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Metod: Studien är en fallstudie med kvalitativ ansats, där det 

empiriska underlaget samlades in via intervju och 
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Teoretiska perspektiv: Det balanserade styrkortet, belöningssystem och motivation 
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Purpose: The aim of the study is to describe and analyze how the 

connection appears between the Balanced Scorecard and the 
reward system.  

  
Methodology: The study is a case study with a qualitative approach, where 

the empirical foundation was collected through an interview 
and mail correspondence.  

  
Theoretical perspectives: The Balanced Scorecard, reward system and motivation 
  
Empirical foundation: The empirical foundation describes how Lunds 

Energikoncernen and Nordea work with the balanced 
scorecard, the reward system and the connection in between 
these two management tools. 

  
Conclusions: In the connection between the Balanced Scorecard and the 

reward system in Lunds Energikoncernen and Nordea, the 
financial perspective tends to have a higher weighting than 
the other perspectives in the Balanced Scorecard.     
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1.	  Inledning	  
 

 

Inledningsvis kommer en bakgrund till studien att återges, för att därefter följas av 

problemformulering samt det syfte som studien innehar. Avslutningsvis i det här kapitlet 

redogörs för uppsatsens disposition. 

 

1.1	  Bakgrund	  
 

Ekonomistyrning har genom åren fått utstå kritik för de brister som tydliggjorts beträffande 

återspeglingen av framtida resultat och det faktum att organisationer ställt resultaträkningen i 

centrum, med ett försummande av produktkvalitet och kundnöjdhet som följd (Olve et al., 

1999). Ett styrmedel som dock varit förhållandevis populärt de senaste åren och som kom som 

ett svar på denna kritik, är det balanserade styrkortet. Så sent som 2009 korades det till ett av 

de mest betydelsefulla styrverktygen de senaste 75 åren av Harvard Business Review 

(www.hbr.org). Vidare hamnar det balanserade styrkortet i undersökningar av Bain & 

Company på en sjätteplats av de mest använda styrverktygen år 2010 (www.bain.com).  

 

Det balanserade styrkortet som styrmedel introducerades i början på 1990-talet av Robert S. 

Kaplan och David P. Norton som en modell för att kunna styra verksamheten utifrån både 

finansiella och icke-finansiella mått i fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Företag 

kan genom att samla de mått som återfinns i de olika perspektiven i ett balanserat styrkort få 

en mer övergripande bild av verksamheten och därmed få en ökad förståelse för hur de olika 

delarna av verksamheten hänger samman (Hallgårde & Johansson, 1999).  

 

Enligt Kaplan och Norton (1999) ger en implementering av det balanserade styrkortet 

möjlighet att följa upp verksamheten utefter vad som har hänt och utgör även en karta för hur 

en organisation ska lyckas nå mer långsiktiga mål. Detta möjliggörs genom insamling av både 

finansiella mått och icke-finansiella mått på samma plats. Då det tar sin utgångspunkt i varje 
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företags vision och strategi kan det ge en bild över vad företaget strävar efter att uppnå. 

Företagets medarbetare kommer sedermera att få en förståelse för företagets mål genom att 

dess strategi och vision kommer att avspeglas i de mål som återfinns i det balanserade 

styrkortet (Kaplan & Norton, 1999).   

  

Ett sätt att få individer i en organisation att arbeta på det sätt som önskas av ledningen och för 

att uppnå de mål som satts upp är att använda sig av belöningssystem (Bruzelius & Skärvad, 

2004). Då ett sådant styrsystem kan verka motiverande för individer, bör organisationer på ett 

tydligt sätt kommunicera ut orsaken till belöningssystemet och vilka prestationer som väntas 

av de anställda (Smitt et al., 2002). Enligt Kaplan och Norton (1999) får belöningssystemets 

koppling till det balanserade styrkortet den enskilde medarbetarens intressen att stå i 

kongruens med den strategi och målsättning som företaget innehar. Vid sammankopplingen 

bör dock hänsyn tas till mått som hänför sig till vad företaget och dess medarbetare faktiskt 

åstadkommer, samt till vad resultatet av det blir. Mått från de olika områdena i det 

balanserade styrkortet kan med fördel tas med som grund för belöningar, för att sedan 

sammanställas till en enhet (Olve et al., 2003).   

 

Lunds Energikoncernen och Nordea är två företag som har valt att använda sig av det 

balanserade styrkortet som styrmedel och som dessutom kopplat detta till sina respektive 

belöningssystem. Trots att företagen agerar i skilda branscher och uppfyller olika behov hos 

sina kunder, har de en del gemensamt gällande valet av styrverktyg. Införandet av det 

balanserade styrkortet skedde hos båda företagen i början på 2000-talet och alla perspektiv i 

detta finns i sin tur med i belöningsunderlaget. Antalet perspektiv i företagens balanserade 

styrkort skiljer sig åt och orsakerna till styrmedlets införande var också olika, vilket tyder på 

olika mål hos ledningarna i respektive företag. Kopplingen till belöningssystemet kom delvis 

samma år som det balanserade styrkortet hos Nordea, medan Lunds Energikoncernen valde att 

föra samman de båda flera år senare. Sammankopplingen mellan det balanserade styrkortet 

och belöningssystemet skiljer sig en del åt i de båda företagen. Det är hur den här kopplingen 

mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet ser ut som kommer undersökas i den 

här studien. 
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1.2	  Problemformulering	  
 

Det balanserade styrkortet verkar utifrån flera olika aspekter i en verksamhet. Då hänsyn inte 

endast tas till rent finansiella mått är det av intresse att undersöka huruvida företag även tar 

hänsyn till icke-finansiella sådana vid beräkning av belöningar. Detta för att urskilja de 

bakomliggande faktorerna till företags val av mått som underlag vid utformning av belöningar 

och som har utgångspunkt i det balanserade styrkortet. Alla individer i en organisation berörs 

av det balanserade styrkortet och det skapar därför intresse för vilka som också berörs av 

kopplingen till belöningssystemet. Belöning är ett allmänt känt styrmedel, som inte sällan 

ökar motivationen hos de anställda, och det är enligt Kaplan och Norton (1999) essentiellt att 

det sätts samman med prestationerna i det balanserade styrkortet för att styrkortet 

överhuvudtaget ska kunna slå rot i en organisation. Svenska studier har visat att detta inte är 

en enkel uppgift för företag, då det finns risk för att sammankopplingen misslyckas och 

önskvärt beteende hos de anställda inte frambringas (Olve et al. 2003).  

 

Kaplan och Norton (1999) hävdar att viss försiktighet bör iakttas i samband med en 

sammankoppling av det balanserade styrkortet och belöningssystemet, vilket skapar ett 

intresse för hur en sådan kombination ser ut i ett företag. Vilka nivåer i organisationen som 

berörs av sammankopplingen samt kännedom om när kopplingen till belöningssystemet 

genomfördes är även det av betydelse, då detta är ett beslut som företag kan grunda på olika 

orsaker. Det är därför av intresse att utreda hur kopplingen ser ut i valda fallföretag, i 

kombination med hur de efter kopplingen arbetar för att bibehålla en önskvärd symbios de två 

styrverktygen emellan. 

  

1.3	  Syfte	  
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur kopplingen ser ut mellan det balanserade 

styrkortet och belöningssystemet. 
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1.4	  Disposition	  
	  

  

Kapitel 1 
Inledning 

•  Inledningsvis kommer en bakgrund till studien att återges, för att därefter 
följas av problemformulering samt det syfte som studien innehar. 
Avslutningsvis i det här kapitlet redogörs för uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 
Metod 

•  Det här avsnittet redogör för den metod som ligger till grund för studien. 
Valet av kvalitativ ansats, intervjumetodik samt val av företag och 
respondenter kommer däribland att beskrivas. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av studiens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 3 
Teori 

•  I det här kapitlet kommer först en teoretisk genomgång av det balanserade 
styrkortet, för att därefter följas av teori kring belöningssystem. 
Avslutningsvis framförs ett teoretiskt ramverk kring kopplingen mellan 
det balanserade styrkortet och belöningssystemet. 

Kapitel 4 
Empiri 

•  Det här avsnittet presenterar den empiri som framkom i intervju, 
mailkorrespondens samt de dokument som vi fick ta del av via våra 
fallföretag. Empirin fokuserar på det balanserade styrkortet och 
belöningssystemet i Lunds Energikoncernen samt Nordea. 

Kapitel 5 
Analys 

•  Kapitlet kommer att analysera det som framkom i empirin. Fallföretagen 
kommer att analyseras utifrån det teoretiska ramverket som återfinns i 
kapitel 3. Vidare kommer likheter och skillnader mellan de båda 
fallföretagen att belysas. 

Kapitel 6 
Resultat-

diskussion 

•  I det avslutande kapitlet kommer reflektioner kring vad som tidigare 
framkommit i studien att diskuteras. Det som kommer att avhandlas är hur 
kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemen ser 
ut. 
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2.	  Metod	  
 

 

Det här avsnittet redogör för den metod som ligger till grund för studien. Valet av kvalitativ 

ansats, intervjumetodik samt val av företag och respondenter kommer däribland att 

beskrivas. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1	  Fallstudier	  med	  kvalitativ	  ansats	  
	  

Studien kommer att utföras utifrån en kvalitativ ansats. Ett kvalitativt tillvägagångssätt 

innebär att det är ord snarare än siffror som ligger till grund för studien och dess resultat 

(Bryman & Bell, 2005). Studien kommer att utföras på två företag. Då vi specifikt är 

intresserade av hur just de här företagen sammankopplar belöningssystem och det balanserade 

styrkortet anser vi en kvalitativ studie lämplig. 

 

Studien är vidare en fallstudie där vi strävar efter att förklara hur belöningssystemet är 

sammankopplat med det balanserade styrkortet. En fallstudie kan beskrivas som en studie 

vilken utförs på den plats där det som ska undersökas återfinns (Yin, 2007). Denscombe 

(2000) skriver bland annat att en fallstudie möjliggör en detaljerad och djupgående 

granskning av det som studeras. En fallstudie är vidare en metod lämplig att använda när 

frågeställningarna grundar sig på ”hur” och ”varför” samt när det utförs ett studium på en 

specifik företeelse (Yin, 2007). Genom att studera två företag vill vi finna insikt i hur 

kopplingen är uppbyggd mellan belöningssystemet och det balanserade styrkortet på det vis 

som det är i våra fallföretag. 

 

2.1.1	  Val	  av	  företag	  
De företag som medverkar i studien är företag som har en koppling mellan belöningssystemet 

och det balanserade styrkortet. Vi fick kontakt med Lunds Energikoncernen genom personliga 

kontakter, medan kontakten med Nordea uppkom genomen förfrågan per telefon från oss. 
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Anledningen till att vi inriktat oss på två företag i vår studie är för att kunna göra en 

jämförelse av de båda företagens sammankoppling av belöningssystemet med det balanserade 

styrkortet. 

  

Då vi anser det intressant att studera företag ur olika branscher har vi försökt att finna företag 

som har skilda verksamhetsinriktningar. Detta för att ytterligare kunna studera huruvida 

sammankopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet har liknande 

uppbyggnad mellan företag i olika branscher eller ifall den kopplingen är generell och således 

återfinns på samma vis i båda företagen.  

 

2.2	  Datainsamling	  
 

2.2.1	  Primärdata	  och	  sekundärdata	  
Vårt tillvägagångssätt för att samla in information har varit att samla in både primärdata och 

sekundärdata. Primärdata i studien utgörs av det material som intervjun samt 

mailkorrespondens med respondenterna ger. En risk som återfinns vid analysen av vad som 

framkommit i intervjun är att intervjuaren tolkar utefter sina egna föreställningar om hur 

verkligheten ser ut (Denscombe, 2000). I syfte att minimera risken för subjektiva tolkningar 

av den information som framkom i intervjun närvarade samtliga uppsatsförfattare vid 

intervjutillfället. Detta för att minska risken för subjektivitet i det vidare arbetet med analys av 

inkommande primärdata, genom möjligheten att föra diskussion inom gruppen om tolkningen 

av den information som framkommit. 

 

Sekundärdata kommer i den här studien utgöras av tidigare kurslitteratur, böcker inom 

ämnesområdet samt artiklar. En viktig del i det empiriska materialet kommer, förutom 

intervjuerna, att bestå av olika dokument som vi har fått ta del av från fallföretagen. 

 

2.2.2	  Mailkorrespondens	  
Vi har med alla våra respondenter haft löpande kontakt via mail. Informationen som har 

utbytts här har bland annat bestått av dokumentöverföring där vi har fått ta del av material 

som inom företaget har använts i syfte att utbilda personalen i frågor rörande det balanserade 

styrkortet samt belöningssystemet. Vidare har kompletterande frågor och svar hanterats den 
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elektroniska vägen. Vi har även skickat ut empiridelarna till respektive fallföretag innan 

uppsatsen publicerats för att säkerställa att den information vi återgivit är korrekt. 

 

Ett av våra fallföretag är Nordea och där fick vi kontakt med Anders Benteby, Head of Group 

Functions & Management Support at Nordea Bank AB. Kommunikationen med Anders 

Benteby om det balanserade styrkortet och belöningssystemet har skett genom mailkontakt, 

där vi har skickat vår intervjuguide och sedan erhållit svar via elektronisk väg. Även 

kompletterande frågor och svar har utbytts på detta sätt. 

  

2.2.3	  Intervjuer	  
Vår utgångspunkt var att försöka genomföra intervjun genom att besöka respondenterna. Vi 

ville på det sättet kunna skapa en personlig kontakt. Utförande av en intervju genom besök 

har som styrka dels att dialogen kan komma att bli mer oförbehållsam, samt dels att 

intervjuaren har en möjlighet att läsa av den stämning som råder under intervjun och därmed 

anpassa frågorna och diskussionen därefter (Jacobsen, 2002). 

  

Intervjun var även semistrukturerad till sin art. Detta innebär att det återfinns en plan över 

vilka frågor som ska ställas samt vilket ämnesområde intervjun ska hålla sig till, men att 

innehållet och utvecklingen i samtalet får styra när en viss fråga ska ställas (Denscombe, 

2000). Denscombe (2000) skriver också att i en semistrukturerad intervju får respondenten 

möjlighet att tala fritt inom ramen för ämnesområdet och därmed uppkommer möjligheten för 

respondenten att kunna diskutera vad denne finner relevant. 

  

Vi valde även att ett par dagar innan intervjutillfället skicka ut de frågor som skulle ställas till 

respondenten. Detta för att respondenten skulle få möjlighet att fundera över vad som var av 

relevans att ta upp i intervjun och därmed kunna vara mer förberedd i sina svar. 

  

 

2.2.4	  Val	  av	  intervjupersoner 

De personer som tillfrågades att medverka i en intervju har båda insikt i hur 

belöningssystemet är anknutet till det balanserade styrkortet. Då vi är intresserade av den 

generella kopplingen och således inte hur personer upplever belöningarnas uppbyggnad och 

utformning, har vi ansett det tillräckligt att utföra intervjun vid ett tillfälle med personer som 
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har kunskaper inom det område som ska undersökas. Detta då hur belöningssystemet är 

sammankopplat med det balanserade styrkortet torde vara lika oavsett vilken person med 

insikt i kopplingen vi intervjuar. 

 

Personerna som vi har intervjuat arbetar på Lunds Energikoncernen och under en intervju på 

cirka en timme deltog båda respondenterna samt uppsatsens författare. De två personer som 

deltog i intervjun är Paul Karlsson, moderbolagscontroller samt Linn Olsson, 

koncerncontroller. 

 

2.3	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
	  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring hur validiteten samt reliabiliteten ser ut i vår 

studie. När en fallstudie utförs kan fyra utvärderingsinstrument vara lämpliga att använda och 

dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet (Yin, 2007). 

 

2.3.1	  Begreppsvaliditet	  
Begreppsvaliditet kan förstås genom att det görs en avvägning för att se om det som avses att 

mätas faktiskt mäts (Yin, 2007). Yin (2007) skriver bland annat att genom att låta 

respondenterna ta del av och få möjlighet att kommentera på den sammanfattande empirin kan 

begreppsvaliditeten stärkas. Detta är något som har tillämpats i vår studie genom att empirin 

har skickats till respektive fallföretag för granskning. 

 

2.3.2	  Intern	  validitet	  
Vad gäller intern validitet kan den förklaras som att det finns ett verkligt och hållbart samband 

mellan de företeelser som mäts (Yin, 2007). Då vår studie syftar till att undersöka sambandet 

mellan belöningssystemet och det balanserade styrkortet är det av vikt att verkligen ta reda på 

hur belöningarna beräknas och ifall det finns fler variabler att ta hänsyn till än det balanserade 

styrkortet. Då syftet med studien är specificerat, tror vi dock inte att detta kommer att orsaka 

några problem. 

 

2.3.3	  Extern	  validitet	  
Extern validitet behandlar huruvida slutsatser kan dras om andra liknande fall utifrån de 
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resultat som framkommer i den här studien (Yin, 2007). Då studien endast har utförts på två 

företag och med en kvalitativ ansats, finner vi det orimligt att den kan användas för att 

generalisera andra företags användning av sammankopplingen av belöningssystemet och det 

balanserade styrkortet. Om däremot fler studier visar på liknande resultat, skulle det kunna 

vara möjligt att även vår studie kan generaliseras i den meningen att kopplingen anses vara 

universell. 

  

2.3.4	  Reliabilitet	  
Det sista som ska diskuteras kring i det här avsnittet är hur tillförlitlig den här studien är, det 

vill säga studiens reliabilitet (Yin, 2007). Då vårt tillvägagångssätt i den här studien har varit 

intervju samt korrespondens via mail för att samla in det empiriska materialet torde 

reliabiliteten vara god. Detta för att vårt tillvägagångssätt på intet vis är ogenomförbart vid 

senare tillfälle.  

 

2.3.5	  Kritik	  mot	  egna	  metodval	  
Den kritik som vi kan framföra mot våra egna metodval är att vi endast valde att samla in 

information från Nordea via mailkorrespondens. Den här kontakten fungerade utmärkt tack 

vare respondentens snabba svar, men en intervju hade dock varit att föredra. Detta för att 

kunna avfärda eventuella oklarheter på en gång och därmed inte behöva skicka 

kompletterande frågor. 

 

Vidare finns det alltid risk för felaktigheter vid tolkning av data och vi har genom diskussion i 

gruppen, samt kompletterande frågor till respondenterna, försökt att reda ut eventuella 

oklarheter och därmed minimera risken för felaktig data i studien.  
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3.	  Teori	  
 

 

I det här kapitlet kommer först en teoretisk genomgång av det balanserade styrkortet, för att 

därefter följas av teori kring belöningssystem. Avslutningsvis framförs ett teoretiskt ramverk 

kring kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet. 

 

3.1	  Det	  balanserade	  styrkortet	  –	  en	  introduktion	  
	  

1992 gav Robert S. Kaplan och David P. Norton ut artikeln ”The Balanced Scorecard – 

Measures that Drive Performance”, som en slutprodukt av ett projekt vilket tog sin början 

redan 1990. De dåvarande metoderna för redovisningsmätning ansågs föråldrade, då allt för 

stor fokus riktades mot aktuella resultat och därför hämmade framtida ekonomiska 

mervärden. Studien resulterade därför i något som har kommit att bli ett väldigt populärt 

styrmedel där fler parametrar beaktas och hänsyn tas till både långsiktiga och kortsiktiga mål, 

The Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Vid introduktionen av det balanserade styrkortet fanns, som tidigare nämnts, ett behov av ett 

mer övergripande styrmedel, då stark kritik riktades mot vad som kallades för den 

traditionella ekonomistyrningen. Bland annat menades att den information som återgavs i 

resultaträkningar i form av kostnader och intäkter, enbart speglar vad som har hänt och inte 

vad som kommer att hända. På grund av fixeringen vid resultaträkningen och de resultat 

företagen inbringar blev andra mått lidande, mått såsom kvaliteten på produkter, leveranstid 

och kundnöjdhet. Ytterligare ett upplevt problem var att många anställda kände sig vilsna, då 

de inom vissa verksamhetsgrenar inte kunde se kopplingen mellan vad de tillförde företaget 

genom sina prestationer och vad som avspeglades i de finansiella måtten (Olve et al., 1999). 

  

Kaplan och Norton (1999) försökte finna lösning på de missnöjen som rådde vid denna 

tidpunkt. Till följd av detta publicerades ett styrmedel vilket mäter vad som skedde igår, vad 
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som sker idag samt vad som kommer att ske eller önskas ske imorgon. Denna mätning görs 

inte enbart i finansiella termer (Olve et al., 1999). Det balanserade styrkortet kom att ge 

företagsledare fler variabler att navigera utefter i sin jakt efter en välmående och framgångsrik 

organisation. Även om det precis som tidigare kom att läggas fokus på de finansiella målen i 

styrkortet, så kombinerades och balanserades det med ytterligare tre mått för interna 

processer, lärande samt kunder (Werner et al., 2011).  

  

De fyra ovan nämnda perspektiven utgör tillsammans Kaplan och Nortons ursprungliga idé 

om det balanserade styrkortet - ett styrverktyg vilket skulle omvandla ett företags vision, 

affärsidé och strategi till ett mer övergripande och sammanhängande utfallsmått (Kaplan & 

Norton, 1999). Arbetsgången för kopplingen mellan strategin och styrkortet syftar till att 

omvandla strategin till lätt överskådliga mätetal, vilka senare ska kunna utläsas ur styrkortet. 

Kaplan och Norton (1993) menar att ett bra balanserat styrkort är uppbyggt på ett sådant sätt 

att strategin kan urskiljas genom enbart en granskning av de mått som återfinns i det 

balanserade styrkortet. I de fall kopplingen lyckas och strategin exemplifieras uppnås en ökad 

tydlighet i arbetsgången för chefer och andra anställda där de genom att titta på styrkortet kan 

utläsa hur de i praktiken, genom mjuka och hårda mått, ska gå till väga för att uppnå 

företagets strategi (Kaplan & Norton, 1999). Arbetsgången vilken beskrivs, där de anställda 

måste höja blicken och förstå vad som eftersträvas av hela organisationen, ökar tänket kring 

helheten då samtliga mått för organisationsgemensamma balanserade styrkort kommer att 

genomsyra hela organisationen (Olve et al., 1999).  

 

En grovt förenklad arbetsgång vid framtagandet av ett balanserat styrkort börjar med en 

definition av strategin genom analys av den miljö som företaget verkar i, en definition av 

vilka morgondagens mål kommer att vara samt hur vägen dit ska se ut (Werner et al. 2011). 

Utifrån det plockas de perspektiv som ska arbetas med för måluppfyllelsen fram. Inom varje 

perspektiv upprättas sedan delmål och handlingsplaner för hur respektive mål ska uppnås 

samt mått för huruvida målen har uppnåtts (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Hur många mått som är rimligt att ha i det balanserade styrkortet skiljer sig mellan olika 

författare. Olve et al. (1999) vill inte exakt precisera hur många mått som bör användas, men 

konstaterar att en avvägning bör ske. Den avvägning som måste göras är mellan att sträva 

efter att ge en så fyllig bild som möjligt av företaget, samtidigt som anställda inte kan ta till 
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sig och arbeta kring alltför många mått (Olve et al., 1999). Kaplan och Norton (1999) 

rekommenderar 15 till 20 mått, likaså Hallgårde och Johansson (1999). Hallgårde och 

Johansson (1999) menar samtidigt att det i toppen av en organisation bör finnas fler mått och 

att antalet mått sedan, för att spegla de specifika arbetsuppgifterna, bör skalas ner längre ner i 

organisationen.  

 

När ovan nämnda process resulterat i ett styrkort som ledningen tror på, implementeras det på 

fler nivåer och inom fler divisioner av företaget för att till slut genomsyra hela organisationen 

(Olve et al., 1999). Det balanserade styrkortet kommer därefter även kunna användas som ett 

verktyg för att delge medarbetarna i organisationen vad som anses vara viktigt att sträva efter 

(Kaplan & Norton, 1993). Det är därför av vikt att medarbetarna i organisationen förstår det 

balanserade styrkortet och de mål som återfinns där, för att de sedan ska kunna arbeta på ett 

sådant sätt att målen nås. En organisation kan till exempel via intranät och nyhetsbrev göra 

medarbetarna uppmärksamma på de mål som det ska strävas efter att nå upp till (Kaplan & 

Norton, 1999).  

 

Implementeringsfasen av det balanserade styrkortet kommer inte att förklaras mer djupgående 

i den här uppsatsen, då detta inte varit avsikten med studien. Nedanstående avsnitt tar istället 

upp vad som ryms i de olika perspektiven, samt hur mätning och uppföljning av utfall inom 

dessa går till. Utfall som anses gynnsamma för företaget kan sedan resultera i olika belöningar 

för de anställda.  

 

3.2	  Perspektiven	  i	  det	  balanserade	  styrkortet	  
 

Kaplan och Nortons ursprungliga version av det balanserade styrkortet bygger på de fyra 

perspektiven: det finansiella perspektivet, lärandeperspektivet, processperspektivet samt 

kundperspektivet. 20 år senare ligger inte samma fokus på att det ska vara just de fyra ovan 

nämnda perspektiven som det balanserade styrkortet ska bygga på, inte heller att det ska 

innefatta just fyra perspektiv (Olve et al., 1999). På senare tid har det nämligen blivit populärt 

att infoga ytterligare ett femte perspektiv såsom humankapital, IT eller miljö (Olve et al., 

1999). 
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3.2.1	  Finansiella	  perspektivet	  
Det är inom det här perspektivet en organisation arbetar för att generera bästa möjliga 

avkastning för aktieägarna (Qudrat-Ullah, 2011). Det skulle, om än något förenklat, kunna 

sägas att det finansiella perspektivet är själva kärnan i det balanserade styrkortet (Kaplan & 

Norton, 1999). Det är mot det finansiella perspektivet en organisation vänder sig när den letar 

efter de målsättningar som ska tas med i de andra perspektiven. Detta görs på grund av att 

varje mått, oavsett perspektiv, måste sättas in i ett större perspektiv och utgöra en del av en 

längre kedja, som i slutändan ska mynna ut i ett bättre ekonomiskt resultat (Kaplan & Norton, 

1999). Det finansiella perspektivet blir därför ett mått vilket visar vad som har hänt tidigare, i 

form av exempelvis ett ekonomiskt resultat, i kombination med att det konkretiserar 

målsättningen i organisationen på lång sikt (Hallgårde & Johansson, 1999; Kaplan & Norton, 

1999). 

 

Bild 1. Det balanserade styrkortet, bearbetad från Kaplan och Norton (1999), s. 18 
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De mål som fastställs inom det finansiella perspektivet kan variera kraftigt beroende på vilken 

fas företaget befinner sig i. Befinner det sig i en uppstartsfas är det ofta relevant att ha mål 

som att växa sig större och ta marknadsandelar. När ett företag mognat och tagit sig förbi de 

första faserna i dess livscykel och vill skörda de framgångar det nått, blir istället andra mål 

relevanta. I det här steget har ofta tidigare nämnda mål ersatts av exempelvis maximering av 

kassaflöde (Kaplan & Norton, 1999). Vilka finansiella målsättningar ett företag har kan alltså 

skilja sig åt markant och det är inte sällan så att det är möjligt att genom att titta på målen i det 

finansiella perspektivet utläsa vilken fas ett företag befinner sig i. 

 

3.2.2	  	  Kundperspektivet	  
För att undvika risken att företag fäster blicken vid vad som åstadkoms internt i form av 

interna kompetenser, effektivisering av interna flöden samt utveckling av nya, eller 

vidareutveckling av redan existerande, produkter utvecklade Kaplan och Norton ett perspektiv 

vilket riktade sig mot kunder (Kaplan & Norton, 1999). Det är inom det här perspektivet som 

företaget måste fastslå hur det vill att deras produkter och tjänster ska uppfattas av sina kunder 

(Werner et al., 2011). 

  

Fokus kommer i detta perspektiv vara att leta upp potentiella kunder på de marknader som 

anses lämpliga att konkurrera på samt finna vägar för att kunna tillfredsställa de kunderna. 

Detta för att kunna uppnå de mål som satts upp i det finansiella perspektivet (Kaplan & 

Norton, 1999). Synen i Kaplan och Nortons (1999) ursprungliga idé skiljer sig från vad som 

skrivs i senare svensk litteratur av Olve et al. (1999). Kaplan och Norton (1999) hävdar att 

själva navet i styrkortet är det som tas upp i det finansiella perspektivet, medan Olve et al. 

(1999) menar att det är i kundperspektivet hjärtat finns. 

  

Inom kundperspektivet läggs stor vikt vid att identifiera beteende och preferenser hos kunden, 

för att försäkra sig om att denne är belåten och lojal mot företaget och dess produkter (Olve et 

al., 1999). Detta är en krävande och komplex process, då kundernas behov ständigt förändras i 

den snabba och föränderliga värld vi lever i (Peng et al., 2008). 

  

Det görs stora ansträngningar för att förstå vilka val en kund står inför vid köptillfället och hur 

kunden påverkas av produkten eller tjänsten. Det läggs dessutom stor fokus vid hur kunden 

värdesätter egenskaper såsom kvalitet, leveranstider, service och image kontra priset (Olve et 
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al., 1999). Utifrån de svar som fås vid nämnda undersökningar kan sedan marknad och 

kundsegment hittas. Vanliga utfallsmått i kundperspektivet är kundlojalitet, 

återköpsbenägenhet, kundnöjdhet, lönsamhet per kund samt värvade kunder och sådana som 

valt att inte längre köpa företagets produkter (Olve et al., 1999). En nackdel med ovan 

nämnda mått är att de är just utfallsmått. Om exempelvis ett antal kunder förloras, vilket 

sedan framgår i styrkortet, så är skadan redan skedd (Kaplan & Norton, 1999). För att 

minimera skadan av negativa utfall är det viktigt att företaget ständigt är uppmärksamma och 

frekvent läser av styrkortet, för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda eventuella 

förändringar. Det är även viktigt att företaget försöker hitta den bakomliggande orsaken till 

förändringen (Olve et al., 1999). 

 

3.2.3	  	  Interna	  processperspektivet	  
Det är i det interna processperspektivet företag identifierar och förädlar de rätta mervärdena 

för kunden samtidigt som de eftersträvar ekonomiskt gynnsamma resultat, som i sin tur 

tillfredsställer aktieägarna (Kaplan & Norton, 1999). För att göra de två intressenterna nöjda 

gäller det att identifiera de processer som äger rum inom företaget, från det att ett kundbehov 

urskiljs till dess att det tillgodosetts. För att få en överskådlig bild av alla dessa processer kan 

Porters värdekedja användas (Olve et al., 1999). 

 

  
Bild 2. Bearbetad från Kaplan och Norton (1999), s. 94 

  

Allting tar fart i den första pilen från vänster, i förnyelseprocessen, där ett befintligt eller 

potentiellt behov identifieras hos kunden (Kaplan & Norton, 1999). Behoven kan bestämmas 

genom marknadsundersökningar, undersökningar vilka urskiljer den potentiella marknadens 

storlek, vilka preferenser kunderna har samt var prisnivån på den aktuella varan eller tjänsten 
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bör hamna (Kaplan & Norton, 1999). Utifrån de svar som fås vid dessa 

marknadsundersökningar försöker företag sedan, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, 

plocka fram en vara eller tjänst som matchar önskvärda behov. Ovan nämnda process har fått 

allt högre prioritet och posten för forskning och utveckling har blivit större i de finansiella 

rapporterna. Den är en process som bör ha egna mål för att inspirera medarbetarna till att 

ständigt utveckla nya tjänster och produkter (Kaplan & Norton, 1999).  

  

Nästa steg i värdekedjan är produktionsprocessen, som ofta tar fart då en beställning tas emot 

från en kund, för att sedan produceras och levereras. I denna process är nyckelorden vanligen 

effektivitet, kvalitet samt snabb leverans (Kaplan & Norton, 1999). Eftermarknadsprocessen 

är nästa steg och dessutom det sista i kedjan för att ett kundbehov till slut tillgodoses. I det här 

steget arbetas för att kunden ska välja den inköpta produkten eller tjänsten även vid nästa 

inköpstillfälle, något som uppnås genom åtaganden såsom garantier, reparationer, 

reklamationer och dylikt (Kaplan & Norton, 1999). Syftet med att dela upp 

processperspektivet i ovan nämnda processer är att eliminera de processer som inte generar 

något mervärde för kunden och egentligen bara bär upp kostnader (Olve et al., 1999). 

 

3.2.4	  Lärandeperspektivet	  
Det fjärde och sista av Kaplan och Nortons (1999) ursprungliga perspektiv är 

lärandeperspektivet. Detta innehåller målsättningar som ingår i kategorin lärande och tillväxt 

inom organisationen. Kaplan och Norton (1999) menar att det fjärde perspektivet finns där 

som en form av infrastruktur, för att målen i de tre andra perspektiven ska kunna uppnås på 

bästa sätt. Då det finansiella perspektivet mäter det som hände igår och kund- och 

processperspektiven mäter det som händer idag, så tar lärandeperspektivet fäste vid vad som 

ska hända imorgon (Kaplan & Norton, 1999). Vissa menar att störst fokus bör läggas på det 

fjärde och sista av de ursprungliga perspektiven och att den största utmaningen ett företag står 

inför inte är att vara framgångsrikt idag, utan snarare i framtiden (Werner et al., 2011). 

  

Om investeringar som främjar lärande hos de anställda och därigenom stärker humankapitalet 

uteblir, uppstår inga direkta effekter. En utebliven satsning kan dock komma att drabba 

företaget negativt först flera år senare. Detta är något som i sin tur betyder att en satsning 

gjord för att täcka upp för frånvaron av tidigare satsningar också syns flera år senare. Det är 

därför av yttersta vikt att företag ständigt lägger fokus på lärandeperspektivet redan idag, trots 
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att frukten av satsningen skördas först senare (Kaplan & Norton, 1999).  

  

I lärandeperspektivet går det att urskilja tre huvudkategorier (Nilsson et al., 2011). Den första 

av de tre är den kompetens medarbetarna besitter. Från att ha varit ett industrisamhälle där 

arbetare satt vid ett löpande band för att utföra monotona arbetsmoment, ses arbetarna numera 

som mer svårutbytbara och flexibla problemlösare (Kaplan & Norton, 1999). Det läggs idag 

också större vikt vid att stimulera arbetarnas kreativa färdigheter och utveckla deras 

kompetens för att matcha de förändringar som har skett och ständigt sker på marknaden 

(Kaplan & Norton, 1999). Den andra kategorin berör hur väl diverse informationssystem 

fungerar inom företaget. I och med behovet av kompetensutveckling måste information vara 

lätt att få tag på för de anställda. Genom att bygga upp väl fungerande interna databaser och 

informationssystem löper kompetensutveckling hos anställda desto smidigare (Kaplan & 

Norton, 1999; Nilsson et al., 2011). Den tredje och sista kategorin tar upp motivation och 

målöverensstämmelse. Det spelar ingen roll hur kompetenta de anställda är och hur mycket 

nyttig information de har att tillgå, om de inte har motivation nog till att nyttja den och 

dessutom inte använder den för att arbeta mot ett inom företaget gemensamt mål (Kaplan & 

Norton, 1999). 

 

3.3	  Generellt	  eller	  individanpassat	  balanserat	  styrkort	  
 

En viktig fråga i arbetet kring det balanserade styrkortet är huruvida det ska finnas ett 

gemensamt balanserat styrkort för hela organisationen eller om det istället ska brytas ner och 

individualiseras för olika divisioner eller hela vägen ner till individnivå (Nilsson et al., 2011). 

Generellt kan det inte sägas att ett sätt är bättre än det andra, då det helt och hållet beror på 

hur verksamheten ser ut. Det kan dock konstateras att oavsett verksamhetens art är det viktigt 

att organisationens strategiska målsättningar och styrtal genomarbetas och förklaras på ett sätt 

som alla inom organisationen förstår och kan ta till sig (Kaplan & Norton, 1999). Ett 

misslyckande i det här skedet medför en överhängande risk att målkongruens aldrig uppnås 

och ökar risken för att hela projektet går under. 
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3.4	  Uppföljning	  av	  det	  balanserade	  styrkortet	  
 

När ett företag har enats om vilka perspektiv som ska återfinnas i det balanserade styrkortet 

startar uppföljningsprocessen och mätning av utfall. Efter varje utfall är det vitalt att de 

anställda får uppföljning på vad de presterat, något som är viktigt för de anställdas lärande 

(Werner et al., 2011). Företaget bör ställa sig frågor gällande vad som gick bra respektive 

dåligt. Varför gick det som det gick och hur kan företaget utifrån utfallen prestera ännu 

bättre? (Hallgårde & Johansson, 1999) 

  

Inom varje perspektiv upprättas som bekant diverse mått, vilka företaget önskar i olika grad 

ska täcka dess kritiska framgångsfaktorer (Olve et al., 1999). Företaget bör samtidigt ges 

möjlighet att jämföra sig mot historiska värden och mot konkurrenter som använder sig av 

samma mätsystem (Xiapong & Chen, 2008). Jämförelser sker genom exempelvis procenttal 

samt rangordningar och rena orsak-verkan-resonemang (Olve et al., 1999). 

 

3.4.1	  Orsak-‐verkan-‐samband	  
Orsak-verkan-sambandet klargörs på bästa sätt genom ett resonemang fört av Kaplan och 

Norton (1999):  

 

”Om vi förbättrar medarbetarnas produktkunskaper, så blir de mer medvetna om hela det 

sortiment de har att erbjuda; om medarbetarna har större kunskaper om företagets 

produkter, så blir de effektivare säljare. Om de blir effektivare säljare, så ökar den 

genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer” (s. 141).  

 

Detta resonemang fångar på ett föredömligt sätt upp själva kärnan i det balanserade styrkortet, 

balansen mellan olika perspektiv, för att till sist mynna ut i ett slutligt mått och tydligt 

resultat. Genom orsak-verkan-sambandet i det balanserade styrkortet ges ledningen i 

organisationen en möjlighet att få feedback på tidigare vidtagna åtgärder. Svar ges exempelvis 

på hur ett utbildningspaket påverkar försäljningen eller på hur en satsning på ökad punktlighet 

i produktion och leverans påverkar kundnöjdheten. Detta är komplexa svar som kan vara 

svåra att direkt härleda till en specifik satsning, då många aspekter kan ha inverkan, men det 
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ger en uppfattning huruvida satsningen har burit frukt eller inte (Kaplan & Norton, 1999). För 

att komma åt den här typen av information kan avancerade formler för korrelation mellan 

flertalet styrtal användas för att härleda direkta satsningar (Kaplan & Norton, 1999), formler 

vilka inte kommer förklaras mer djupgående i den här uppsatsen. Ett annat bra sätt att 

illustrera detta på är genom så kallad Echo Engineering enligt bilden nedan. Genom att starta 

med en ökning av de anställdas moral kan en kedja härledas genom de fyra perspektiven, ända 

upp till avkastning på det arbetade kapitalet (Kaplan & Norton, 1999).  

 
 

	  

3.5	  Belöningssystem	  och	  motivation	  
 

3.5.1	  Motivation	  
 

“psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål” (www.ne.se) 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) hävdar att motivation får individer att handla på ett visst sätt 

och enligt Nationalencyklopedin klarlägger dagens motivationsteorier varför individer utför 

vissa handlingar samt varför olika typer av handlingar är mer tilldragande än andra. 

Bild 3. Echo Engineering, bearbetad från Kaplan och Norton (2007), s. 160 
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Motivationsteorin kan delas in i de tre huvudgrupperna inre, instrumentell och interaktiv 

motivation (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Den inre motivationen berör individers egna behov och drivkrafter och uppmuntran sker 

genom olika aktiviteter som leder till belöning (Alvesson & Svenningsson, 2007). Maslows 

behovshierarki från 1954 behandlar just inre motivation och klassar de fem grundläggande 

behov som människor har och som bör uppfyllas – fysiologiska behov, säkerhet, kontakt, 

uppskattning och status samt självförverkligande. De tre första uppfylls i dagens samhälle och 

det är alltså de två senare som påverkar människors motivation. Dessa behov påverkas i sin 

tur av ett företags belöningssystem, vilket ökar betydelsen av att veta vilka individuella behov 

medarbetare i en organisation vill uppfylla. Detta för att sedan på basis av denna information 

försöka påverka deras beteende med hjälp av belöningssystemet (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Drivkraften i instrumentell motivation är de belöningar som föranleds av utförandet av 

arbetsuppgifter. Individer utför med andra ord vissa handlingar eftersom de leder till olika 

sorters belöningar, såsom lön och befordran. Detta i kombination med ett kringgående av 

sådant som kritik från medarbetare och chefer fungerar i motiverande syfte för individer i 

organisationer (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

  

Kognitiv teori handlar om det samspel som finns mellan en individs tankemönster och dess 

omgivning, något som i sin tur också påverkar graden av motivation hos individen. 

Förväntningsteori är ett exempel på en kognitiv teori som hävdar att motivationsstyrka, 

personlighet, kompetens och rolluppfattning kan användas för att förklara arbetsprestationer. 

För att förstå individers agerande i olika situationer är det av avgörande betydelse att koppla 

deras motivation och handlingar till de egna mål som organisationen och individen innehar 

(Olve & Samuelsson, 2008). Vidare menar teorin att motivationsstyrkan är det som påverkar 

viljan att utföra en viss prestation och att denna omfattar ett måls upplevda värde och 

förväntan av hur stor sannolikheten är att prestationen kommer leda till att målet uppnås 

(Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Den sociala aspekten är en grundläggande del i interaktiv motivation. Individer påverkas av 

de normer och värderingar som råder i en organisation, då detta leder till att deras handlingar 

faller sig självklara. Tre interaktiva motivationsfaktorer är normer, ömsesidighet och identitet. 
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Normer kan vara standardsätt att bete sig på i en viss omgivning eller organisation och följer 

av den kultur som finns i exempelvis ett företag. Råder det ömsesidighet i relationen mellan 

anställda och ett företag leder det dessutom till att anställda vill anstränga sig ytterligare för 

företaget. Identiteten berör i sin tur individers självuppfattning och medför som följd ett 

särskilt agerande från deras sida (Alvesson & Svenningsson, 2007).  

 

3.5.2	  Belöningssystem	  
Styrning inom organisationer handlar om att samordna de aktiviteter som utförs på olika 

nivåer för att se till att de uppfyller de mål som fastställts av ledningen. Då medarbetarna är 

en betydande del i en verksamhet är det viktigt att ledningen klargör vilka mål och 

resultatkrav som finns för att styra deras handlingar så att de fastställda målen uppnås. Ett sätt 

att öka medarbetarnas incitament att utföra arbetet på önskvärt sätt är att använda sig av 

belöningssystem (Bruzelius & Skärvad, 2004). Ett styrmedel som förvisso inte nödvändigtvis 

behöver kopplas till en prestation men om det görs och används på rätt sätt kan det bidra till 

ökad motivation hos de anställda att sträva mot företagets gemensamma mål (Nilsson et al., 

2011). Meningen är med andra ord att styra deras beteende och prestationer i den riktning som 

fordras för att nå de mål som fastslagits inom organisationen. Utöver att styra verksamheten i 

önskad riktning och motivera medarbetarna till att utföra prestationer som kommer leda till 

måluppfyllelse, är syftet med belöningssystem dessutom att attrahera potentiell personal (Olve 

& Samuelsson, 2008). 

  

Organisationer kan genom belöningssystem vilket motiverar de anställda och påverkar deras 

handlingar i rätt riktning öka effektiviteten och lönsamheten samt minska kostnaderna. Det är 

viktigt att belöningssystemet kommuniceras ut i organisationen på ett bra sätt vid införandet 

(Nilsson et al., 2011). Detta eftersom systemet av många kan uppfattas som komplicerat och 

det är därför av vikt att argument och budskap för det förmedlas till de individer i en 

organisation som kommer att påverkas. För att belöningssystemet ska resultera i önskad effekt 

bör det dessutom på ett tydligt sätt kommuniceras ut till de anställda vad som förväntas av 

dem och vilken slags belöning de kommer att få för sina prestationer (Smitt et al., 2002). 

  

Anthony och Govindarajan (2003) hävdar att en organisation bör använda sig av ett 

styrsystem som är inriktat på belöningar, då detta motiverar människor mer än rädslan för 

bestraffning. För att medarbetare ska uppfatta belöningssystemet som viktigt är det av 
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avgörande betydelse att ledningen i en organisation handlar på ett sätt som tydligt visar att de 

anser att belöningssystemet är betydelsefullt. Vidare bör individer i en organisation dessutom, 

för att måluppfyllelsen ska vara effektiv, så snart som möjligt efter en prestation erhålla 

respons för denna. Detta ökar motivationen och medverkar till ett förändrat beteende från 

individens sida för att nå de uppsatta målen (Anthony & Govindarajan, 2003). 

  

För att ett belöningssystem ska vara effektivt är det viktigt att måtten är trovärdiga och 

realistiska. Alltför svåra prestationsmål, som i värsta fall ses som ouppnåeliga, kommer inte 

leda till ökat incitament från medarbetarnas sida, utan kommer endast bidra till ökad irritation 

(Nilsson et al., 2011). Det är dessutom angeläget att belöningssystemet omfattar alla i en 

organisation samt att dessa har möjlighet att inverka på resultatet och sedan får belöning för 

sin prestation (Olve et al., 2003). Vore detta inte fallet skulle belöningssystemet inte vara 

baserat på individuella prestationer - medarbetare skulle då istället få belöning för uppgifter 

som andra utfört (Bruzelius och Skärvad, 2004). 

  

Det är viktigt att organisationer lägger ner tid på att arbeta fram fungerande belöningssystem, 

då dåligt utformade sådana kan få effekter som inte önskades från början. Prestationsmått kan 

vara svåra att skapa och det är därför vanligt att företag använder sig av oväsentliga mått som 

är lättare att mäta, men som inte nödvändigtvis är avgörande för den strategi och de mål som 

satts upp. Något som i sin tur leder till att beteenden som inte är önskvärda belönas istället för 

att undvikas (Arvidsson, 2005). Ledningen i en organisation bör dessutom reflektera över 

huruvida det belöningssystem som valts kommer att vara hållbart under en längre period och 

om det kommer fungera i framtida låg- eller högkonjunkturer (Smitt et al., 2002). 

 

Belöningsformerna kan enligt Olve och Samuelsson (2008) delas in i tre typer som kan verka 

motiverande i en organisation; monetära belöningar, icke-monetära belöningar samt 

ägarandelar (Olve & Samuelsson, 2008). De förstnämnda innefattar bland annat lön och 

bonusersättningar, medan exempelvis befordran, större ansvar och erkännande ses som icke-

monetära belöningar. Till den tredje belöningsformen, ägarandelar, räknas optionsprogram, 

aktier och konvertibler (Arvidsson, 2005). 

  

Belöningar kan även klassificeras i yttre och inre varianter. Yttre belöningar är kopplade till 

en viss befattning i en organisation och består av vanliga monetära och icke-monetära 
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belöningar såsom lön, bonusersättning, anställningstrygghet och befordran (Child, 2005). De 

är alltså belöningar som individer i organisationer får från någon annan, medan inre 

belöningar uppkommer hos individen själv - exempelvis i form av en känsla som kan uppstå 

efter att ha klarat en viss uppgift. Det är med andra ord inget som någon annan kan förmedla, 

men det är något som lättare kan uppstå hos individer till följd av en organisations arbetssätt, 

ledarskap och kultur (Arvidsson, 2005). Inre belöningar är inte lika märkbara som yttre, men 

vikten av dessa ska dock inte förringas då det visat sig att de genererar högre tillfredställelse 

än yttre belöningar (Olve et al., 2003). Den typen av belöningar uppskattas dessutom av 

arbetsgivare, då de oftast inte ger upphov till några ökade kostnader för dem och även kan 

generera höjd produktivitet i organisationen (Child, 2005). 

 

Det finns forskning där kritik riktats mot belöningssystem och där det påvisas att de inte 

skapar ett bestående beteende från individers sida, utan endast ett temporärt sådant. Detta 

innebär i sin tur att individer kommer att återgå till sitt gamla beteende när en belöning 

uteblir. Vidare har studier visat att prestationerna hos individer som inte förväntar sig 

belöningar efter att ha utfört uppgifter är bättre än hos de som gör det (Kohn, 1993). Kohn 

(1993) menar att belöningssystem kan medverka till att skapa konkurrens mellan anställda i 

en organisation och att denna ökar risken för ett försämrat samarbete dem emellan. Olika 

typer av belöningar kan dessutom bidra till att anställda undviker att tala med överordnade om 

problem som uppstår och leder istället till att de väljer att dölja dem för att skydda sitt 

anseende (Kohn, 1993). Röster höjs även om att individuella belöningar kan motverka team-

arbete i organisationer, trots att det av många antas förbättra individers prestationer och har 

blivit ett populärt belöningssätt bland arbetsgivare. Det har, som tidigare nämnts, visat sig att 

sådana typer av belöningar försämrar prestationer och också medverkar till att ett kortsiktigt 

tänkande uppstår från de anställdas sida (Pfeffer, 1998). 

 

3.6	  Kopplingen	  mellan	  det	  balanserade	  styrkortet	  och	  belöningssystemet	  
 

Verktygen för mätning och härledning av utfall av tidigare satta mål nämns tidigare i kapitlet 

och skapar en bra mall att utvärdera de anställda efter. En fråga som är viktig att ställa sig i 

det här skedet är huruvida belöning ska kopplas till utvärderingen av det balanserade 

styrkortet eller inte (Hallgårde & Johansson, 1999). För att det balanserade styrkortet ska 

kunna ta fäste i en organisation är det av vikt att belöningar sammanfogas med prestationerna 
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i det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Ett sätt att uppnå en lyckad sammankoppling mellan de två styrverktygen berörs av Kaplan 

och Norton (1999). Systemet bygger på att organisationen viktar perspektiven i det 

balanserade styrkortet och de däri innevarande målen. På detta sätt kommer belöning att utgå 

utefter vilka mål som är uppfyllda och då kommer viktningen av de uppfyllda målen att 

avgöra hur mycket av den maximala bonussumman som betalas ut. Noterbart är att utdelning 

av belöning kan komma att ske även i de fall då mål i vissa perspektiv inte har blivit uppfyllda 

(Kaplan & Norton, 1999). 

 

För att undvika utbetalningar av belöning i tider då målen inte uppfylls i de olika 

perspektiven, kan ledningen sätta upp tröskelvärden. Detta är värden vilka Kaplan och Norton 

(1999) menar bör finnas i samtliga perspektiv för att belöning överhuvudtaget ska bli aktuellt. 

Olve et al. (1999) diskuterar kring hur tröskelvärden i belöningssystem påverkar de anställdas 

incitament och motivation kring att nå upp till det värde som avser tröskeln. När ett 

tröskelvärde väl har uppnåtts kan incitamenten att göra vidare ansträngningar för att nå ännu 

längre minska, sett ur det perspektivet att nivån för belöning är uppnådd (Olve et al., 1999). 

Däremot menar Olve et al. (1999) att incitament att sträva vidare kan uppstå bara på den 

grund att medarbetarna är medvetna om att deras prestationer värderas. Innan dess att 

tröskelvärdet är uppnått finns det även incitament för de anställda att rikta uppmärksamheten 

mot att nå upp till tröskelvärdet (Olve et al., 1999). 

  

Enligt svenska studier lyckas inte vissa företag med implementeringen av sina styrkort på 

grund av att en koppling likt den som nämnts ovan uteblivit eller inte fungerat och stimulerat 

fram det önskvärda beteendet hos de anställda (Olve et al., 2003). Från annat håll hävdas det 

att det är meningslöst att ändra ett beteende hos de anställda utan att knyta prestationen till 

feedback i form av belöning (Olve et al., 2003). I och med de delade meningarna kring 

kopplingen i svensk litteratur, kan det vara på sin plats att gå igenom de aspekter som bör 

beaktas innan valet att koppla samman de två styrverktygen sker.  

  

Kaplan och Norton (1999) hävdar att det finns fördelar med integreringen av det balanserade 

styrkortet och belöningssystemet. Trots detta är det av största vikt att implementeringen sker 

med aktsamhet då det inte är en process fri från risk (Kaplan & Norton, 1999). Mycket kan gå 
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fel och frågor som måste beaktas före implementeringen är om de styrtal som återfinns i det 

balanserade styrkortet är de rätta, om det går att lita på uppgifterna ifrån styrtalen och vilka 

följder av ofrivillig art införandet kan föra med sig (Kaplan & Norton, 1999). En felaktig 

implementering kan få drastiska följder, då styrverktyg av det här slaget med största 

sannolikhet kommer att sätta en stark prägel på hur organisationen i övrigt fungerar (Olve et 

al., 2003). 

 

3.6.1	  Inför	  implementering	  av	  sammankopplingen	  
Ursprungsförfattarna till det balanserade styrkortet är för en interaktion mellan det 

balanserade styrkortsarbetet och belöningssystemet, vilket kan locka företag till att göra det i 

ett för tidigt skede (Kaplan & Norton, 1999). Det finns dock vissa aspekter som bör beaktas 

innan en koppling mellan de två styrverktygen sker (Hallgårde & Johansson, 1999): 

 

1. För att undvika att eventuella fel vid införandet av det balanserade styrkortet inte följer 

med och ligger till grund för belöning, bör sammankopplingen ske cirka ett år efter 

införandet av det balanserade styrkortet. 

2. För att skapa intresse kring det balanserade styrkortet är det viktigt att medarbetarna 

får möjlighet att påverka vilka mål som ska finnas med. 

3. Innan kopplingen genomförs fullt ut bör det ha testats i ett pilotprojekt av mindre 

storlek. 

4. Systemet som kopplar samman de två styrverktygen måste vara lättförståeligt – det är 

av mer väsentlig betydelse att systemet är enkelt och tydligt än att det är precist. 

 

Det är med andra ord av yttersta vikt att styrkortet tagit fäste i organisationen innan 

interagerandet med belöningssystemet sker. En ytterligare anledning till att implementeringen 

av belöningssystemet kopplat till det balanserade styrkortet inte bör ske på en gång är att 

nyckeltalen i de perspektiv som är av mer långsiktig karaktär ännu inte genomarbetats och 

utvärderats fullt ut. Detta är något som i sin tur kan leda till att de bonusgrundande mål som 

sätts upp är för svåra eller för lätta att nå (Kaplan & Norton, 2001). 

 

3.6.2	  Vinstdelningssyfte	  eller	  incitamentssyfte?	  
Det finns fler belöningsformer än den klassiska belöningen som är av finansiell karaktär. 
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Dessa former lämpar sig mycket väl när de kopplas till det balanserade styrkortet, dock bör 

det undersökas vilken belöningsform som är bäst lämpad i den specifika organisationen (Ittner 

et al., 2003). Viktigt är även att fastslå huruvida belöningens primära ändamål är att dela ut 

eventuell vinst eller om den införs för att stimulera en viss typ av beteende (Olve et al., 2003). 

  

Används belöning i syfte att fördela ut vinst bland medarbetarna i organisationen kommer det 

balanserade styrkortet främst att nyttjas för att mäta och balansera olika divisioners eller 

individers resultat i de olika perspektiven. Är syftet med belöningarna istället att påverka och 

leda fram till ett önskvärt beteende bland medarbetarna, blir belöningarna mer komplexa och 

även andra aspekter utöver resultatet måste tas i beaktning (Olve et al., 2003). I det senare 

fallet bör belöning inte grundas i om företaget går med vinst eller inte, utan det bör från 

ledningens håll ses som en årligen återkommande utbetalning. Denna belöning delas ut som 

motivationshöjare och incitamentsförstärkare årligen, då det uppstått i den operativa 

verksamheten (Olve et al., 2003).  

 

3.6.3	  Kombination	  av	  orsaks-‐	  och	  resultatmått	  
Belöningssystemet sammankopplat med det balanserade styrkortet bör, för att nå framgång, 

rymma såväl orsaksmått som resultatmått (Ittner et al., 2003). Orsaksmåtten tar sikte på den 

förväntade utvecklingen inom företaget och bör konstrueras på ett sätt som vid en tidig 

tidpunkt ger en fingervisning om vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika eller nå upp till 

viss önskad utveckling - en så kallad tidig indikator (Olve et al., 2003). 

  

Resultatmåttet är å andra sidan av historisk karaktär och visar vad som redan har skett. Det 

mäter med andra ord huruvida en historisk åtgärd har haft önskvärd effekt eller inte (Olve et 

al., 2003). Enligt detta resonemang bör därför resultatmåtten återfinnas i det finansiella 

perspektivet och kundperspektivet, medan orsaksmåtten dominerar i utvecklings- och 

processperspektivet. Ett företag kan således för att nå framgång i sitt belöningssystem utgå 

ifrån mått som är av både orsaks- och resultatkaraktär och följaktligen representerar samtliga 

perspektiv. För att på ett enkelt sätt nå en sådan balans kan hjälp tas av formler vilka väger 

samman samtliga perspektiv och ger en bra bas för fastställandet av belöning (Ittner et al., 

2003).  
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3.6.4	  Suboptimering,	  silotänkande	  och	  free-‐riders	  
En långt framskriden process där kunskap om vilken kombination av orsaks- och resultatmått 

som ska användas förvärvats samt i vilket syfte belöningen ska delas ut, medför att det blir 

vitalt att analysera integriteten för belöningssystemet hos de anställda. På så sätt minskar 

risken för silotänkande och suboptimering (Olve et al., 2003). Om styrkortet och dess 

anknytning till belöningssystemet inte brukas i rätt syfte kan en okunnig medarbetare genom 

sitt handlande underminera hela idén om kopplingen mellan de två styrverktygen. Kaplan och 

Norton (1992) menar dessutom att en implementering av det balanserade styrkortet och de 

mål som finns däri minskar risken för suboptimering. Detta då det balanserade styrkortet och 

den utvärdering av måluppfyllelse som görs kommer att uppdaga eventuell snedvridning av 

fokusering, till exempel att något perspektiv missgynnats till förmån för ett annat perspektiv 

(Kaplan & Norton, 1992). 

  

Opportunism är enligt Olve et al. (2003) ett tecken på bedrägligt beteende. Det infinner sig 

hos de anställda då de är fullt medvetna om vad kopplingen de två styrverktygen emellan 

syftar till, men de drar nytta av eventuella luckor i systemet genom att lägga all kraft på att 

uppnå de mål som är lättast att uppnå och är mest belöningsgrundande. Detta är ett tecken på 

att måluppfyllelse inte sker (Olve et al., 2003). Än värre för företaget är då den anställde inte 

bryr sig om hur det går för företaget utan endast är intresserad av att maximera sin monetära 

belöning (Nilsson et al., 2011). Förståelsen och välviljan hos de anställda för det balanserade 

styrkortet är därför betydligt viktigare än de egenskaper styrkortet har (Ittner et al., 2003). 

 

Free rider-problemet innebär att en individ som är en del av en grupp kan dra nytta av dess 

framgångar utan att bidra så mycket som egentligen fordras. Beslutet kring huruvida basen för 

belöningar ska grundas i prestationer på grupp- eller individnivå är därför inte alltid helt 

enkelt, då det förstnämnda antas medföra sänkt motivation hos den enskilde samtidigt som det 

senare antas påverka samarbetet i grupp. Genom att se till att grupper endast kan erhålla 

belöning på basis av det de presterat tillsammans och att varje individ sedan får en individuell 

belöning som bygger på sådant som denne med sin prestation haft inverkan på, kan free rider-

problemet kringgås (Olve & Samuelsson, 2008). 
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4.	  Empiri	  
 

 

Det här avsnittet presenterar den empiri som framkom i intervju, mailkorrespondens samt de 

dokument som vi fick ta del av via våra fallföretag. Empirin fokuserar på det balanserade 

styrkortet och belöningssystemet i Lunds Energikoncernen samt Nordea. 

 

4.1	  Lunds	  Energikoncernen	  
 

4.1.1	  Kort	  om	  Lunds	  Energikoncernen	  
Lunds Energikoncernen är en samling energibolag som ägs av fyra skånska kommuner genom 

holdingbolaget Kraftringen AB och når ut till 293 000 energikunder. Den största ägaren av 

Kraftringen AB är Lunds kommun med 82,4 %, därefter kommer Eslövs kommun med 12 %, 

Hörby kommun med 3,5 % och Lomma kommun med 2,1 %. Elproduktion, elförsäljning och 

elnät är en del av verksamheten men även andra verksamhetsgrenar såsom fjärrvärme, 

fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning och entreprenad- och servicetjänster ingår i 

koncernen (Lunds Energikoncernen A). Enligt Linn Olsson på Lunds Energikoncernen vill 

koncernen genom förvärv och samverkan expandera, något som stegvis uppnås genom bland 

annat mindre nätbolag och försäljningsbolag som tillkommer emellanåt. 16 företag ingår i 

nuläget i Lunds Energikoncernen, som sysselsätter 400 personer (Lunds Energikoncernen A). 

År 2010 hade koncernen en omsättning på 3 408 000 000 kronor, en ökning med 386 000 000 

kronor från föregående år (Lunds Energikoncernen B). 
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Bild 4. Organisationsschema Lunds Energikoncernen, hämtad från Lunds Energikoncernen C 

  

Holdingbolaget Kraftringen AB består enligt Linn Olsson enbart av en VD och har därutöver 

inga andra anställda. I organisationsschemat ovan kan utläsas att Lunds Energikoncernen AB 

finns strax under Kraftringen AB, för att sedan delas upp i sex olika affärsområden. Fem av 

dessa utgörs i sin tur av ett antal andra olika bolag som alla är egna juridiska personer med 

VD och styrelse. Varje affärsområde har dessutom en chef som tillsammans med varje 

enhetschef i moderbolaget finns representerad i en koncernledningsgrupp, där en stor del av 

styrningen kommer från (Linn Olsson). 

  

4.1.2	  Det	  balanserade	  styrkortet	  
Lunds Energikoncernen införde det balanserade styrkortet år 2000 och den främsta 

anledningen till införandet var enligt Paul Karlsson “att man inte bara ville ha ett monetärt 

styrmedel samt att det låg i tiden”. Paul Karlsson uppger vidare att implementeringen av det 

balanserade styrkortet av de anställda upplevdes som främst något positivt, då de kände en 

större delaktighet i måluppsättningen. Det medförde dock ytterligare arbetsuppgifter och ökad 

arbetsbelastning för dem. Idag, elva år senare, finns det balanserade styrkortet kvar och det 

finns enligt respondenterna inget som tyder på att det kommer att bytas ut mot något annat 
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styrsystem inom en överskådlig framtid. 

  

Linn Olsson berättar att det balanserade styrkortet som Lunds Energikoncernen AB och dess 

dotterbolag använder sig av består av fem perspektiv; förnyelse & utveckling, kund, finans, 

interna processer samt personal. Det senare perspektivet fokuserar på att se till att Lunds 

Energikoncernen är en attraktiv arbetsgivare och detta är också något som Lunds 

Energikoncernen lägger stor fokus på. Paul Karlsson uppger att det finns ett balanserat 

styrkort som gäller för hela koncernen, men det återfinns även balanserade styrkort för varje 

enskilt bolag. Då varje enskilt bolag inom koncernen innehar ett eget balanserat styrkort 

innebär det att varje bolag kommer att ha olika mål att eftersträva, utöver de mål som anges i 

det balanserade styrkortet som gäller för hela koncernen. 

  

Det balanserade styrkortet i Lunds Energikoncernen AB och dess dotterbolag utgår från 

koncernens vision, men vad gäller affärsidén så bottnar den i varje enskilt bolags affärsidé 

Noterbart är att det balanserade styrkortet gäller på bolagsnivå och inte går ner på individnivå. 

Lunds Energikoncernen innehar även en värdegrund vilken går under namnet SKAPA, vilket 

står för följande fem dimensioner: ständigt utvecklande, kundnära, affärsmässiga, 

professionella samt attraktiva (Linn Olsson). En värdegrund vilken Lunds Energikoncernen 

kopplar samman med de fem perspektiven; ständigt utvecklande/förnyelse & utveckling, 

kundnära/kund, affärsmässiga/finans, professionella/interna processer samt 

attraktiva/personal.  

  

Respondenterna uppger att det i Lunds Energikoncernen återfinns nio mål i det balanserade 

styrkortet, men ute i respektive bolag kan antalet mål variera. Vad gäller Lunds 

Energikoncernen sker en årlig revidering av målen i det balanserade styrkortet, vilket 

sammanfaller med budgetarbetet. Vid revideringen gås målen igenom och nya mål sätts upp. 

Då många mål är väsentliga för verksamheten kommer de att finnas kvar från år till år, men i 

vissa fall genomförs en nivåjustering för en ytterligare förbättring. Målen i dotterbolagens 

individuella styrkort sätts av respektive bolag, vilket innebär att målen kommer att skilja sig åt 

mellan bolagen. Då varje enskilt bolag inriktar sig på olika verksamheter är detta naturligt. 

Vid upprättande av målen i det balanserade styrkortet ute i de olika verksamheterna finns det 

en bas av mått, framtagna på koncernnivå, vilka ska gå att utröna i samtliga dotterbolags 

styrkort. Det är sedan möjligt för respektive bolag att lägga till mål som det enskilda bolaget 
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anser är viktiga att ha med. Koncernen strävar dock efter att hålla det likartat för alla när det 

gäller personalperspektivet. Arbetsgången kommer därav bli att de enskilda bolagen arbetar 

fram sina mål som sedan sänds till Lunds Energikoncernen AB, som i sin tur gör en 

sammanställning av målen som ska gälla för koncernen. Därefter kommunicerar Lunds 

Energikoncernen AB och bolagen i koncernen om hur de slutliga målen för koncernen ska se 

ut. 

  

Vidare uppger Linn Olsson att det balanserade styrkortet kommuniceras ut i organisationen på 

avdelningsmöten samt det intranät som finns tillgängligt för de anställda och som möjliggör 

en översyn. På intranätet går det att kontrollera hur uppfyllandet av målen ser ut för stunden i 

form av olika hastighetsmätare. 

  

4.1.3	  Belöningssystem	  
Belöningssystemet som finns hos Lunds Energikoncernen AB och i bolag inom koncernen 

fungerar som ett system för att dela ut vinster, ett så kallat resultatdelningssystem. Paul 

Karlsson menar att ”det är ingen bonus, utan resultatdelning”. Huruvida systemets 

huvudsakliga syfte är att höja motivationen hos de anställda eller om det främst ses som en 

möjlighet att dela ut vinst säger Linn Olsson: 

 

 “Det var nog främst vinstutdelningsmöjligheten som vi var ute efter. Kopplingen mellan 

”utdelning” och ökad motivation hos de anställda är oklar. Det ökar framför allt intresset för 

det balanserade styrkortet, men därmed inte sagt att det finns en direkt koppling till att öka 

motivationen.” 

 

Lunds Energikoncernen erbjuder, utöver resultatdelningssystemet, två typer av förmåner och 

motivationshöjare till de anställda. Dessa förmåner utgörs enligt Linn Olsson av 

friskvårdsbidrag samt möjlighet till vidareutbildning för den som önskar. 

 

4.1.4	  Kopplingen	  mellan	  det	  balanserade	  styrkortet	  och	  belöningssystemet	  
Belöningarna som Lunds Energikoncernen använder sig av är monetära och grundar sig i det 

balanserade styrkortet samt de fem perspektiv som finns där. Paul Karlsson berättar att det 

perspektiv vilket Lunds Energikoncernen benämner finans ligger till 68 procent som grund för 
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eventuell belöning, medan de andra fyra perspektiven vardera utgör 8 procent. Således är det 

finansiella perspektivet det som påverkar storleken på en eventuell belöning mest. Inom 

Lunds Energikoncernen upplevs det inte som att medarbetare i de individuella bolagen 

fokuserat mindre på mål som setts som svåruppnåeliga eller genererat mindre belöning. Linn 

Olsson menar dock att “med tanke på viktningen så läggs ju fokus på framför allt resultatet”.  

 

Inför räkenskapsåret 2008 valde Lunds Energikoncernen att koppla samman det balanserade 

styrkortet, vilket använts under en längre tid, med resultatdelningssystemet. Kopplingen 

testades inte först i mindre skala som ett pilotprojekt utan infördes direkt för hela koncernen 

enligt Linn Olsson. Respondenterna berättar att metoden för belöning har karaktären av ett 

resultatdelningssystem och bottnar i prestation i förhållande till de mål som satts upp i 

styrkortet på koncernnivå, men även i de individuella bolagens egna balanserade styrkort. 

Systemet bygger på ett tröskelvärde vilket alla gemensamt inom koncernen är tvungna att ta 

sig över för att en eventuell belöning ska bli verklighet i det individuella dotterbolaget. Den 

nämnda tröskeln som ska överstigas är inte fixerad sedan kopplingen infördes utan förändras 

årligen. Tröskelvärdet återfinns i det finansiella perspektivet i det balanserade styrkortet och 

på koncernnivå måste ett på förhand fastställt resultat överskridas för att vinstdelning ska bli 

aktuell. Vid tillfället för sammankopplingen mellan belöningssystemet och det balanserade 

styrkortet märktes ett ökat intresse hos de anställda för funktionen av det balanserade 

styrkortet: ”Det blev ett intresse kring det balanserade styrkortet som följde av 

resultatdelningssystemet” (Linn Olsson). 

 

Vad som upplevs som en fördel med det balanserade styrkortet är att det medverkar till ökad 

tydlighet och kommunikation inom Lunds Energikoncernen. Linn Olsson menar att det blir 

tydligt för alla vilken vision och affärsidé som Lunds Energikoncernen innehar. Detta medför 

att alla blir medvetna om vad som eftersträvas inom koncernen. Vidare återfinns en fördel i att 

fokus inte endast läggs på de finansiella aspekterna, de andra icke-finansiella bitarna får på så 

sätt möjlighet att synas och möjliggör en helhetssyn för de anställda. Sammankopplingen 

mellan belöningssystemet och det balanserade styrkortet får även till följd att den enskilde 

individen får ta del av framgångarna som har skapats gemensamt inom koncernen. 

 

Linn Olsson menar att en nackdel är att i det fall då resultatutfallet understiger ovan nämnda 

tröskelvärde blir det inte någon vinstutdelning för den anställde, oavsett hur väl det 
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dotterbolag denne själv arbetar i presterat i sitt styrkort. Detta är något Lunds 

Energikoncernen dessvärre upplever kan utgöra en motivationsdämpare för den anställde. 

 

Vidare menar respondenterna att då en stor del av resultatet beror på en specifik tidsperiod 

under året, är en nackdel med systemet med tröskelvärde att ifall utfallet under den perioden 

är sämre än beräknat får det till följd att det tidigt kan noteras att tröskelvärdet inte kommer 

att kunna nås. Ogynnsamma väderförhållanden i början på året kommer därmed leda till 

vetskapen om att resultatutdelning inte kommer att ske. Konsekvensen kan härav bli att de 

anställda inte förblir lika motiverade att sträva efter att uppnå fastställda mål i det balanserade 

styrkortet, eftersom resultatdelning ändå inte kommer utgå.  

 

En ytterligare nackdel som Linn Olsson nämner, vilken kan uppstå till följd av kopplingen, är 

att det enskilda bolaget gör ett bra resultat och uppfyller sina mål samtidigt som koncernen 

inte når upp till tröskelvärdet. Det enskilda bolaget kommer i detta fall inte kunna dela ut 

någon vinst till sina anställda, då systemet som tidigare nämnts är uppbyggt kring koncernens 

resultat. Lunds Energikoncernen har, sedan kopplingen mellan de båda styrverktygen 

infördes, inte aktivt gått in och ändrat målen i sitt styrkort för att bibehålla motivationsnivån 

hos de anställda. För att en sådan sänkning ska bli föremål för diskussion krävs att en 

extraordinär händelse av engångskaraktär inträffar vilket tydligt påverkar resultatet. 

 

I de fall koncernen når upp till uppsatta resultatmål finns inom Lunds Energikoncernen ett 

välutvecklat och väl vedertaget resultatdelningssystem. Nedanstående bild är ett exempel på 

hur belöning skulle utfalla i monetär form till de anställda. Detta i förhållande till hur bra 

koncernen nått upp till och överträffat sitt mål för resultat efter finansiella poster samt hur 

många poäng det individuella dotterbolaget samlat i sitt eget balanserade styrkort. 
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Bild 5. Resultatdelning, bild censurerad av uppsatsens författare. Källa: 
Resultatdelningssystem 2008 
 

Bilden ovan är en del av det utbildningsmaterial koncernen använde för att tydliggöra hur det 

balanserade styrkortet kopplades till belöningssystemet hos de anställda inför räkenskapsåret 

2008. Merparten av fälten, vilka tar upp exakt vilken procent av koncernens resultat som 

utfaller i bonus, har plockats bort från bilden då syftet med studien inte är att utreda exakt 

vilken bonus som kan falla ut till de anställda utan snarare hur systemet ser ut. 

 

Systemet bygger, som ovan nämnts, på ett tröskelvärde som måste uppnås. I de fall 

koncernens resultat överskrider tröskelvärdet kommer den belöningsgrundande delen att 

justeras uppåt med en på förhand given procentsats. Det återfinns i förväg bestämda nivåer på 

resultatstorleken som måste uppnås för att den belöningsgrundande procentsatsen ska ändras. 

När procentsatsen för bonusandelen är framtagen fås en maximal resultatbonus fram, vilken 

sedan divideras med antalet anställda och maximala antalet poäng. 

 

När den maximala vinstdelningssumman per anställd och poäng är framtagen blir det 

individuella bolagets styrkort desto mer intressant. I bolagens styrkort används ett inom 

koncernen gemensamt utvecklat poängsystem. Perspektiven i bolaget viktas genom olika 
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procentsatser och poäng fås sedan inom varje perspektiv beroende på hur väl målen har 

uppnåtts. I de flesta perspektiv finns en tregradig skala där ett, två eller tre poäng kan erhållas 

beroende på hur väl uppsatta mål uppnås. För vissa mått finns det enbart en engradig skala, 

där det uteslutande handlar om att lyckas eller misslyckas. Antalet ihopsamlade poäng i hela 

styrkortet multipliceras sedan med antal kronor som kan uppbäras per poäng. 

  

4.2	  Nordea	  
 

4.2.1	  Kort	  om	  Nordea	  
Nordea är en nordisk bankkoncern och ett resultat av sammanslagningen av nationella banker 

i Sverige, Norge, Danmark och Finland år 2000 (Nordea C). Det är den största 

finanskoncernen i norra Europa och har ett börsvärde vilket uppgår till närmare 28 miljarder 

Euro (Nordea A). Detta gör Nordea till en av de stora spelarna på den europeiska 

bankmarknaden och koncernen klassas som en betydande maktfaktor inom bankväsendet. 

Detta är något Nordea årligen får bekräftat genom diverse utmärkelser, där det i år kan 

nämnas att banken i september månad av tidskriften Global Finance utsågs till världens 32:a 

största och 22:a säkraste bank. Tidskriften Euromoney utsåg dessutom Nordea till Nordens 

bästa privatbank (Nordea B). 

 

De geografiska områden Nordea främst konkurrerar om är den nordiska, men de har även 

börjat ta marknadsandelar i Östeuropa (Nordea A). Nordea återfinns på 1400 kontor i de 

nordiska länderna och kan genom en väl utbredd e-bankverksamhet titulera sig själva som 

Nordens och Östersjöregionens största distributör av e-banktjänster. Koncernen når ut till 

cirka 11 miljoner kunder i Europa, varav 9,3 miljoner av dem är privatkunder (Nordea A).  

Nordea Bank AB är moderbolaget i koncernen, vilken innefattar en rad dotterbolag där 

Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland, Nordea Bank Norge, Nordea Bank Polska samt 

Nordea Life Holding AB är några av dem som kan nämnas (Nordea C).  
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4.2.2	  Det	  balanserade	  styrkortet	  
När Nordeas styrkortsarbete tog fart 2002 var målet att styrverktyget i längden skulle 

genomsyra hela organisationen, att det skulle nå ut till och användas på samtliga nivåer inom 

koncernen. Avsikten var att företagets strategi skulle ta fart med hjälp av implementeringen 

av det balanserade styrkortet och att de handlingar som företas i organisationen skulle ha sin 

grund i strategin (Nordea, Requirements for Balanced Scorecard (BSC) within Nordea, 2008). 

Vidare eftersträvades att de anställdas helhetstänk skulle öka likt pyramiden på bilden nedan. 

Ytterligare en avsikt var enligt Anders Benteby att ”få en bättre balans mellan våra Key 

Performance Indicators avseende hårda finansiella styrtal och mjukare styrtal av typen 

medarbetare- respektive kundnöjdhet”.  

 

Bild 6. Källa: Nordea, Balanced Scorecard (BSC) Methodology and training package, 2011, 
s. 6 
 

Nordeas balanserade styrkort innefattar de fyra ursprungliga perspektiven; kund-, process- 

och lärandeperspektivet samt det finansiella perspektivet. Det finns inom Nordea ett 

balanserat styrkort vilket fungerar som ledstjärna för hela koncernen, specifika balanserade 

styrkort för respektive affärsområde, samt för högt uppsatta chefer även individuella 
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balanserade styrkort. Det koncerngemensamma styrkortet innefattar cirka tio mått där 

förändring av inkomster och kostnader, kundnöjdhet, nöjdhet bland de anställda samt 

finansiering av utveckling är exempel på några. Anders Benteby upplever det som att måtten 

inom de olika affärsområdena ofta är fler än i det koncerngemensamma styrkortet, men att det 

varierar från enhet till enhet. Huruvida målen i de affärsområdesgemensamma och 

individuella balanserade styrkorten bestäms individuellt eller gemensamt varierar från fall till 

fall, men Anders Benteby menar att fördelningen är någorlunda jämn.  

 

Inom koncernen upptas arbetet med det balanserade styrkortet, isolerat från 

belöningssystemet, inte utav något specifikt perspektiv. Vikten av att samtliga perspektiv ska 

få utrymme i arbetet med det balanserade styrkortet poängteras dock, tillsammans med värdet 

av ett stort kunnande inom koncernen. Detta är något som dessutom ryms inom 

lärandeperspektivet. Inom Nordea är man väl införstådda med det faktum att det på dagens 

marknad måste läggas stor fokus på ovan nämnda perspektiv, då det är här en välmående 

organisation tar fart, se bild 7 nedan. Vikten av ett utbrett och väl fungerande humankapital 

utgör tillsammans med tillgängligheten till ny information, kulturen inom företaget, 

ledarskapet och teamkänslan grundpelarna i Nordeas lärandeperspektiv. Nedan följer en 

illustration över hur strategin och kunskapen inom företaget bär upp frukten av finansiell 

framgång. 
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Bild 7. Källa: Nordea, Balanced Scorecard (BSC) Methodology and training package, 2011, 
s. 27 
 

Målen i samtliga perspektiv för det koncerngemensamma styrkortet kommuniceras enligt 

Anders Benteby ”(…) kvartalsvis via vår internwebb samt via hörsalsmöten där respektive 

landschef går igenom resultat och satta mål-KPI:er i vårt styrkort”. Även uppföljningen sker 

kvartalsvis där Nordea enligt Anders Benteby går ner på kontorsnivå via Quarterly Review 

Meetings. Det bör dock poängteras att KPI:erna ligger fast under året och att det under 

kvartalsmötena sker en utvärdering gentemot de uppsatta målen, snarare än förnyelse av dem. 

 

4.2.3	  Belöningssystem	  
Belöningar av finansiell form dominerar inom Nordea och enligt Anders Benteby utgår dessa 

genom tre olika system. Det första systemet vänder sig till alla Nordeas medarbetare och sker 

genom avsättning till en vinstandelsstiftelse. Det andra systemet, Variable Salary Part, är 

baserat på KPI:er, såväl koncerngemensamma, enhetsspecifika samt individuella, och att 

dessa har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Om så är fallet utgår för chefer en rörlig lön 

där upp till tre månadslöner kan betalas ut som bonus. Det tredje systemet förklarar Anders 

Benteby fungerar på så sätt att ”(…) det för de högsta cheferna finns en så kallad Long Term 
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Incentive Plan där givet viss långsiktig utveckling en utbetalning sker via Nordeaaktier”. 

Belöningarna sätts alltså för det första systemet för en större grupp, medan det för chefer 

snarare handlar om individuella belöningar.  

 

Enligt Anders Benteby verkar de belöningar, vilka vid framgång kan falla ut, som en 

motivationsfaktor för de anställda. Anders Benteby menar att det inom Nordeakoncernen även 

används olika former av motivationshöjare, såsom utbildningar för de anställda samt intern 

och extern praktik. På frågan huruvida den form av belöningar som används inom Nordea är 

nödvändig eller ifall motivationen skulle kunna bibehållas enbart genom feedback, svarar 

Anders Benteby att det säkerligen hade kunnat ge viss effekt med endast feedback. Benteby 

menar dock att det är just kopplingen mellan styrverktygen som genererar den högsta formen 

av motivation hos de anställda på Nordea. 

 

4.2.4	  Kopplingen	  mellan	  det	  balanserade	  styrkortet	  och	  belöningssystemet	  
När belöningssystemet 2002 kopplades ihop med det balanserade styrkortet sågs det inom 

Nordeakoncernen som en självklarhet då ”(…) vi ville koppla ihop önskat beteende med 

styrning mot våra långsiktiga mål” (Anders Benteby). Vidare berättar Anders Benteby att 

kopplingen dock inte skedde direkt för hela koncernen, utan genomfördes stegvis ned i 

organisationen och de olika chefsnivåerna. Det var först 2005 som Nordea nådde hela vägen 

ner till kontorsnivå och kopplingen de två styrverktygen emellan genomsyrade hela 

koncernen. Informationen om kopplingen de två styrverktygen emellan spreds via chefer samt 

via utbildningspaket på Nordeas intranät. 

 

Samtliga belöningssystem, det vill säga vinstandelsstiftelsen, Variable Salary Part samt Long 

Term Incentive Program är mer eller mindre kopplade till de balanserade styrkorten. Huruvida 

belöningssystemen är kopplade till balanserade styrkort på koncernnivå, enhetsnivå eller 

individnivå beror på vilket av belöningssystemen det tittas på. 

 

Beroende på vilket belöningssystem som granskas kommer det finnas en åtskillnad i hur 

belöningarna beräknas. Processen där Nordeakoncernen kopplar belöningen till det 

balanserade styrkortet utgår enligt Anders Benteby från såväl de koncerngemensamma 

KPI:erna som de enhetsspecifika och de individuella KPI:erna i respektive balanserade 

styrkort. De koncerngemensamma KPI:erna viktas, utifrån en bestämd procentsats, mot den 
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maximala bonussumman. För de individuella styrkorten bestäms viktningen och 

procentsatserna av de närmsta cheferna, som tillsammans med den enskilde underchefen 

fastslår vilka individuella mål som ska ingå i det individbaserade balanserade styrkortet. I alla 

tre belöningssystemen finns det nivåer, tröskelvärden, som måste överstigas innan en 

utdelning av belöning kan bli aktuell. Dessa tröskelvärden skiljer sig åt beroende på vilken 

belöningsformen är. Vidare skiljer det sig åt vilket eller vilka mål som utgör tröskelvärde och 

i vilket balanserat styrkort tröskelvärdet återfinns. En annan skillnad som återfinns i de olika 

belöningssystemen är att i vissa fall måste ett specifikt tröskelvärde nås för att belöning ska 

bli aktuell. I andra fall är det flera mål med tröskelvärden som ligger till grund för belöning, 

där belöning sker för de mål där tröskelvärdet uppnåtts. 

 

Vid belöning tenderar det finansiella perspektivet i det balanserade styrkortet att vara det 

perspektiv som ges störst utrymme. Detta är något Anders Benteby motiverar med att det är 

”Kopplingen till ett faktiskt resultat som de facto ska säkerställa att det skapas en tillräcklig 

vinst för att täcka bankens behov av finansiering, utdelning till ägarna och incentive till 

personal”. Anders Benteby medger att det finns risk att de anställda i sitt dagliga arbete 

lägger större fokus på att uppnå de mål som ryms i det finansiella perspektivet, men genom att 

använda en blandning av hårda och mjuka KPI:er försöker Nordea undgå detta. 

 

Anders Benteby upplever kopplingen till det balanserade styrkortet som något positivt, då det 

på grund av de egenskaper styrkortet har medför en bättre balans i vad som belönas. Benteby 

menar att en fördel är att Nordea ”de facto har en balans mellan de olika typerna av styrtal 

och på så sätt säkerställer en långsiktighet i de investeringsprogram som ingår som KPI, 

samt kund- och medarbetarnöjdhet som mäts över tid”. En nackdel med systemet är dock att 

det trots styrkortets långsiktiga mål även finns en risk att fokus läggs på de mer kortsiktiga 

finansiella målen, då de ”kan ge kortsiktig finansiell stimulans” (Anders Benteby). 
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4.3	  Sammanfattande	  tabell	  avseende	  Lunds	  Energikoncernen	  och	  Nordea	  
 

 
 Lunds Energikoncernen Nordea 

Införande av det balanserade 
styrkortet 2000 2002 

Antal perspektiv i det 
balanserade styrkortet 5 4 

Varför infördes det balanserade 
styrkortet? 

Ville ha både finansiella och 
icke-finansiella styrtal 

Bättre balans mellan finansiella 
och icke-finansiella styrtal 

Nivå i organisationen: Koncernnivå och bolagsnivå Koncernnivå, enhetsnivå och 
individnivå 

Belöningssystemets syfte: Resultatdelning Vinstdelning och 
motivationsförstärkare 

Koppling mellan det 
balanserade styrkortet och 
belöningssystem 

Ja Ja 

Kopplingen skedde år: 2008 2002 

Gäller kopplingen för alla 
nivåer i organisationen? Ja Ja, men på olika vis. 

Finns alla perspektiv i det 
balanserade styrkortet med i 
belöningsunderlaget? 

Ja Ja 

Är alla perspektiv lika viktade i 
belöningsunderlaget? Nej Nej 

Tabell för jämförelse av Lunds Energikoncernen samt Nordea. 
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5.	  Analys	  
	  

	  

Kapitlet kommer att analysera det som framkom i empirin. Fallföretagen kommer att 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 3. Vidare kommer likheter 

och skillnader mellan de båda fallföretagen att belysas. 

 

5.1	  Det	  balanserade	  styrkortet	  –	  en	  introduktion	  
 

Den främsta anledningen till att Lunds Energikoncernen och Nordea valde att arbeta med det 

balanserade styrkortet är, såsom Kaplan och Norton (1992) förklarar, att det inte endast mäter 

hur det går för företaget rent finansiellt, utan att det även tar hänsyn till icke-finansiella 

värden. Genom att införa det balanserade styrkortet ville de två fallföretagen att blicken lyftes 

från det finansiella perspektivet för att även ta hänsyn till andra aspekter såsom kunder, de 

anställdas lärande samt effektivisering av processer inom respektive koncern. 

 

Nordea strävade efter att implementeringen skulle få strategin att verkligen ta fäste i hela 

organisationen, för att därigenom skapa ett helhetstänk bland de anställda. Detta är även något 

som tillhör Kaplan och Nortons (1999)  grundtanke, där visionen och strategin ska ligga till 

grund för det balanserade styrkortet och där det balanserade styrkortet ska generera ett 

helhetstänk. Genom arbetet med det balanserade styrkortet har visionen och affärsidén kunnat 

kommuniceras ut till de anställda även på Lunds Energikoncernen och det har skapats en 

helhetssyn. Denna aspekt tar också Kaplan och Norton (1993) upp, då de menar att 

medarbetarna kan få en förståelse kring vad som anses viktigt att eftersträva utefter vad som 

framkommer i det balanserade styrkortet. 

 

Inom litteraturen föreligger ingen självklar kongruens kring hur många mått som bör 

återfinnas i det balanserade styrkortet. Medan Kaplan och Norton (1999) samt Hallgårde och 

Johansson (1999) rekommenderar cirka 15 till 20 mått, uppger Olve et al. (1999) inte något 



	   Det	  balanserade	  styrkortet	  och	  belöningssystem	  	  
–	  En	  studie	  om	  kopplingen	  däremellan	  

	  
	  

	  

50	  
	  

precist antal mått som bör finnas med i det balanserade styrkortet. Vad gäller fallföretagen så 

innehar Nordea 10 mått i det koncerngemensamma balanserade styrkortet, medan det inom 

respektive affärsområde kan förekomma fler mått. För Lunds Energikoncernen förekommer, 

precis som för Nordea, fler mål i dotterbolagens egna styrkort än i det koncerngemensamma. 

Här återfinns nio mål i det koncerngemensamma, medan det i bolagens är flera och antalet 

mål varierar även mellan de olika bolagen. Görs en jämförelse med teorin kan det konstateras 

att Hallgårde och Johansson (1999) menar på att det bör finnas fler mått i toppen av 

organisationen för att sedan bli färre mått längre ner i organisationen. I båda fallföretagen är 

det dock precis tvärtom, då det längre ner i organisationerna förekommer fler mått än vad det 

gör på koncernnivå. Lunds Energikoncernen vill mena att detta beror på att bolagen inom 

koncernen har skilda verksamhetsinriktningar och att bolagen därför lägger till de mått som 

bäst utvärderar den specifika verksamheten. 

 

5.2	  Perspektiven	  i	  det	  balanserade	  styrkortet	  
 

Det ursprungliga balanserade styrkortet består av fyra perspektiv; det finansiella, kund, 

interna processer samt lärande (Kaplan & Norton, 1992). Nordea innehar dessa fyra 

perspektiv, medan Lunds Energikoncernen använder sig av fem perspektiv. Ett tillägg av 

ytterligare ett perspektiv är enligt Olve et al. (1999) inte en helt ovanlig addering till det 

balanserade styrkortet. Förutom de ursprungliga perspektiven som Kaplan och Norton (1992) 

presenterade har Lunds Energikoncernen ett som benämns personal, vilket syftar till att 

säkerställa att organisationen är attraktiv som arbetsgivare. Vid närmare undersökning av 

Lunds Energikoncernens koncerngemensamma balanserade styrkort påvisas att det egentligen 

inte rör sig om ytterligare ett perspektiv, utan snarare en uppdelning av det ursprungliga 

lärandeperspektivet till ett personalperspektiv och ett förnyelseperspektiv. 

 

Den främsta anledningen till att de båda koncernerna valde att arbeta med det balanserade 

styrkortet var, som nämnts, att de ville att de mål deras anställda skulle jobba utefter i sitt 

dagliga arbete inte enbart skulle vara av finansiell karaktär. Isoleras det balanserade 

styrkortsarbetet ifrån belöningarna upplever båda koncernerna att det balanserade styrkortet 

verkligen fyller en funktion i det hänseendet. Inom Lunds Energikoncernen talar 

respondenterna om att fokus läggs på att de vill uppfattas som en bra arbetsgivare av sina 

anställda och att alla ska trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Detta är mål vilka ryms inom 
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de två perspektiv som Lunds Energikoncernen benämner personal samt förnyelse och 

utveckling, mål som Kaplan och Norton (1999) benämner som ett enda och i deras 

ursprungliga modell går under namnet lärandeperspektivet.  

 

Inom Nordea upplevde vi från respondenten inte att det fanns ett lika uttalat mjukt mål vilket 

eftersträvas inom ett specifikt perspektiv, likt det görs inom Lunds Energikoncernen. Dock är 

de, i det utbildningsmaterial de anställda fått ta del av för att bredda sina styrkortskunskaper, 

noggranna med att poängtera att alla inom koncernen måste jobba kring samtliga perspektiv 

för att koncernen ska nå framgång och nå överensstämmelse med sin strategi.  

 

5.3	  Generellt	  eller	  individanpassat	  balanserat	  styrkort	  
 

Inom Nordea finns olika balanserade styrkort inom de olika affärsenheterna - individuella 

balanserade styrkort för vissa chefer i koncernen samt ett styrkort vilket är gemensamt för 

hela koncernen. Nilsson et al. (2011) tar inte ställning för huruvida individuella eller 

gemensamma balanserade styrkort är att föredra, utan anser att beslutet måste anpassas till 

situationen. Även Lunds Energikoncernen arbetar med ett för koncernen gemensamt 

balanserat styrkort, vilket tar upp huvuddragen för vad koncernen som helhet bör uppnå. De 

enskilda bolagen inom koncernen har specifika balanserade styrkort, men dessa går inom 

koncernen inte ända ner på individnivå likt det gör inom Nordea.  

 

 

5.4	  Uppföljning	  och	  utvärdering	  av	  det	  balanserade	  styrkortet	  	  
 

Werner et al. (2011) poängterar vikten av att uppföljning görs på de anställdas prestationer 

genom feedback och konstruktiv kritik. Inom Nordea utförs den här typen av uppföljning 

ända ner på kontorsnivå en gång i kvartalet, medan det inom Lunds Energikoncernen sker 

löpande under året genom olika avdelningsmöten. Under uppföljningsmötena jämförs inom de 

två koncernerna hur väl de presterat i förhållande till tidigare satta mål samt hur de ska gå till 

väga för att bli ännu bättre - ett tillvägagångssätt som stämmer väl överens med det Hallgårde 

och Johansson (1999) förespråkar. 
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Utöver ovan nämnda möten kan de anställda på respektive bolag, genom att logga in på sitt 

intranät, följa det balanserade styrkortsarbetet genom hastighetsmätare från vilka de kan 

utläsa hur de ligger till i förhållande till uppsatta mål. Vad gäller uppdatering av mått, det vill 

säga sättande av nya mått samt ändring av målnivåer inom respektive mått, så sker det i de 

båda koncernerna en gång om året.  

 

5.4.1	  Orsak-‐verkan-‐samband	  
Kaplan och Norton (1999) belyser problematiken kring att mäta uppfyllelse av mål vilka är en 

del av en övergripande satsning samt mål vilka utfaller först på lång sikt. Lösningen på 

problemet finner de i avancerade formler samt orsak-verkan-sambandet och Echo 

Engineering. Formlerna går vi, vilket vi tidigare nämnt, inte in på, men orsak-verkan-

sambandet är ett utmärkt verktyg för att få en bild av huruvida en satsning har burit frukt eller 

ej.  

 

Nordea lägger vikt vid att ingjuta förståelse hos de anställda för hur perspektiven hör ihop och 

hur en satsning kan ge utslag i flera olika perspektiv. De lägger, som nämnts tidigare, inte 

uttalat större fokus på något av perspektiven i det isolerade balanserade styrkortsarbetet, men 

är väldigt noggranna med att poängtera att fundamentet för ett lyckat balanserat 

styrkortsarbete läggs i lärandeperspektivet och illustrerar det hela med en bild över ett träd 

vilket slagit rötter i det nämnda perspektivet.  

 

Denna illustration är en direkt bearbetning av det tankesätt vilket Kaplan och Norton (1999) 

benämner Echo Engineering (se bild 3). Enligt Echo Engineering leder en satsning i 

lärandeperspektivet, i form av exempelvis ökad moral eller större kunskap hos de anställda, 

genom en vandring genom samtliga perspektiv till ett gynnsamt finansiellt utfall. Nordea har 

istället valt att illustrera det här tankesättet genom ett träd vars rötter tar fart i 

lärandeperspektivet, för att sedan vandra upp längs med stammen och till slut skörda frukten i 

kronan i form av finansiella resultat.  
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5.5	  Belöningssystem	  och	  motivation	  
	  

Lunds Energikoncernen och Nordea använder sig av styrsystem som är inriktade på 

belöningar, vilket är helt i linje med vad Anthony och Govindarajan (2003) anser vara bäst för 

organisationer. Enligt dem motiveras individer av styrsystem som är inriktade på belöningar 

och organisationer bör således använda sig av den sortens styrsystem istället för olika typer av 

bestraffningar. Belöningssystemet hos Nordea består av monetära belöningar och ägarandelar, 

vilka är två av de tre typer av belöningsformer som finns enligt Olve och Samuelsson (2008). 

Nordeas monetära belöningar kan dels utgå i en vinstandelsstiftelse och dels som en bonus för 

chefer i form av en rörlig lön där upp till tre månadslöner kan betalas ut. Ägarandelarna består 

i sin tur av Nordeaaktier som betalas ut till de högsta cheferna vid en tillfredställande 

utveckling i Nordeas Long Term Incentive Plan. Det är med andra ord det som Child (2005) 

benämner som yttre belöningar som används hos Nordea i kopplingen till det balanserade 

styrkortet, då de olika belöningsformerna primärt är förknippade med den position som 

medarbetaren innehar i organisationen. Oavsett vilken belöningsform det blir tal om måste 

individen eller enheten nå upp till ett tidigare satt tröskelvärde likt det Kaplan och Norton 

(1999) förespråkar. 

 

Lunds Energikoncernen använder sig, i kopplingen mellan belöningssystemet och det 

balanserade styrkortet, enbart av en av de tre belöningstyper som Olve och Samuelsson 

(2008) tar upp och företagets belöningssystem är ett resultatdelningssystem som gäller för alla 

anställda i organisationen. Det bygger på ett tröskelvärde i koncernens resultat som måste 

uppnås för att belöning ska utgå och belönar således anställda när fastställda mål har 

uppfyllts. Det är tydligt att belöningssystemet även är viktigt för ledningen i Lunds 

Energikoncernen, då målen måste vara uppfyllda på koncernnivå för att belöning 

överhuvudtaget ska delas ut. Att ledningen på det här sättet visar att de anser styrsystemet 

vara betydelsefullt är enligt Anthony och Govindarajan (2003) viktigt för att även övriga 

medarbetare ska uppfatta det som sådant. Vidare hävdar författarna att respons bör erhållas 

snarast efter en prestation för att måluppfyllelsen ska vara effektiv, men då målen hos Lunds 

Energikoncernen är fastställda på bolagsnivå blir inte detta lika angeläget som ifall de vore 

satta på individuell nivå.  

 

Belöningssystemet inom Lunds Energikoncernen går under namnet resultatdelningssystem, 
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vilket endast är en omskrivning av vad Olve et al. (2003) benämner vinstdelningssystem. Det 

är med andra ord ett system där syftet med belöningen är att sprida eventuell vinst snarare än 

att använda belöningen som ett incitament och motivationshöjare för de anställda. De två 

syftena tar nödvändigtvis inte ut varandra, men det primära syftet är att sprida bolagets vinst 

till de anställda. Denna form av vinstdelningssystem är enligt Olve et al. (2003) ett betydligt 

enklare sätt för en företagsledning att belöna sina anställda än i de fall belöningarna syftar till 

att påverka beteenden hos de anställda.  

 

Hos Nordea upplevs detta faktum inte på samma sätt, då de belöningar som uppstår vid 

framgångar för koncernen verkar motiverande för de anställda enligt Anders Benteby. Detta 

tyder i sin tur på vad Alvesson och Svenningsson (2007) benämner instrumentell motivation, 

eftersom de anställda utför handlingarna för att de leder till en viss belöning. För att maximera 

motivationen hos medarbetare i en organisation hävdar Olve et al. (2003) att belöningarna bör 

individanpassas och det är något som Nordea också gör, dock endast på högre nivåer. I det här 

fallet är det alltså endast chefer som har möjlighet till individuella belöningar, medan 

medarbetare på lägre nivåer får gruppbaserade sådana. Enligt förväntningsteorin har 

motivationsstyrkan inverkan på en individs vilja att utföra en prestation (Alvesson & 

Svenningsson, 2007). Anders Benteby menar att motivationen hos Nordeas medarbetare 

antagligen inte hade varit lika hög om några belöningar inte utgått. Följaktligen bidrar de 

monetära belöningsformerna enligt honom till att de anställdas motivationsgrad blir högre. 

Motivation får enligt Bruzelius och Skärvad (2004) individer att handla på ett visst sätt och 

inom både Nordea och Lunds Energikoncernen används olika typer av motivationshöjare 

utöver de monetära belöningarna. Hos Nordea kan det vara allt från intern och extern praktik 

till utbildningar, medan Lunds Energikoncernen erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till 

vidareutbildning för att bibehålla en hög motivation hos de anställda.   

 

Lunds Energikoncernen reviderar målen i det balanserade styrkortet en gång per år och många 

av dem finns kvar från år till år då de är väsentliga för verksamheten - den enda förändringen 

som eventuellt sker kan vara nivåjusteringar för ytterligare förbättring. På det här sättet skapas 

realistiska och trovärdiga mål, som enligt Nilsson et al. (2011) är nödvändiga för ett effektivt 

belöningssystem. Det faktum att Lunds Energikoncernen inte använder sig av individuella 

belöningar, utan endast en kollektiv sådan, går emot den uppfattning som nämndes ovan, där 

Olve et al. (2003) gör gällande att belöningar bör individanpassas för maximal motivation hos 
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de anställda. I det här fallet kan det dock innebära att risken för ett skadat team-samarbete 

minskar, vilket också hävdas av Pfeffer (1998). 

 

5.6	  Kopplingen	  mellan	  det	  balanserade	  styrkortet	  och	  belöningssystemet	  
 

Både Lunds Energikoncernen och Nordea har sammankopplat belöningssystemet med det 

balanserade styrkortet. Olve et al. (2003) liksom Kaplan och Norton (1999) lyfter fram vikten 

av att dessa båda styrsystem kopplas samman för att det balanserade styrkortet ska få fäste i 

organisationen. Denna tes tycks stämma även i Lunds Energikoncernens fall, då Linn Olsson 

menar att intresset för det balanserade styrkortet och hur måluppfyllelsen ser ut har ökat sedan 

de två styrverktygen kopplades samman. 

 

Lunds Energikoncernen och Nordea har olika former av kopplingar mellan det balanserade 

styrkortet och belöningssystemet. I det teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 3 

diskuteras kring tröskelvärde och Kaplan och Norton (1999) skriver att ett sådant kan sättas 

upp för att säkerställa att vissa lägstanivåer är uppfyllda innan belöning delas ut, samt att det 

bör finnas i samtliga perspektiv.  

 

Både Nordea och Lunds Energikoncernen använder sig av tröskelvärden, där utdelning av 

belöning inte sker ifall tröskelvärdet inte är uppnått. Fallföretagen skiljer sig på ett par punkter 

vad gäller tröskelvärde. Den första skillnaden är att Lunds Energikoncernen endast har ett 

tröskelvärde i koncernens finansiella perspektiv, medan Nordea innehar tröskelvärden i de 

andra perspektiven också och dessutom har tröskelvärden i såväl det koncerngemensamma, 

enhetsspecifika som det individuella balanserade styrkortet. Vidare innehar Nordea tre olika 

belöningssystem där det finns lägstanivåer som måste uppnås i samtliga system.  

 

Lunds Energikoncernens tröskelvärde återfinns i koncernens resultat och en viss procent av 

resultatet ligger till grund för den totala bonussumman. Det är därefter bolagens enskilda 

balanserade styrkort och hur väl målen uppfyllts där som avgör hur stor resultatdelning det 

blir för de anställda. En skillnad gentemot teorin, där Kaplan och Norton (1999) menar att 

tröskelvärde bör finnas i samtliga perspektiv, är att Lunds Energikoncernen endast har ett 

tröskelvärde i koncernens finansiella perspektiv och således inga tröskelvärden i de andra 

perspektiven eller i de enskilda bolagens balanserade styrkort. I Nordea gäller ett 
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vinstdelningssystem för alla och för chefer finns möjlighet till bonus om ett antal KPI:er i de 

balanserade styrkorten (koncerngemensamma, enhetsspecifika samt individuella) når en viss 

nivå, det vill säga ett visst tröskelvärde. Bonus delas med andra ord ut beroende på hur väl de 

nivåer som är satta har blivit uppnådda. Det tredje och sista belöningssystemet som Nordea 

innehar utgår ifrån en Long Term Incentive Program och det är de högsta cheferna som kan få 

utdelning i Nordeaaktier givet långsiktig utveckling. 

 

En aspekt med tröskelvärden som Olve et al. (1999) tar upp är att när tröskelvärdet är nått kan 

det innebära att incitamenten att göra vidare ansträngningar minskar, sett till att nivån för 

belöning är nådd. Olve et al. (1999) skriver dock vidare att bara det faktum att medarbetarna 

är medvetna om att deras prestationer mäts kan vara incitament för fortsatt strävan. Lunds 

Energikoncernen har ett system som är uppbyggt såtillvida att vid ett visst tröskelvärde 

uppstår möjlighet till vinstdelning. Därefter återfinns dock nivåer i resultatet som gör att 

resultatdelningen blir högre procentuellt sett ju bättre resultatet är. 

 

Kaplan och Norton (1999) skriver om viktning av perspektiven i det balanserade styrkortet 

och ett sätt att koppla samman de olika målen i det balanserade styrkortet med 

belöningssystemet är enligt dem att vikta perspektiven och de mål som återfinns däri. På så 

sätt kan sedan en grund för belöning skapas (Kaplan & Norton, 1999). Både Lunds 

Energikoncernen och Nordea använder sig av viktning i sina respektive belöningssystem.  

 

Lunds Energikoncernen innehar ett system där perspektiven är olika viktade - samma 

viktningstal för de olika perspektiven gäller i samtliga bolag inom koncernen - och det 

finansiella perspektivet utgör 68 procent och de andra fyra perspektiven utgör åtta procent 

vardera. Inom varje perspektiv kommer sedan måluppfyllelsen att utvärderas och en 

insamling av vinstdelningsgrundande poäng kommer att ske. För mer ingående detaljer 

hänvisas till avsnitt 4.1.4. I Nordea återfinns det också viktning av de olika perspektiven i 

termer av att det finansiella perspektivet tenderar att viktas högre än de andra perspektiven. 

Anledningen till att både Lunds Energikoncernen och Nordea väljer att lägga större fokus på 

det finansiella perspektivet är för att det finansiella resultatet måste vara tillfredsställande 

innan belöning delas ut. 
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5.6.1	  Inför	  implementering	  av	  sammankopplingen	  
Vad gäller implementeringen av sammankopplingen mellan det balanserade styrkortet och 

belöningssystemet så framhåller Kaplan och Norton (1999), Olve et al. (2003) samt Hallgårde 

och Johansson (1999) vikten av att tillämpa försiktighet vid kopplingen. Hallgårde och 

Johansson (1999) tar upp fyra aspekter som är bra att ta i beaktande när belöningssystemet ska 

kopplas samman med det balanserade styrkortet. Varken Kaplan och Norton (1999) eller Olve 

et al. (2003) nämner exakta tidpunkter för när en implementering är lämplig. Hallgårde och 

Johansson (1999) menar att det balanserade styrkortet ska ha använts i minst ett år innan det 

kopplas samman med belöningssystemet. Detta för att det balanserade styrkortet och de mått 

som finns däri ska ha hunnit utvärderas så att de inte är felaktiga och därmed leder till 

felaktiga belöningar (Hallgårde och Johansson, 1999). 

 

Lunds Energikoncernen införde det balanserade styrkortet år 2000 och sammankopplingen 

med resultatdelningssystemet skedde först år 2008. Nordea, å andra sidan, införde det 

balanserade styrkortet år 2002 och samma år kopplades det även samman med 

belöningssystemet, dock i mindre skala högre upp i organisationen. Sedan 2005 har 

kopplingen börjat gälla fullt ut, vilket inneburit att koncernen hunnit bekanta sig med 

arbetssättet kring det balanserade styrkortet innan det blev fullskaligt. 

 

När det gäller medarbetarnas möjlighet att påverka målen i det balanserade styrkortet, vilket 

Hallgårde och Johansson (1999) talar om, så var de anställda inom Lunds Energikoncernen 

vid introduktionen av styrverktyget aktiva och till viss del delaktiga i den processen. Inom 

Nordea är det främst chefer som har möjlighet att påverka målen i sina individuella 

balanserade styrkort. 

 

Hallgårde och Johansson (1999) poängterar att sammankopplingen mellan de båda 

styrverktygen bör införas i mindre skala och detta är precis vad Nordea har gjort. Lunds 

Energikoncernen valde att inte starta med ett pilotprojekt först, utan genomförde istället 

sammankopplingen på en gång. Detta är något som går emot det som förordas av Hallgårde 

och Johansson (1999), då en organisation, vilken använder pilotprojekt före 

implementeringen, minimerar risken för att fel i de två styrverktygen får effekter för hela 

organisationen.  
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Den sista punkten som tas upp av Hallgårde och Johansson (1999) är vikten av att kopplingen 

mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet baseras på tydlighet, då det ska vara 

lätt för de anställda att förstå på vilken grund belöningar delas ut. Inom båda koncernerna har 

det tydligt kommunicerats ut hur kopplingen mellan belöningssystemet samt det balanserade 

styrkortet ser ut för att det på så vis ska vara förståeligt för de anställda.  

 

5.6.2	  Vinstdelningssyfte	  eller	  incitamentssyfte?	  
Den bakomliggande tanken med Lunds Energikoncernens belöningar är att de ska fördela ut 

resultatet, således vinstdelning där det balanserade styrkortet används för att mäta och 

balansera målen i de olika perspektiven (Olve et al., 2003). Även Nordea har ett 

belöningssystem som fungerar som ett vinstdelningssystem, men koncernen innehar också ett 

bonussystem där de olika balanserade styrkorten ligger till grund för belöning. Vidare 

kopplades det balanserade styrkortet och belöningssystemet samman hos Nordea för att 

beteenden skulle sammanfalla med de långsiktiga målen - med andra ord i incitamentssyfte. 

 

5.6.3	  Kombination	  av	  orsaks-‐	  och	  resultatmått	  
Då respondenterna från Lunds Energikoncernen inte delgav dotterbolagens balanserade 

styrkort och inte vill att specifika mål i det gemensamma balanserade styrkortet publiceras 

kan vi inte utifrån dem gå in på vilka mått som klassas som orsaks- eller som resultatmått. 

Vad som dock kan konstateras är att det i koncernens balanserade styrkort finns en bra 

blandning av de två typerna av mått, vilket enligt Ittner et al. (2003) och Olve et al. (2003) bör 

eftersträvas.  

 

I Nordeas styrkort för regionen Västra Uppland, vilket är det balanserade styrkortet vi har fått 

ta del av från Nordea och som återfinns i appendix, utläses att det innehåller sammanlagt 22 

mått samt att det enbart speglar måtten från det finansiella perspektivet och kundperspektivet. 

Enligt Olve et al. (2003) representerar måtten från de två perspektiven resultatmått och 

speglar inte den kombination av mått vilket förespråkas av Ittner et al. (2003).  

 

5.6.4	  Suboptimering,	  silotänkande	  och	  free-‐riders	  

Enligt Olve et al. (2003) är det viktigt att belöningssystemet analyseras utifrån hur det 

påverkar medarbetarnas förhållningssätt till arbetet, för att minska risken för suboptimering 
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och silotänkande. I Lunds Energikoncernen och Nordea används alla delar av det balanserade 

styrkortet för att generera ett helhetstänk, vilket Kaplan och Norton (1992) menar minskar 

risken för suboptimering då det balanserade styrkortet kommer att ge utslag i måluppfyllelsen 

ifall alla perspektiven inte bearbetas. Däremot är inte perspektiven i det balanserade styrkortet 

lika viktade i belöningssystemet vare sig hos Nordea eller hos Lunds Energikoncernen. 

 

Vad gäller risken för silotänkande förekommer det i Lunds Energikoncernen ett tröskelvärde i 

koncernens resultat, vilket innebär att samtliga enskilda bolag inom koncernen måste se till 

koncernens resultat för att ha möjlighet till resultatdelning och därmed inte endast kan se till 

sig själva. Hos Nordea återfinns det möjlighet till belöning utifrån koncerngemensamma, 

enhetsspecifika samt individuella balanserade styrkort. Detta medför att det, till skillnad från 

Lunds Energikoncernen, inte endast är koncernens resultat som ligger till grund för belöning, 

utan även enhetens samt individens resultat är bonusgrundande. Risken för silotänkande kan 

därav uppkomma. 

 

Olve et al. (2003) diskuterar kring opportunism, det vill säga att anpassning sker efter rådande 

situation, och hur det påverkar medarbetarnas strävan efter att uppnå målen i det balanserade 

styrkortet. Trots att det är det finansiella perspektivet som till största delen ligger till underlag 

för vinstdelning, upplever respondenterna hos Lunds Energikoncernen inte att medarbetarna 

har fokuserat på att uppfylla målen i det perspektivet mer än målen i de andra perspektiven. 

Dock sägs även att det är resultatet som det fokuseras på med tanke på viktningen. Även hos 

Nordea tenderar det finansiella perspektivet vara viktat högst, men genom att blanda 

finansiella och icke-finansiella mål så försöker Nordea minska risken för att de anställda ska 

lägga större fokus på de finansiella målen. 

 

En annan form av handlingssätt som kan uppstå vid belöningar är free-riders (Olve & 

Samuelsson, 2008). Då båda företagen innehar ett vinstdelningssystem som gäller alla, är det 

möjligt att vissa medarbetare drar nytta av att andra arbetar hårdare och tar större ansvar. 

Däremot innehar Nordea även bonusar för chefer och dessa bonusar beror dels på hur väl 

målen uppfyllts i de balanserade styrkorten samt dels på hur den långsiktiga utvecklingen ser 

ut. Genom det här systemet där det tas hänsyn både till koncernen, enheter samt det 

individuella borde risken för free-riders vara liten. 
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6.	  Resultatdiskussion 
 

 

I det avslutande kapitlet kommer reflektioner kring vad som tidigare framkommit i studien att 

diskuteras. Det som kommer att avhandlas är hur kopplingen mellan det balanserade 

styrkortet och belöningssystemen ser ut. 

 

6.1	  Slutsats	  
	  

I den här studien har det framkommit att det balanserade styrkortet används för att rikta fokus 

mot både finansiella och icke-finansiella mått hos de två fallföretag som studerats. Det 

finansiella perspektivet har i kopplingen mellan det balanserade styrkortet och 

belöningssystemet på ett tydligt sätt viktats högre än de andra perspektiven i det balanserade 

styrkortet. Detta leder till en diskussion kring huruvida syftet med det balanserade styrkortet 

uppfylls när det i belöningssystemet inte återfinns samma fokus på samtliga perspektiv som 

det gör i det isolerade arbetet med det balanserade styrkortet.  

 

En fråga som uppkommer är hur medarbetare förhåller sig till det faktum att 

belöningssystemet fokuserar mer på det finansiella perspektivet, medan det balanserade 

styrkortet, isolerat från belöningssystemet, fokuserar på helheten i organisationen. Ett 

belöningssystem som används i syfte att motivera medarbetare bör få dem att rikta fokus mot 

det finansiella resultatet, då det är detta som utger mest belöning. Ett fokus likt detta kan 

följaktligen medföra en ökad risk för att resterande perspektiv i det balanserade styrkortet 

prioriteras bort.  

 

Vid måluppfyllelse i det finansiella perspektivet bör fokus rimligtvis flyttas till de återstående 

perspektiven, för att även där uppnå de mål som fastställts. Vi upplever att det kan finnas risk 

för suboptimering när belöningssystemet är uppbyggt kring viktade värden. Det kommer 

däremot vid utvärdering av måluppfyllelsen framkomma vilka mål som inte har uppnåtts och 
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på så sätt möjliggörs en analys av utfallet, vilket kan tänkas reducera suboptimering. Detta 

eftersom de anställda är medvetna om att uppföljning av måluppfyllelsen genomförs och 

incitamenten för att bete sig på det sätt som önskas av arbetsgivaren därför ökar. 

 

Kopplingen mellan belöningssystemet och det balanserade styrkortet ser olika ut hos de två 

fallföretagen. I Lunds Energikoncernen finns belöningssystemet främst i resultatdelningssyfte, 

medan det hos Nordea finns både för vinstdelning men också för att motivera medarbetarna. 

Då det grundläggande syftet med belöningssystemen skiljer sig åt mellan fallföretagen anser 

vi det inte besynnerligt att systemen är uppbyggda på olika sätt i de två koncernerna. Ett 

gemensamt resultatdelningssystem, likt det som tillämpas av Lunds Energikoncernen och som 

berör alla medarbetare, medför ett antagande om att behovet av exempelvis individuella 

balanserade styrkort är mindre. Detta till skillnad från Nordea, där behovet bör vara större 

med tanke på de individuella belöningar som utgår. 

 

Vid en sammankoppling av det balanserade styrkortet och belöningssystemet finns 

möjligheten att sätta upp tröskelvärden. Olve et al. (1999) nämner att en risk med 

tröskelvärden är att när tröskeln väl är nådd kan incitamenten att fortsätta sträva efter 

förädling av resultatet minska eftersom nivån för belöning är nådd. Detta kan jämföras med 

hur Lunds Energikoncernen har valt att arbeta kring tröskelvärden och nivåer i resultatet. 

Genom att, likt Lunds Energikoncernen, inneha ett tröskelvärde för resultatet och därefter ha 

olika nivåer för hur stor resultatdelningen procentuellt sett blir, tror vi att risken för att de 

anställda slutar sträva efter att göra ett ännu bättre resultat minskar. Detta då det finns 

ytterligare incitament, genom att procentsatsen för resultatdelning blir högre och därmed 

resulterar i ett högre belopp. Vi anser att detta leder till att Lunds Energikoncernen kommer 

runt ovan nämnda incitamentsproblem.  

 

Det poängsystem som används hos Lunds Energikoncernen anser vi vara väl genomarbetat 

och pedagogiskt för de anställda, då det är uppbyggt på ett tydligt sätt och är väl 

kommunicerat ut i organisationen. Vidare finns det en tydlig koppling med att resultatdelning 

endast utges för det som faktiskt är presterat - är fastställda mål inte uppnådda kommer 

resultatdelning inte heller att utgå för dessa. Detta tycker vi stärker förtroendet för systemet, 

då resultatdelning inte kommer att utgå för något som inte är uppfyllt. 
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Lund Energikoncernens resultatdelnings- och tröskelvärdessystem upplevs dock inte som 

felfritt från vår sida, då de ännu inte funnit ett tillvägagångssätt vilket bibehåller en hög 

motivationsnivå hos de anställda även efter att det tidigt på året framkommit att nivån för 

tröskelvärde inte kommer att kunna uppnås. Ytterligare en aspekt, vilken kan upplevas som ett 

problem med Lunds Energikoncernens resultatdelningssystem, är att hänsyn inte kan tas till 

de enskilda bolagens framgångar i perioder då koncernen inte går fullt så bra. Vi tror ett 

sådant system kan minimera risken för silotänkande mellan de olika bolagen. Det kan dock 

även bidra till att anställda, vilka arbetat för framgångsrika resultat i de enskilda bolagens 

balanserade styrkort, inte premieras och eventuellt kan tappa motivation inför nästkommande 

år. 

 

Systemen för belöning utifrån prestationer i balanserade styrkort skiljer sig åt i de två 

koncernerna, vilket också tidigare nämnts. Inom Nordea har alla enheter och affärsområden, 

likaså vissa chefer, egna balanserade styrkort. Motivationen tror vi främjas på detta sätt, då de 

anställda tydligare kan utläsa och utvärdera sina enskilda prestationer utifrån sitt balanserade 

styrkort och belönas individuellt eller i mindre grupper utifrån måluppfyllelsen. Ur en 

motivationsaspekt anser vi att det är att föredra, då motivationen är en betydande faktor i den 

anställdes dagliga arbete. Med den ökade motivationen följer dock risken för att silotänkande, 

vilket vi anser Lunds Energikoncernen kan kringgå med sitt system, uppkommer hos Nordea.  

 

Det eventuella problem med free-riders som tas upp i teoriavsnittet tror vi kan drabba både 

Nordea och Lunds Energikoncernen. Då det i båda organisationen återfinns ett 

vinstdelningssystem som inte går ner på individuell nivå, finns det en risk för att vissa 

medarbetare tar del av andras prestationer. Vi tror att detta är något som är svårt att komma 

ifrån med nyss nämnda vinstdelningssystem. Nordea tillämpar, utöver vinstdelningssystemet, 

specifikt anpassade belöningssystem för medarbetare på högre nivåer och ser på så sätt till att 

risken för free-riders minskar. Genom den här typen av belöningssystem är det svårare för en 

individ att utnyttja framgångar i gruppen den är del av, då det även krävs att denne själv utför 

någon form av prestation för att erhålla belöning. Vi anser att Nordea på detta sätt minimerar 

risken för free-riders. 
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6.2	  Egna	  reflektioner	  
 

Under uppsatsskrivandets gång har en rad tankar väckts kring varför det balanserade 

styrkortet nått sådan framgång samt hur dess koppling till belöningssystem ser ut. Nedan 

redogörs för ett par av dem. 

 

En tanke vilken vuxit fram under skrivandets gång är huruvida respondenternas syn på 

splittringen mellan fokus i det isolerade balanserade styrkortsarbetet och skedet då belöningen 

kopplas till prestationerna i respektive balanserade styrkort upplevs som ett problem eller inte. 

Vår tolkning är att respondenterna ibland tycks utgå ifrån ett resonemang där de anställda är 

medvetna om vad som anses vara koncernens bästa och inte genom sitt eget beteende vill 

äventyra dess välmående. Så behöver dock inte alltid vara fallet och vi ställer oss därför 

frågande till ett sådant resonemang. Människor kan ha olika anledningar till varför de går till 

arbetet och orsaken behöver inte alltid vara att de vill nå de mål som finns i företagets 

balanserade styrkort, utan kan också vara att de enbart vill erhålla lön och så mycket belöning 

som möjligt. Företag bör med andra ord inte utgå ifrån att anställda främst fokuserar på vad 

som är mest gynnsamt för företaget, utan bör istället vara beredda på att anställda även kan 

inneha många andra former av incitament till varför de väljer att arbeta. 

 

Ett resonemang kan även föras kring vilka av de båda fallföretagen som har kommit längst i 

arbetet med kopplingen mellan det balanserade styrkortet samt belöningssystemet. Vad gäller 

Nordea så innehar de kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet 

både för vinstdelning och för att beteenden hos medarbetarna ska stämma överens med de 

långsiktiga mål som Nordea har. Kopplingen mellan det balanserade styrkortet och 

belöningssystemet har funnits längre hos Nordea än hos Lunds Energikoncernen, vilket kan 

innebära att de har kommit längre i arbetet med sammankopplingen. Nordea valde även att 

införa kopplingen i liten skala först för att därefter successivt låta den gälla för alla som skulle 

beröras av kopplingen. Något som vi tycker talar för att Nordea har kommit långt i sitt arbete 

med kopplingen mellan det balanserade styrkortet och belöningssystemet är att de har 

balanserade styrkort som återfinns på individuell nivå. Detta innebär att individens insats 

kommer att påverka hur stor belöningen blir och därmed kommer medarbetaren att ha 

möjlighet att påverka sitt beteende och därmed även till viss del hur stor belöningen kan 

komma att bli. 
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Det som talar för att Lunds Energikoncernen har kommit längst i sitt arbete med kopplingen 

mellan det balanserade styrkortet samt belöningssystemet är att de har ett väldigt tydligt och 

välstrukturerat system för hur resultatdelningen kan komma att se ut. Då det är fråga om 

resultatdelning kan det diskuteras kring ifall Lunds Energikoncernen därmed inte behöver gå 

ner på individuell nivå, utan om det istället är tillräckligt att stanna på koncernnivå respektive 

bolagsnivå? Det som talar för detta är att det inom de enskilda bolagen kommer vara lika 

förutsättningar för samtliga anställda och därmed kommer den sammanlagda prestationen att 

belönas. Detta tror vi kan tänkas gynna samarbete mellan medarbetarna i organisationen då de 

tillsammans strävar efter att uppnå målen i det balanserade styrkortet. Det som talar emot är 

att den enskilde medarbetaren inte kommer att i lika hög utsträckning kunna påverka storleken 

på sin del av resultatdelningen som fallet hade varit med individuella balanserade styrkort. 

Men då Lunds Energikoncernens syfte främst är resultatdelning och inte i grunden används i 

motiverande syfte för de anställda är det möjligt att det är fullt tillräckligt att grunden för 

resultatdelning ligger i koncernens samt det enskilda bolagets balanserade styrkort. 

 

Då vår uppfattning är att de bakomliggande faktorerna till kopplingen mellan det balanserade 

styrkortet och belöningssystemet skiljer sig åt mellan Nordea och Lunds Energikoncernen är 

det svårt att säga vem som har kommit längst i sitt arbete med kopplingen mellan de båda 

styrverktygen. Eftersom förutsättningar skiljer sig åt, anser vi det heller inte konstigt att 

arbetet kring kopplingen skiljer sig åt. 

 

Vidare kan skillnaderna som framkommit mellan dels teori och empiri och dels mellan de 

båda fallföretagen diskuteras. En tänkbar förklaring till varför teori och empiri i vissa 

avseenden skiljer sig åt, kan vara att det är problematiskt att applicera teorin på alla former av 

företag och marknader som existerar. Vi upplever att det kan finnas svårigheter i skapandet av 

ett styrverktyg som är generellt och kan appliceras på alla organisationer vilka innehar olika 

förutsättningar. Teori och empiri kommer därför att skilja sig åt, eftersom korrigering av det 

som förespråkas i teorin måste göras för att passa det enskilda företaget. Detta kan därför 

tänkas förklara varför fallföretagen i den här uppsatsen skiljer sig åt i olika avseenden. 

 

På grund av att de både i Lunds Energikoncernen och hos Nordea har valt att vikta det 

finansiella perspektivet högre i belöningsskedet kan ett resonemang föras kring huruvida de 

två bolagens viktningar på något sätt står i strid med grundtankarna med det balanserade 
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styrkortet. En av Kaplan och Nortons grundtankar vid introduceringen av det balanserade 

styrkortet var att det genom en tillämpning ska leda till att hänsyn tas till såväl finansiella som 

icke-finansiella mått. Grundtankar vilka vi, såväl som våra respondenter, upplever har 

uppnåtts i respektive bolag i det isolerade arbetet med det balanserade styrkortet.  

 

När prestationerna sedan kopplas i belöningsskedet får det finansiella perspektivet störst 

utrymme, ett tillvägagångssätt vilket konfunderar uppsatsförfattarna. Ur en aspekt är det 

märkligt att ett så pass utpräglat fokus läggs på just ovan nämnda perspektiv då de andra 

perspektiven tillsammans, genom orsak-verkan-sambandet, leder fram till just gynnsamma 

finansiella resultat och därför bör viktas lika högt i belöningsskedet. En av Kaplan och 

Nortons grundtankar var, som nämnts, just att lika stor kraft ska läggas på samtliga fokus. Å 

andra sidan belönas faktiskt samtliga perspektiv indirekt vid fokus på det finansiella då 

prestationerna i de andra perspektiven på kort och lång sikt leder fram till just ett önskvärt 

finansiellt resultat.  

Oavsett vilken ställning som tas i stycket ovan, om fokuseringen på det finansiella 

perspektivet i belöningsskedet tycks vara orimlig eller inte, kan det konstateras att de två 

koncernernas tillvägagångssätt inte är felaktiga. Denna åsikt bottnar i att de två koncernerna 

trots allt är aktiebolag, vars syfte i grund och botten är att generera vinst och genom en god 

avkastning tillfredsställa sina aktieägare. Det här innebär att fokus på det finansiella 

perspektivet i belöningsskedet, sett utifrån företagsform och dess syfte i sig, inte är felaktigt, 

men huruvida det överensstämmer med grundtankarna i det balanserade styrkortet är öppet för 

diskussion.  
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