsatta personer, till exempel i en styrelse medan bonus kan tillfalla alla i en 
organisation. Prestationsmätningen för den finansiella belöningen är ofta resultatknuten.77  
 
Lön 
 
Lönen är en av många motivationsfaktorer som företagen använder sig av. En hög lön kan vara 
ett bevis på att personen ifråga har en viktig uppgift och position inom företaget. En höjning av 
lönen är i allra högsta grad en sorts belöning. Av många betraktas lönen som den främsta 
motivationsfaktorn.78  
 
Gustafsson motsäger Arvidsson och påstår att motivationen inte kan frambringas enbart av 
användandet av lön och materiella belöningar. Lönen kan vara ett sätt att stimulera och ge den 
enskilde medarbetaren ett erkännande för utförda prestationer. Det är inte bara för anställda som 
lönen är vikigt, utan även för att attrahera nya kompetenta medarbetare. Det företag som kan 
erbjuda en intresseväckande lön får ofta en fördel när det gäller att till exempel locka till sig 
kompetenta och framgångsrika chefer. Många undersökningar som gjorts om motivationsfaktorer 
i arbetet har visat att lön och löneförmåner är ganska överskattade belöningar. De har inte den 
starka motivationseffekt som ett stort antal människor verkar vara övertygande om.79  

                                                 
75 Osborne 2001 
76 Kerr 1999, s. 68 
77 Arvidsson, i Samuelsson 2001   
78 Ibid  
79 Gustafsson 1994 och Kaye & Jordan-Evans 1999 
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Löneförhöjningar är dyra eftersom de inte bara kostar pengar året de ges utan även varje 
efterkommande år. Skickliga anställda kan också snabbt nå lönetaket och då blir systemet 
värdelöst. Dessa personer börjar då ofta se sig om efter andra jobb som är mer välbetalda. 
Lönerna ska bestämmas av vad en specifik arbetsmarknad kräver för att attrahera och behålla 
talangfull personal. Bonus är istället att föredra för att belöna bra prestationer.80 
 
Prestationslön & Bonus 
  
Arvidsson skriver att bonus kanske är det belöningsalternativ som är mest omnämnt och det som 
förknippas mest med belöningar. Bonuslön används oftast för att motivera och belöna vissa 
kategorier av personal och är i regel kopplad till kortsiktiga resultatmål. Det finns två olika 
former av bonuslön:81  
 
• Individuell bonuslön är endast riktad till den enskilde medarbetarens prestation. Denna form 

har använts under en längre tid, speciellt inom säljkåren i olika företag. Individuell bonuslön 
är enkel att beräkna och ger samtidigt en direkt bekräftelse på en individuell prestation. Det är 
en kortsiktig lösning där ägarperspektivet saknas, samtidigt som det har en begränsad effekt 
på medarbetarnas lojalitet. Fördelen är att det inte är några svårigheter med att attrahera ny 
personal med en väl tilltagen bonus.  
 

• En kollektiv bonuslön baseras på en grupps genensamma prestationer. Gruppens lojalitet och 
ansvarskännande kan stärkas med hjälp av en kollektiv bonus. En grupp ska inte vara för stor, 
det är viktigt att kollegorna kan se att alla hjälps åt att uppnå resultatet.   
  

Osbourne anser att klumpsummebonusar är det ultimata att använda sig av. Genom att belöna 
både grupper och individer kan således initiativkraften förstärkas. De flesta resultaten produceras 
av grupper av människor som arbetar tillsammans, och inte av enskilda individer. I dessa fall ska 
man använda sig av kollektiva belöningar. Om individuellt arbete inte direkt leder till resultat 
som kan mätas är det bättre att belöna grupper. Det binder anställda till kollektiva syften. 
Gruppbaserade belöningar är mest effektiva när grupperna själva har kontroll över sitt arbete.82 
 
Prestationsbelöningarna bör vara tillräckligt stora för att personalen ska uppmärksamma dem. 
Personer med erfarenhet av prestationsstyrning rekommenderar att bonus åtminstone ska vara 
dubbelt så stora som en vanlig löneförhöjning. Om de anställda inte tycker att det är värt mödan 
att prestera bättre kommer de heller inte att göra det.83 
 
Många belöningssystem begränsar antalet bonusvinnare. Det skapar konkurrens kring bonusen 
och gör många anställda till förlorare trots att de förbättrar sina prestationer. Istället ska bonus 
enbart knytas till förbättringar och de som gör större förbättringar än andra ska få större bonus. På 
så sätt tävlar de anställda mot sig själva istället för mot varandra. Det kan vara kostsamt men 
investeringarna kommer att återbetalas genom förbättrade resultat.84  

                                                 
80 Osborne 2001 
81 Arvidsson, i Samuelsson 2001  
82 Osborne 2001 
83 Ibid 
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Att använda sig av bonus påverkar dock företagets likviditet och resultat till skillnad från andra 
belöningsformer som till exempel optionsprogram85.  
 
 
Icke-finansiella belöningar 
 
I vissa fall fungerar kanske inte monetära belöningar speciellt effektivt, det finns då många andra 
belöningar att använda sig av för att uppnå önskad effekt. De icke-finansiella belöningarna delas 
vanligtvis upp i två huvudkategorier, immateriella och materiella belöningar.  
 
Exempel på immateriella belöningar är erkännande, beröm, uppskattning, ansvar, påverkan och 
personlig utveckling. Det är inte alltid som belöningar associeras ihop med beröm och 
uppskattning. Det kostar ingenting för ett företag men det ger effekt på nästan alla som blir 
uppmuntrade86. Det är ett enkelt och billigt sätt att visa att de anställda är betydelsefulla för 
företaget och att de gör en god insats. Ansvar och påverkan höjer motivationen hos många 
anställda, likaså är personlig utveckling något som kan få den anställde att känna större 
motivation.  
 
Materiella belöningar är en direkt kostnad för företag men med skillnad från finansiella 
belöningar så syns inte en materiell belöning i lönekuvertet. Några former på materiella 
belöningar kan vara personalfester, resor, restaurangbesök, utbildningar och materiella ting. 
Belöning i form av ett pris kan vara lite eller mycket motiverande, det beror främst på vilket 
värde priset har för pristagaren.87 
 

3.3.6 Prestationsmätning 

Som vi tidigare nämnt så går det inte att belöna något som inte går att mäta. Företag använder sig 
av olika sorters prestationsmätningssystem. Prestationerna är grunden för utdelning av belöningar 
och det påpekas att allting som går att mäta också kan belönas. Kerr menar dock att långt ifrån 
allt går att mäta. Huruvida det går att mäta beror på hur målen sätts. Monetära mål är ofta tydliga 
och enkla att mäta, därför belönas också sådant beteende som medför att de monetära målen 
uppnås.88 Vi håller inte med Kerr på den punkten och menar att i stort sätt alla faktorer går att 
mäta på ett eller annat sätt, såväl finansiella som icke-finansiella. 
 
Den vanligaste formen av prestationsmätning består av siffror och ekonomiska nyckeltal. Det är 
viktigt att mätningen är korrekt för att den ska kunna användas som feedback, kontroll och som 
underlag till utdelning av belöningar.89 Därför är det i ett initialt skede betydelsefullt att se över 
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86 LeBeouf 1986 
87 Ibid 
88 Kerr 1999 
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prestationsmätningen och eventuellt tillföra ytterligare parametrar som behövs för att kunna 
använda systemet som underlag för belöningar90. 

 

3.3.7 Nackdelar och risker med ett belöningssystem  

I samband med införandet av belöningssystem finns det ett antal olika frågor som måste vara 
besvarade innan det kan implementeras riskfritt. Det finns en risk att negativa förhållanden kan 
uppstå. Enligt De Klerk kan belöningar väcka avundsjuka och rivalitet som tar bort teamwork 
andan som kan finnas i ett företag och ersätter den med egoistisk tänkande för individerna91.  
  
Det är centralt att belöna rätt beteende och undvika att belöna vissa prestationer för att göra sig 
populär. Ett felaktigt konstruerat belöningssystem kan få katastrofala följder för företagets 
utveckling och företagskultur.92   
 
En annan risk som kan föreligga är att den information som ligger till grund för belöningen kan 
manipuleras. Jonsson menar att företaget ska mäta både kvalitativa och kvantitativa aspekter i 
olika dimensioner. Vi anser att användandet av Balanced Scorecard som 
prestationsmätningssystem kan minska en del av dessa risker. Där sker mätning inte subjektivt 
och det involverar en stor del av organisationen och det är svårt att manipulera systemet om det är 
utfört på rätt sätt.93 
 
Ännu en nackdel som finns i samband med belöningssystem är att det ofta argumenterats att 
belöningssystem är ett relativt kortsiktigt styrmedel. Ofta fokuseras det på kortsiktiga 
försäljningssiffror istället för den långsiktiga resultatutvecklingen. Många forskare hävdar att 
kortsiktiga omständigheter kan skapa stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vidare kan det uppstå 
konflikter mellan de hierarkiska nivåerna ifall det bara finns belöningar för de personer som 
befinner sig högre upp i organisationen. De anställda på den operativa nivån kan vid avsaknad av 
belöningar för ett väl utfört arbete anse att de är värda belöningar och att belöningssystemet är 
orättvist utformat. Det kan i sin tur göra att de anställda inte blir tillräckligt motiverade och 
presterar sämre. Det krävs alltså stor eftertanke vid införandet av ett belöningssystem.94 
 
Lindvall påpekar att en vanlig amerikansk uppfattning är att för att få personer att arbeta i 
önskvärd riktning krävs belöningar. Lindvall hävdar vidare att de tankarna inte stämmer överens 
på svensk företagsmiljö vilket vi till viss del ifrågasätter, dock är vi i samstämmighet när det 
gäller att man måste vara medveten av riskerna för manipulationer av mätetal vid användandet av 
belöningssystem.95   
 

                                                 
90 Kerr 1999 
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92 Jonsson 1992 och Rendahl 1995 
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3.3.8 Motivation    

Motivation definieras enligt Nationalencyklopedin: "Sammanfattande psykologisk term för de 
processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende." Teorierna om motivation handlar 
om varför man vill göra vissa saker framför andra. Vanligtvis skiljer man på primär och sekundär 
motivation, primär är biologiskt betingat medan den sekundära är resultatet av en social och 
kulturell inlärningshistoria.96  
 
Motivation är något som alla behöver och som vi alla har i någon form. Det behövs motivation 
för att skriva en uppsats, läsaren har någon form av motivation för att läsa den. Motivation driver 
samhället framåt, det är motivation som gör att vi stiger upp på morgonen, äter, sover, jobbar, 
fortplantar oss och så vidare. Vad som motiverar människor i olika sammanhang är tämligen 
olika. Det finns mängder av olika sorters motivation och åtskilliga sätt att bli motiverad på. En 
organisation önskar självklart att ha en motiverad personalstyrka som gör sitt yttersta för 
företaget. Antingen behövs det en inre drivkraft eller en yttre drivkraft som kan hjälpa en på 
vägen, så kallad inre och yttre motivation. Med inre motivation menas att individen känner något 
inifrån som motiverar personen att utföra en viss prestation. Medan yttre motivation är att 
personen känner en press utifrån att genomföra prestationen, till exempel belöningar eller 
status.97  
 
Motivation är ett fenomen som har blivit mer och mer uppmärksammat, många företag är måna 
om sin personal och vill behålla dem i företaget. För att lyckas med det måste de motiveras att 
stanna på ett eller annat sätt. Hur man väljer att göra det är däremot väldigt olika. Vissa forskare 
påstår att pengar är ett utmärkt sätt att motivera på medan andra kallar det för falsk motivation 
som i själva verket bara är ett dyrt sätt att höja prestationsförmågan ett litet snäpp.98  

 

Hur och varför skall de anställda motiveras? 

Den som leder en organisation eller ett företag påverkar medvetet eller omedvetet andra 
människors beteende i önskad riktning. Det har blivit mer och mer populärt att använda effektiva 
”management metoder”. Det är av yttersta vikt att identifiera organisationens mål och sträva åt 
det hållet och att leda och styra utan att veta tillräckligt om motivation är dömt att misslyckas, 
säger professor Pritchard99. 
 
Det har uppkommit ett flertal metoder om hur managers kan lyckas att styra en organisation, 
många av de bygger på falska antaganden. ”Ledningen vet bäst” och ”Folk måste kontrolleras 
noga” är antaganden som inte alls behöver vara sanna. I själva verket är det betydelsefullt att 
förstå hur människor fungerar för att lyckas med motivation. Människor är födda med en vilja att 
lyckas och det är vikigt att de får behålla den viljan. I många av dagens organisationer motverkas 
den viljan på grund av bristande motivation. Individer vill även ha en viss kontroll över sitt arbete 
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och vill inte bli utvärderade och granskade i sitt arbete. Feedback är viktigt, personalen vill veta 
när de har gjort något bra, de vill också gärna att omgivningen får reda på det. Däremot om de 
gör något mindre bra vill de inte att utomstående ska få reda på det. 100 
 
Folk vill bli respekterade och alla söker respekt. Det är enkelt att ge och kostar dessutom 
ingenting. Människor vill inte heller hållas ansvariga för sådant som de inte kan kontrollera, det 
leder till frustration och absolut inte till motivation. Om chefer inte motiverar eller misslyckas att 
motivera sin personal kan det få katastrofala följder. Det leder till att anställda inte anstränger sig, 
de är rädda för att ta egna initiativ, de följer hellre regler än att jobba på så mycket som möjligt 
och de har svårt att ta till sig nya idéer. Om motivationen däremot är utspridd i organisationen är 
personalen mottaglig för nya idéer och förändringar. Det gör arbetet mer effektivt och att de 
anställda lägger ner mer energi på arbetsuppgifterna. Det leder till att företaget får mer gjort och 
att de anställda blir mer entusiastiska.101  
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3.4 Belöningssystemet och dess koppling till Balanced Scorecard 

 

3.4.1 Introduktion 

Nu när Balanced Scorecard konceptet etablerats i många organisationer är en viktig fråga om och 
hur ett belöningssystem ska knytas till scorecardets mått. För att den nya kultur som BSC 
eftersträvar ska slå rot måste belöningar knytas till uppnåendet av de målsättningar som 
scorecardet innehåller. Frågan är egentligen inte om denna koppling bör göras utan när och hur 
den ska göras, menar Kaplan & Norton.102 Det gäller att koppla det nya styrsystemet till 
företagets incitamentsystem, det vill säga att belöna personalen i proportion till deras prestationer 
i de mått som verkligen är av betydelse för företaget. Detta är lättare sagt än gjort. Eccles säger: 
 
”What gets measured gets attention, particularly when rewards are tied to the measures.”103 
 

3.4.2 Mått 

Balanced Scorecard är ett styrverktyg som inkluderar både finansiella och icke-finansiella mått. 
En viktig fördel med icke-finansiella mått är deras flexibilitet. De kan fokusera på specifika 
förhållanden och snabbt ändras då de inte är aktuella längre. Vilka är de viktigaste måtten för 
verksamheten utifrån vår strategi? Hur kan dessa mått relateras till varandra? Vilka mått kan 
verkligen förutsäga långsiktig lönsamhet i vår bransch? Det är frågor som företaget måste ställa 
sig för att ta fram de viktigaste måtten för just sin verksamhet. Balanced Scorecard hjälper 
organisationer från att vara finansiellt drivna till att drivas av sin vision och strategiska plan. Om 
man inte lyckas knyta måtten till strategin går alla fördelar med BSC förlorade. Eller som Norton 
säger:  
 
”The purpose of the scorecard is to translate strategy into measures that uniquely communicate 
your vision to the organization.”104 
 
Balanced Scorecard innehåller vanligtvis många olika mått och det är inte bra att ta med alla 
dessa i belöningssystemet. Vissa mått är endast aktivitetsbaserade och ger företaget en 
uppfattning om aktivitetsgraden i organisationen, till exempel antal kundbesök. Dessa mått kan 
vara intressanta indikatorer på möjlig framtida efterfrågan, men om de belönas som oberoende 
variabler finns det en risk att de uppfattas som mål i sig själva. Däremot menar Olve att de 
aktivitetsbaserade måttens resultatmässiga motsvarigheter kan användas i belöningssystem, till 
exempel antal nya kunder. Många kundbesök resulterar ofta i fler nya kunder jämfört med få 
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kundbesök. Det är dock inte antalet kundbesök som är det eftersträvade, antalet nya kunder är det 
som är viktigt för organisationens resultat.105 
 
Det är vitalt att belöningssystemet inte är för komplicerat. Många som försöker skapa ett så 
rättvist belöningssystem som möjligt inkluderar för många mål och gör belöningskriterierna för 
komplicerade. Det leder till att få anställda förstår processen och det som inte förstås tenderar 
man ofta att inte bry sig om. Därför är det viktigt att endast fokusera på de resultat som är av mest 
avgörande betydelse för hur företaget vill att organisationen ska prestera.106  
 
När incitament knyts till BSC, upphör det också att vara en överenskommen uppsättning 
hypoteser och blir istället ett kontrakt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är då troligt att 
anställda kommer att fästa större uppmärksamhet på dimensionerna i incitamentsmodellen än på 
andra faktorer som också ingår i scorecardet. Därför är det viktigt att noga överväga vilka mått 
som skall tas med och att i viss mån också acceptera en ökande grad av suboptimering. Viss 
suboptimering blir ofrånkomligt eftersom ledningen praktiskt taget ber de anställda att fästa extra 
uppmärksamhet på en handfull avgränsade områden.107 
 
Balanced Scorecard ska främja flerdimensionalitet och därför är det viktigt att även beakta 
relationen mellan olika mått som ingår. Scorecardets perspektiv ska behandlas som skilda 
dimensioner men det får inte bli så att incitamenten får den anställde att bara fokusera på ett av 
dem. Den här felfokuseringen kan till exempel uppstå då belöningen som knutits till ett visst 
perspektiv är så hög att den anställde nöjer sig med att maximera sin prestation i denna enda 
dimension. Det betyder att kraftiga bonuslöner kan delas ut även om resultatet är obalanserat. 
Olve betonar att belöningarna ska vara tillräckligt stora och betydelsefulla i varje perspektiv så att 
den anställde avsiktligt försöker balansera sina resultat i alla perspektiven.108 Balanced Scorecard 
erbjuder en alternativ metod för att beräkna bonuslöner. Kaplan & Norton nämner att 
tröskelvärden kan sättas upp för samtliga mått i de olika perspektiven. Det betyder att ingen 
bonus delas ut om inte tröskelvärdena har uppnåtts, på så sätt sporras balanserade prestationer.109 
Om tröskelvärdena är för höga riskerar man att neutralisera ansträngningarna i andra perspektiv 
om en dålig prestation i ett perspektiv upphäver förväntade belöningar för prestationer uppnådda i 
de andra perspektiven.110 
 
För att belöningssystemet ska påverka den enskilde medarbetarens beteende menar Olve att 
systemets mått måste vara:111 
 

• Accepterade som trovärdiga. Om medarbetaren inte själv tror på måttet är det 
meningslöst. 

• Ansedda som valida. Om medarbetaren inte uppfattar måttet som relevant får det ingen 
effekt. 
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• Möjliga att knyta till någon känd aktivitet. Måttet fungerar inte om inte någon kan göra 
något åt det. 

• Möjliga att knyta till någon aktivitet som den enskilde kan utföra. Den enskilde 
medarbetaren måste själv kunna påverka måttet. 

• Knutna till någon aktivitet som utgör en sporre för den enskilde att utföra. En aktivitet 
som inte ger medarbetaren något tillbaka blir ofta inte gjord. 

 
Endast om måtten uppfattas som trovärdiga, välgrundade och knutna till någon aktivitet som den 
anställde kan och vill genomföra, kommer de att påverka beteendet i organisationen. 
 

3.4.3 Mål 

Balanced Scorecard ska innehålla mått som enhetschefer och anställda direkt kan påverka. BSC 
kan få alla i organisationen att dra åt samma håll för att uppnå strategiska mål. Det medför att de 
nedre delarna av organisationen kan bli mer självständiga samtidigt som de arbetar mot samma 
strategiska mål som gäller för hela organisationen.112 Vissa företag låter enhetscheferna själva 
sätta upp mål för de olika måtten. Sedan bedömer företagsledningen målens svårighetsgrad vilket 
påverkar bonusens storlek vid måluppfyllelse. För att göra den här bedömningen använder sig 
ledningen ofta en kombination av extern benchmarking och subjektiva omdömen, säger Kaplan 
& Norton.113 
 
För att en belöningsmodell ska fungera måste ledningen lägga stor vikt vid den. När incitament 
knyts till BSC måste planerings- och uppföljningsprocesserna blir mer systematiska. Det blir 
svårare att ställa upp ambitiösa mål. För att måtten i incitamentsmodellen ska fungera måste 
nämligen målen vara realistiska. Om de anställda känner att de ändå inte kan nå målen skapas 
frustration i organisationen och incitamentsmodellen blir meningslös.114 
 
Många mål som ingår i BSC är ofta långsiktiga och svåra att uppnå. När BSC knyts till ett 
belöningssystem blir det emellertid allt viktigare med realistiska och mer kortsiktiga mål. Det för 
att medarbetare ska kunna känna att det under en inte allt för lång tid är möjligt att uppnå mål och 
därmed erhålla belöningar. Det gäller alltså att göra en avvägning mellan ambitiösa långsiktiga 
mål och realistiska kortsiktiga mål. Medvetet högt satta mål kan användas som indikatorer på 
långsiktiga strävanden och mer uppnåeliga mål kan knytas till mått som finns inlagda i 
incitamentsystemet.115 
 
Ledningen måste respektera de mål som har satts för måtten och hålla fast vid dem. Om en enhet 
inte når målen, ska de anställda inte erhålla någon bonus. Om ledningen märker att en enhet inte 
kommer att nå målen kan de däremot försöka att hjälpa enheten att prestera bättre. Därför är det 
viktigt att ledningen kontinuerligt följer prestationsutvecklingen mot målen och vidtar åtgärder 
om de ser att ett mått håller på att avvika från planen. Om belöningar delas ut trots att mål inte 
uppnåtts förlorar incitamentsmodellen sitt värde. Men om ledningen agerar proaktivt och hjälper 
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enheterna att kunna uppnå målen kommer belöningssystemet liksom BSC att vinna 
trovärdighet.116 
 
En bra lösning på målproblemet är enligt Osborne att mäta vad de anställda presterar idag och 
sedan belöna förbättringarna. Då reduceras de subjektiva bedömningarna och belöningssystemet 
kan ses som mer rättvist.117 
 

3.4.4 Kommunikation och information 

Strategin måste kommuniceras ut i hela organisationen. Genomarbetade strategiska planer som 
inte kommuniceras ner i organisationen blir värdelösa. Detta fungerade bättre förut då mått inte 
fungerade som kommunikationsverktyg utan främst användes på grund av 
kontrollmekanismer.118 
 
Ett välkommunicerat Balanced Scorecard gör så att anställda känner sig mer motiverade i sina 
arbetsuppgifter eftersom de kan se hur deras insats påverkar företaget som helhet, detta brukar 
kallas för inre motivation.119 Bonus är ofta ett exempel på yttre motivation, något som gör så att 
människor handlar efter vad de blir tillsagda att göra eller för att de blir belönade för att nå vissa 
klart definierade mål. Yttre motivation är viktigt och belöningar bör kopplas till förverkligandet 
av företagets målsättningar men det räcker inte alltid. För kreativt problemlösande och innovativt 
beslutsfattande krävs ofta också en inre motivation, det vill säga att medarbetarna agerar på grund 
av personliga övertygelser. I Balanced Scorecard sammanhang existerar inre motivation när 
medarbetarnas individuella mål och handlingar överensstämmer med strategin för hur målen och 
måtten ska uppnås. Människor med inre motivation har tagit till sig organisationens mål och 
försöker förverkliga dem även om de inte har någon direkt koppling till belöningar. Faktum är att 
uttalade belöningar ibland kan minska eller tränga ut den inre motivationen. 
 
Genom att arbeta med ett Balanced Scorecard som är väl förankrat i hela organisationen kan de 
anställda se sambanden mellan sitt arbete och organisationens långsiktiga målsättning. 
Förståelsen över hur enskilda arbetsinsatser hänger ihop med långsiktiga organisatoriska mål 
skapar inre motivation. Den yttre motivationen är dock fortfarande viktig och om organisationen 
skulle börja nå eller överträffa de högt ställda målen bör medarbetarna naturligtvis belönas för 
det.120 
 
Logiken i belöningssystemet måste kommuniceras ordentligt i hela organisationen. Det är viktigt 
att hela personalen förstår varför systemen introduceras, hur de kommer att användas, hur 
prestationerna kommer att mätas, hur kort- och långsiktiga mål sätts etc. Det är av stor betydelse 
att tydligt definiera i vilken utsträckning systemet är ett vinstdelningsinstrument eller ett 
beteendestyrningsverktyg. Om den förra väljs kommer ingen anställd att förvänta sig att få någon 
belöning från företaget, om det inte visar vinst. Motsatsen kan skapa en mängd spänningar. Om 
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personalen gjort bra resultat i de olika perspektiven och räknar med att bli belönade för sina 
insatser och sedan inte får någon belöning på grund av dåliga ekonomiska resultat, kommer BSC 
att förlora trovärdighet menar Olve.121 
För att Balanced Scorecard ska generera önskvärda effekter måste också prestationerna tydligt 
kommuniceras till de anställda. Om Balanced Scorecard inte kopplas till ett belöningssystem är 
generellt sett inte information om uppnådda resultat av intresse för de anställda. Med en koppling 
blir situationen annorlunda och de anställda får ett större intresse över måluppfyllelse. Därför är 
det viktigt att ledningen erbjuder kontinuerligt uppdaterad information som alla i organisationen 
kan ta del av.122 
 
Mätrutinerna som används i belöningssystemet måste säkerställa att belöningar verkligen ges till 
de anställda som förtjänar dem. Om mätrutinerna är tillförlitliga blir det svårare att manipulera 
resultat och resultatrapporteringen blir mer trovärdig. Om de anställda misstänker att 
informationen som ligger som grund för incitamenten inte är insamlad på ett systematiskt och 
tillförlitligt sätt blir belöningssystemet omotiverande.123 
 
För att säkerställa belöningssystemets trovärdighet är det viktigt att resultatinformationen 
sammanställs och kalkyleras på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. Mätmetoderna blir särskilt 
viktiga då indikatorerna avgör om en bonus ska utgå eller inte. Det effektivaste sättet att signalera 
måttens och informationens giltighet och tillförlitlighet är att vara tydlig om måttens definitioner, 
hur data sammanställs och varifrån, liksom hur de bearbetas. När mätmetoderna beskrivs tydligt 
har de anställda större möjlighet att undersöka informationens kvalitet samt föreslå hur 
mätmetoderna kan förbättras ytterligare. För att säkerställa informationens trovärdighet, köper en 
del organisationer information om gjorda prestationer från externa undersökningsföretag. Särskilt 
vanligt är detta när det gäller index för kund- och anställdnöjdhet, men det kan också gälla 
information om leveransprecision, uppträdande i butiker, anställdas produktkännedom etc. Den 
upplevda kvaliteten i den information som köps av ett externt och oberoende företag kan mycket 
väl kompensera den synliga merkostnad som denna insamlingsmetod innebär.124  
 

3.4.5 Vilka belönas och hur ska de belönas? 

Balanced Scorecards struktur främjar flerdimensionalitet. Därför bör också kompensationspaketet 
som knyts till BSC också bestå av belöningar i olika dimensioner. Istället för att tillämpa samma 
belöningsformel för alla, bör organisationen skräddarsy belöningarna så att de passar de enskilda 
medarbetarnas ambitioner och önskemål.125 
 
Det kan vara bra att främja gruppbaserade incitament. Balanced Scorecard är ett effektivt 
instrument för att visa hur individer och grupper är beroende av varandra och hur de kan skapa 
mer värde tillsammans än vad de kan enskilt. En del menar att gruppbaserade belöningar kan leda 
till att enskilda anställda kan erhålla belöningar som de inte förtjänar. Ofta är det dock så att 
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anställda som bara glider med till slut måste konfronteras med problemet och tvingas öka sina 
ansträngningar eller lämna enheten. Att bara belöna motsatsen, det vill säga individuella 
prestationer, brukar gynna uppkomsten av en solitärkultur, där summan av helheten slutligen blir 
mindre än summan av dess delar.126 
 
Kaplan & Norton diskuterar inte om BSC kan implementeras i gruppbaserade organisationer. 
Meyer menar att det är fullt möjligt under en förutsättning. Chefer ska konstruera den strategiska 
kontexten men grupperna måste själva konstruera måtten. Chefer ska ta fram strategiska mål och 
se till så att varje grupp förstår hur deras insats påverkar den övergripande strategin och erbjuda 
utbildning så att grupperna själva kan ta fram måtten. Gruppen måste i början gå igenom de valda 
måtten med cheferna för att försäkra att de är i linje med strategin och förändra dem om det 
krävs. Måtten måste vara flexibla och lätta att förändra i takt med att organisationen förändras. En 
riktigt kraftfull grupp tar själv ansvar för att skapa sitt eget prestationsmätningssystem. En grupp 
vet bäst själv vilka mått som behövs, men de ska inte konstruera systemet helt själva. Chefer 
måste se till att prestationsmätningssystemet går hand i hand med företagets strategi.127 
 
Ofta kan det vara bra att medvetet bygga in drag av konkurrens mellan enheterna i organisationen 
i belöningssystemet. En sorts kollegial rivalitet kan förbättra prestationerna eftersom många 
anställda finner det tillfredställande att prestera bättre än sina kollegor. Det kan dock vara farligt 
med för mycket konkurrens i incitamentsystemet. Om bara den enheten som presterar bäst 
erhåller belöningar finns det stor risk för intern suboptimering, särskilt när enheterna är beroende 
av varandra. Fokus riskerar att flyttas från de externa konkurrenterna till interna enheter inom 
organisationen. Det blir också viktigare att tillfredställa interna kunder snarare än externa kunder. 
Syftet med Balanced Scorecard är ju att främja samarbete inom organisationen för att realisera 
den avsedda strategin och det kräver att samtliga deltagare inom organisationen bidrar. För att 
analysera om ett belöningssystem riskerar att skapa olycklig konkurrens mellan enheterna kan 
man undersöka om relationen mellan dem är sekventiell eller parallell. Ett detaljhandelsföretags 
butiker opererar normalt parallellt och konkurrens om belöningar blir därför oftast inte till skada. 
Däremot bör man vara försiktig med hur incitamentsystemet utformas när det råder en sekventiell 
relation mellan enheterna. Hård konkurrens mellan marknadsavdelningen och 
produktionsavdelningen i ett industriföretag kan leda till oönskad konkurrens.128 
 

3.4.6 Problem som kan uppstå 

Att knyta bonusberäkningen till måtten i BSC är dock inte helt riskfritt. Innehåller scorecardet 
verkligen de viktigaste måtten? Är data för de valda måtten pålitliga? Kan måluppfyllelsen få 
oavsiktliga eller oväntade konsekvenser beroende på den valda vägen? Sådana nackdelar uppstår 
då de ursprungliga scorecardsmåtten inte är perfekta ställföreträdare för de strategiska målen och 
när de handlingar som förbättrar de kortsiktiga resultaten motarbetar de långsiktiga målen. Om de 
anställdas lön inte knyts till måtten i det balanserade BSCet måste antagligen det traditionella 
belöningssystemet som utgår från kortsiktiga ekonomiska resultat stängas av. Om det inte stängs 
av uppstår negativ motsägelsefull situation, då anställda uppmanas sträva mot ett antal 
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balanserade strategiska målsättningar samtidigt som de bara belönas för att uppnå kortsiktiga 
ekonomiska resultat.129 
För att ett nytt styrverktyg verkligen ska sjunka in i organisationen måste det knytas till ett 
incitamentsystem som bygger på det nya styrverktyget. Utan denna koppling riskerar företaget att 
ge de anställda fel budskap. Problemet tydliggörs i McWilliams uttalande: 
 
”How can you ask people to pay attention to nonfinancial performance and yet give bonuses only 
for financials?”130  
 
När BSC-mått förs in i belöningssystemet riskerar företaget att omvandla strategiska val till något 
som plötsligt uppfattas som sanningar. Strategikartan och måtten i BSC tillhandahåller dock inte 
någon garanterad väg mot framgång utan representerar bara en plan över hur företaget på bästa 
sätt tror sig kunna nå framtida framgång. Långsiktiga mål och visioner kan vara de samma under 
lång tid men de kan likaväl visa sig felaktiga och därmed omprövas för att förändras. Om mått 
som förändras ingår i belöningssystemet finns det risk för att företagets flexibilitet hämmas. Det 
beror på att anställda sannolikt inte är benägna att ändra ett kontrakt som slutits och som har 
väglett deras strävanden och fokuserat deras uppmärksamhet på vissa specifika områden i 
verksamheten. På så sätt kan Balanced Scorecard motverka förändring, trots att dess syfte är det 
motsatta.131 
 
När incitament knyts till ett företags Balanced Scorecard kan dess karaktär skifta. Den egentliga 
poängen med BSC är att det ska innehålla hela organisationens kollektiva kunskap och utgöra en 
gemensam uppfattning om den bästa utformningen av en affärsmodell som ligger i linje med 
företagets strategi. Balanced Scorecard tenderar lätt att bli ett kontrakt med två skilda parter 
inblandade istället för att vara en uppsättning överenskomna hypoteser. Man kan säga att 
företagsledningen blir huvudman och de övriga anställda blir agenter. Huvudmannen bestämmer 
vilka dimensioner som ska ingå i kontraktet och agenterna blir ansvariga för att verkställa 
huvudmannens intentioner. Den här förändringen leder till att målsättningsarbetet kommer att 
ändra karaktär från att vara en gemensam process där ambitiösa mål sätts till en process där 
agenterna sannolikt kommer att förhandla med målen så mycket som möjligt för att kunna uppnå 
dem och erhålla belöningar.132 
 

3.4.7 Rekommendationer och konsekvenser 

För att BSC ska fungera behövs inte en koppling till ett belöningssystem men det kan göra så att 
användandet blir ännu bättre, säger Olve. När sambandet mellan BSC och belöningssystem 
analyseras bör vissa aspekter beaktas:133 
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• Det existerande belöningssystemet får inte stå i konflikt med målen i BSC. Ett 
belöningssystem som enbart fokuserar på ekonomisk avkastning kan till exempel inte 
kopplas till ett Balanced Scorecard. 

• De mått som används i incitamentsmodellen ska spegla de strategiska målen för de 
aktiviteter som de beskriver. Scorecarden måste alltså vara relevanta och logiska. 

• Måtten måste kunna mätas genom systematiska och tillförlitliga metoder. 
• Erbjud de anställda belöningar som är flerdimensionella, det vill säga skräddarsydda för 

individens önskningar och preferenser. 
 
Om belöningssystem inkluderas i ett Balanced Scorecard är det troligt att de anställda kommer att 
bli mer uppmärksamma över dess mål:134 
 

• BSC brukar vinna trovärdighet om belöningar knyts till orsaksmått. 
• När långsiktiga initiativ också främjas och belönas brukar en mer balanserad syn 

utvecklas i organisationen. 
• Anställda blir mer intresserade av prestationsstatistik när incitament knyts till enskilda 

mått. 
 
I företag som praktiserar lön efter prestation knyts ofta belöningar ganska mekaniskt till ett fåtal 
finansiella nyckeltal. Att övertyga chefer om att ett nytt system verkligen går att förankra i 
organisationen kan vara svårt. Svårigheten med att länka incitament till prestationer förstärks av 
det faktum att formler för att länka samman de båda sällan är effektiva. Fördelen med formler är 
att de är objektiva och besparar cheferna det ofta otrevliga arbetet med att värdera vilka 
prestationer som verkligen ska belönas. Men om formeln är enkel och bara fokuserar på ett fåtal 
områden, lämnar den oundvikligen vissa viktiga mått utanför. Om motsatsen gäller och formeln 
är komplicerad och innehåller mängder av olika mått som kräver uppmärksamhet, blir människor 
förbryllade och vet inte vad de ska göra. Dessutom förändras de olika måttens betydelse oftare 
och snabbare än belöningssystemet kan klara av att anpassa sig. På grund av dessa anledningar 
menar Eccles att belöningar ska knytas till prestationer men chefer måste vara fria att bestämma 
sina anställdas belöningar utifrån all relevant information, kvalitativ som kvantitativ. Sedan är det 
upp till cheferna att på ett öppet sätt förklara för de anställda varför eller varför inte de har 
belönats. För många chefer kan detta också leda till effektivare värdering av prestationer.135 
 
Det är tänkbart att organisationer vill känna sig för med användandet av Balanced Scorecard 
innan de knyter belöningssystemet till den. Men om inte belöningar och bestraffningar förr eller 
senare knyts till scorcardets balanserade mål och mått kommer inte organisationen att kunna 
använda Balanced Scorecard som ramverk för sina managementsystem, hävdar Kaplan & 
Norton.136
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4 Empiri 
 
I empiriavsnittet kommer vi att redovisa resultatet av våra intervjuer med Länsförsäkringar 
Skåne, Lunds Energi AB och Skanska. Företagen kommer att presenteras var för sig och i slutet 
av kapitlet finns en matris som tydliggör skillnader och likheter mellan företagen 

 

4.1 Introduktion 

Empirin är strukturerad så att vi börjar med en kort beskrivning av företaget. Vidare redogör vi 
för hur företagens Balanced Scorecard ser ut och är uppbyggt, sedan går vi vidare och beskriver 
belöningssystemet som används i organisationen och hur kopplingen ser ut mellan 
belöningssystemet och BSC. Under Länsförsäkringar Skåne och Lunds Energi redovisar vi de 
siffror vi fick ut av enkätundersökningen, inga vidare kommentarer om enkäterna görs i 
empiriavsnittet, de återkommer först i analysen. 
 
 

4.2 Länsförsäkringar Skåne 

 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Länsförsäkringar Skåne ingår som ett av 24 lokala och kundägda försäkringsbolag i 
sammanslutningen Länsförsäkringsgruppen. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingborg men 
även kontor i Lund, Malmö och Ystad. Verksamheten kan delas in i tre områden, privat, företag 
och lantbruk. Inom varje område finns det kompetens för såväl sak- och livförsäkring som bank 
och fond. Det är alltså ett försäkringsbolag samtidigt som det är en bank. Det finns cirka 400 
anställda i Länsförsäkringar Skåne. Som kund i Länsförsäkringar Skåne är man också delägare i 
företaget. Företagets huvudsakliga mål är att verksamheten ska gå ihop med låga premier och hög 
servicegrad. Målet är alltså inte att tjäna pengar på kunderna. På Länsförsäkringar Skåne 
intervjuat har vi personalchefen Staffan Hellberg samt ekonomen Björn Lindfors. Dessutom har 
en enkätundersökning delats ut till tio av de anställda i Helsingborg.  
 

4.2.2 Balanced Scorecard  

Länsförsäkringar Skåne har använt sig av Balanced Scorecard i ungefär fyra år, de har dock 
skiftat i utformning under åren och företaget har försökt att göra det effektivare. Staffan nämnde 
bland annat att antalet nyckeltal har reducerats för att göra BSC mer förståligt. Sammanlagt finns 
det 26 olika enheter i företaget och alla har utvecklat och använder sina egna BSC. Det finns även 
ett övergripande BSC som ledningen använder sig av och som innehåller de kritiska 
framgångsfaktorerna för företaget. Alla enheter och ledningen använder sig av samma perspektiv 
i BSC men de mått som används är utformade för att mer specifikt passa varje enhet. Det betyder 
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att alla i företaget strävar mot samma övergripande mål men har olika sätt att bidra till att det 
uppnås och använder sig därför av olika mått. Det förekommer dock mått som finns med i alla 
enheters BSC. Vi har valt att granska ledningens övergripande Balanced  Scorecard som gäller på 
bolagsnivå. Länsförsäkringar Skåne har vid utformningen av Balanced Scorecard utgått från sin 
vision och affärsidé.  
 
Vision: Att vara de omsorgsfulla skåningarnas naturliga val av bank- och försäkringstjänster. 
 
Affärsidé: Länsförsäkringar Skåne ska vara ett kundägt, skånskt försäkringsbolag som erbjuder 
individuell trygghet genom bank- och försäkringstjänster. 
 
Utifrån visionen och affärsidén har en affärsplan tagits fram som sträcker sig över de fyra 
perspektiven som ingår i företagets Balanced Scorecard. För varje perspektiv har företaget tagit 
fram mål som utgör kritiska faktorer för att genomföra den övergripande affärsplanen. Det görs 
genom SWOT-analyser, det vill säga att man tar fram företagets styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot. Utifrån denna analys tas de kritiska framgångsfaktorerna fram. För att infria målen 
används lämpliga mått som går att mäta på ett tydligt sätt och som är enkla att följa upp. Staffan 
Hellberg påpekar att enkelhet är en av de viktigaste faktorerna för att arbetet med BSC ska 
fungera. Björn Lindfors känner att han kan påverka måtten i BSC och att han är införstådd i 
företagets övergripande strategier men delar inte alltid uppfattningen om vad som är viktigast för 
företaget. Företagets BSC innehåller följande perspektiv: 
  
• Kundperspektivet 

Det övergripande målet i det här perspektivet är att skapa långsiktiga relationer med 
kunder/ägare. Viktiga faktorer är att förbättra tillgängligheten, nya kunder och öka 
kundlojaliteten. De faktorerna mäts till exempel genom telefontillgänglighet, 
kundnöjdhetsindex och kundvolym. 
 

• Medarbetarperspektivet 
Här handlar det om förhållningssättet till medarbetarna. Genom att personalen uppträder 
med omtanke, ärlighet, samarbetar och visar varandra respekt ska trivsel skapas på 
arbetsplatsen. Målen är bland annat att företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare, ha 
kompetenta medarbetare och vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det mäts genom 
nöjdamedarbetarindex, kompetens inventering och mätning av korttids- och 
långtidsfrånvaro. 
 

• Processperspektivet 
Länsförsäkringar ska vara aktivt delaktiga och ta ansvar för ökad kundnytta genom 
effektivare arbetssätt. Det ska uppnås genom effektivare processer och en ökad 
kundanvändning av tjänster på Internet. Företaget mäter till exempel användandet av ett 
nytt kundsystem samt antal skador och skaderegleringskostnaden. 

 
• Ekonomiperspektivet 

Det gäller att utveckla ekonomin så att den skapar värde för företagets kunder/ägare. 
Vanliga finansiella mått som avkastningskrav och lönsamhet används inom det här 
perspektivet. 
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Inom de olika perspektiven finns det olika mål som mäts med hjälp av passande nyckeltal. För 
tillfället används ungefär två till tre mått per perspektiv, vilket är en minskning som medvetet 
gjorts för att skapa enkelhet. De perspektiv som används är framtagna av ledningen och ska 
spegla verksamhetens viktigaste fokusområden. Björn Lindfors tycker att det är betydelsefullt att 
perspektiven är harmoniserade och att alla få lika stor uppmärksamhet, det för att undvika 
suboptimering. Företaget har inget miljöperspektiv, men arbetar dock aktivt för miljön genom 
ISO-certifiering och att följa de restriktioner och krav som det innebär.  
 
I varje enhet ansvarar cheferna för att rapportera in hur scorecardets resultat ser ut för den 
specifika enheten, det sker via företagets intranät. Rapporteringen ska göras månatligen och 
kontrolleras och följs upp av ledningen. I samband med det årliga budgetarbetet ser man över 
måtten som ingår i BSC. De anställda inom respektive enhet kan när som helst följa utvecklingen 
av måtten i deras egna BSC. Eftersom enheterna inte kan jämföra sina resultat med andra enheter 
så förekommer ingen intern konkurrens. Däremot kan ledningen göra viss jämförelse men det 
ligger inte till grund för någon utvärdering av chefer. Hierarkin i organisationen är så att chefer 
ska vidarebefordra hur enheterna ligger till med BSC. De har därför fått en viss utbildning inom 
Balanced Scorecard. Cheferna är ansvariga för rapportering både uppåt till ledningen och nedåt 
till de anställda inom enheten. Staffan Hellberg menar på att rapporteringen om BSC nedåt till 
personalen i enheten kanske inte alltid är lika tillfredsställande som rapporteringen uppåt är. Hur 
engagerade och utspritt BSC är i organisationen är lite olika, vissa intresserar sig mer åt att följa 
upp utvecklingen på intranätet medan vissa inte bryr sig särskilt mycket. Alla avdelningar har 
utarbetat sina egna Balanced Scorecard så på det sättet har företaget försökt få med de anställdas 
engagemang. Björn Lindfors tror att engagemanget kring BSC varierar mellan de olika 
avdelningarna och att det beror på vilka arbetsuppgifter som enheterna har samt dess komplexitet. 
Björn Lindfors menar alltså att en specialistavdelning har större engagemang och ansvar jämfört 
med till exempel telefonombuden.  
 
Staffan Hellberg och Björn Lindfors menar att en stor fördel med BSC är att det leder till att 
medarbetarna engagerar sig och jobbar åt samma håll. Staffan Hellberg hävdar vidare att det ger 
en överblick över saker som är viktiga för organisationens framgång samt att det underlättar 
processutvecklingen eftersom det uppmärksammar andra faktorer än enbart ekonomiska. Staffan 
Hellberg ser inte några direkta nackdelar med BSC. Hans tidigare erfarenheter av BSC är att en 
övertro om verktygets användande kan uppstå samt att det tar tid att implementera i 
organisationen. Björn Lindfors anser att en lyckad implementering av BSC är lättare sagt än 
gjort. Staffan Hellberg påpekar att han tror att det arbete och tid som krävs för att administrera 
BSC betalas tillbaka genom effektivare processer. Björn Lindfors framhåller kommunikation som 
en viktig faktor för att få ett fungerande BSC. Han vill framhäva kommunikationsprocessen som 
en studsboll där kommunikation ska ske kontinuerligt både uppåt och nedåt i organisationen.  
 
”För att Balanced Scorecard ska skapa engagemang måste det gå som en studsboll mellan 
ledning och medarbetare” Björn Lindfors 
 
För tillfället tycker Björn att BSC kommuniceras för dåligt av de som driver processen. Vidare 
tror Björn Lindfors att det påverkar delaktigheten och att många av de anställda inte bryr sig om 
utvecklingen av måtten i BSC, det är i alla fall inget som Björn Lindfors har hört diskuterats i 
fikarummet.  
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4.2.3 Belöningssystemet och dess koppling till Balanced Scorecard 

Det belöningssystem som företaget använder innebär att alla anställda i organisationen belönas 
efter samma förutsättningar. Syftet med belöningssystemet är att det ska motivera de anställda att 
påverka resultatet inom sitt område i företaget. Det handlar om en resultatbonus som betalas ut en 
gång per år under förutsättningarna att företaget visar ett positivt tekniskt resultat som överträffar 
budgeten.  
 
De anställda har möjligheten att följa upp och se hur stor bonusen kan bli med hjälp av företagets 
intranät. Det leder till att de anställda kan välja att fokusera på mått som för tillfället inte är 
tillfredsställda. Staffan Hellberg menar att fördelen med att belöningssystemet finns utlagt på 
intranätet är att de anställda som nämndes ovan kan följa upp och kämpa för de mest vitala 
måtten, för de vet att det kan ge dem en belöning. Nackdelen kan vara att det kan bli en 
besvikelse om de anställda har arbetat hårt för att uppnå en belöning och den uteblir på grund av 
ett negativt finansiellt resultat.  
 
Det maxbelopp som kan betalas ut är redan förutbestämt och inga subjektiva bedömningar 
förekommer angående belopp eller vilka som ska få belöningen. Personalen verkar också vara 
medvetna om vilket som är det högsta belopp som kan fås i bonus.  
 
Förutsättningarna för bonus är att företaget visar ett resultat som är större än budgeterat i så fall 
kommer en belöning att utgå med ett förutbestämt belopp. Detta belopp kan reduceras om inte 
alla uppsatta bonusmål avklaras 
 
De bonusmål som gäller i år och som bestämmer storleken på bonus är följande: 
 

• AO resultat  40 % 
• Skador  20 % 
• Rätt kund  20 % 
• Tillgänglighet  20 % 

 
Procentsatserna anger vikten av målen och innebär att om BSC-målet AO resultat inte uppnås 
kommer bonusen att reduceras med 40 procent. De mål som utgör grunden för bonusen är de 
faktorer som ledningen finner mest betydelsefulla för verksamheten. Målen är uppsatta utifrån 
strategin och kan ändras från år till år men Staffan Hellberg menar att det sällan sker. Nivån som 
ska uppnås i varje mål för att bonus ska delas ut är fastställd av ledningen och är tänkt att ligga på 
en motiverande nivå. Omvärlden är föränderlig så därför kan nivån för målen som ligger till 
grund för belöningar ändras. Staffan Hellberg berättade att det bland annat hände en gång då 
börsen, som företaget inte kan påverka, ändrades kraftigt så att nivån var alldeles omöjlig att 
uppnå.  
 
De mål som för närvarande utgör grunden för bonus är AO resultat, skador, rätt kund och 
tillgänglighet. AO resultat är ett tillväxttal. Företaget anser att tillväxten är extra betydelsefull och 
därför påverkas bonusbeloppet mer av det målet jämfört med de andra. Målet skador betyder att 
alla skador som rapporteras in ska granskas och regleras så fort som möjligt. Rätt kund är ett nytt 
kundsystem och företaget vill att alla anställda ska använda sig av systemet då det är nytt och 
bevisligen ökar effektiviteten. Tillgängligheten för företagets kunder är ett annat mått som kan 
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reducera belöningen, kunderna ska inte behöva vänta på handläggningen och hjälp. Om dessa 
fyra mål uppfylls samtidigt som resultatet är positivt så delas hela bonusbeloppet ut till varje 
anställd. Om däremot ett av målen inte uppnås så minskas bonusbeloppet med den procentsats 
som givits målet. Målen innehåller olika parametrar och är inte påverkbara utav alla personer 
vilket kan ses som en nackdel. Det är dock de mest vitala delarna som ingår samt områden som 
verksamheten behöver förbättra sig på.  
 
Staffan Hellberg berättar att de mål som bonusen baseras på speglar företagets strategi. Målen är 
dessutom tagna från de mått som anses vara viktigast i BSC. Bonusmålen är utvecklade så att de 
ska fånga så många mått som möjligt som ingår i de olika enheternas BSC. Detta för att det ska 
finnas en koppling och möjlighet för den anställde att påverka bonusen. Genom att de anställda 
kan påverka måtten i sina egna enheters BSC kan de också påverka de övergripande målen som 
ingår i bonussystemet. Staffan Hellberg anser att fördelen med att koppla belöningssystemet till 
BSC är att man belönar det man mäter. Dessutom medför det att BSC får större uppmärksamhet i 
organisationen, vilket Staffan Hellberg tycker är viktigt för att få ett fungerande BSC. Genom 
företagets intranät kan varje anställd gå in och följa utvecklingen av bonusmålen. På så sätt kan 
de anställda se hur sannolikt det är att målen kommer att uppnås samt se vad i verksamheten som 
behöver förbättras.  
 
Staffan Hellberg tycker att det bonussystem som används på företaget idag fungerar bra. Han tror 
att det får de anställda att kämpa mot de uppsatta målen. Staffan Hellberg finner dock att det 
finns möjligheter att utveckla belöningssystemet och dess koppling till BSC. Det skulle kunna 
ske genom att inte enbart använda kollektiv bonus utan även att bryta ner det till avdelning och 
individnivå. Bonusen skulle till exempel kunna baseras på 50 procent på bolagsnivå och 30 
procent på avdelningsnivå samt 20 procent individnivå. Det är dock ingen jättebonus som 
företaget delar ut påpekar Staffan Hellberg.  
 
Björn Lindfors hävdar att han inte känner till målen som ska uppnås för att få belöning, han 
finner inget större intresse i det. Men belöning i form av pengar är inget som Björn Lindfors 
prioriterar. Han tror mer på en klapp på axeln eller att bli sedd är viktigare än en belöning i 
pengar som sällan blir synlig. Dessutom kommer belöningen så lång tid efteråt att det är svårt att 
se kopplingen till prestation. Det är alltså inget som motiverar honom alls att det finns en bonus 
att vinna om målen uppnås. Men han hävdar också att det är hans högst personliga åsikt och att 
inställning till bonusen beror på vem av de anställda som tillfrågas. Björn Lindfors anser vidare 
att belöningar i arbetet måste vara tydligare kopplat till prestation och vara mer påverkbara av 
individen. Han påpekade att individanpassade belöningar kanske vore allra bäst. För att 
belöningssystemet ska få bättre effekt tror Björn Lindfors att det måste vara tydligare kopplat till 
enheternas egna BSC och inte vara som i dagsläget. Möjligheten att påverka bonusen är alldeles 
för dålig och skulle kunna förbättras genom att dra ner ansvaret till respektive enhet att sätta upp 
bonusmål för deras arbete. Björn Lindfors tror att det skulle kunna leda till att de anställda känner 
en större möjlighet att påverka sin bonus. Dessutom undviks då problemet med att den kollektiva 
bonusen ges till alla trots att inte alla kanske bidragit till att målen har uppnåtts. 
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4.2.4 Enkätundersökning 

För att få en tydligare bild över personalens inställning till BSC och dess koppling till 
belöningssystem har vi genomfört en liten enkätundersökning. Tio enkäter har delats ut och 
resultatet presenteras nedan. Bortfall och liknande har presenterats i metodkapitlet. Vi fick 
tillbaka nio utav tio enkäter från Länsförsäkringar Skåne. Vissa frågor lämnades obesvarade och 
har därför inte räknats in. De frågor som lämnades obesvarade eller är förkryssade i båda 
svarsalternativen har inte tagits med i sammanställningen nedan.  
 
• Sju av nio av de tillfrågade menar att de känner till företagets BSC. 
 
• Fyra av nio säger att de varit med och utvecklat företagets BSC. 
 
• Tre av nio anser att de får belöningar av företaget. 
 
• Alla enkätsvar visar att de är insatta i företagets strategi och mål. 
 
• Tre av nio tycker att det finns en klar koppling mellan prestation och belöning. 
 
• Tre av nio hävdar att de vet vad som krävs av dem för att de ska belönas. 
 
• Två av åtta anser att företagets belöningssystem påverkar dem att prestera i linje med 

företagets strategi och mål. 
 
• Två av åtta tycker att måtten som ligger till grund för belöningarna är relevanta. 
 
• En av sju anser att belöningssystemet som rättvist. 
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4.3 Lunds Energi AB 

 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Lunds Energi AB är ett kraftföretag i Lund som tillhandahåller en rad olika tjänster till sina 
kunder. Det finns idag runt 350 anställda i koncernen varav 240 i moderbolaget. Företaget 
erbjuder sina kunder tjänster inom energi, värme, kyla och service/underhåll. Tyngdpunkten i 
verksamheten finns i Lund men koncernen är även etablerad i KREAB området (Ljungbyhed, 
Klippan, Åstorp, Hallabro och Torsås), Nynäshamn, Västgötaslätten och Sjuhäradsbygden. Under 
år 2004 kommer Lunds Energi att gå ihop med Ringsjö Energi och utöka verksamheten 
ytterligare. År 2003 redovisade koncernen en omsättning på 1766 miljoner SEK och en vinst på 
drygt 109 miljoner SEK. 
 
På Lunds Energi har vi intervjuat Christer Wikermark som är personalchef och samtidigt chef för 
enheten Personal och Utveckling. Vi intervjuade också ekonomen Ola Åberg som gav oss 
ytterligare intressanta åsikter. Vi lämnade även ut tio enkäter för att fånga upp de anställdas 
åsikter och tankar om Balanced Scorecard, belöningssystem samt kopplingen dem emellan.  
 

4.3.2 Balanced Scorecard 

Lunds Energi har använt sig av Balanced Scorecard sedan slutet av 90-talet. Det var i samband 
med samgåendet med Lomma Energi som idén föddes. I början hade företaget stora problem med 
utvecklandet och implementeringen av Balanced Scorecard. Ambitionerna var helt enkelt för 
ambitiösa vilket ledde till att systemet blev allt för omfattande och komplext. Alldeles för många 
mått togs fram, vilket fick negativ effekt då de inte kunde följas upp på ett ordentligt sätt. Det 
ledde till en stor arbetsbelastning som inte gav tillräckligt resultat. Christer Wikermark anser att 
idag har systemet fått en lämplig omfattning och det har sjunkit in väl i hela organisationen. 
Balanced Scorecard finns i hela företaget från högsta koncernnivå till lägsta enhetsnivå. Balanced 
Scorecard har anpassats till varje del inom företaget och enheterna sätter själva upp mål i de olika 
perspektiven. Det på grund av att det finns enheter som skiljer sig mycket från varandra, till 
exempel har den finansiella enheten olika mål och arbetssätt jämfört med en service enhet. Varje 
enhet har egna visioner och strategier som ligger i linje med företagets övergripande vision och 
strategi. Nedanför beskriver vi den övergripande affärsidén, visionen och strategin som gäller för 
koncernen Lunds Energi. 
 
Affärsidé: Att genom hel- eller delägda dotterbolag eller för andra ägare driva och utveckla 
lokal energiverksamhet som präglas av leveranssäkerhet, hög servicenivå gentemot kunder, 
rimliga priser, rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning.  
 
Vision: Lunds Energi- koncernens vision är att vara regionalt ledande och att uppfattas som den 
mest attraktiva samarbetspartnern för svenska energiföretag och deras ägare, vilka har en stark 
ambition att vara oberoende av de dominerande kraftproducenterna.  
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Strategi: Koncernens strategi är att Lunds Energi ska fortsätta vara en ledande aktör i södra 
Sverige med stark lokal prägel. Vi ska fortsätta utveckla nya tjänster som våra kunder efterfrågar 
och fortsätta växa geografiskt efter behov.  

Målprocessen går till så att enhetschefen diskuterar lämpliga mål med avdelningscheferna. 
Avdelningschefen för sedan en dialog med de anställda inom sin avdelning och låter dem komma 
med förslag och synpunkter. Sedan bestämmer enhetschefen i samråd med koncernledningen 
vilka mått som ska användas. Målen tas fram utifrån enhetens egen vision och affärsidé men skall 
även vara i linje med koncernens övergripande vision. Denna process sker varje år och på så sett 
blir företaget mer flexibelt i sin styrning. Ledningen använder sig av ett eget Balanced Scorecard 
som ska spegla hela koncernen och de viktigaste målen och måtten för verksamheten. I det 
övergripande Balanced Scorecardet som ska överblicka hela koncernen finns det ungefär 30 olika 
mått. Företaget använder inte ett enskilt miljöperspektiv, det är dock en väldigt viktigt faktor 
poängterar Christer och miljöpåverkan finns därför inkluderat i det interna perspektivet. 
Koncernens övergripande Balanced Scorecard innehåller fem olika perspektiv med ett antal mål 
och mått i varje perspektiv, nedan redogörs för perspektiven och ett urval av målen. 
 

• Förnyelse- och utvecklings perspektivet  
Huvudmålet i det här perspektivet är att koncernen ska förbättra sitt omvärldssamarbete 
och höja miljökompetensen bland de anställda. Det mäts genom antalet 
samarbetsuppdrag inom olika områden och andel av personalen som genomgått en 
miljöutbildning som företaget tillhandahåller. 
 

• Personalperspektivet  
I detta perspektiv stävar företaget efter att uppnå en minskad sjukfrånvaro och en positiv 
kompetensutveckling. De mått som har tagits fram är till exempel antal arbetsdagar med 
sjukfrånvaro samt kompetensinventering. 

 
• Interna processer  

De mål som har åtagits är leveranskvalitet, miljöpåverkan samt korrekt fakturering. För 
att uppnå de målen så använder man sig av mått som mäter bland annat strömavbrott (tid) 
hos kund och storleken av olika utsläpp som till exempel koldioxid.  

  
• Kundperspektivet  

Ökad försäljning och antal nöjda kunder är två mål som är viktiga i det här perspektivet. 
Försäljningen mäts i mängd el, fjärrvärme, gas och fjärrkyla som har sålts och nöjda 
kunder mäts med hjälp av en varumärkesundersökning.  

 
• Finansiella perspektivet  

Här ingår traditionella ekonomiska mål, som avkastning, tillväxt och soliditet. Det mäts 
också på ett traditionellt sätt genom till exempel avkastning på eget kapital och ökad 
nominell omsättning.  

 
Ola Åberg som har varit med och utvecklat företagets Balanced Scorecard menar att det är 
omöjligt att säga vilket perspektiv som är viktigast, alla är viktiga. Det perspektiv som är enklast 
att mäta är det finansiella perspektivet.  
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En gång varje år hålls ett möte på koncern- och enhetsnivå där Balanced Scorecard diskuteras och 
nödvändiga förändringar görs i de fall det behövs. Dessutom sker en gång varje månad 
diskussioner och samtal kring viktiga händelser och utvecklingen av måtten i Balanced Scorecard 
i respektive enhet.  

Alla anställda har möjlighet att logga in på företagets intranät och följa upp hur väl företaget 
uppnår sina mål. Det finns trendpilar som visar hur trenden ser ut för respektive mål och även en 
färgskala som anger om målet för tillfället är uppnått. Om det verkligen följs upp av den 
operativa personalen är svårt att säga påpekar Christer Wikermark.  Det är dock enhetschefernas 
ansvar att förmedla utvecklingen av Balanced Scorecard och måluppfyllelsen till de anställda.  

De fördelar som Balanced Scorecard har är enligt både Christer Wikermark och Ola Åberg att 
mjuka faktorer mäts och uppmärksammas. Det ger även en bra överblick när målen samlas på en 
central plats som alla har tillgång till. De nackdelar de kunde se var att det kan vara svårt att mäta 
målen ibland och att det lätt leder till ett ”jagande” av siffror, vilket leder till mycket arbete.   
 
”Balanced Scorecard påverkar motivationen då man känner att man kan själv kan bidra till 
måluppfyllelsen, detta gäller särskilt då måtten är kopplade till bonussystemet.” Ola Åberg 
 

4.3.3 Belöningssystemet och dess koppling till Balanced Scorecard 

Ett belöningssystem kopplat till Balanced Scorecard har funnits en längre tid inom företaget. År 
1989 infördes en resultatbonus i företaget som baserades på budgeten. Om budgeten höll eller om 
det gick bättre än väntat delades en bonus ut. År 1995 ändrades belöningssystemet och företaget 
valde att fokusera mer på mål och måluppfyllelse. Anledningen var att ledningen vill att 
personalen skulle vara mer motiverad att uppnå väsentliga mål, och av den anledningen infördes 
ett nytt belöningssystem. Syftet med dagens resultatbonussystemet är att 
 

• Rikta arbetsinsatser mot viktiga mål för koncernen 
• Öka kunskapen och delaktigheten om företagets mål och resultat 
• Öka motivationen, effektiviteten och arbetsglädje 
• Bidra till ett bättre koncernresultat på lång och kort sikt 

 
Bonusen som delas ut är en del av företagets resultat. Christer påpekade att det finns en maxgräns 
som kan delas ut i förhållande till resultatet, men grundförutsättningen är att om företaget ökar i 
vinst så ökar belöningen också. Alla de mått som ingår i enheternas Balanced Scorecard är inte 
bonusgrundande. Det finns ett visst antal mål inom varje enhet som anses extra viktiga och det är 
de måtten som ligger till grund för bonusen. De olika målen ska helst inte ingå i samma 
perspektiv av enhetens Balanced Scorecard och företaget försöker därför att ta med mål från olika 
perspektiv för att få ett balanserat belöningssystem. För att få maximal bonus ska företaget som 
helhet gå med vinst och enheterna uppnå alla de mål som är bonusgrundade. Om inte alla mål 
uppnås reduceras bonusen. Varje enskilt mål som uppfylls ger en viss procent av det maximala 
utfallet. Bonusens storlek är baserad på årsresultatet och delas ut som ett separat lönekuvert i 
april varje år, vilket beror på att det är inte förrän det slutgiltiga resultatet är fastställt som 
företaget vet hur mycket pengar som kommer att delas ut.  
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Resultatbonussystemet omfattar alla enheter/dotterbolag i koncernen. Målen som är 
bonusgrundande formuleras och ses över och utvärderas en gång per år. Det är koncernledningen 
tillsammans med enhetscheferna som fastställer vilka mål som ska vara bonusgrundande. 
Enheter/dotterbolag med mindre än tio anställda disponerar över endast ett bonusmål. Om 
enheterna har mer än tio men mindre än 20 anställda så är det två mål som gäller, över 20 
anställda så blir det tre mål som ska uppnås för att få maximal bonus. Det betyder att för vissa 
enheter gäller det endast att uppnå ett mål för att få maximal bonus medan andra enheter måste 
klara av tre mål för att få samma bonus. Bonusutfallet är lika för alla anställda inom koncernen 
förutom VD som är exkluderad ur belöningssystemet. All bonus läggs samman i en pott som 
fördelas lika i förhållande till arbetad tid. Nivån på bonusen fastställs när resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt är framräknat och bonusmålen har utvärderats.  
 
Genom att de anställda har möjlighet att gå in och se vilken grad av måluppfyllelse som för 
tillfället finns kan de fokusera på de mål som inte är tillfredsställda och på så sätt göra sitt bästa 
för att få en bonus. Christer Wikermark tror att personalen gillar att gå in och följa upp 
måluppfyllelsen och samtidigt tycker han att det är bra att alla kan vara med och påverka.   
 

4.3.4 Enkätundersökning 

För att få en tydligare bild över personalens inställning till BSC och dess koppling till 
belöningssystem har vi genomfört en liten enkätundersökning. Tio enkäter har delats ut och 
resultatet presenteras nedan. Bortfall och liknande har presenterats i metodkapitlet. Från Lunds 
Energi fick vi tillbaka sju enkäter, vilket kan ses som ett stort bortfall. De frågor som lämnades 
obesvarade eller är förkryssade i båda svarsalternativen har inte tagits med i sammanställningen 
nedan.  
  
• Fem av sju av de tillfrågade menar att de känner till företagets BSC. 
 
• En av sju säger att de varit med och utvecklat företagets BSC. 
 
• Fem av sex anser att de får belöningar av företaget. 
 
• Fem av sju hävdar att de är insatta i företagets strategi och mål. 
 
• Fyra av sex tycker att det finns en klar koppling mellan prestation och belöning. 
 
• Fyra av sju hävdar att de vet vad som krävs av dem för att de ska belönas. 
 
• Fyra av sju anser att företagets belöningssystem påverkar dem att prestera i linje med 

företagets strategi och mål. 
 
• Fem av sex tycker att måtten som ligger till grund för belöningarna är relevanta. 
 
• Fem av sex anser att belöningssystemet är rättvist. 
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4.4 Skanska 

 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Skanska är ett stort multinationellt företag med cirka 70 000 anställda över hela världen och en 
omsättning på 133 miljarder kronor. Skanska har fyra huvudsakliga verksamheter och de är 
byggrelaterade tjänster och service, projektutveckling bostäder, projektutveckling kommersiella 
lokaler och BOT som betyder att företaget ska identifiera och utveckla privatfinansierade 
infrastrukturprojekt. Organisationen är uppdelad i 15 affärsenheter, och vi kommer att inrikta oss 
på Skanska Sverige som är en av affärsenheterna. Skanska Sverige omsätter 24 miljarder kronor 
och har cirka 14 000 anställda. På Skanska träffade vi Lars Gath som arbetar som Business 
Controller på Skanska Sverige. Lars Gath arbetar inom verksamhetsområdet projektutveckling 
bostäder. Eftersom kopplingen mellan Balanced Scorecard och belöningssystem endast finns på 
chefsnivå ansåg inte vi att det var aktuellt att intervjua någon anställd längre ner i hierarkin eller 
genomföra en enkätundersökning.  
 

4.4.2 Balanced Scorecard 

Skanska har utvecklat ett eget styrsystem som i många avseende påminner om Balanced 
Scorecard. Företaget väljer att kalla systemet för Vägvisaren. Systemet har funnits i 
organisationen ett par år men är fortfarande under utveckling. Vägvisaren baseras på företagets 
affärsplan som har utvecklats till att även mäta och följa upp mjuka faktorer. Vägvisaren hjälper 
företagets att se vilka områden man verkligen måste satsa på genom att på ett tydligt och snabbt 
sätt visa trender och utveckling. Det är ledningen som utformat BSC och medarbetare från de 
lägsta hierarkiska nivåerna har inte tagits in för utvecklingen och bestämmelse kring Balanced 
Scorecard. Det betyder att målen är de som ledningen tycker är viktigast för framgång och målen 
är övergripande och har rationaliserats för att kunna passa stora delar av verksamheten. Det är 
chefernas ansvar att förmedla utvecklingen av målen i BSC till de anställda på operativ nivå. 
 
Vision: Skanska ska vara världsledande – kundens första val – inom byggrelaterade tjänster och 
projektutveckling.  
 
Affärsidé: Att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.  
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Egen konstruerad modell utifrån Skanskas Vägvisare.  
 
Modellen ska enligt Lars Gath visualisera och förtydliga orsak verksam sambanden som finns i 
Skanska. Ett gott ledarskap leder till motiverade medarbetare. De två faktorerna ingår i 
medarbetarperspektivet. Om personalen är motiverad ska det leda till en ökad kvalitet och 
effektivitet i arbetet. Kvalitet & effektivitet ingår tillsammans med motiverade medarbetare i 
arbetssättsperspektivet. Det i sin tur ska leda till nöjda kunder som bidrar till lönsamhet i 
verksamheten. Företagets syfte med Vägvisaren är att den ska vara enkel att förstå samtidigt som 
den ska fånga viktiga aspekter och så mycket information som möjligt.  
 
Skanska tog fram strategier för olika delar av företaget och har sedan tagit fram få men breda 
nyckeltal som beskriver verksamheten. I Skanskas BSC ingår det fyra olika perspektiv: 
 
• Medarbetarperspektivet 

I medarbetarperspektivet ingår nyckeltal som värdeskapande organisation, frisknärvaro 
och arbetsskadefrekvens 
 

• Arbetssättsperspektivet 
Under arbetssättsperspektivet ingår mått och mål som nollfels projekt, rätt inköp, 
produktivitet och ”hit rate” som är anbudseffektivitet 

 
• Kundperspektivet  

Kundperspektivet använder sig av kundnöjdhets index, media eller publicitets bild, nöjda 
prioriterade kunder och PKI index, som är ett internt sätt att mäta kunders 
tillfredsställelse.  
    

• Finansperspektivet 
Finansperspektivet innefattar traditionella finansiella mått som rörelseresultat, avkastning 
på sysselsatt kapital och Skanska Value Added.  

 
Skanskas styrsystem finns för de anställda utlagt på intranätet och meningen är att de olika 
divisionerna och enheterna ska gå in och följa upp utvecklingen i måtten som ingår i deras 
styrsystem. Måtten används även på ledningsnivå för att mäta sig gentemot konkurrenterna 
genom så kallad benchmarking. Styrsystemet är främst ett ledningsverktyg och de anställda har 
endast tillgång till deras egna enhets BSC. Utformningen av Balanced Scorecard på intranätet är 
gjort så att de olika måtten olika färg beroende på hur det specifika måttet utvecklas, det finns 
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även trendpilar intill varje mått som visar hur den senaste trenden ser ut. Lars Gath tror att det 
finns en stor skillnad hur personalen använder intranätet för att granska Vägvisaren.  
 
Lars Gath påpekar att det är väldigt viktigt att inte använda sig av för många mått. Det 
förekommer en viss variation mellan vilka mått som används i respektive enhet, det finns dock en 
del mått som är obligatoriska. Det ska dock helst inte finnas fler än fyra mått i varje perspektiv. 
Måtten ska vara enkla att förstå men samtidigt fånga så många aspekter som möjligt. Det är även 
viktigt att måtten är flexibla och lätta att förändra i takt med utvecklingen. 
 
”För att lyckas med Balanced Scorecard gäller det att använda så få nyckeltal som möjligt, de 
ska vara enkla att förstå men samtidigt fånga så många aspekter som möjligt” Lars Gath 
 
Rapporteringen av utvecklingen i måtten som ingår i styrsystemet utförs inte av respektive 
enhetschef utan det sker genom externa organisationer eller ett centralt organ i företaget som 
ansvarar för inrapporteringen. Exempel på det är att Skanska använder sig av måttet 
mediapublicitet som mäts och rapporteras av ett externt företag. Lars Gath menar att på så sätt 
reduceras risken för manipulation av siffror och data.   
 
Lars Gath berättade att när måtten skulle tas fram var det viktigt att de gick att mäta, vilket bland 
annat gav uteslutning av ett miljöperspektiv som annars är en viktig del för företaget. Det styrs 
och kontrolleras dock av ISO certifieringen. Forskning & Utveckling finns inte heller med i 
Vägvisaren, det beror på att forskningsområdet inte är stort inom branschen.  
 

4.4.3 Belöningssystemet och dess koppling till Balanced Scorecard 

I Skanska finns för alla anställda ett vinstdelningsprogram. Det delas ut till alla anställda under 
förutsättningen att företagets resultat är positivt. Utdelning sker en gång om året och baseras på 
en procentsats av årsresultatet. På Skanska finns för de anställda inte något belöningssystem som 
är kopplat till Balanced Scorecard. 
 
Det finns dock andra belöningssystem som gäller tjänstemännen och cheferna. Tjänstemännens 
belöningar utöver vinstdelningssystemet baseras på ett kontaktsamtal med sin chef. Om 
tjänstemannen ifråga har gjort ett bra arbete och bidragit till ett positivt resultat kan chefen genom 
att göra en subjektiv bedömning dela ut mer pengar i bonus till henne eller honom. Maxbeloppet 
att dela ut till en enskild tjänsteman är en månadslön. Även om företaget inte visar någon vinst 
finns det alltså en möjlighet för tjänstemän att bli belönade med en mindre summa pengar som är 
avsatt för att belöna extraordinära insatser. Lars Gath påpekar dock att det inte är vanligt 
förekommande om inte företaget går med vinst.   
 
Cheferna/befattningshavarnas belöningssystem fungerar på ett annorlunda sätt. De skriver 
individuella bonusavtal med distriktscheferna. Förutsättningen för att få den bonusen är att det 
finansiella resultatet är positivt. Bonusens belopp avgörs sedan av chefernas arbete och resultat 
under ett års tidshorisont. Det är varierande mellan cheferna hur många mål som ska uppnås, men 
vanligtvis är det cirka fem mål som ska avklaras. Bonusen minskas med 20 procent för varje mål 
som inte avklaras, vilket betyder att alla målen är lika betydelsefulla. Det som bestämmer 
bonusens storlek är ofta mål tagna från BSC. Målen är ofta från olika perspektiv och kan vara 
mjuka faktorer som till exempel publicitet i media. Det är till viss del individuella mått som har 
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bestämts i samråd med distriktschefen men det finns även mål som gäller för alla chefer. Ett 
exempel är att alla chefer i år ska gå en etikutbildning. Avtalen som ligger till grund för bonus 
förhandlas om en gång om året och är en förhandling mellan chefen och dennes överordnade.  
 
Lars Gath tror att en motivationsfaktor är att Balanced Scorecard ligger ute på intranätet och att 
det kan ses som en tävling, chefernas olika enheter tävlar om vilken enhet som visar de 
positivaste siffrorna i de olika perspektiven. Att det sedan kan bli ett bonusutfall gör bara saken 
bättre. Lars Gath anser att en finansiell belöning ofta har en kortvarig motivationseffekt, strax 
efter utfall glöms den bort. Bonusen betalas ut en gång om året och är inget som är synligt för de 
andra i organisationen. Dock får de som prestera bäst inom varje BSC uppmärksamhet genom en 
liten nål, det gör prestation synlig för de andra och Lars tror att det kan motivera personalen till 
att prestera bättre.  Det finns även informella belöningsformer som de anställda kan sträva efter. 
Till exempel kan det vara att en chef vill uppnå bästa resultat för att eventuellt uppnå en 
befordring. Lars Gath tror att belöningarna som används i företaget har syftet att styra de 
anställdas beteende.   
 
Främsta motivationsfaktorn tycker Lars Gath är att det ska vara kul att gå till jobbet. Vidare 
framhäver han vikten av koppling till prestation för utfallande av belöning. Om belöning ges utan 
koppling till någon prestation som utförts, ger det ingen motivationseffekt utan det kan vara rent 
utav hämmande. Det finns en risk att den belönade förväntar sig en lika stor belöning nästa år och 
skulle den utebli kan det leda till besvikelse hos de anställda.  
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4.5 Sammanfattande matris av empirin 

 
För att tydliggöra de skillnader och likheter som framkommit under våra intervjuer presenterar vi 
här nedanför en kort sammanfattning i form av en matris. Vi har valt att ta med ett begränsat antal 
frågor som vi anser är de mest essentiella.   
 
 
 
 

Frågor Länsförsäkringar Lunds Energi Skanska 

Vilka perspektiv används i BSC? Kund, Medarbetare Förnyelse, Personal, Kund, Medarbetare, Kund 

  Ekonomi & Process Finans & Interna Processer Arbetssätt & Finans 

Hur många mått ingår i de  
 

2-3 per perspektiv 1-5 per perspektiv 3-4 per perspektiv 

olika perspektiven?    

Innefattas alla i organisationen Ja Ja Endast chefer och 

av belöningssystemet?   befattningshavare 

Vilken karaktär är det på  Monetär, resultat- Monetär, resultat- Monetär, resultat- 

belöningssystemet? bonus bonus Bonus, utmärkelse 

Hur många mått är kopplade  4   1-3 beroende på Individuellt 

till belöningssystemet?  enhetens storlek utformat 

Gäller belöningen en grupp, individ Alla Gruppen Individen 

eller alla i organisationen?    

Kan de anställda följa Ja, på företagets Ja, på företagets Ja, på företagets 

måluppfyllelsen av bonusmålen? intranät intranät intranät 

Vem väljer ut de belönings- Ledningen Ledningen i samråd Ledningen i samråd 

grundande måtten?  med enheten med individen 

Kan de anställda påverka Ja, indirekt Ja Ja, i stort sett 

bonusmålen?    
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5 Analys 
 
I följande avsnitt kombinerar vi teori med empiri för att kunna analysera företagen som är i fokus 
i vårt arbete. Vi jämför alltså den teoretiska grund vi tagit del av med verkligheten, vilket i 
förekommande fall är ett urval av företag i Skåne som använder sig av Balanced Scorecard och 
har kopplat ihop det med ett belöningssystem. 
 
 

5.1 Balanced Scorecard 

 

5.1.1 Vision som utgångspunkt 

Ett huvudsyfte med BSC är enligt Kaplan & Norton att det hjälper företaget att drivas av sin 
vision och affärsidé. Norton säger: 
 
”The purpose of the scorecard is to translate strategy into measures that uniquely communicate 
your vision to the organization.”137 
 
Genom att grundligt ta fram kritiska faktorer som är av avgörande betydelse för den specifika 
verksamhetens framgång skapar företaget bättre förutsättningar för att lyckas. De kritiska 
faktorerna ska tas fram utifrån företagets vision och främja en långsiktig utveckling. Det första 
steget i arbetet med BSC är alltså att översätta strategin till konkreta målsättningar. De 
långsiktiga målsättningarna måste ses över kontinuerligt och vara möjliga att förändra om 
förutsättningarna i omvärlden förändras. BSC innehåller många icke-finanisella mått och dessa är 
ofta flexibla och lätta att förändra om det krävs.138 
 
I vår empiri framgår det att Länsförsäkringar Skåne har en övergripande vision varifrån de tagit 
fram kritiska faktorer för de olika perspektiven. Alla enheter och ledning utgår ifrån och strävar 
mot samma vision, men de har olika mått och sätt för att bidra till uppfyllelse av de kritiska 
faktorerna. Länsförsäkringar Skåne använder en affärsplan som är framtagen utifrån visionen och 
affärsidé och som även sträcker sig över de fyra perspektiven i Balanced Scorecard. Företaget 
använder sig vidare av SWOT analyser för att få fram de kritiska framgångsfaktorerna som sedan 
ska leda till att den övergripande visionen uppnås genom BSC. Skanska använder sig av en 
överordnad vision men har även brutit ner strategin för olika delar av företaget. På Lunds Energi 
har alla enheter egna visioner och strategier som ska ligga i linje med företagets övergripande 
vision och strategi. 
 
Enkätundersökningarna visade att på Länsförsäkringar Skåne är samtliga av de tillfrågade som är 
insatta i företagets strategi och mål, på Lunds Energi är det fem av sju svarande. Vi tror att en 
förklaring till att Länsförsäkringar Skåne har en bättre kännedom om visionen är att de använder 

                                                 
137 McWillams 1996, s 18 
138 Lindvall 2001, McWillams 1996 
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sig av en övergripande vision medan Lunds Energi har dels en övergripande men även visioner 
och mål för varje enhet. Vi kan även utläsa att det är fler personer på Länsförsäkringar Skåne än 
Lunds Energi som har medverkat vid utvecklandet och arbetet med BSC vilket troligtvis påverkat 
att de har en bättre medvetenhet om strategin och visionen på Länsförsäkringar Skåne. Enligt oss 
kan det vara svårt för vissa enheter i ett företag att se kopplingen och hur man kan bidra till 
uppfyllelse av visionen. Att då använda sig av en nedbruten strategi och vision som är utvecklad 
av respektive enhet tror vi gör att kopplingen känns mer förstålig. Det stämmer kanske inte 
överens med enkätresultaten, men vi tror att en vision som är nerbruten till enhetsnivå gör att den 
enskilde anställde känner att den i högre utsträckning kan påverka till uppfyllelse av visionen. 
Vad som även framgår är att tid måste avsättas för diskussioner och reflektion kring företagets 
vision och strategi och inte bara på ledningsnivå utan även för de anställda på respektive enhet. 
På så sätt skapas enligt oss insikt och engagemang kring visionen och hur den kan infrias. 
 

5.1.2 Perspektiv 

Kaplan & Nortons ursprungliga modell av Balanced Scorecard består av ett finansiellt perspektiv, 
ett kundperspektiv, ett processperspektiv samt ett utvecklings- och lärandeperspektiv. Lindvall 
påpekar dock att Svenska företag har valt att utforma sina BSC lite annorlunda. Beroende på 
företagets eller organisationens verksamhetsinriktning och företagsform kan det finnas andra 
perspektiv som kan upplevas viktigare. Medarbetarperspektiv är något som är vanligt 
förekommande här i Sverige och som ofta lyfter fram de anställdas kompetens och motivation.139 
Gemensamt för de tre företagen vi undersökt är att de valt att använda sig av ett kund, ett process, 
ett finansiellt och ett medarbetarperspektiv. De har dock valt att benämna perspektiven med olika 
namn, till exempel heter det på Länsförsäkringar ekonomiperspektivet istället för finansiellt 
perspektiv. Inget av företagen arbetar med ett miljöperspektiv dock är samtliga ISO certifierade 
och på det sättet arbetar de även med miljöfrågor. Lunds Energi är det enda företag som använder 
sig av ett förnyelseperspektiv och är också det företag som har fem perspektiv medan de andra 
använder sig av fyra perspektiv. Vi anser att ett medarbetarperspektiv är ett utmärkt sätt att se till 
att de anställda blir sedda. Sjukfrånvaro är ett vanligt förekommande mått som bland annat Lunds 
Energi arbetar med att förbättra genom motionsbidrag och gemensamma träningar. Om företaget 
har en personal som trivs och mår bra så är det lättare att arbeta effektivare och roligare att gå till 
arbetet vilket gynnar verksamheten i längden. Vi är dock tveksamma till om inte alla företag 
borde använda sig av ett förnyelse- och utvecklingsperspektiv. För att vinna konkurrensfördelar 
är det av oerhörd betydelse att nya produkter eller tjänster utvecklas, vilket vi tycker att alla 
företag är i behov av och därmed borde företagen använda sig av ett förnyelseperspektiv. 
 

5.1.3 Mått 

De tre intervjuade företagen har alla några års erfarenhet av Balanced Scorecard. Alla företagen 
har dock gjort ändringar under användningsperioden för att få det att fungera bättre. Till exempel 
framkom det under intervjuerna att Lunds Energi och Skanska hade haft problem med att de 
använde alldeles för många mått i sina Balanced Scorecard. Det gjorde att BSC blev allt för 

                                                 
139 Lindvall 2001 
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omfattande för att kunna överblickas och utvärderas. Lars Gath på Skanska menar att för att 
lyckas med Balanced Scorecard ska så få nyckeltal som möjligt användas, de ska även vara enkla 
att förstå och samtidigt fånga så många aspekter som möjligt. Kaplan & Norton förordar att man 
använder 3-5 mått per perspektiv för att inte BSC ska bli för komplext.140 Det verkar enligt oss 
som att företagen i utformningsfasen vill ta med allt för stora delar av verksamheten i sitt 
Balanced Scorecard. Det gäller att de mått som används är de som verkligen är kritiska för 
företagets framgång och att måtten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Idag använder alla tre 
företag mellan 1-5 mått per perspektiv. Vi anser att företagen bör följa Kaplan & Nortons 
rekommendation med antal mått men det är också viktigt med utvärdering av Balanced Scorecard 
för att kunna förbättra och analysera de mått som ingår i BSC. 
 

5.1.4 Fördelar med Balanced Scorecard 

Olve beskriver att BSC används för att ge ett vidare perspektiv av företaget och genom ett 
balanserat sätt beskriva flera olika fokusområden som är viktiga vid styrning av företag. 
Dessutom ger det en bredare bild om företagets helhet till intressenter och inte enbart information 
om den historiskt ekonomiska utvecklingen.141 Det Olve säger är något som de intervjuade 
företagen överensstämmer med och fördelen med Balanced Scorecard är att mjuka aspekter lyfts 
fram och uppmärksammas. Staffan Hellberg tycker att BSC underlättar processutvecklingen för 
att det tar hänsyn till icke finansiella faktorer. Vi anser att styrkan med BSC som styrverktyg är 
att det fångar upp många aspekter av verksamheten samt att mjuka faktorer beaktas. I dagens 
samhälle tycker vi bland annat att medarbetare har en betydande roll för företagets framgång och 
att det då krävs att det uppmärksammas. Vi tror även att om organisationen skapar engagemang 
kring BSC kan det ge motiverade medarbetare vilket för med sig en rad fördelar. 
 

5.1.5 Organisation och kommunikation 

Olve nämner även att det är viktigt att förändringar får förankras i en organisation innan de 
genomförs142. Företagen påpekade att det tog ett tag innan de anställda började använda systemet 
och det blev riktigt förankrat i organisationen. Björn Lindfors på Länsförsäkringar Skåne 
poängterade detta fenomen när han sa att en lyckad implementering av Balanced Scorecard är 
lättare sagt än gjort. Staffan Hellberg hade tidigare erfarenheter av att det tar tid att implementera 
BSC och samt att det lätt kan skapas en övertro om BSC användningsområde. 
Enkätundersökningen visar på att både Länsförsäkringar Skåne och Lunds Energi har lyckats 
relativt bra med att kommunicera ut BSC i organisationen då mer än hälften av de tillfrågande i 
enkätundersökningen i de båda företagen menar att de känner till företagets BSC. Staffan 
Hellberg på Länsförsäkringar Skåne tror att arbetet med Balanced Scorecard betalas igen genom 
ett effektivare arbete. Även Lunds Energi framhåller att arbetet med Balanced Scorecard tar tid 
men i slutändan är det positivt för verksamheten och det ger en bra överblick över vad som 
behövs förbättras. 
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Kaplan & Norton har presenterat deras syn på hur BSC ska införas i en organisation. De 
framhäver användningen av en top-down modell, där ledningen ska bedriva arbetet med 
implementeringen av BSC medan de anställda först ska delta i slutskedet. Vidare påpekar de 
vikten av utvärdering och uppföljning som de tycker ska ske genom månatliga rapporter. Det 
måste även finnas goda informationssystem och datasystem som är kopplat till Balanced 
Scorecard.143 I de tre företag vi undersökt har alla ett intranät där de anställda kan följa upp 
utvecklingen av måtten. I vilken utsträckning personalen väljer att följa upp måtten på intranätet 
är högst individuellt anger Staffan Hellberg på Länsförsäkringar Skåne. Björn Lindfors som är 
anställd på Länsförsäkringar Skåne tror att engagemanget kring BSC beror på vilken komplexitet 
och påverkan man har i sitt arbete. Både Lunds Energi och Skanska överensstämmer med 
Länsförsäkringar om de anställdas delaktighet kring BSC, de säger båda att det är högst 
individuellt i vilken utsträckning som personalen väljer att följa utvecklingen på intranätet. 
 
Uppföljningen är en viktig del ifall BSC ska fungera på ett bra sätt. På de tre företagen sker 
uppföljningen oftast en gång i månaden. Skanska är det enda företag av de vi har undersökt som 
till största del använder sig av externrapportering för en del av måtten. Lunds Energi och 
Länsförsäkringar använder sig av intern information i form av chefer som samlar in 
informationen och rapporterar vidare. Skanskas system har fördelen att det minskar risken för 
manipulation av data. En annan fördel är att det blir mindre ”jagande” av siffror, som Christer 
Wikermark och Ola Åberg på Lunds Energi uttryckte sig. Vi tror dock att intern rapportering gör 
att chefer uppmärksammar måtten betydligt mer och dessutom känner större möjlighet till 
påverkan. Dock kan en del mått som kundnöjdhet enligt oss få större tillförlitlighet om det sköts 
externt. 
 
Implementeringen av BSC har i våra företag skett på differentierade tillvägagångssätt. I Skanska 
är BSC mer utvecklat som ett ledningsverktyg jämfört med de två andra företagen där 
medarbetarna har haft en stor delaktighet i utformningen. Vi tror att medarbetarnas engagemang 
är av yttersta vikt för att skapa delaktighet kring BSC men i Skanskas fall är det svårt på grund av 
det stora antalet anställda. 
 
 

5.2 Belöningssystem 

 

5.2.1 Belöningssystemets utformning 

Alla företag vi har undersökt har många likheter med sina respektive belöningssystem. Den 
belöningen som företagen använder sig av är resultatbonus. Den delas ut en gång varje år och 
baseras på resultatet, inte förrän det slutgiltiga resultatet för företagen är fastställt kan bonusen 
delas ut. Arvidsson tycker att belöningar ska delas ut så kort tid som möjligt efter utvärderad 
prestation, det för att den belönade ska associera prestation med belöning. Endast tre av nio i 
Länsförsäkringar Skåne jämfört med fem av sex på Lunds Energi anser enligt 
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enkätundersökningen att det blir belönade i sitt arbete. Den resultatbonus som delas ut tror vi inte 
associeras med en direkt belöning. För att få en bättre effekt på belöningarna tycker vi att 
företaget ska basera sin resultatbonus på månadsresultaten och dela ut bonus i samband med 
löneutbetalningen. Då kan förhoppningsvis fler anställda känna att de lättare kan påverka 
resultatet och bli motiverade att göra sitt yttersta för företaget. Björn Lindfors på 
Länsförsäkringar Skåne bekräftar att kan inte känner någon form av motivation av 
resultatbonusen. Om de tre företagen som vi har undersökt visar ett negativt resultat så uteblir 
resultatbonusen för de anställda. Vi kan se visa faror i det då en anställd, enhet eller hela företaget 
har gjort anmärkningsvärda prestationer och något oförutsett har påverkat resultatet negativt kan 
de som presterat bra bli besvikna och tvivla på funktionen hos belöningssystemet och tappa 
motivationen som ett belöningssystem ska medföra. Enligt Olve kommer BSC att tappa 
trovärdighet om personalen har gjort en bra prestation i de olika perspektiven och räknar med att 
bli belönade, och sedan belöningen uteblir på grund av det dåliga ekonomiska resultatet.144 
 
I teoriavsnittet finns en rad faktorer som ska vara uppfyllda för att belöningssystem ska vara så 
effektivt som möjligt. Rendahl menar att det är viktigt att ett belöningssystem ska stödja 
företagets strategi och det ska motivera de anställda att sträva efter att uppnå företagets mål145. 
Arvidsson tycker också att det är viktigt att belöningssystemet bygger på företagets mål, vidare 
menar han att målen bör vara nära knutna till prestationsmätningssystemet146. På Lunds Energi 
och Länsförsäkringar Skåne är strategin nedbruten i mindre strategiska mål som de anställda ska 
uppnå, belöningen är kopplade till vissa av de målen. På så sätt är strategin kopplad till 
belöningssystemet tycker vi. Dock fås ingen belöning om bara de målen uppnås, det finns andra 
faktorer som vinst som måste uppnås. Därför tror vi att de anställda inte alltid strävar efter att 
uppnå företagens mål i så stor utsträckning som man kan önska. På Skanska är det bara cheferna 
som har sitt belöningssystem kopplat till strategin. Den operativa personalen får en bonus om 
företaget går med vinst, någon prestation som är kopplad till bonusen finns ej. Den formen av 
belöningssystem stödjer inte enligt oss företagets strategi och inte heller ger den belöningen 
någon motivation för att uppnå företagets mål. Det visar även våra enkätundersökningar som gav 
resultatet att endast två av åtta av de tillfrågade på Länsförsäkringar Skåne anser att 
belöningssystemet motiverar dem att prestera i linje med företagets strategi och mål. På Lunds 
Energi är siffran fyra av sju och de har lyckats bättre med sitt belöningssystem, för att fler 
upplever sig belönade och fler anställda motiveras att följa företagets strategi och på så sätt infria 
uppsatta mål. 
 
Skanskas är ett stort företag och det är en stor process att innesluta de operativt anställda i ett 
BSC-kopplat belöningssystem, dock tror vi att på det sättet ökas motivationen och de anställda 
får bättre grepp om företagets strategi. Balanced Scorecard fungerar enligt oss utmärkt som 
prestationsmätning. Det följs hela tiden upp och de anställda har klart för sig vilka mål de ska 
koncentrera sig på. 
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5.2.2 Formen av belöning 

Kerr framhäver att pengar är ett utmärkt sätt för att belöna ett väl utfört arbete. Ingen säger nej till 
att få mer pengar och det oavsett levnadssituation.147 Alla företagen vi intervjuat använder sig av 
pengar för att belöna. Björn Lindfors på Länsförsäkringar Skåne motsätter sig dock Kerr eftersom 
han inte motiveras alls utav pengar. Han vill istället framhäva betydelsen av att känna sig sedd i 
företaget vilket går i linje med LeBeouf som tycker att beröm och uppskattning är två utmärkta 
sätt att belöna på148. Lars Gath är också tveksam till pengars motivationseffekt. Han tycker att det 
inte spelar någon roll hur mycket pengar man får i arbetet om det inte är roligt att gå till jobbet. 
Vidare säger Lars att pengar är något som glöms bort väldigt fort. Det verkar som bonusen som 
företagen delar ut har en liten eller ingen alls motivationseffekt på de anställda. Det är dock en 
högst individuell inställning till pengar som avgör hur belöningen uppfattas, vilket även Björn 
Lindfors nämnde till oss. 
 
Lars Gath på Skanska nämnde att de delar ut en liten nål till de som lyckas bäst med att uppnå 
målen i Balanced Scorecard. Det är en belöning som är synligt och visar på en god utförd 
prestation. Arvidsson påpekar att belöningar som delas ut ska uppfattas som en belöning och vara 
synligt för alla på företaget. Det är den enda synliga belöningen som vi kunde se på de olika 
företagen. Det är svårt att avgöra hur stor motivationseffekt en sådan nål ger, men vi tror inte att 
den är obetydlig men det beror givetvis på individen som får den. Det är en belöning som är 
väldigt billigt för företagen att använda sig av och den ger ingen skada. Därför tror vi att det är ett 
bra komplement till den finansiella belöningen. Nålen kan dessutom varieras, det kan vara en 
flaska vin, restaurang besök eller biobiljetter, huvudsaken är att belöningen är synlig för de andra 
på företaget. 
 
 

5.3 Belöningssystemet och dess koppling till Balanced Scorecard 

 

5.3.1 Vilka mått är bonusgrundande 

Ett BSC innehåller flera perspektiv och många olika mål och när ett företag ska koppla ett 
belöningssystem till detta gäller det att inte använda för många mått som grund för belöningar149. 
Belöningssystemet får nämligen inte vara för komplicerat. Att använda många mått i 
belöningssystemet behöver inte betyda att det blir bättre. Det blir snarare tvärtom eftersom ett 
komplicerat system kan vara svårt för de anställda att förstå och det man inte förstår bryr man sig 
ofta inte om. Först och främst måste de mått som används stämma överens med företagets 
strategiska målsättning. De måste alltså vara relevanta och fokusera på de resultat som är av mest 
avgörande betydelse för hur ledningen vill att företaget ska prestera.150 Länsförsäkringar Skåne 
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använder sig av fyra bonusgrundande mått som gäller övergripande för hela organisationen. 
Måtten är framtagna utav ledningen och innehåller de aspekter som ledningen anser är viktigast 
för företagets utveckling och framgång. Målen är uppsatta utifrån strategin och kan ändras från år 
till år. Lunds Energi har bonusmått som är uppsatta för respektive enhet. Antalet bonusmått 
varierar beroende på enheternas storlek och är till antalet mellan ett till tre. Det är ledningen som 
avgör vilka mått som är extra betydelsefulla och som därmed ska vara bonusgrundande i 
respektive enhets BSC. För att få en överblick av samtliga bonusmått har företaget en 
sammanställning av måtten i ett särskilt bonuskort som finns att ta del av på företagets intranät. 
Skanska har individuella bonusmått som gäller för chefer och har alltså inte någon bonus som är 
kopplad till Balanced Scorecard för de anställda. Eftersom bonusmåtten är individuellt utformade 
kan antalet mått som är kopplade till BSC skilja sig åt mellan cheferna, men vanligtvis är det fem 
bonusmått som används varav tre som återfinns i BSC. Det är enligt oss lagom att använda 
mellan tre till fem mått för att få ett enkelt och begripligt belöningssystem men som ändå fångar 
viktiga aspekter av verksamheten. Vi tror att det lättare skapas engagemang och motivation till 
BSC om bonusmåtten är knutna till respektive enhets eget scorecard. Björn Lindfors på 
Länsförsäkringar Skåne är av samma åsikt eftersom han tycker att om belöningssystemet ska få 
bättre effekt måste bonusmålen vara tydligt kopplade till enheternas egna BSC. Björn tycker att 
möjligheten att påverka bonusmålen är för dålig i dagsläget. Han menar att ansvaret för att 
bestämma bonusmått måste dras ned till respektive enhet. Det stämmer överens med svaren från 
enkätundersökningen där endast två av åtta på Länsförsäkringar Skåne tycker att måtten som 
ligger till grund för belöningen är relevanta. Däremot på Lunds Energi, där enheterna har egna 
bonusmått som de varit delaktiga med att ta fram, tycker fem av sex svarande att måtten är 
relevanta. Eftersom Länsförsäkringar Skåne har övergripande bonusmått tror vi att de anställda 
har svårt att veta hur de kan bidra till att målen uppfylls. De bonusmålen som används i 
Länsförsäkringar Skåne är endast relevanta för en del av personalen och de mått som inte kan 
påverkas upplevs självklart som ickerelevanta. Vi förordar tillvägagångssättet på Lunds Energi 
där måtten som används uppfattas som relevanta eftersom de är knutna till enhetens eget 
verksamhetsområde och därmed enhetens egna BSC. Vårt resonemang kan även styrkas av att 
över hälften av de tillfrågande i enkätundersökningen på Lunds Energi vet vad som krävs för att 
de skall belönas medan motsvarande siffra på Länsförsäkringar Skåne är en tredjedel. Genom att 
dra ner bonusmåtten till att gälla respektive enhet blir måtten mer relevanta och effekten av 
belöningssystemet förbättras, vilket enligt oss skulle behövas på Länsförsäkringar Skåne. 
 
När incitament knyts till företagets BSC är det troligt att anställda kommer att fokusera på 
prestationer i de dimensioner som är knutna till belöningssystemet. Därför måste man noga 
överväga vilka mått som ska vara bonusgrundade, annars är risken för suboptimering stor. Viss 
suboptimering får man dock räkna med eftersom man praktiskt taget ber de anställda att fokusera 
på vissa aspekter. Att införa tröskelvärden i varje perspektiv för att någon belöning 
överhuvudtaget ska delas ut kan vara ett bra sätt för att minska suboptimeringen. Tröskelvärdena 
får dock inte vara för höga för då riskerar hela systemet att haverera.151 Lunds Energi har ett till 
tre bonusmått per enhetsperspektiv beroende på enhetens storlek. Måtten ingår i olika perspektiv 
men eftersom vissa enheter bara har ett bonusmått tror vi att risken för suboptimering är stor. 
Länsförsäkringars bonusmått är samma för hela organisationen och är tagna från olika perspektiv 
vilket innebär ett mer balanserat belöningssystem. Inget av de undersökta företagen använder sig 
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av tröskelvärden. Vi tror att ett införande av tröskelvärden skulle vara bra för att kopplingen 
mellan BSC och belöningssystemet ska bli så effektiv som möjligt. 
 
Liksom grundidén med BSC, det vill säga att det ska beakta faktorer i olika perspektiv, måste de 
bonusgrundade måtten vara balanserade. De bonusgrundade måtten ska avspegla de övergripande 
scorecardet och fungera som ett balanserat belöningssystem. Om bara mått från vissa perspektiv 
påverkar belöningen blir det svårt att uppnå den balans som företaget strävar efter.152 Företagen 
har strävat efter att ta med mått från de flesta perspektiven det är dock svårt om man bara 
använder få bonusmått. Vi tycker att företagen verkar har haft i åtanke att sprida måtten till olika 
perspektiv och dessutom att de har lyckats ganska bra med det. Optimalt enligt oss vore att ha ett 
bonusmått för varje perspektiv som används i företagets Balanced Scorecard. 
 
Nivån som ska uppnås i varje mått för att en belöning ska utdelas ska vara realistisk men inte för 
lätt att uppnå. Det är viktigt att företagen håller fast vid den nivå som satts och istället för att 
sänka nivån bör företaget försöka hjälpa de anställda att nå målen.153 På Länsförsäkringar är det 
ledningen som bestämt nivån på måtten och de har försökt att lägga det på en motiverande nivå. 
Då omvärlden förändras kan det bli drastiska förändringar som gör att förutsättningar att uppnå 
vissa mål är omöjliga. Staffan Hellberg berättade att det sker sällan att man ändrar nivån på 
måtten men att det hände en gång förra året. Nivån på målen i Skanska ska vara utvecklande och 
ändras varje år. Genom att målen och nivåerna bestäms gemensamt mellan överordnade och 
cheferna har båda möjlighet att få nivåerna att vara motiverande men ändå så att de helst uppnås. 
Även på Lunds Energi avgör ledningen nivån på måtten och några ändringar sker inte även om 
förhållanden i omvärlden förändras. En självklarhet är att målen ska vara motiverande, det kan 
dock vara svårt att veta vilken nivå som är bäst. De anställda har möjligtvis bättre insikt i vad 
som kan vara en rimlig nivå så vi tror att en diskussion mellan ledning och de anställda kan vara 
bästa tillvägagångssätt att fastställa en motiverande nivå. Teorin fasthåller att nivån ska ligga fast 
vilket vi delvis ifrågasätter. Om nivån är orimlig eller alldeles för lätt så tycker vi att man ska 
kunna ändra nivåerna. Det är inget som ska ske ofta men om det tidigt på året framgår att målen 
är ouppnåbara tror vi en ändring till en mer motiverande nivå är det bästa. 
 

5.3.2 Vilka belönas 

Olve förespråkar att belöningarna inte skall vara kollektiva utan mer anpassade till individerna 
som berörs. Vidare är gruppbaserade incitament ett effektivt sätt att påverka de anställda, det kan 
medföra en viss konkurrens mellan enheterna som kan medföra förbättrade prestationer.154 
Länsförsäkringar Skåne har ett kollektivt belöningssystem där alla i organisationen får samma 
bonusbelopp oberoende på individuella prestationer. Alla ska där dra sitt stå till stacken för att 
belöningen ska bli så stor som möjligt. Syftet med deras belöningssystem är att alla anställda ska 
kunna påverka resultatet inom sitt område. Skanska använder också en kollektiv bonus men den 
bygger enbart på resultat och är inte kopplad till BSC. De kollektiva belöningssystemen tycker vi 
har en dålig motivationseffekt och det beror på svårheten att ser kopplingen mellan prestation och 
belöning. Lunds Energi använder enligt oss ett bättre belöningssystem eftersom det är kopplat till 
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respektive enhet. För att enheterna ska uppnå bonus måste de uppfylla bonusmåtten och det kan 
innebära att en enhet får bonus medan en annan blir utan belöning. Det finns alltså en viss 
konkurrens samtidigt som alla har möjlighet att få bonus. Konkurrensen på Lunds Energi är enligt 
oss positiv eftersom den bidrar till att de anställda tävlar mot sig själva istället för mot varandra. 
Enheten har alltså mål som är speciellt utformade för just dem och de har därför en tydligare 
koppling mellan de prestationer som de utför och hur det bidrar till att bonusmålen uppfylls. 
 
På Skanska finns det för chefer möjlighet att belönas om de individuella bonusmålen avklaras. De 
har alltså ett system som är tydligt anpassat efter den berörda individen, vi tror att det är 
motiverande och ger tydliga signaler vad som är viktigt och skall efterstävas. Det kan dock 
medföra missnöje bland den operationella personalen som inte har samma möjlighet att få en 
sådan bonus. Det hade dock med tanke på Skanska storlek varit omöjligt att utforma individuella 
belöningssystem men vi tror att både Länsförsäkringar Skåne och Skanska skulle med fördel 
kunna införa ett gruppbaserat belöningssystem som är kopplat till respektive enhet. Osborne 
påpekar att de flesta resultaten i företag produceras av grupper och inte av enskilda individer och 
därför skall grupper belönas. Vidare är gruppbaserade belöningar som effektivast när grupperna 
själva har kontroll över sitt arbete. På Lunds Energi är projektarbete och grupparbete vanligt 
förekommande och stämmer därmed bra överens med det som Osborne framhäver. Även Björn 
Lindfors på Länsförsäkringar Skåne är i samma tankegångar när han säger att belöningar knutna 
till enheterna skulle vara bättre en det nuvarande systemet med den övergripande bonusen för alla 
anställda. 
 

5.3.2 Kommunikation och information 

Olve menar att prestationerna tydligt ska kommuniceras till de anställda för att Balaced Scorecard 
ska ge önskvärda effekter155. Även empiriskt sett har det kommit fram att de intervjuade sätter 
stor vikt i att kommunicera ut BSC och belöningssystemets koppling till de anställda i företaget. 
De intervjuade är överens att om BSC ska få maximal effekt så krävs ett starkt engagemang ifrån 
hela företaget. Ansvaret att kommunicera ut BSC ligger ofta på cheferna i organisationen. I 
vilken utsträckning det sker kan dock i viss mån ifrågasättas. De befattningshavare vi intervjuat 
har haft tron att BSC är välkommunicerat i organisationen medan de anställda vi intervjuat inte 
riktigt håller med om det. Det framkom både av enkätundersökningarna och av intervjuerna med 
de anställda att det finns vissa brister i kommunikationen. Till exempel nämnde Björn Lindfors 
på Länsförsäkringar Skåne att han inte tog del av någon uppföljning eller diskussion kring måtten 
i BSC och inte heller kring måtten som var bonusgrundande. Vi tror att det är mycket olika hur 
cheferna väljer att följa upp och kommunicera resultaten i BSC vilket därmed skapar lite olika 
förutsättningar för engagemang kring måtten. Om inte cheferna delar med sig av informationen i 
BSC och berätta om utvecklingen så tror vi inte att de anställda upplever BSC som något viktigt. 
Det tror vi är en utav anledningarna till att inte de anställda känner till BSC så väl samtidigt som 
motivationseffekten av de bonusgrundande måtten skulle få bättre effekt om uppföljningen bland 
cheferna var bättre. Vi skulle föreslå att företagen tar fram en gemensam policy om hur 
rapporteringen skall gå till kring BSC samt de bonusgrundande måtten. Eftersom det finns stora 
skillnader på alla de intervjuade företagen tror vi att en policy kan vara något som alla kan 
använda för att på så sätt garantera att rapportering och uppföljning sker i den utsträckning som 
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ledningen önskar. Det har framkommit att tanken är att ansvaret ska ligga på cheferna men att 
deras arbetsbörda och intresse ibland gör att inte BSC får den uppmärksamhet som företaget 
önskar. Policyn skulle till exempel kunna innebära att cheferna minst varje månad ska göra en 
rapportering av BSC som skall presenteras för de personer som han eller hon ansvarar för. 
Självklart tror vi att hur väl chefer kommunicerar ut BSC också påverka de anställdas 
engagemang. De anställdas delaktighet runt måtten i BSC beror enligt oss också mycket på 
individen själv. Genom intranät som alla tre företag har finns möjligheten för alla anställda att 
följa utvecklingen i BSC och i vilken mån det görs är upp till individen. Staffan Hellberg på 
Lunds Energi menar att det kan vara svårt att skapa engagemang kring BSC men att de försökt 
göra det genom att få personalen att delta i utformningen av BSC samt de måtten som ingår och 
är bonusgrundande. Vi anser att ta med de anställda i utvecklingen och uppföljningen i BSC är ett 
bra tillvägagångssätt för att uppnå delaktighet. 
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6 Resultatdiskussion  
 
I följande avsnitt besvarar vi de frågor som togs upp i problemformuleringen samt besvarar vårt 
syfte. Vi ger även förslag till vidare forskning inom området.  
 

6.1 Utformandet av ett belöningssystem kopplat till Balanced Scorecard  

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur belöningssystem kan kopplas till 
konceptet Balanced Scorecard. Nedanför presenterar vi de viktigaste punkterna som vi generellt 
sett anser att ett företag bör tänka på vid utformningen av ett BSC kopplat till ett 
belöningssystem.  
 
• En tydlig och kontinuerlig kommunikation krävs i organisationen 
 
• De anställda måste kunna påverka måtten som ligger till grund för belöningen, därför 

anser vi att måtten ska vara knutna till enhetsnivå. 
 
• Vi tycker att utfall av belöning ska grunda sig på enheternas prestation och inte vara 

beroende av företagets övergripande resultat. 
 
• De bonusgrundande måtten skall innehålla de väsentligaste faktorerna för företagets 

framgång samt vara tagna från de olika perspektiven i Balanced Scorecard. 
 
Vi anser att Balanced Scorecard måste kommuniceras tydligt och förankras i hela organisationen 
för att konceptet skall ge bra resultat. Genom att koppla ett belöningssystem till BSC underlättas 
förankringen av konceptet och medarbetarna blir mer intresserade av BSC.  
 
För att få ett fungerande belöningssystem som är kopplat till Balanced Scorecard är det en mängd 
olika faktorer som måste beaktas. Utifrån intervjuerna fick vi uppfattningen att i ett tidigt skede 
ska personalen underrättas om vad som ska ske i företaget. Desto tidigare de anställda är 
medvetna och involverade i Balanced Scorecard desto större bli förståelsen. Kommunikationen i 
företaget är av största vikt, om den brister och de anställda inte är medvetna om hur Balanced 
Scorecard fungerar tappar systemet mycket av sin effekt. Lika viktigt är det att belöningssystemet 
kommuniceras ut i hela organisationen. Rapportering ska ske kontinuerligt både uppåt och nedåt  
i företagets hierarki för att bästa möjliga kommunikation ska uppnås, vi benämner detta fenomen 
som ”studsboll effekten”.  
 
Vi ställer oss positiva till att företagen har brutit ner och utvecklat Balanced Scorecard på 
enhetsnivå. Det finns enligt oss flera fördelar med det och en är att enheterna får en tydligare 
förståelse för hur den specifika enheten kan bidra till företagets övergripande målsättningar. Om 
man enbart utgår från ett övergripande BSC finns det en risk för att många enheter inte känner att 
de kan leva upp till företagets strategi. Balanced Scorecard på enhetsnivå tror vi också skapar en 
samarbetskänsla. Vilket gör att enheten jobbar som ett team mot målen i BSC och konkurrens 
mellan de anställda inom enheten undviks. En annan fördel är att anställda känner att de kan 
påverka målen lättare om BSC finns på enhetsnivå istället för ett övergripande scorecard. En 
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förutsättning för att enheter ska kunna jämföras med varandra är att de agerar inom samma 
verksamhetsområde, det vill säga har samma funktion i företaget. Då kan en viss inbördes 
konkurrens uppstå mellan enheterna vilket är positivt för belöningssystemets effekt och 
måluppfyllelse under förutsättningar att alla enheterna belönas för sina positiva resultat. Enheter 
som agerar inom olika verksamhetsområden har olika mål att uppnå och därmed blir det svårare 
att göra rättvisa jämförelser. Vi tror att de anställda får en ökad motivation om de känner att det 
kan påverka målens uppfyllelse. För att motivationen ska göras starkare, tycker vi att en belöning 
ska delas ut till den enhet som bäst uppfyller målen. Den belöningen ska vara synlig för alla i 
organisationen. Vi förordar att de belöningsgrundade måtten ska vara anpassade efter respektive 
enhets verksamhet. Vi menar att då blir det lättare för de anställda att påverka utfallet av 
belöningen. Det blir då lättare för de anställda att se en koppling mellan prestation och belöning. 
Vid utformningen är det även viktigt att de olika enheternas Balanced Scorecard ligger i linje 
med organisationens övergripande BSC, då skapas enligt oss en större förståelse hur enskilda 
arbetsinsatser påverkar organisationens övergripande målsättning.  
 
Det ska inte gå för lång tid mellan prestation och utdelning av belöning. På de företag vi har 
undersökt är tidsaspekten ett problem enligt oss. För tillfället delar företagen ut en årlig bonus. Vi 
anser att det vore bättre att istället dela ut bonus varje månad, vi tror det ger en större känsla av 
att kunna påverka utfallet av bonus samt att det i högre grad motiverar de anställda till att uppnå 
de uppsatta målen. Det visade sig att det finns anställda på företagen som inte anser att de blir 
belönade i sitt arbete, om frekvensen av belöningsutdelning ökar tror vi att det problemet kan 
reduceras. Den slutgiltiga bonusen skulle kunna fastställas på ett månadsresultat istället för 
årsresultatet som företagen använder sig av idag. 

 

6.2 Mått 

Ett BSC ska inte innehålla för många olika mått. Även om scorecardet inte innehåller så många 
mått kan inte alla dessa kopplas till belöningssystemet. Om för många mått kopplas till 
belöningssystemet kan det lätt bli för komplicerat vilket kan medföra att hela BSC-systemet blir 
värdelöst. Att använda sig av för många mått i Balanced Scorecard visade sig under intervjuerna 
vara ett vanligt misstag och vi är övertygade om att det även gäller fler företag.  
 
De mått som kopplas till belöningssystemet ska vara de som är av mest avgörande betydelse för 
företagets utveckling och framgång. Ett belöningssystem som kopplas till BSC måste vara 
balanserat. Därför är det viktigt att mått från scorecardets alla olika perspektiv ingår i 
belöningssystemet. Ett mått från varje perspektiv kan enligt oss vara lämpligt i det balanserade 
belöningssystemet. Eftersom inte alla mått som ingår i företagets BSC kan vara bonusgrundade är 
risken stor för viss suboptimering, det vill säga att medarbetarna bara fokuserar på de mått som är 
bonusgrundade. För att minska denna risk kan man sammanfatta de viktigaste måtten i 
övergripande mått, vilka bonusen sedan kan grundas på. Dessa övergripande mått kan inte alltid 
vara samma för hela organisationen och de måste därför vara kopplade till varje enhets specifika 
BSC. En säljenhet bör till exempel ha andra mått i sitt BSC jämfört med en serviceenhet och 
därför kan inte båda dessa enheter ha samma bonusgrundade mått i belöningssystemet. Enheter 
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som är av samma karaktär kan dock med fördel använda sig av samma bonusgrundade mått. Det 
kan gynna positiv intern konkurrens och jämförelser mellan enheter. 
 
Nivån som krävs i varje mått för att belöning skall delas ut ska vara realistisk, det ska varken vara 
för lätt eller för svårt att uppnå de bonusgrundade resultaten. Belöningen som delas ut för ett visst 
mått får inte vara så hög att medarbetarna nöjer sig med att maximera sin insats i endast ett 
perspektiv. För att motverka detta kan man införa tröskelvärden för varje mått som måste uppnås 
för att någon belöning överhuvudtaget skall delas ut för något mått.  

 

6.3 Fördelar och nackdelar med kopplingen 

En nackdel som vi uppmärksammat i de studerade företagen är att utfall av bonus förutsätter att 
företagen har ett positivt finansiellt resultat för hela verksamheten. Det betyder att även om en 
enhet gjort stora ansträngningar och förbättrat sig så uteblir bonusen eftersom organisationen som 
helhet inte går med vinst. Dessutom innebär det en mer framträdande roll för det finansiella 
perspektivet som tar överhand från de övriga perspektiven och de bonusmål som används. Det 
blir inget balanserat belöningssystem. Vi förordar istället att varje enhet har uppsatta mål som kan 
ge belöning. Det innebär att en enhet ska kunna få belöningar utan att det övergripande resultatet 
är positivt, dock kan inte belöningen vara för stor, det blir en allt för stor kostnad för företaget. 
Det ska finnas ett tak på hur stor belöningen kan vara till respektive enhet ifall företaget redovisar 
ett negativt resultat. Belöningen kan sedan successivt höjas ifall företaget redovisar en vinst. Vid 
ett sådant system fokuserar belöningen mer på processerna i företaget och inte helt och hållet på 
det ekonomiska resultatet.   
 
Vi tycker att ett belöningssystem kan göras effektivare när det kopplas till ett Balanced 
Scorecard. Det finns dock fällor som kan vara svåra att upptäcka. Därför är det vikigt att en 
organisation inte stressar igenom implementeringen utan att det ses som en process som gärna får 
ta lite extra tid och utvecklas kontinuerligt. Balanced Scorecard är ett utmärkt 
prestationsmätningssystem då flera aspekter tas upp till granskning, att dela ut belöningar för de 
mål som stödjer företagets strategi stämmer väl överens med vad teorierna säger om 
belöningssystem. Företagen vi har undersökt är olika och har olika utformningar av BSC och 
belöningssystem. Vi anser att de undersökta företagens belöningssystem inte är perfekta utan att 
med en del justeringar skulle systemen kunna göras effektivare.  
 
En fördel med att använda sig av en kopplingen mellan belöningssystem och Balanced Scorecard 
är att större uppmärksamhet och intresse riktas mot BSC. Vi tror att företag som har problem med 
att fånga de anställdas intresse kring Balanced Scorecard, kan öka uppmärksamheten kring 
måtten om det finns ett belöningssystem som är kopplat till BSC. Med justeringar menar vi att 
företagen borde ta hänsyn till de aspekter som vi presenterat i resultatdiskussionen.   
 
Den främsta nackdelen som vi kunnat utläsa är att motivationseffekten av företagens 
belöningssystem är väldigt liten. Det beror enligt oss på bland annat belöningens storlek, den 
bonus som delas ut är ingen stor summa. Dessutom tror vi att utfallet av belöning kommer allt för 
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lång tid efter utförd prestation. Att använda sig av synliga belöningar tycker vi kan vara ett 
förslag som möjligtvis kan förbättra motivationen hos de anställda.  
 

6.4 Avslutande ord 

Vi hoppas att vår uppsats kan ge Länsförsäkringar Skåne, Lunds Energi och Skanska tankar till 
förändringar och förbättringar med sina belöningssystem som är kopplade till företagens 
Balanced Scorecard. Vi tror även att vår studie kan komma till användning på företag som 
funderar på att implementera en koppling. Efter genomfört arbete har vi uppfattningen att det 
finns fler fördelar än nackdelar med att koppla ett belöningssystem till Balanced Scorecard.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det väcktes flera nya frågor under tiden vi arbetade med denna uppsats. Frågor som vi inte har 
utrymme att undersöka och försöka svara på i detta arbete. Därför vill vi passa på att ge förslag på 
vidare studier inom det aktuella ämnet. För att få en bättre grund att göra en liknade studie på 
hade ett alternativ varit att bara använda sig utav ett företag och försöka fånga merparten av de 
anställdas opinion på hur väl kopplingen mellan belöningssystem och Balanced Scorecard 
fungerar. En kvantitativ studie hade då passat bra. Förhoppningsvis kan det leda till att ge förslag 
på hur ett specifikt företag kan utveckla sitt Balanced Scorecard och göra koppling till 
belöningssystemet så effektiv som möjligt.  
 
I uppsatsen har vi undersökt företag från olika branscher, det hade varit intressant att se om det 
finns många likheter i företags Balanced Scorecard eller belöningssystem i likartade branscher? 
Vilka likheter och skillnader finns och vad beror de på? Det är frågor som vi funderat kring och 
som hade varit intressanta att få besvarade.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuformulär till anställd 

 
1) Berätta om dina arbetsuppgifter 
2)   Vilken befattning/ position har du i företaget? 
3)   Känner du till företagets Balanced Scorecard? 
4) Har du varit med och utvecklat det på något sätt? 
5) Är du insatt i företagets strategi och mål? 
6) Vet du hur ofta mätning och uppföljning sker av måtten i BSC? 
7) Används BSC i hela organisationen? 
8) Vad ser du för fördelar och nackdelar med BSC? 
9) Vilket perspektiv i BSC anser du är viktigast? 
10) Har medarbetarna varit med och utformat BSC? 
11) Hur ser ert belöningssystem ut? 
12) Vilka mått är belöningarna kopplade till?   
13) Hur mäts och bedöms de prestationer som ligger till grund för belöningar?   
14) Vilka sorts belöningar används? Finansiella eller icke finansiella, kollektiva eller 

individuella? 
15) Hur påverkar belöningarna medarbetarna, tror du att de motiverar dem? 
16) Vad ser du för fördelar och nackdelar mer användandet av belöningar? 
17) Ha de anställda varit delaktiga i beslutet att använda belöningssystem? 
18) Finner du att det finns en klar koppling mellan prestation och belöning? 
19) Känner Du att du kan påverka de mätetal som ligger till grund för utfallande av belöning 
20) Vet du vad som krävs av dig för att du skall belönas? 
21) När fick Du en belöning senast? 
22) Tycker du att företagets belöningssystem påverkar dig att prestera i linje med       

organisationens strategi och mål? 
23) Tycker du att måtten som ligger till grund för belöningar är relevanta? 
24) Upplever du belöningssystemet som rättvist? 
25) Hur ofta får du en belöning?  
26) Vad ser du för fördelar/nackdelar med att ha BSC kopplat till ett belöningssystem? 
27) Hur ser kopplingen ut mellan BSC och belöningssystemet? 
28) Hur ofta mäts prestationerna?  
29) Hur lång tid efter att en prestation avklarats utfaller belöningarna? 
30) Vad tror du att de anställda har för åsikter om kopplingen? 
31) Vad har ni haft / har för problem med kopplingen? 
32) Kommuniceras logiken i belöningssystemet på ett tydligt sätt ut i hela organisationen? 
33) Kan de anställda påverka nivån på målen och vad som ska mätas? 
34) Hur kommunicera företaget ut till de anställda hur väl de ligger till i jämförelse med     
      målen som ligger till grund för belöningar? 
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Bilaga 2: Intervjuformulär personalansvarig/controller/ekonomansvarig 

 
Följande frågor avser vi att få svar på under intervjun. De första fem frågorna är grundläggande 
och avsikten med dem är att vi ska få lite bättre insikt i företaget. Sen följer frågor om Balanced 
Scorecard och vi vill då påpeka att Ert företag kanske inte använder ett renodlat Balanced 
Scorecard utan ett liknande styrsystem som innehåller kvalitativa aspekter men frågorna 6-13 är 
till för att belysa verksamhetsstyrningen i Ert företag. Därefter kommer frågor som berör 
belöningar och belöningssystem och slutligen är det frågor som avser belysa en eventuell 
koppling mellan belöningssystemet och Balanced Scorecard (BSC).  
 
Frågor: 
 
Verksamheten 
 

1) Berätta om Er verksamhet 
2) Berätta om dina arbetsuppgifter 
3) Vilken befattning/ position har Du i företaget? 
4) Berätta om Er verksamhetsstyrning 
5) Berätta om Er vision, affärsidé, strategi och målsättningar 

 
 
Balanced Scorecard 

 
6) Berätta om verksamhetens användning av Balanced Scorecard eller det liknande 

ekonomistyrningssystem som Ni använder 
7) Vilka perspektiv och mått används i Er verksamhetsstyrning? Hur många mått används? 
8) Hur ofta sker mätning och uppföljning av måtten i BSC? 
9) Används BSC i hela organisationen? 
10) Hur kommer det sig att ni utvecklade BSC i företaget och hur länge har Ni använt det? 
11) Vad ser Du för fördelar och nackdelar med BSC? 
12) Vilket perspektiv i BSC anser Du är viktigast? 
13) Har medarbetarna varit med och utformat BSC? 

 
 
Belöningssystem och Belöningar 

 
14) Använder sig Ert företag av belöningar och belöningssystem? 
15) Vilket syfte har Ert företag med belöningssystem? 
16) Hur ser Ert belöningssystem ut? 
17) Omfattas alla i organisationen av belöningssystemet? 
18) Vilka mått är belöningarna kopplade till?   
19) Hur mäts och bedöms de prestationer som ligger till grund för belöningar?   
20) Vilka sorts belöningar används? Finansiella eller icke finansiella, kollektiva eller 

individuella? 
21) Hur påverkar belöningarna medarbetarna, tror Du att de motiverar dem? 
22) Vad ser Du för fördelar och nackdelar mer användandet av belöningar? 
23) Ha de anställda varit delaktiga i beslutet att använda belöningssystem? 



Bilagor 

 

 

24) Är belöningarna anpassade efter de individer som berörs eller får alla individer samma 
belöningar.  

25) I vilken utsträckning är belöningssystemet ett vinstdelningsinstrument eller ett 
beteendestyrinstrument?  

 
 
Kopplingen mellan Balanced Scorecard och belöningssystem  

 
26) Vad ser Du för fördelar/nackdelar med att ha BSC kopplat till ett belöningssystem? 
27) Hur ser kopplingen ut mellan BSC och belöningssystemet? 
28) Vilka mått används som grund för belöningar och hur har de valts ut? 
29) Bryts de långsiktiga målen ner i mer kortsiktiga mål? 
30) Hur ofta mäts prestationerna?  
31) Hur lång tid efter att en prestation avklarats utfaller belöningarna? 
32) Vad tror Du att de anställda har för åsikter om kopplingen? 
33) Vad har ni haft / har för problem med kopplingen? 
34) Kommuniceras logiken i belöningssystemet på ett tydligt sätt ut i hela organisationen? 
35) Kan de anställda påverka nivån på målen och vad som ska mätas? 
36) Hur kommunicera företaget ut till de anställda hur väl de ligger till i jämförelse med 
målen som ligger till grund för belöningar? 
 

 



Bilagor 

 

 

Bilaga 3: Personalenkät 

Vi är tacksamma att du tar din tid och fyller i denna enkät som kommer att användas i vår 
uppsats. Vi är tre studenter från Lunds Universitet som skriver om Balanced Scorecard och 
belöningssystem. Din medverkan kommer att vara anonym! Ringa in det alternativ som 
stämmer bäst överens med din åsikt. Tack på förhand Ola, Daniel och Andreas 
 
1) Känner du till företagets Balanced Scorecard? 
     

Ja    Nej 
 
2) Har du varit med och utvecklat det på något sätt? 
 
 Ja   Nej 
 
3) Får du belöningar i ditt arbete? 
 
 Ja   Nej 
 
4) Är du insatt i företagets strategi och mål?  
 
 Ja   Nej 
 
5) Finner du att det finns en klar koppling mellan prestation och belöning? 
 
 Ja   Nej 

 
      6) Vet du vad som krävs av dig för att du skall belönas? 
 
 Ja   Nej 
 

7) Tycker du att företagets belöningssystem påverkar dig att prestera i linje med    
organisationens strategi och mål? 

 
 Ja   Nej 
 

8) Tycker du att måtten som ligger till grund för belöningar är relevanta? 
  
 Ja   Nej 
 
9) Upplever du belöningssystemet som rättvist? 
 
 Ja   Nej 
 
10) Hur ofta får du en belöning?  
 
En gång i månaden En gång i halvåret   En gång om året 


