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Sammanfattning 
 
Titel  Balanced Scorecard som bas för belöningssystemet – En studie på 
  SCA Packaging Sweden 
Kurs  4FE03E, 30 hp 
 
Författare Birsen Moutalib och Edlira Sinani 
Handledare Pia Nylinder 
Examinator Lars-Göran Aidemark 
 
Nyckelord BSC, Balanced Scorecard, perspektiv, belöningssystem, belöningar,  

motivation, koppling 
 

Bakgrund Företag som har utvecklat ett BSC med finansiella mått, mått för 

interna processer, kundtillfredsställelse samt innovations-och 

inlärningsförmåga, har en grund för ett välfungerande styrsystem och 

bör därför utgå från denna som bas för belöningssystemet. I syfte att få 

belöningssystemet att bli en integrerad del i företags 

verksamhetsstyrning bör Balanced Scorecard användas som bas för 

belöningssystemet. Detta leder bland annat till att alltför kortsiktig 

vinstinriktning undviks. 

Metod Vi har genomfört en fallstudie på företaget SCA Packaging Sweden. 

Denna studie innefattar en kvalitativ undersökning med abduktion som 

forskningsansats samt en kvantitativ undersökning. Datainsamlingen 

av primärdata för den kvalitativa undersökningen har skett genom 

kvalitativa intervjuer, och den kvantitativa studien bygger på en 

enkätundersökning. 

Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva hur SCA Packaging använder 

Balanced Scorecard och belöningssystemet, samt analysera om 

företagets BSC kan användas som grund för belöningar. Vidare har vi 

ambitionen att belysa huruvida ett Balanced Scorecard skulle motivera 

till högre prestation enligt medarbetarna på SCA Packaging.  

 Slutsats Utifrån litteratur och empiri har det framgått att SCA Packaging till 

stor del inte använder BSC på det sätt som den teoretiska 

referensramen föreslår. SCA Packaging kan därför i dagsläget inte 

använda BSC som bas för belöningssystemet utan företagets BSC 



behöver först utvecklas. Resultatet visade även att majoriteten av 

respondenterna som arbetar på SCA Packaging anser att ett 

prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått som 

exempelvis kundtillfredsställelse och produktkvalitet skulle vara 

motiverande för dem då det bland annat är viktigt med sådana mått på 

lång sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 
Title Balanced Scorecard as basis of the reward system – A study at SCA 

Packaging Sweden 
Course 4FE03E, 30 hp 
 
Authors Birsen Moutalib and Edlira Sinani 
Supervisor Pia Nylinder 
Examiner Lars-Göran Aidemark 
 
Keywords BSC, Balanced scorecard, perspectives, reward systems, rewards, 

motivation, connection 
 
Background Companies that have developed a BSC with financial measures, 

measures of internal processes, customer satisfaction and innovation 

and learning, have a basis for an efficient control system and should 

therefore be used as basis of the reward system. In order to get the 

reward system to become an integral part of a company’s management 

control, the Balanced Scorecard should be the basis for the reward 

system. This leads to avoidance of excessive focus on short-term 

profit. 

Methodology We have conducted a case study at SCA Packaging Sweden. This 

study includes a qualitative study with abduction as research approach 

and a quantitative study. The data collection of primary data for the 

qualitative study was done through interviews and the quantitative 

study was based on a questionnaire. 

Purpose The purpose of this paper is to describe how SCA Packaging uses the 

Balanced Scorecard and the reward system, and to analyze whether the 

company’s BSC can be used as a basis for rewards. Furthermore, we 

aim to study whether a reward system linked to the Balanced 

Scorecard would motivate employees at SCA Packaging to higher 

performance. 

Conclusion Based on the theoretical framework and the empirical material, we can 

conclude that SCA Packaging for the most part does not use BSC as 

the theoretical framework suggests. SCA Packaging should therefore 

not use the BSC as basis for the reward system without first 



developing their BSC. The result also showed that the majority of the 

respondents at SCA Packaging believe that a performance-based 

reward system based on measures such as customer satisfaction and 

product quality would be motivating for them because of the 

importance of such measures in the long term. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund till valt ämne och problemdiskussion 

där olika problemställningar tas upp. Vidare presenteras syftet med denna studie, 

avgränsning samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Styrning och ledning av ett företags verksamhet handlar om att påverka och påverkas 

av mänskliga beteenden. I syfte att få individer att agera samordnat används 

ekonomisk information där förväntningen är att mottagaren med tillgång till denna 

agerar på ett önskvärt sätt för företaget. Strävan efter målöverensstämmelse är av 

betydelse då ett företag består av aktörer och aktörsgrupper som skall samverka 

(Lindvall, 2011). Traditionellt har ekonomistyrningen fokuserat på ekonomiska mål 

av finansiellt slag (Vaivio, 1999). Med tiden har detta upplevts som felaktigt eftersom 

användning av endast finansiella nyckeltal ger en begränsad bild av företagets 

framgångar. Således efterfrågades styrsystem som även innehåller meningsfull 

information om andra delar såsom kunder, processer, produkter och medarbetare. 

Dessa icke-finansiella delar anses visa hur det finansiella utfallet kan utvecklas på 

lång sikt (Bergstrand, 2009).  

 

Ett styrmedel som tar hänsyn till balansen mellan finansiella och icke-finansiella mål 

och mått är Balanced Scorecard, hädanefter benämnt BSC, som introducerades av 

Harvardprofessorn Robert Kaplan och konsulten David Norton år 1992 (Kaplan & 

Norton, 1992; Smitt, 2002). Modellen bevarar traditionella finansiella nyckeltal, dock 

kompletteras dessa med nyckeltal på faktorer som påverkar resultatet i framtiden.  

Målsättningen och nyckeltalen i BSC härleds ur verksamhetens vision och strategi. 

BSC innehåller en integrerad uppsättning nyckeltal som kopplar kunder, medarbetare, 

interna processer samt system till företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Då 

målsättningar för affärsenheterna sträcker sig längre än endast de finansiella 

nyckeltalen kan företagsledarna mäta hur väl affärsenheterna skapar mervärde för 

befintliga och nya kunder, samt hur de interna färdigheterna och investeringarna i 

medarbetare och system måste stärkas för att förbättra det framtida resultatet (Kaplan 

& Norton, 1999). Enligt Kaplan och Norton (1992) skall företagsledningen inte 

behöva välja mellan finansiella och icke-finansiella mått utan det skall finnas en 

balans mellan båda typer. Hela flödet kan beaktas och mätas som en enhet genom att 
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utgå från fyra olika perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, 

processperspektivet samt utvecklingsperspektivet (Kaplan & Norton, 1999).  

 

 

Kaplan & Norton (2001a) anser att en koppling mellan ett företags belöningssystem 

och BSC skall göras i syfte att uppmärksamma anställda på de mått som är avgörande 

för strategin samt för att skapa yttre motivation genom att dessa får belöning när de 

och organisationen lyckas uppnå sina mål. Belöningssystem är ett av de huvudsakliga 

styrmedlen som anses skapa rätt motivation hos medarbetarna (Olve & Samuelsson, 

2008). Svensson och Wilhelmson (1988) menar att det finns ett belöningssystem i alla 

organisationer, medvetna eller omedvetna. De anser att belöningssystem är en del av 

organisationens kultur som växer fram succesivt och bygger på traditioner (Svensson 

och Wilhelmson, 1988). Enligt Olve & Samuelsson (2008) skall belöningssystemet 

motivera anställda att utföra sina arbetsuppgifter i syfte att uppnå företagets mål. För 

att företag skall kunna överleva och drivas effektivt är företag beroende av sina 

medarbetare, deras kompetens samt motivation. Det är väsentligt att medarbetarna 

arbetar på ett sådant sätt som stämmer överens med företagets mål. Med hjälp av 

belöningssystem skall individerna således motiveras till beteenden som gynnar 

företaget. Belöningssystemet måste upplevas som meningsfullt av individerna för att 

de skall påverkas av detta (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Kaplan & Norton (2001a) hävdar att företag skall länka belöningar till mätningar för 

att kunna anpassa de anställdas individuella prestationer med den övergripande 

strategin (Kaplan & Norton, 1996b). Olve et al. (2003) menar att oavsett om 

incitamenten är finansiella eller icke-finansiella kan dessa relateras till BSC och att 

många företag har planerat att knyta sina belöningssystem till BSC. Enligt en 

undersökning som gjorts med 214 företag visade resultatet att 88 procent av de 

tillfrågade företagen ansåg att kopplingen mellan belöningssystem och BSC var 

effektiv (Kaplan & Norton, 2006).  

 

1.2 Problemdiskussion 
SCA(Svenska Cellulosa Aktiebolaget) Packaging Sweden AB tillhörde SCA 

koncernen under 2011 och finns i de flesta länder runt om i Europa. Företaget håller 
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just nu på att säljas till ett engelskt förpackningsföretag, DS Smith. Företaget 

tillverkar, utvecklar och marknadsför förpackningar huvudsakligen av wellpapp (SCA 

Packaging, 2012a). SCA Packaging har arbetat med BSC i ett år och de använder sig 

av både finansiella och icke-finansiella mått. Företaget använder sig även av ett 

belöningssystem som funnits länge i företaget. Finansiella mål används främst som 

bas för belöningar och bonusen är av finansiell karaktär. Paul Robinson, ekonomichef 

på SCA Packaging, hävdar att det finns svårigheter med belöningssystem då alla 

individer är olika och motiveras av olika saker. Han anser även att en tydlig koppling 

mellan prestation och individuell bonus inte finns i någon större utsträckning. 

Företaget har upplevt problem med belöningssystemet och ekonomichefen menar att 

en nedgående trend på hur mycket belöningar motiverar individer har 

uppmärksammats. SCA Packaging har dessutom haft svårigheter att kommunicera ut 

målen tillräckligt tidigt under året (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

Sedan BSC introducerades år 1992 har modellen dragit till sig stort intresse (Olve & 

Samuelson, 2008; Kald & Nilsson, 2000). Införandet av BSC har satt fart på 

diskussion om icke-finansiella mål (Olve et al., 2003). Kaplan & Norton (1999) 

hävdar att en vanlig fråga är huruvida belöningssystemen skall kopplas till BSC. 

Enligt Arvidsson (2005) skall belöningssystemet vara en integrerad del i företagets 

verksamhetsstyrning och BSC skall således utgöra en grund för detta. Vidare menar 

författaren att bland annat alltför kortsiktig vinstinriktning undviks om BSC används 

som bas (Arvidsson, 2005). 

 

Enlig Olve & Samuelson (2008) styrs människors beteende av det som mäts. Därför 

har de mål som följs upp och preciseras en betydande påverkan på beteendet i 

organisationer. De hävdar vidare att belöningar skall baseras på mått på prestationer 

av detta slags beteende, exempelvis olika resultatmått, för att företag skall få 

medarbetarna att agera på ett önskvärt sätt i en verksamhet (Olve & Samuelson, 

2008). Det har länge riktats kritik mot användning av endast finansiella mått som bas 

för belöningar. (Olve et al., 2003). Detta beror på att individer prioriterar att 

kortsiktigt maximera sin bonus vilket resulterar i att de väljer att utlämna långsiktiga 

prestationer. På grund av detta vill man finna prestationsmått som kombinerar både 

kortsiktiga och långsiktiga incitament. Ett exempel är att belöna prestationer genom 

finansiella mått så som kortsiktiga resultatmått samt icke-finansiella mått så som 
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kundtillfredsställelse och produktkvalitet. De företag som har implementerat BSC 

utvecklar prestationsmått av både finansiell och icke-finansiell karaktär (Olve & 

Samuelson, 2008). Enligt Olve et al. (2003) påverkas beteendet i en organisation 

endast om måtten uppfattas som trovärdiga, välgrundade samt kopplade till en uppgift 

som medarbetaren kan och vill genomföra. En studie med 15 av Sveriges största 

multinationella företag som gjordes av Kraus & Lind (2010) visade att främst 

finansiella mått var viktiga och att belöningar till stor del var baserade på finansiella 

prestationsmått. Då BSC innehåller både finansiella och icke-finansiella mått skapas 

en bredare bas för belöningar, detta förutsatt att införandet av BSC har varit tydlig 

(Olve & Samuelsson, 2008). 

 

Trots att det enligt Kaplan & Norton (1999) är positivt att koppla beräkningen av 

bonus till nyckeltalen är det inte riskfritt eftersom det finns nackdelar då styrkortet 

kanske inte innehåller ”rätt” nyckeltal. Det kan även uppstå osäkerhet om data för de 

valda nyckeltalen är pålitlig eller inte (Kaplan & Norton, 1999).  

 

Vidare finns det andra problem då individer motiveras av olika saker (Olve & 

Samuleson, 2008). Enligt Olve & Samuleson (2008) gäller det att motivera, rekrytera 

och behålla kompetent personal och vid införande av belöningssystem är det viktigt 

att utgå från företagets specifika situation. Istället för att medarbetare endast utför ett 

arbete för att de blivit tillsagda eller för att belöning mottas om specifika mål uppnås, 

vilket benämns yttre motivation, är det även viktigt med inre motivation, det vill säga 

när de anställda agerar på grund av personliga övertygelser. Individer som har inre 

motivation har förstått verksamhetens mål och försöker uppnå dessa, även om de inte 

har någon tydlig koppling till belöningssystemet. Genom BSC blir de strategiska 

målsättningarna tydliga och Kaplan & Norton (1999) menar att detta har fått många 

medarbetare att se ett samband mellan arbetet de utför och verksamhetens långsiktiga 

målsättning. Anställda i ett företag kan därmed urskilja vilka arbetsuppgifter de bör 

vara bra på för att verksamheten skall nå uppställda mål (Kaplan & Norton, 1999).  

 

Som nämnts hävdar Kaplan & Norton (1996b) att företag skall länka belöningar till 

mätningar för att kunna anpassa medarbetares prestationer med den övergripande 

strategin. Då SCA Packaging har ett belöningssystem där en del problem 

uppmärksammats och ett BSC som implementerats sedan ett år tillbaka men en 
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koppling mellan dessa saknas, har vi ambitionen att undersöka huruvida företagets 

BSC kan användas som grund för belöningar. Vidare vill vi studera om 

belöningssystem med bas i BSC skulle kunna leda till att en större del av icke-

finansiella mått används som bas för belöningar för att på så sätt belöna prestationer 

genom både kortsiktiga finansiella mått samt långsiktiga icke-finansiella mått.  

 

Trots att författare som exempelvis Olve & Samuelsson (2008) hävdar att 

belöningssystem anses skapa rätt motivation hos medarbetarna, har Frederick 

Herzberg genom en studie visat att individer inte motiveras av lön och andra 

ekonomiska belöningar utan dessa är snarare hygienfaktorer, det vill säga sådana 

faktorer som är kopplade till arbetssituationen och som motverkar missnöje. Vidare 

anser Jacobsen & Thorsvik (2008) att motivationsfaktorer, som bland annat 

varierande och intressanta arbetsuppgifter och ansvar för eget arbete, motiverar 

anställda till bättre prestationer (Herzberg 1993; Abrahamsson & Andersen 2005). 

Med hans teori som utgångspunkt ämnar vi därför även undersöka vilka faktorer 

medarbetarna på SCA Packaging motiveras av, och om ett prestationsbaserat 

belöningssystem som bygger på måtten inom BSC skulle vara motiverande för dem. 

 

 

1.3 Problemformulering 
- Hur används BSC på SCA Packaging och skulle denna kunna utgöra en bas för 
belöningssystemet? 
 
- Skulle ett prestationsbaserat belöningssystem med mått inom BSC som grund 
motivera medarbetare på SCA Packaging? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur SCA Packaging använder BSC och 

belöningssystemet, samt analysera om företagets BSC kan användas som grund för 

belöningar. Vidare har vi ambitionen att belysa huruvida ett belöningssystem kopplat 

till BSC enligt medarbetarna på SCA Packaging skulle motivera till högre prestation.  
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1.5 Avgränsning 
I denna studie kommer endast affärsområdet SCA Packagings BSC och 

belöningssystem att undersökas. Ytterligare en avgränsning är att undersökningen 

endast kommer att genomföras i företaget i Sverige. 

1.6 Disposition 
	  

 
 
Inledning (1) 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund till valt ämne och problemdiskussion 

där olika problemställningar tas upp. Vidare presenteras syftet med denna studie, 

avgränsning samt uppsatsens disposition. 

 
Metod (2) 

I metodkapitlet beskrivs valt tillvägagångssätt för studiens genomförande. I kapitlet 

diskuteras bakomliggande faktorer för bland annat forskningsstrategi, 

forskningsansats och datainsamling. 

 
Teori (3) 

I detta avsnitt behandlas teorier och tidigare forskning kring BSC, belöningssystem 

samt kopplingen mellan dessa. Syftet med detta kapitel är att introducera det 

ovannämnda och beskriva respektive del utförligt. 

 
Empiri (4) 

I detta avsnitt presenteras de genomförda empiriska studierna. Empiriavsnittet inleds 

med en beskrivning av fallföretaget SCA Packaging samt en beskrivning av företagets 

BSC och belöningssystem. Vidare presenteras Lunds Energikoncernens BSC och 

belöningssystem, samt en enkätundersökning med medarbetare på SCA Packaging. 

 
Analys (5) 

I analyskapitlet analyseras empirin som framkom av intervjuer samt en 

enkätundersökning utifrån det teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 3. Detta 

ligga till grund för det som presenteras i slutsatsen. 

 

Inledning	   Metod	   Teori	   Empiri	   Analys	   Slutsats	  
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Slutsats (6) 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser analysen resulterat i och en återkoppling görs 

till studiens syfte. Vidare presenteras förslag till fortsatta studier. 
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs valt tillvägagångssätt för studiens genomförande. I kapitlet 

diskuteras bakomliggande faktorer för bland annat forskningsstrategi, 

forskningsansats och datainsamling. 

	  

2.1 Forskningsstrategi 
En kvalitativ forskning kombinerat med en kvantitativ forskning har genomförts i 

denna studie. Vi har valt att börja med en kvalitativ undersökning i syfte att skapa en 

förståelse för SCA Packagings belöningssystem samt BSC. Jacobsen (2002) menar att 

det ideala är att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Vid en kombination av 

dessa två metoder börjar forskare enligt Jacobsen (2002) ofta med en kvalitativ 

undersökning för att skapa klarhet om ämnet.  

Valet av den kvalitativa metoden grundade sig på att syftet med studien är att beskriva 

och förklara SCA Packagings BSC och belöningssystem detaljerat samt skapa en 

helhetsförståelse för att undersöka om en koppling mellan dessa system är lämplig. Vi 

ämnade dessutom komplettera studien med ytterligare ett företag, Lunds 

Energikoncernen, där kopplingen mellan belöningssystem och BSC redan gjorts för 

att skapa en större förståelse för det valda ämnet i praktiken. Detta företag har således 

fungerat som ett referensföretag i denna studie och störst fokus har varit på SCA 

Packaging. Förklaring och beskrivning av respektive företags belöningssystem och 

BSC har gjorts genom intervjuer med ekonomichefen på SCA Packaging samt med 

koncerncontrollern på Lunds Energikoncernen. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär 

den kvalitativa metoden i hög utsträckning att personliga förhållanden skapas med 

undersökningspersonerna och kvalitativa forskare startar ofta på ett öppet sätt och 

bestämmer frågeställningarna efter hand. I en kvalitativ undersökning är graden av 

strukturering inte lika hög som i en kvantitativ undersökning vilket innebär att en del 

riktlinjer är uppställda, dock är forskaren inte bunden av dessa (Bryman & Bell, 

2005).  

Den kvantitativa studien utgjordes av en enkätundersökning med medarbetare på SCA 

Packaging i syfte att beskriva hur dessa upplever företagets belöningssystem samt vad 

som motiverar dem, och Jacobsen (2002) hävdar att enkäter är en vanlig form av 

kvantitativ metod. 
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2.2 Fallstudie 
Denna studie har genomförts som en fallstudie. Företaget SCA Packaging har 

undersökts detaljerat i syfte att besvara problemformuleringen och då frågor som ”hur 

”och ”varför” blir viktiga föreslår Yin (2007) användandet av fallstudier. Då vi 

dessutom avser att förklara SCA Packagings belöningssystem och BSC påverkar det 

vårt val att genomföra en fallstudie. Enligt Jönsson & Lukka (2005) har fallstudier 

definierats på ett antal sätt och med varierande betoningar. Dock är kärnfunktionen i 

sådana studier bland annat att forskaren direkt är involverad med aktören, systemet 

eller processerna inom området och att denne använder sig av metoder så som 

observationer och intervjuer som vanligtvis används i kombination (Jönsson & Lukka, 

2005). Exempel på fallstudier är undersökning av en viss organisation, plats, individ 

eller händelse (Bryman & Bell, 2005) och vår studie syftar i att detaljerat beskriva 

SCA Packagings BSC och belöningssystem. Vanligtvis förknippas ett fall i en 

fallstudie med en viss plats, exempelvis en arbetsplats eller en organisation, och den 

miljö eller situation som studien avser tenderar att undersökas intensivt (Bryman & 

Bell, 2005). För att öka vår förståelse för det valda ämnet avsåg vi som tidigare 

nämnts dessutom komplettera studien med hjälp av en intervju på företaget Lunds 

Energikoncernen som sedan ett antal år tillbaka har kopplat belöningssystemet till 

företagets BSC.  

 

2.3 Forskningsansats 
I denna studie har forskningsansatsen abduktion använts eftersom denna ansats 

möjliggör för författarna att arbeta parallellt med teori och empiri (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) anses denna forskningsansats 

användas i många fallstudiebaserade undersökningar i praktiken. Då studien syftar till 

att beskriva SCA Packagings belöningssystem och BSC samt analysera huruvida BSC 

kan användas som bas för belöningssystemet, har vi påbörjat uppsatsen med att sätta 

oss in i befintlig teori inom området belöningssystem och BSC. Efter kvalitativa 

intervjuer med ekonomichefen på SCA Packaging, koncerncontrollern på Lunds 

Energi samt enkätundersökningen med medarbetare på SCA Packaging erhölls 

information vilket bidrog till att vår teoretiska referensram fick kompletteras. Att 

kompletteringar av teorin kan göras kontinuerligt genom tillämpandet av abduktion 

förstärks även av Alvesson & Sköldeberg (2008). Även det empiriska 
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tillämpningsområdet kan utvecklas under processens gång (Alvesson & Sköldeberg, 

2008). Således var abduktion en användbar forskningsansats i denna studie.  

 

2.4 Datainsamling 
Primärdata har samlats in genom intervjuer med ekonomichefen på SCA Packaging 

samt genom en enkätundersökning med medarbetarna på företaget. Sådana data har 

dessutom samlats in genom en intervju med koncerncontrollern på Lunds 

Energikoncernen. Primärdata har varit nödvändig eftersom den redan befintliga 

informationen inte är tillräcklig för alla önskemål. Enligt Christensen et al. (2010) är 

primärdata ny data som en forskare själv samlar in och sådana data samlas in genom 

olika insamlingstekniker beroende på vad som är mest passande för det aktuella 

problemet (Christensen et al., 2010).  

 

Även sekundärdata har använts i form av internmaterial från SCA Packaging och 

företagets hemsida för att bredda vår bild av företaget samt dess belöningssystem och 

BSC. Sekundärdata har dessutom samlats in från Lunds Energikoncernens hemsida. 

Christensen et al. (2010) menar att sekundärdata är data som samlats in av andra 

forskare och sammanställts med ett annat syfte och använts i ett annat sammanhang 

än den aktuella undersökningen.  

 

2.4.1 Kvalitativ intervju  

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Det har inneburit att en 

intervjuguide har utarbetats, där det funnits möjlighet att ställa frågor som inte finns 

med i intervjuguiden samt möjlighet att ändra ordning på befintliga frågor i denna 

(Bryman & Bell, 2005). Det har även varit av vikt att bevara möjligheten att ställa 

ytterligare frågor då dessa kan uppstå i samband med intervjun. Enligt Bryman & Bell 

(2005) är kvalitativa intervjuer vanligt, där mindre strukturerade tillvägagångssätt i 

intervjuerna föredras. Detta eftersom denna metod är flexibel då en forskare lätt kan 

ändra fokus och riktning under undersökningens gång (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vid val av intervjupersoner har tanken varit att fokusera på ekonomichefen på SCA 

Packaging och koncerncontrollern på Lunds Energikoncernen eftersom vi ville tala 

med någon som har goda kunskaper om företagets BSC och belöningssystem. 
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Intervjuerna med ekonomichefen, Paul Robinsson, på SCA Packaging valde vi att 

genomföra ”ansikte mot ansikte”, genom att åka till företaget, även kallad 

besöksintervju (Jacobsen, 2002). Vi genomförde en övergripande intervju med 

ekonomichefen i ett tidigt skede för att på så sätt få en överblick över företagets BSC 

och belöningssystem. Senare genomförde vi ytterligare en besöksintervju med honom 

för att få mer djupgående information om företagets BSC och belöningssystem. Enligt 

Jacobsen (2002) kan besöksintervjuer leda till att en förtrolig stämning skapas och han 

menar vidare att det är lättare att genomföra ett givande öppet samtal på detta sätt. En 

sådan intervju kan dessutom hjälpa intervjuarna att se hur långt de kan gå när de ber 

om ytterligare fördjupning av ett svar (Jacobsen, 2002). Den kompletterande intervjun 

med koncerncontrollern, Linn Olsson, på Lunds Energikoncernen valde vi att 

genomföra via telefon som enligt Jacobsen (2002) också är ett bra sätt att genomföra 

intervjuer på.  

 

Vi bokade i förväg tid för intervju med respektive företag och skickade ut 

intervjumallarna i god tid innan intervjuerna. Detta för att ge respondenterna 

möjlighet att förbereda sig och fundera över sina svar. Under intervjuerna användes 

ljudinspelning efter godkännande av respektive respondent. Vi förde även 

anteckningar medan respondenterna besvarade våra frågor. Jacobsen (2002) anser att 

en ljudinspelning av intervjun resulterar i en mer naturlig samtalskontakt. Han tycker 

även att en ljudinspelning är att föredra då ordagranna citat lättare kan tas från 

intervjun. Frågorna som vi i förväg skickade till respondenterna finner ni i bilaga 1 

och 2. 

 

2.4.2 Kvantitativ data 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning som bestod av öppna frågor samt frågor 

med givna svarsalternativ. Detta för att respondenterna skulle ha möjlighet att 

motivera sina svar i de frågor som vi önskade få utförligare svar på. I enkäten som vi 

utformat fokuserade vi på medarbetarna på SCA Packaging och framställde denna 

enkät för att kunna ta del av deras uppfattning om företagets belöningssystem samt se 

vad som motiverar dem. Enligt Jacobsen (2002) är en vanlig form av kvantitativ 

metod frågeformulär med fasta svarsalternativ. Dock kan frågeformulär göras öppnare 
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genom att utforma frågor där respondenterna kan svara med egna ord (Jacobsen, 

2002).   

 

SCA Packaging har tre olika belöningssystem som är uppdelade i olika nivåer och 

dessa benämns Management Bonus som består av 35 personer, Sales Bonus där 70 

personer ingår, samt 290 personer i Resultat Bonus (Ekonomichef, 2012-03-30). 

Enkäten innehåller 13 frågor som handlar om hur anställda uppfattar SCA Packagings 

belöningssystem samt vad anställda motiveras av och enkätundersökningen gjordes 

under perioden 2012-05-07 till 2012-05-17. Ekonomichefen skickade ut enkäterna till 

23 medarbetare i vardera belöningssystem via e-post, det vill säga sammanlagt 69 

respondenter. Dock fick vi endast in 34 fullständigt besvarade enkäter varav 9 av 23 

stycken från Sales Bonus, 14 av 23 enkäter från Management Bonus och 11 av 23 

stycken från Resultat Bonus. Detta innebär en total svarsfrekvens på 49,3 %. Genom 

att ekonomichefen skickade ut enkäterna var förhoppningen att det skulle resultera i 

att fler respondenter fyllde i dessa. En nackdel med att ekonomichefen skickade ut 

enkäterna är dock att vi inte hade kontroll över den process som innefattar bland annat 

påminnelser till medarbetarna i syfte att erhålla fler svar. Enkäterna togs emot av oss 

vilket kan vara positivt då det ökar möjligheten att få uppriktiga svar från 

respondenterna.  

 

2.5 Studiens kvalitet  
Validitet och reliabilitet skall användas vid fallstudier för att kontrollera att 

undersökningen är tillförlitlig och innehåller pålitlig data. Författaren tar upp tre 

former av validitet; begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Yin, 2007). 

 

I syfte att stärka begreppsvaliditeten, det vill säga hur väl det som avses mätas faktiskt 

mäts (Yin, 2007), lät vi respondenterna ta del av den sammanställda empirin och gav 

de möjlighet att kommentera denna för att på så sätt säkerställa att vi uppfattat deras 

svar på ett korrekt sätt. Detta föreslås även av Yin (2007) där han hävdar att personer 

som ingår i fallstudien bör få möjlighet att granska rapporten.  

 

Enligt Yin (2007) innebär intern validitet att det finns ett kausalt samband mellan det 

som mäts. Vidare hävdar han att intern validitet handlar om att forskare skall kunna 
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dra hållbara slutsatser (Yin, 2007). För att öka den interna validiteten har vi studerat 

SCA Packagings BSC och belöningssystem detaljerat samt satt oss in i teori som 

berör dessa områden. Dessa beskrivs och analyseras utförligt med den teoretiska 

referensramen som utgångspunkt. 

 

Extern validitet handlar om hur väl slutsatsen från en undersökning även går att 

generalisera till andra situationer (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) är det möjligt att 

genom en enkätundersökning med ett urval generalisera resultatet till en större 

population. I denna studie har dock enkäterna skickats ut till ett urval av 69 personer 

där populationen utgjordes av totalt 395 personer. Vi fick in 34 fullständiga enkäter 

vilket vi anser är relativt få. Trots att vi genom enkätundersökningen har haft 

möjlighet att se ett mönster, borde urvalet för respektive grupp varit större i syfte att 

kunna generalisera detta. På grund av detta anser vi att det är svårt att få en hög extern 

validitet. 

 

Yin (2007) menar att reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning undersökningens 

resultat blir desamma om denna skulle genomföras på nytt. Målet med detta är att en 

likadan fallstudie skall kunna göras en gång till med samma tillvägagångssätt som 

tidigare forskare och därmed komma fram till samma resultat som denna (Yin, 2007). 

För att öka reliabiliteten har vi strävat efter att få god kunskap inom den teoretiska 

referensramen för att därefter kunna ha god kvalitet på våra frågemallar. Personerna 

som vi har intervjuat har besuttit stor kunskap om vårt studerade område och vi har 

till stor del försökt låta respondenterna tala fritt under intervjuerna men även kommit 

med följdfrågor för att täcka samtliga frågor. För att försöka att inte missa information 

har vi båda närvarat vid intervjuerna samt, som tidigare nämnt, spelat in intervjuerna 

för att på så sätt ha möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand vilket har medfört 

att vi kunnat komplettera de områden som vi har missat i våra anteckningar. Vid 

behov har dessutom företagen kontaktats på nytt för kompletterande information. För 

att undvika att respondenterna missförstår frågorna i enkäten har vi försökt vara 

ytterst tydliga i våra formuleringar av frågor, dock kan vi inte vara helt säkra på att 

alla respondenter uppfattar samtliga frågor på samma sätt.  
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3. Teori 
	  
I detta avsnitt kommer teorier och tidigare forskning kring BSC, belöningssystem 

samt kopplingen mellan dessa att behandlas. Syftet med detta kapitel är att 

introducera det ovannämnda och beskriva respektive del utförligt. 

 
Det har framförts många brister i den traditionella ekonomistyrningen (Olve et al., 

1999; Pun & White, 2005). Många organisationer har blivit större och mer komplexa 

och avancerade teknologier och tillverkningsprocesser har gjort att nya krav ställts på 

företagens ekonomistyrning. BSC är en del av en utvecklad verksamhetsstyrning och 

således ett svar på kritiken mot traditionell ekonomistyrning. Den kritik som riktats 

mot den traditionella ekonomistyrningen är bland annat att den inte tar hänsyn till de 

krav som dagens organisation och strategi ställer. Eftersom fokus har varit på 

finansiella mått har företag bortsett från icke-finansiella mått som exempelvis 

produktkvalitet, kundtillfredsställelse samt leveranstid. Den traditionella 

ekonomistyrningen kritiseras även för att vara kortsiktig vilket bland annat innebär 

minskade satsningar på forskning och utveckling (FoU), nedskärning på utbildning 

och sämre motivationsprogram, det vill säga det motverkar ett långsiktigt tänkande 

(Olve et al., 1999). Då den traditionella ekonomistyrningen kritiserats för att inte 

kunna tillgodose de behov som fanns ledde detta till att Robert Kaplan & David 

Norton utvecklade konceptet BSC (Lindvall, 2011).  

 

3.1 Bakgrund om BSC 
BSC är ett prestationsmätningssystem (Anthony & Govindarajan, 2007). De första 

tankarna kring konceptet introducerades för första gången i Harvard Business Review 

år 1992 (Olve et al., 1999). Enligt Olve et al. (1999) försöker BSC koppla den 

kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin genom 

att se företaget ur fyra viktiga perspektiv; det finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, processperspektivet samt utvecklingsperspektivet. Med stöd av 

BSC underlättas strategiimplementeringen enligt Pun & White (2005) samtidigt som 

kommunikationen förbättras. Olve & Samuelsson (2008) menar att metoden sågs som 

en möjlighet att förbättra kommunikationen inom företag kring prestationer och 

viktiga resurser. Vidare hävdar Lindvall (2011) att svenska företag tidigt tog sig an 
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BSC och att svenska tillämpningar ofta lyfts fram som bra exempel på användandet 

av metoden. Qudrat-Ullah (2009) påpekar att många företag funnit BSC som en 

väldigt användbar metod för ständiga förbättringar samt att en fördel med BSC är att 

den lyfter fram både finansiella och icke-finansiella mål och ger därmed en helhetssyn 

på organisationen.  

 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) är BSC en metod som används för att säkerställa att 

en organisation realiserar sina strategier och når sina mål genom bättre planering och 

uppföljning. Kaplan och Norton (1999) menar att ett BSC består mellan en blandning 

av 15-25 finansiella och icke-finansiella mått som fördelas på de fyra perspektiven. 

Flertalet av dessa är av icke-finansiell karaktär (Olve & Samuelsson, 2008). Vidare 

hävdar Hallgårde & Johansson (1999) att max fem mått skall ingå i respektive 

perspektiv. Enligt Akkermans & van Oorschot (2005) kan användning av ett fåtal 

mått leda till problem om inte de mest relevanta måtten väljs ut. Olve & Samuelsson 

(2008) beskriver dessutom att beteckningen balanserat innebär att ett företag bör 

sträva efter att ha en balans mellan hur de olika perspektiven utvecklas. Beteckningen 

speglar enligt Kaplan & Norton (1999) balansen mellan finansiella och icke-

finansiella mått, mellan målsättningar på kort- och lång sikt, mellan utfallsmått och 

drivande mått samt mellan externa och interna prestationsperspektiv. Vidare hävdar 

Kaplan & Norton (1999) att företags strategi exemplifieras genom orsak-verkan 

samband mellan mål och mått. 

 

3.1.1 Orsak-verkan samband 

Kaplan & Norton (1999) hävdar att BSC skall bygga på orsak-verkan samband som 

härleds ur strategin och orsakskedjan bör framgå i samtliga perspektiv som ingår i ett 

företags BSC. Enligt Anthony & Govindarajan (2007) hjälper ett tydligt orsak-verkan 

samband företag att förstå hur icke-finansiella mått, exempelvis produktkvalitet, leder 

till finansiella mått, exempelvis resultat. Måtten inom perspektiven som ingår i 

styrkortet bör således vara kopplade till varandra i ett orsak-verkan samband. För att 

förklara ett sådant samband tar Kaplan & Norton (1999) upp ett exempel där de 

beskriver kopplingen mellan bättre säljträning för medarbetare samt en högre vinst:   
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”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 effektiva säljare. Om de blir effektivare säljare, så 

ökar den genomsnittliga vinstmarginalen på de produkter de säljer.” (Kaplan & 

Norton 199, s. 141) 

 

3.2 Balanced Scorecard och de fyra perspektiven 

Genom att finansiella och icke-finansiella mått samlas i ett enda verktyg syftar BSC 

till att förse chefer och ledare med rikligare samt mer relevant information om de 

aktiviteter som de ansvarar för än den information som endast finansiella rapporter 

ger (Cobbold & Lawrie, 2002). BSC modellen utgår från visionen och affärsidén, 

samt från det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och 

utvecklingsperspektivet (Olve et al., 1999). BSC förtydligar arbetsgången för chefer 

och medarbetare där de genom att titta på företagets styrkort kan utläsa hur de skall gå 

till väga för att företagets mål skall uppnås (Kaplan & Norton, 1999). Det är av 

betydelse att medarbetare i en organisation förstår modellen samt målen som finns i 

denna i syfte att sträva för att uppnå företagets mål. En organisation kan kommunicera 

ut de strategiska målsättningarna och nyckeltalen via nyhetsbrev, anslagstavlor samt 

elektroniskt (Kaplan & Norton, 1999). Enligt Werner & Xu (2011) föreslår modellen 

de fyra perspektiven, dock anpassar chefer vanligtvis dessa så att de skall passa deras 

egna affärsmässiga behov. I figur 1 framgår det att en uttalad vision och strategi ligger 

bakom samtliga perspektiv. Mål, mått och handlingsplaner formuleras för vart och ett 

av dessa.  BSC roll är att lyfta fram vad som är av störst betydelse att behandla och 

visionen kommuniceras via mål och belöningar (Olve et al., 1999).  
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3.2.1 Det finansiella perspektivet 

Ett av de fyra perspektiven är det finansiella perspektivet som fokuserar på 

organisationens ekonomiska framgång (Werner & Xu, 2011). Enligt Kaplan & Norton 

(1992) anger de finansiella nyckeltalen därför om företagets strategi och dess 

implementering bidrar till att förbättra vinsten. Typiska finansiella mål har att göra 

med lönsamhet, tillväxt samt aktieägarvärde (Kaplan & Norton, 1992). De finansiella 

nyckeltalen används som riktmärke för målsättningar och nyckeltal i de tre övriga 

perspektiven (Olve & Sjöstrand, 2006). De valda nyckeltalen skall enligt Kaplan & 

Norton (1999) ingå i en orsakskedja som resulterar i ett bättre ekonomiskt resultat. 

Vidare påpekar de att BSC bör ge en bild av strategin där man börjar med de 

långsiktiga finansiella målen. De långsiktiga finansiella målen knyts i sin tur till den 

kedja av förbättringar som de ekonomiska processerna, kunderna, de interna 

processerna, systemen och medarbetarna måste gå igenom för att det långsiktiga 

ekonomiska resultatet skall nås (Kaplan & Norton, 1999). Enligt Hallgårde & 

Johansson (1999) är det vanligtvis enklast att göra val av mått i just det finansiella 

perspektivet.  

	  	  	  	  	  	  Finansiella	  
	  	  	  	  perspektivet	  

Mål	   Mått	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kund-‐	  
	  	  	  	  perspektivet	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Process-‐	  
	  	  	  	  	  	  perspektivet	  

Mål	   Mått	   Mått	  Mål	  

	  	  	  	  	  Utvecklings-‐	  
	  	  	  	  perspektivet	  

Mål	   Mått	  

Vision	  &	  
strategi	  

Vad	  tycker	  ägarna?	  

Vad	  måste	  vi	  
bli	  bra	  på?	  

Hur	  kan	  vi	  fortsätta	  att	  
förbättra	  oss	  i	  framtiden?	  

Hur	  uppfattar	  
kunden	  oss?	  

Figur 1: Perspektiven inom BSC (Källa: Olve et al. 1999, sid. 22) 
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3.2.2 Kundperspektivet 

Kundperspektivet fokuserar på hur kunder uppfattar företag i förhållande till hur 

företag vill bli uppfattade av sina kunder (Werner & Xu, 2011). Möjligheterna att 

mäta och uppmärksamma företagets yttre effektivitet förbättras med kundperspektivet 

(Kaplan & Norton, 1992). Enligt Olhager (2000) handlar den yttre effektiviteten om 

att göra rätt saker. Med yttre effektivitet avses exempelvis att företaget tillverkar 

”rätt” produkter som i sin tur kan säljas på marknaden (Olhager, 2000). Många 

företag har en affärsidé som fokuserar på kunder och ett typiskt mål är att vara bäst på 

att leverera kundvärde för att tillfredsställa kundens behov. BSC ställer krav på mått 

som reflekterar de faktorer som är av betydelse för kunderna (Kaplan & Norton, 

1992). Det finns två uppsättningar nyckeltal för kundperspektivet där den första 

innehåller nyckeltal som gäller alla organisationer. Dessa är marknadsandel, 

kundlönsamhet, kundtillfredsställelse, kundvärvning samt återköpsbenägenhet och 

kallas för utfallsmått eftersom de återkommer i många BSC. Den andra uppsättningen 

nyckeltal utgörs av de bakomliggande faktorer som påverkar utfallet och svarar på en 

fråga som rör vad företaget måste erbjuda kunderna för att nå hög marknadsandel, 

lönsamhet, tillfredsställelse, värvning och återköpsbenägenhet (Kaplan & Norton, 

1999). Andra nyckeltal som kan ingå i kundperspektivet är enligt Olve et al. (1999) 

bland annat antal kunder, antal reklamationer samt kundlojalitetsindex.  

 

3.2.3 Processperspektivet 

Detta perspektiv handlar om att förbättra företagets inre effektivitet, det vill säga att 

göra saker rätt (Lindvall, 2011). Enligt Olhager (2000) kopplas en hög inre effektivitet 

vanligen med låg kostnad per producerad enhet. Kaplan & Norton (1992) påpekar att 

den inre effektiviteten gör det möjligt att leverera kundvärde och det är således viktigt 

att mäta vad företaget måste göra internt för att möta kundernas förväntningar. Hela 

företaget uppmärksammas med processperspektivet och genomförda mätningar gäller 

exempelvis nyckelfaktorer för framgång som stabilitet, ledtider och kvalitet i 

processerna (Lindvall, 2011). Kaplan & Norton (1992) menar att det är viktigt att 

identifiera vilka processer som gör det möjligt att leverera kundvärde och som leder 

till att kundernas och aktieägarnas förväntningar tillfredsställs. Enligt Hallgårde & 

Johansson (1999) är det även betydelsefullt att kartlägga organisationens processer för 

att kunna mäta och på så sätt förändra något som inte anses vara tillfredsställande. För 
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att skapa värde för kunden samt generera ekonomisk vinst har varje företag en unik 

samling processer. 

 

3.2.4 Utvecklingsperspektivet 

Werner & Xu (2011) påpekar att utvecklingsperspektivet troligen är det viktigaste av 

de fyra perspektiven och  handlar om en organisations förmåga att fortsätta behålla en 

klar ställning i framtiden. Eftersom den teknologiska utvecklingen ständigt pågår och 

marknads- och konkurrensförhållanden förändras måste långsiktiga 

konkurrensfördelar utvecklas. Detta kan göras genom innovation och effektivisering 

av olika flöden (Paulsson et al., 2000). I detta perspektiv försäkrar företag sig om 

organisationens långsiktiga förnyelse och dess överlevnadsförmåga. Här är det viktigt 

att veta vad som krävs för att behålla samt utveckla den kunskap som behövs för att 

förstå och kunna tillfredsställa kundernas behov. Men det är även viktigt att kunna 

bevara den produktivitet och effektivitet som är nödvändig i processer som skapar 

kundvärde (Olve et al., 1999). Enligt Kaplan & Norton (1999) består 

utvecklingsperspektivet av målsättningar samt nyckeltal som främjar organisationers 

tillväxt och lärande. Författarna påpekar vidare att organisationer måste investera i 

infrastruktur, det vill säga medarbetare, rutiner och system för att nå finansiella 

tillväxtmål på längre sikt. Även Qudrat-Ullah (2009) menar att 

utvecklingsperspektivet riktar uppmärksamhet till att förbättra medarbetarnas 

kompetens och organisationens infrastruktur. Exempel på mått inom detta perspektiv 

är personaltillfredsställelse, utbildning och medarbetarnas kompetens (Kaplan & 

Norton 1999). 

 

3.3 Kritik mot BSC  

Som tidigare nämnts har mycket kritik riktats mot den traditionella 

ekonomistyrningen (Olve et al., 1999). Sedan BSC introducerades har dock kritik 

även riktats mot BSC av bland annat Hanne Nørreklit (2000). Nørreklit (2000) 

ifrågasätter Kaplan & Nortons teori om att det finns ett kausalt samband mellan 

styrtalen och perspektiven. Hon menar att detta samband inte är ett kausalt samband 

utan snarare ett logiskt samband. Nørreklit (2000) anser att detta felaktiga antagande 

kan vara missledande och därmed ge en negativ finansiell effekt. Ett exempel som 

hon tar upp är företag som lägger för mycket fokus på nöjda kunder (Nørreklit et al., 



	   23	  

2008). Hon menar att de företag som gör detta genom att erbjuda rabatter med mera 

kan få motsatt effekt, det vill säga minskat finansiellt resultat snarare än ökat resultat 

(Nørreklit, 2000). Nørreklit (2000) anser även att BSC inte tar hänsyn till 

tidsdimensionen, det vill säga att den inte tar hänsyn till tidsförskjutningen som finns 

mellan tidpunkterna för då orsak och verkan mäts. Nørreklit kritiserar dessutom BSC 

eftersom denna är för toppstyrd och menar vidare att den på grund av detta kanske 

inte accepteras längre ner i organisationen (Nørreklit, 2000). En annan kritik är att 

BSC inte tar hänsyn till bland annat teknologisk utveckling, konkurrenter och 

händelser i omvärlden. Hon menar på så sätt att BSC har ett statiskt fokus istället för 

ett dynamiskt fokus (Nørreklit, 2000).  

 

3.4 Belöningssystem 
För att kunna överleva på lång sikt har företag blivit alltmer beroende av sina 

medarbetare samt av medarbetarnas värderingar, kompetens, ansvar och motivation 

(Olve & Samuelson, 2008). Anthony & Govindarjan (2007) anser att belöningssystem 

ger medarbetarna en tydlig blid av vad som är viktigt att uppnå samt vad som 

förväntas av dem. Vidare hävdar Kirkland (2009) att medarbetarnas kännedom om 

vad som förväntas av dem kan leda till att företaget når bättre avkastning. För flera år 

sedan belönades anställda beroende på titel och antal tjänsteår inom företaget, medan 

de numera belönas genom grad av prestation (Kirkland, 2009). Många belöningar är 

förknippade med själva arbetsuppgiften och delas ut i samband med en prestation 

(Paul & Alm, 1991). Detta innebär att det blir mer fokus på att resultat uppnås än på 

erfarenhet och kvalifikationer. På så sätt kan arbetsgivaren se belöningar som en 

investering snarare än en pågående kostnad. För att arbetsgivaren skall få den bästa 

avkastningen är det enligt Kirkland (2009) viktigt att denna talar om för de anställda 

vad som förväntas av dem. Detta kan göras genom att sätta upp mål tillsammans med 

medarbetarna samt tala om hur de kommer att belönas om de lyckas nå dessa mål. Det 

är dessutom viktigt att arbetsgivaren och de anställda är överens om att målen är 

rimliga samt att belöningarna är rättvisa. Under årets gång bör arbetsgivaren ha samtal 

med medarbetarna där de diskuterar hur det går och där medarbetarna utvärderar sina 

egna prestationer (Kirkland, 2009). 

 



	   24	  

Paul & Alm (1991) hävdar att detta styrmedel främst används av ledning och chefer, 

vilket även Olve & Samuelson (2008) nämner. Belöningar är inte avtalsbundna och 

det är arbetsgivaren som avgör vilka som skall belönas (Paul & Alm, 1991). Det har 

ägnats stor uppmärksamhet åt utformning av belöningssystem samt system för 

formulering av mål (Jacobsen & Thornsvik, 2008). Belöningssystemet måste stödja 

och stärka företagets affärsstrategi samt överensstämma med principerna för 

företagsstrukturen. Det finns därför inget ”bästa belöningssystem” utan företag måste 

själva skräddarsy det (Rendahl & Hart, 1996; Arvidsson, 2005). Smitt (2002) hävdar 

precis som Rendahl & Hart (1996) och Arvidsson (2005) att belöningssystem skall 

framställas för varje företags unika situation och poängterar vidare att det är viktigt att 

de som berörs förstår vilka företagets mål är. Smitt (2002) anser dessutom att rätt 

belöningssystem är företagets nyckel till framgång.  

 

3.4.1 Syften med belöningssystemet 

Styrmedlet belöningssystem används delvis i syfte att bidra till ett önskvärt beteende 

genom att uppmuntra och bekräfta medarbetarnas prestationer (Olve & Samuelson, 

2008). Kirkland (2009) anser att medarbetarna är en av företagets mest värdefulla 

tillgångar och att det därmed är av stor vikt för företag att hålla kvar bra medarbetare 

vilket är ett ytterligare syfte med belöningssystem. Dock är detta en svår utmaning för 

företag och de måste därmed lyckas kompensera de anställda med motiverande 

belöningar (Kirkland, 2009). Utöver detta syftar belöningssystem till att skapa rätt 

motivation hos medarbetarna genom att företagets mål överensstämmer med 

medarbetarnas mål (Olve & Samuelson, 2008). 

 

3.4.2 Motivationsteori 

Motivation är ett viktigt begrepp och enligt många forskare finns det ett 

beteendemönster som motivation kan utläsas ifrån vilket är uthållighet, förmåga att 

arbeta i en bestämd riktning, arbetsprestation, initiativkraft och intensitet. Motivation 

är beroende av vilka behov ett arbete kan tillfredsställa och behovsteorier utgår från 

att individens beteende kan förklaras utifrån behoven i en given situation. Dessa 

behov placeras efter Maslows behovshierarki som är den mest kända behovsteorin 

och rangordnas efter de grundläggande mänskliga behoven (Olve & Samuelsson, 

2008). Dessa behov delas in i fem klasser där varje klass består av olika behov. De 
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behov som anses vara högst upp i behovshierarkin är behov av självförverkligande 

följt av behov av självkänsla som exempelvis uppskattning och status, 

gemenskapsbehov, säkerhetsbehov och sist de fysiologiska behoven. Maslow (1995) 

anser att de högre behoven inte kan nås utan att de lägre behoven har uppnåtts. Vidare 

hävdar han att det kan leda till ohälsa om behoven inte tillfredsställs (Viljoen, H, 

2008). Behov som status och uppskattning samt behovet självförverkligande kan 

påverkas av belöningssystemet. Herzbergs arbetsmotivationsteori som beskrivs nedan 

bygger på Maslows behovshierarki (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

3.4.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Författare som exempelvis Olve & Samuelsson (2008) påpekar att belöningssystemet 

anses skapa rätt motivation hos medarbetarna. Kirklan (2009) hävdar att det är 

betydelsefullt för företag att behålla bra medarbetare eftersom medarbetarna är en av 

företagets mest värdefulla tillgångar. Då detta enligt författaren är en svår utmaning 

för företag måste de därmed kompensera medarbetare med belöningar som motiverar 

dem. Frederick Herzberg har dock genom sin studie visat att lön och andra 

ekonomiska belöningar inte motiverar medarbetare (Herzberg, 1993; Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Jacobsen & Thorsvik (2008) påpekar att Herzbergs forskning om 

trivsel på arbetsplatsen har lagt grund till ett modernt tänkande som rör de verktyg 

som kan användas för att motivera medarbetare. Enligt Frederick Herzbergs 

tvåfaktorsteori påverkas individer av två faktorer, motivationsfaktorer samt 

hygienfaktorer. I en amerikansk studie fick individer berätta vad de ville få ut av sitt 

arbete. Herzberg kallade positiva berättelser för motivationsfaktorer och dessa 

kännetecknades av situationer där personerna bland annat lyckas med något, får 

erkännande, får ta ansvar samt har karriärmöjligheter (Herzberg et al., 1993; Shipley 

& Kiely, 1993; Bolman et al., 2005). Motivationsfaktorer är konkreta behov av högre 

ordning vilket innebär att individer har behov av eller önskan om att tillfredsställa 

dessa behov. Om dessa är otillfredsställda leder det till motivation för att täcka 

behoven vilket i sin tur leder till handling (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Jacobsen & Thorsvik (2008) påpekar att motivationsfaktorer motiverar anställda till 

bättre prestationer. De negativa skildringarna kallade Herzberg för hygienfaktorer och 

dessa kretsade kring policy, administration, övervakning, den fysiska arbetsmiljön, 

lön och andra ekonomiska belöningar. Motivationsfaktorerna var kopplade till 
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arbetsinnehållet, medan hygienfaktorerna var kopplade till arbetssituationen 

(Herzberg et al., 1993; Shipley & Kiely, 1993; Bolman et al., 2005). Abrahamsson & 

Andersen (2005) hävdar att tanken bakom benämningen hygienfaktor var att denna 

skulle kunna förhindra vantrivsel, såsom hygien kan förhindra sjukdomar.  

 

Utgångspunkten med tvåfaktorsteorin är att en individ som trivs på sin arbetsplats är 

en individ som kommer att vara produktiv (Herzberg et al., 1993). Enligt 

Abrahamsson & Andersen (2005) ses trivsel i arbetslivet som en funktion av i vilken 

grad individen känner att denne får sina behov uppfyllda på arbetet. Herzberg 

betraktade hygien- och motivationsfaktorer som separata dimensioner som är 

avgörande för hur individer upplever arbetstillfredsställelsen. Hygienfaktorer anses 

vara viktiga då de kan skapa vantrivsel om de saknas, men dessa skapar dock inte 

trivsel om de finns. Motivationsfaktorer kan å andra sidan skapa trivsel vid 

exempelvis varierande och intressanta arbetsuppgifter eller beröm för väl utfört 

arbete. Dock leder inte en avsaknad av dessa till vantrivsel (Shipley & Kiely, 1993; 

Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Motivation är en inre drivkraft som får individer att göra något eftersom de vill göra 

det. Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) är Herzberg emot samtliga former av 

resultat eller prestationslön och författarna hävdar att pengar inte motiverar på lång 

sikt. Med hjälp av pengar kan en chef få sina medarbetare att utföra ett arbete på kort 

sikt, men pengar och belöning blir så småningom en självklarhet och medarbetarna 

kommer kontinuerligt att förvänta sig mer. Då belöningen inte längre kan ökas i takt 

med förväntningarna kommer individen inte att fortsätta anstränga sig (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). Abrahamsson & Andersen (2005) hävdar vidare att på lång sikt 

utför en människa ett bättre arbete om denne drivs av en inre drivkraft och inte av en 

”morot”. 
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Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är 
utmanande, intressanta och 
varierande. 

2. Ansvar för eget arbete och kontroll 
över egen arbetssituation. 

3. Prestationer och tillfredsställelse över 
att göra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört 
arbete. 

5. Avancemang. 
6. Utveckling. 

1. Företagets personalpolitik och 
administrativa system. 

2. Ledarnas kompetens och sätt att leda 
underordnade. 

3. De mellanmänskliga relationerna 
mellan överordnade och 
underordnade. 

4. Arbetsvillkoren kring de uppgifter 
som ska lyckas. 

5. Lön. 
6. Status. 
7. Arbetstrygghet. 
8. Förhållanden i arbetet som påverkar 

fritiden och privatlivet. 

 

 

 
Trivsel 
om faktorerna finns, 
men inte vantrivsel om de saknas. 

Vantrivsel 
om faktorerna saknas, 
men inte trivsel om de finns. 

 

Figur 2: Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Källa; Jacobsen & Thorsvik, 2008, sid. 
268) 
 

3.4.4 Kriterier vid utformning av belöningssystem 

Merchant & Van der Sede (2007) nämner att det finns sju stycken kriterier som 

företag bör tänka på vid utformning av belöningssystem för att öka motivationen hos 

medarbetarna.  

 

Det första kriteriet är att effekten av belöningar skall vara hållbart då det är positivt 

om individen kommer ihåg prestationen under en längre period. Belöningen skall 

dessutom vara värdefull för den som belönas. Det är även viktigt att belöningar delas 

ut nära inpå prestationen och att de därmed kopplas till utförd prestation i rätt tid 

eftersom det annars finns en risk att anställdas motivation minskar. Det tredje kriteriet 

är att belöningssystemet skall vara lätt att förstå så att individen vet vad som krävs för 

att belönas. Belöningssystemet bör vara anpassbart så att den går att förändra om det 

skulle behövas. Det sjätte kriteriet som tas upp är att belöningssystemet skall vara 

kostnadseffektivt. Företag bör därför sträva efter att få en så hög motivation som 

möjligt bland medarbetarna till en så låg kostnad som möjligt. Det slutliga kriteriet 

som nämns är att belöningen skall vara betydelsefull så att den motiverar de anställda 
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(Merchant & Van der Sede, 2007). Även Smitt (2002) tar upp ett kriterium som är 

viktigt att ta hänsyn till vilket är att villkoren för belöningssystemet skall vara tydligt 

formulerade samt att företaget så fort som möjligt ska kunna nå ut med informationen 

i organisationen.  

 

3.4.5 Grunder för belöning 

Grundregeln för att skapa ett visst beteende bland medarbetarna i ett företag är att 

belöningar baseras på mått på prestationer av ett sådant beteende. Detta eftersom 

medarbetarnas beteende styrs av det som mäts (Olve & Samuelson, 2008; Arvidsson, 

2005). Ett exempel på detta är att om företag önskar ökad tillväxt skall belöningar 

baseras på prestationsmått som exempelvis uppnådda tillväxtmål eller faktisk 

procentuell tillväxt (Arvidsson, 2005). Grunden för belöning baseras ofta på 

finansiella mål och mått men även på icke-finansiella trots att detta är ganska 

ovanligt. Införandet av BSC har däremot livat upp diskussionerna om icke-finansiella 

mål en aning (Arvidsson, 2005). Kortsiktiga och långsiktiga prestationsmål räknas 

också in som en grund för belöning. Enligt Olve & Samuelson (2008) bör en individs 

eller grupps möjlighet att bidra till ett utfall vara utgångspunkten vid utformning av 

belöningssystem. För att kunna påverka prestationer är det av stor betydelse att 

individen har rätt att vidta de åtgärder som krävs och har de resurser som är 

nödvändiga samt att de prestationer som skall nås är möjliga att uppnå (Olve & 

Samuelson, 2008). 

 

3.4.5.1 Belöningar grundade på finansiella och icke- finansiella mått 

Traditionellt har finansiella resultatmått använts som grund för belöningar och ett 

exempel på sådana resultatmått är räntabilitet på eget kapital (Olve & Samuelson, 

2008). Arvidsson (2005) framhåller att finansiella mått vanligtvis hämtas från 

företagets redovisningssystem och uttrycks i monetära termer. Både Olve & 

Samuelson (2008) och Arvidsson (2005) upplyser om att användning av endast 

finansiella mått som bas för belöningar har kritiserats då det kan medföra stora 

problem för företag. Ett problem är att det kan leda till att individer väljer kortsiktig 

maximering av sin bonus framför långsiktiga prestationer (Olve & Samuelson, 2008; 

Arvidsson, 2005).    



	   29	  

 

Icke-finansiella mått bygger på sådana data som inte kommer från det formella 

redovisningssystemet. Icke-finansiella mått som exempelvis nöjda medarbetare, nöjda 

kunder och marknadsandelar har blivit viktigare för företag men trots detta använder 

sig företag mest av finansiella mått (Arvidsson, 2005).  

 

Vissa företag väljer att använda både finansiella och icke-finansiella mått för att få en 

kombination av långsiktiga och kortsiktiga incitament. Då används finansiella mått i 

form av resultatmått och icke-finansiella mått i form av kundtillfredsställelse, 

produktkvalitet och innovationsförmåga. Detta sätt att belöna prestationer på är 

begränsat och används framförallt av de företag som har implementerat BSC (Olve & 

Samuelson, 2008). Arvidsson (2005) hävdar att BSC ger en bas för belöningssystem 

då denna innehåller en blandning av både finansiella och icke-finansiella mått. 

 

3.4.5.2 Kortsiktiga och långsiktiga prestationsmål 

Kortsiktiga prestationsmål sträcker sig över en period upp till ett år och långsiktiga 

prestationsmått avser en period längre än ett år. Genom användning av kortsiktiga mål 

löper företag en risk för suboptimering som exempelvis kan uppkomma då 

medarbetarna tänker på maximering av sin egen belöning vilket resulterar i att 

långsiktiga mål uteblir. Långsiktiga prestationsmål används däremot för att belöna 

medarbetare som bidrar till ett långsiktigt värdeskapande samt för att behålla 

nyckelpersonerna inom ett företag under en längre tid (Anthony & Govindarjan, 

2007). 

 

3.4.5.3 Belöningsformer  

Belöningsformerna som används är individuella belöningar, gruppbelöningar och 

belöningar som blir tilldelad alla i företaget, det vill säga systembelöningar (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008; Arvidsson, 2005).  

 

Vid individuella belöningar belönas personer i företaget efter individuella prestationer 

(Arvidsson, 2005; Merchant & Van der Stede, 2007). Ett exempel på sådan belöning 

är ett finare kontor (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Syftet med individuella belöningar 

är enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) samt Merchant & Van der Stede (2007) att ge 
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en individ incitament att prestera bättre. Detta kan dock leda till konkurrens och 

samarbetsproblem (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Om sådana problem skulle uppstå är 

det fördelaktigt att företag byter till gruppbelöningar (Olve & Samuelson, 2008).  

 

Gruppbelöningar innebär att flera personer belönas för en gemensam prestation. 

Syftet med denna belöningsform är att öka samarbetet i gruppen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007). För att gruppbelöningar skall 

fungera bör den basera på mätbara resultat som gruppen tillsammans uppnår, som 

exempelvis vinstmått (Arvidsson, 2005). Fördelen med gruppbelöningar är att 

lojaliteten i gruppen samt ansvarskännandet ökar. Gruppbelöningar kan dock även ge 

en negativ effekt eftersom det kan leda till att individerna i gruppen tappar motivation 

om de inte förstår hur deras egen insats bidrar till helheten (Olve & Samuelson, 2008). 

Gruppbelöningar kan dessutom leda till att konkurrensen mellan olika avdelningar 

och grupper i företaget ökar och därmed resulterar i samarbetsproblem mellan dessa 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008; Kohn, 1993; London & Higgott, 1997). Ett annat 

problem som kan uppstå vid gruppbelöningar är det så kallat free rider- problemet, 

vilket innebär att en individ i gruppen kan maska och ändå få bonus på guppens 

bekostnad om de levererar ett bra resultat (Olve & Samuelson, 2008). För att undvika 

problem som uppstår vid individuella belöningar och gruppbelöningar kan företag 

använda sig av systembelöningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

 

Systembelöningar är belöningar som tilldelas alla i företaget och är exempelvis 

belöning i form av att alla i företaget får ta del av ett visst pensionssystem, alla i 

företaget får lika stor bonus baserat på företagets resultat eller att alla i företaget får 

tillfälle att köpa aktier i företaget. Denna belöningsform är viktig för företagets helhet 

eftersom den visar att alla är en del av helheten och har en symbolisk effekt. Den är 

dock mindre motiverande för enskilda individer och grupper (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).   

 

3.4.6 Olika typer av belöning 

Lindblom (1996) och Paul & Alm (1991) anser att belöning inte endast handlar om 

pengar trots att många tänker på pengar när de hör begreppet belöning. Anthony & 

Govindarjan (2007) hävdar att företag som använder sig av flera olika belöningar 
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tenderar att nå bättre ekonomiska resultat. Arvidsson (2005) samt Luthans & 

Stajkovic (1999) påpekar att monetära belöningar som exempelvis bonus ofta tas upp 

när det pratas om belöningar, dock konstaterar Olve & Samuelson (2008) liksom 

Arvidsson (2005) att även icke-monetära belöningar spelar en viktig roll då dessa kan 

ha en högre motivationseffekt än monetära belöningar. Luthans & Stajkovic (1999) 

anser att monetära belöningar kan öka produktiviteten dock innebär detta inte att det 

är den bästa formen av belöning för att få personalen att prestera bättre (Luthans & 

Stajkovic, 1999). 

 

Olve & Samuelson (2008) tycker att lönetillägg, optionsprogram och 

vinstandelsstiftelser är de belöningar som har störst betydelse. Kirkland (2009) anser 

dock att den bästa belöningen är när de anställda får en andel av sin grundlön när de 

uppsatta målen nås inom en förutbestämd tid. Författaren nämner vidare en del icke-

monetära belöningar som hon anser är framgångsrika. Den mest kraftfulla icke-

monetära belöningen för väl utförda arbeten är enligt författaren arbetsgivarens 

uttryck för uppskattning. Detta eftersom människor motiveras av att veta att deras 

insatser är uppskattade. Hon anser även att flexibilitet i arbetsschemat är positivt för 

de som arbetar hårt men menar dock att arbetsgivaren bör vara försiktig med att låta 

anställda arbeta hemifrån då det är mycket som kan fånga medarbetarens 

uppmärksamhet och därmed leda till att de inte kan fokusera på arbetet (Kirkland, 

2009).  

 

Belöningar kan delas in i inre- och yttre belöningar, där inre belöningar är sådant som 

uppstår hos individen själv och yttre belöningar är sådant som förmedlas av någon 

annan (Olve & Samuelson, 2008). Arvidsson (2005) hävdar att det endast är personen 

själv som kan känna inre belöningar genom att företaget skapar förutsättningar för 

inre belöningar som till exempel genom kultur och ledarskap samt arbetssätt. Inre 

belöningar uppstår exempelvis genom känslan av att ha lyckats med en uppgift. 

Bonus är ett exempel på yttre belöningar (Arvidsson, 2005). Både Olve & Samuelson 

(2008) och Arvidsson (2005) påpekar att undersökningar visat att standardiserade 

belöningar som inte tar hänsyn till hur individer vill bli belönade kan få negativa 

följder. Ett exempel på detta är att ekonomisk ersättning och övervakning kan leda till 

en crowding-out effect, det vill säga att den inre motivationen trängs undan (Olve & 

Samuelson, 2008).  
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Tabell 1: Belöningar uppdelade i monetära och icke-monetära belöningsformer (Källa: Egen bild med 
information tagen från Olve & Samuelson, 2008, Svensson & Wilhelmson, 1988 och Lindblom, 1996) 
 

3.4.7 Skillnader i belöning utifrån befattning 
 
Olve & Samuelson (2008) menar att det finns skillnader mellan belöningar till 

företagsledning, chefer och medarbetare. Arvidsson (2005) konstaterar att belöningar 

spelar en viktig roll för att motivera individer till önskvärda prestationer. Enligt Olve 

& Samuelson (2008) har en undersökning gjorts där 31 svenska bolag har deltagit. 

Denna undersökning visar att endast 11 stycken av dessa bolag hade ett 

ersättningsprogram där alla anställda oavsett befattning fick en del av vinsten, medan 

det i de resterade företagen endast var de ledande befattningarna som fick ta del av 

vinsten. Detta tyder på en stor skillnad mellan olika befattningars belöningar. Det har 

dock visat sig att överbetalda chefer inte blir mer motiverade än andra och att 

underbetalda blir mer omotiverade på grund av denna skillnad. Individers 

arbetsmotivation påverkas av deras upplevelse av hur de behandlas i förhållande till 

andra individer. Olve & Samuelson (2008) påpekar att flera studier tyder på att alla 

anställda bör få belöningar och att ett väl fungerande belöningssystem innebär att alla, 

från högsta chefen till medarbetarna i företaget, omfattas av belöningssystemet. 

 

Monetära belöningar    Icke- monetära belöningar  
   
 
 

 
• Lönetillägg 
• Bonuslön 
• Pension 
• Vinstandelsstiftelser 
• Aktier 
• Konvertibla skuldebrev 
• Optioner 

 

	  

 
• Förmåner 
• Karriärvägar inom företaget 
• Flera arbetsuppgifter 
• Nya arbetsuppgifter 
• Kompetensutveckling 
• Beröm från chefen 
• Utvecklas/lära sig nytt 
• Se resultat av sina insatser 
• Julklappar och liknande 
• Resor 
• Uppskattning 
• Ansvar 
• Fri sjukvård 
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3.4.8 Samband mellan chefer, medarbetare och företaget  

Lindblom (1996) samt Kirkland (2009) poängterar att gott inre klimat på arbetsplatsen 

är en sorts bonusfaktor då detta leder till nöjd och motiverad personal. Lindblom 

(1996) uttrycker dessutom hur viktigt det är att varje anställd känner att de blir 

betraktade som en individ istället för en i mängden och menar att arbetsmotivation, 

lön, arbetsresultat och chefskap hänger ihop på många sätt. Bättre chefskap leder till 

högre arbetsmotivation där medarbetarna blir mer villiga att ställa upp och göra bra 

ifrån sig, vilket även resulterar i bättre resultat. Bättre chefskap innebär dessutom att 

medarbetarna har en rättvis och bra lön. Högre arbetsmotivation medför bättre 

kvantitativt- och kvalitativt resultat samt leder till chefens arbetsuppgift underlättas. 

Bättre resultat ökar chefens motivation och leder till ökad arbetsmotivation för 

medarbetarna då alla ser resultatet av sin egen insats. Det kan även leda till ett 

ekonomiskt utbyte för insatserna, som exempelvis bättre lön. Bättre lön leder till att 

arbetsmotivationen ökar och att intresset att nå goda resultat ökar. Det resulterar 

dessutom i att anställda vill stanna kvar och utvecklas i företaget (Lindblom, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Chefer, medarbetare och företaget (källa: Lindblom 1996, sid. 14) 

 

3.5 Belöningssystem kopplat till BSC 
Enligt Olve et al. (2003) förmedlar ledningen en tilltro till hypoteserna i styrkortet om 

ett företag är villig att belöna sina anställda för deras ansträngningar i kund-, process- 

	  
Bättre resultat 

Bättre lön 

Bättre chefskap 

Högre 
arbetsmotivation 
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och utvecklingsperspektivet. De hävdar vidare att detta kan vara tillräckligt för att 

koppla ett belöningssystem till BSC (Olve et al., 2003). Kaplan & Norton (1996a) 

påstår att alla företag förr eller senare ställs inför frågan som rör kopplingen mellan 

belöningssystem och BSC och författarna uttrycker sig enligt följande: 

 
 ”The big question faced by all companies is whether and how to link their 
formal compensations system to the scorecard measures.” (Kaplan & Norton, 
1996a, sid. 217)  

 

Även Olve & Samuelson (2008) hävdar att företags belöningssystem kan kopplas till 

dess BSC. Detta eftersom företag som utvecklat ett BSC med finansiella mått, mått 

för interna processer, kundtillfredsställelse samt innovations-och inlärningsförmåga, 

har en grund för ett välfungerande styrsystem (Olve & Samuelson, 2008). Olve et al. 

(2003) menar att oavsett om belöningarna är finansiella eller icke-finansiella, kan 

dessa relateras till BSC och att många praktiker har planerat att knyta sina 

belöningssystem till BSC. Lindvall (2011) påpekar att kopplingen mellan 

belöningssystem och BSC är en vanlig amerikansk uppfattning där de anser att 

belöningar måste kopplas till mätningarna för att få den ansvarige att agera i önskad 

riktning. Förr har ett sådant tankesätt varit mindre viktigt i svensk företagsmiljö och 

belöningssystem har ofta varit knutna till högre chefspositioner. Dock har frågan om 

kopplingen mellan belöningar och BSC blivit mer aktuell på senare tid då alla 

arbetare själva vill kunna dra fördel av sina insatser (Lindvall, 2011).  Kopplingen 

mellan belöningssystem och BSC spelar två roller. Det inriktar de anställdas 

uppmärksamhet till de mått som är mest kritiska för strategin, och det skapar 

motivation när de anställda belönas då de och organisationen uppnår uppsatta mål 

(Kaplan & Norton, 2001a; Franco-Santos et al., 2004; Olve & Samuelson, 2008). 

Enligt Banker et al. (2000) har studier visat att användningen av icke-finansiella mått 

så som produktkvalitet, kundtillfredsställelse och marknadsandelar i 

prestationsmätningssystem och i belöningssystem har ökat. De hävdar även att när 

icke-finansiella mått inkluderas i belöningssystemet omfördelar chefer sitt arbete och 

strävar således även efter att förbättra dessa mått och inte enbart de finansiella 

(Banker et al., 2000). Belöningssystem baserade på BSC skiljer sig företag emellan, 

och belöningar kan grundas på upp till 25 strategiska mått (Kaplan & Norton, 2001b). 

Enligt Kaplan & Norton (2001a) vill en del företag att belöningssystemet med BSC 
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som grund skall vara simpelt och använder således mellan fyra till sju mått för att de 

anställda skall veta vad de skall fokusera på. 

 

3.5.1 Kriterier för mått 

När ett företag planerar att använda BSC som bas för belöningar är det enligt Olve et 

al. (2003) av betydelse att ta hänsyn till en rad olika faktorer vid val av mått för att 

kunna påverka medarbetares beteende. Det är viktigt att måtten är accepterade som 

trovärdiga eftersom om medarbetaren inte litar på mätvärdet kan ett motstånd mot 

systemet byggas upp. Motstånd från medarbetarens sida kan även byggas upp om 

denne anser att mätvärdet är rätt men inte relevant. Därför bör måtten även anses vara 

valida. Måtten skall dessutom vara möjliga att knyta till någon känd aktivitet då 

ytterligare ett motstånd byggs upp när medarbetare anser att måtten stämmer men att 

ingen kan påverka dem. Utöver att måtten skall vara möjliga att knyta till någon känd 

aktivitet, skall dessa även vara möjliga att knyta till en aktivitet som den enskilde kan 

utföra. Dessutom skall de vara möjliga att knyta till aktiviteter som motiverar den 

enskilde medarbetaren att utföra arbetet (Olve et al., 2003). Beteendet i en 

organisation kommer endast påverkas av måtten om dessa uppfattas som trovärdiga, 

välgrundade och knutna till en aktivitet som medarbetaren kan och är villig att 

genomföra (Olve et al., 2003; Arvidsson, 2005).  

 

För att införandet av belöningssystem utifrån BSC skall bli framgångsrikt lyfter Olve 

et al. (2003) och Kaplan & Norton (2001a) även fram betydelsen att knyta belöningar 

till aktiviteters motsvarighet i resultat så som ”antal nya kunder” istället för att basera 

belöningarna på aktiviteter så som ”antal kundbesök”. Måtten bör således vara knutna 

till slutresultatet eftersom det finns en risk att aktivitetsmått som ”antal kundbesök” 

uppfattas som mål. Trots detta är aktivitetsmåtten av betydelse då de fungerar som 

indikatorer på framtida efterfrågan och möjligheter (Olve et al., 2003).  
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Tabell 2: Kriterier för mått (Källa: modell utifrån Olve et al., 2003, sid 291)  

 

3.5.2 Viktning av mått 

Enligt Kaplan & Norton (2006) väljer företag viktning av mått med utgångspunkt i 

typen av deras verksamhet samt deras prioriteringar på kort sikt. Vidare hävdar de att 

de finansiella måtten kan viktas kraftigt när det finns lite tid mellan förbättringar i 

medarbetare och processer samt efterföljande finansiella resultat. Om ett företag dock 

skapar värde över en längre tidsperiod genom innovation och utveckling av 

humankapitalet bör kategorin process och utveckling viktas kraftigare. Således skall 

företag vikta utifrån den företagsspecifika situationen (Kaplan & Norton, 2006). 

Vidare tar Kaplan & Norton (2006) upp några exempel där de hävdar att om ett 

företag har kvalitetsproblem, kan mått som rör förbättring av processer viktas 

kraftigare. Om företag istället har kundlojalitetsproblem, kan viktningen av 

kundtillfredsställelse och återköpsbenägenhet vara större (Kaplan & Norton, 2006). 

 

En studie som gjorts i USA av Hay Group visade att 13 av 15 företag använde BSC 

som grund för sitt belöningssystem. Samtliga av dessa som infört kopplingen använde 

sig av en viktning av måtten i de olika perspektiven. 40 procent var finansiella mått, 

15-20 procent var kundmått, 25 procent var mått inom processperspektivet och 15-20 

procent var mått inom utvecklingsperspektivet (Kaplan & Norton, 2001a; Arvidsson, 

2005). Kaplan & Norton (1999) tar upp ytterligare ett exempel där Pioneer Petroleum 

använde BSC som grund för beräkning av toppchefernas bonus. 60 % av chefernas 

bonus knöts till det ekonomiska resultatet där fem finansiella nyckeltal användes 

istället för att endast förlita sig på ett enda tal. De resterande 40 % av bonusen 

baserades på nyckeltal som hämtades från de övriga tre perspektiven, det vill säga 

kund-, process- och utvecklingsperspektivet. Detta illustreras i tabell 3. Genom att 

använda BSC som grund för beräkning av bonus ansåg företagets VD att ingen 

Måtten måste vara:  

- accepterade som trovärdiga 

- ansedda som valida 

- möjliga att knyta till någon känd aktivitet 

- möjliga att knyta till någon aktivitet som den enskilde kan utföra 

- knutna till någon aktivitet som utgör en sporre för den enskilde att utföra 
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konkurrent hade lika god strategisk samsyn och att kopplingen givit dem stora 

fördelar (Kaplan, R. & Norton, D. 1999). 
 

 

Kategori Nyckeltal Vikt 

Finansiellt (60%) Marginal i förh. till konkurrenter 
Avk. på arb. kapital i förh. till konkurrenter 
Kostnadsreduktion i förh. till plan 
Ny marknadstillväxt 
Befintlig marknadstillväxt 

18,0% 
18,0% 
18,0% 
3,0% 
3,0% 

Kund (10%) Marknadsandel 
Kundtillfredsställelse (enkät) 
Återförsäljarnas tillfredsställelse (enkät) 
Återförsäljarnas lönsamhet 

2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 

Processer (10%) Samhälls-/miljöindex 10,0% 

Utveckling (20%) Anställningsklimat (enkät) 
Strategisk kompetensrankning 
Strategisk informationstäckning 

10,0% 
7,0% 
3,0% 

Tabell 3: Bonus baserade på BSC (Källa: Kaplan & Norton, 1999, sid. 205) 

 

Om de individuella nyckeltalen tilldelas vikter, som i exemplet ovan, och belöningar 

baseras på resultatet av dessa, kan det dock leda till att belöningar delas ut trots att 

resultatet är obalanserat, det vill säga om några nyckeltal uppfylls i hög grad, medan 

andra inte uppnås över huvud taget. I syfte att undvika detta kan tröskelvärden sättas 

upp för samtliga nyckeltal för de kommande perioderna. Belöning delas således inte 

ut om det faktiska resultatet under en period är mindre än tröskelvärdet för något av 

de valda nyckeltalen (Kaplan & Norton, 1999). 

 

3.5.3 Implementering  

Hallgårde & Johansson (1999) samt Arvidsson (2005) hävdar att det finns några 

allmänna regler som bör följas av företag vid införandet av belöningssystem som är 

kopplat till BSC. En regel är att implementeringen av denna koppling bör göras 

ungefär 6-12 månader efter att BSC har börjat användas i företaget, vilket även styrks 

av Kaplan & Norton (2001a). Kopplingen skall således inte ske för hastigt eftersom 

relevanta mått och tillförlitlig data måste finnas till hands först. En annan regel är att 

ett sådant belöningssystem bör testas i en mindre grupp innan den används i hela 

företaget. Vikten att medarbetare är med och sätter målen för att bland annat skapa 

engagemang lyfts också fram, och det är viktigare att belöningssystemet är tydligt än 
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att det är exakt och den bör således vara enkel (Arvidsson, 2005; Hallgårde & 

Johansson, (1999).  

 

Olve et al. (2003) påpekar att belöningssystem är något som skapar många 

diskussioner inom ett företag. Författarna understryker betydelsen av att företag är 

tydliga vad gäller bland annat anledningen till att systemet introduceras, hur det 

kommer att användas, hur prestationer kommer att mätas samt hur kort-och 

långsiktiga mål sätts. Tydlighet är således en viktig faktor vid implementeringsfasen. 

Vidare lyfter Olve et al. (2003) fram vikten av att kommunicera ut uppnådda resultat 

regelbundet. När belöningar kopplats till BSC måste planerings- och 

uppföljningsprocesserna bli mer systematiska. Så kallade ambitiösa mål kan vara 

svåra och omöjliga att uppnå inom den närmsta perioden och de anställda måste 

således kunna nå målen för att kopplingen skall göra någon skillnad (Olve et al., 

2003). Prestationerna måste kommuniceras till de anställda trots att det enligt Olve et 

al. (2003) visat sig att anställda inte är särskilt intresserade av information om 

uppnådda resultat. Dock kan intresset för måtten öka bland de anställda om 

belöningar knyts till dessa (Olve et al., 2003). 

 

3.5.4 Positiva effekter av en koppling mellan belöningssystem och BSC 

Kaplan & Norton (2001a) påpekar att en koppling mellan ett företags 

belöningssystem och BSC leder till att anställda blir mer uppmärksamma på de mått 

som är avgörande för strategin samt att yttre motivation skapas genom att anställda får 

belöning när de och organisationen lyckas nå sina mål. Således är en fördel att det 

ökar medarbetarnas intresse av måtten då deras belöning är kopplad till BSC (Kaplan 

& Norton, 2001a). Detta leder i sin tur till att efterfrågan på kunskap och information 

om styrkortets mått ökar. Följaktligen blir strategin samtliga medarbetares vardagliga 

arbete då de vid det här laget förstår strategin och är motiverade att få den att lyckas 

(Kaplan & Norton, 2001b). 

 

Enligt Lawler (2003) finns det ett antal skäl att tro att ett prestationsmätningssystem 

blir mer effektivt på grund av ökad motivation hos medarbetare då belöningar är 

kopplade till prestationer. I synnerhet kommer chefer att vara motiverade att utföra ett 

bra arbete då detta är avgörande för vilken belöning de får. Detta innebär i sin tur att 



	   39	  

chefer strävar efter att motivera de personer som arbetar för dem (Lawler, 2003). 

Speckbacher et al. (2003) hävdar att den ”riktiga makten” av BSC konceptet endast 

kan utnyttjas om belöningssystemet är kopplat till styrkortets mått. En studie som 

genomfördes med företag i tysktalande länder visade att 27 av 38 företag, det vill säga 

mer än 70 procent, har kopplat incitament till BSC och majoriteten av dessa företag 

har kopplat deras belöningssystem direkt till mått i BSC (Speckbacher et al., 2003). 

Enligt Speckbacher et al. (2003) visar resultatet den praktiska relevansen av att knyta 

incitament till BSC, och författarna lyfter fram att begreppet incitament i studien bör 

tolkas i så vid mening som möjligt och inte begränsas till kortsiktiga finansiella 

belöningar. Ett av de studerade företagen uttryckte den bakomliggande anledningen 

till kopplingen mellan företagets belöningssystem och BSC enligt följande: 

 

“The introduction of the BSC concept was an opportunity to review our 
incentive system and to make it more compatible with our strategy. In my 
view, the most important practical reason for linking the BSC to the incentive 
system is that you simply need to do that if you want all managers to get really 
involved into the process of developing BSC. Most of our managers did not 
challenge the adequacy of our strategic BSC measures and they did not 
intensively think about our cause-and-effect relationships until we linked BSC 
to their monetary reward.” (Speckbacher et al., 2003, sid. 372)  

 

3.5.5 Negativa effekter av en koppling mellan belöningssystem och BSC	  

Enligt Olve et al. (2003) tillhandahåller strategikartan och måtten i styrkortet inte en 

garanterad väg mot framgång, utan de representerar företagets bästa gissning om 

exempelvis vad kunderna är beredda att betala för och vad de värderar, samt varför 

just den aktuella verksamheten kan leva upp till detta mål. En risk när företag kopplar 

sitt belöningssystem till BSC är således att de strategiska gissningarna uppfattas som 

sanningar. De strategiska gissningarna kan visa sig vara felaktiga och behöva 

omprövas, trots att visionen och de långsiktiga målsättningarna är desamma under en 

längre tid. Hämning av verksamhetens flexibilitet kan bli ett faktum om belöningar är 

kopplade till några av måtten och de anställda är ovilliga att ändra kontraktet som 

slutits och som fokuserat deras uppmärksamhet på specifika områden i verksamheten 

(Olve et al., 2003). Olve et al. (2003) menar att styrkortet på så vis kan hindra 

förändring trots att syftet med denna är det motsatta. Risken för hämning av 

verksamhetens flexibilitet styrks även av Kaplan & Norton (2001a). 
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Olve et al. (2003) lyfter fram vikten av att skydda sig mot opportunistiskt beteende 

vid kopplingen mellan belöningssystem och BSC. Enligt Jap & Anderson (2003) är 

opportunism när en part agerar egoistiskt i egenintresse vilket kan ske genom lögner, 

fusk eller stöld, men även i form av förvrängning eller utelämning av information. För 

att förhindra opportunism måste mätrutinerna säkerställa att belöningar tilldelas de 

anställda som förtjänar dem och de anställda skall således inte kunna manipulera 

systemet för att erhålla belöningar som de inte har rättighet till (Olve et al., 2003). 

Olve et al. (2003) beskriver opportunistiskt beteende genom ett exempel om en 

organisation som belönar måttet ”antal kundbesök” då det finns ett samband mellan 

en erfaren säljares antal besök och den försäljning denne genererar. Detta kan i sin tur 

leda till att säljaren genomför många kundbesök för egen vinning genom att denne 

tilldelas en större vinst genom belöningssystemet. Dock minskar företagets försäljning 

då individen belönats genom ”antal kundbesök” istället för ”antal nya kunder”. På 

grund av sådana händelser är det viktigt för företag att skydda sig mot opportunistiskt 

beteende vid en koppling mellan de två systemen (Olve et al., 2003). 

 

Det är viktigt att företag sätter realistiska mål vid kopplingen av belöningssystem och 

BSC. En nackdel med en sådan koppling är att det försvårar möjligheten att arbeta 

med ambitiösa mål som företag medvetet sätter högt i syfte att fungera som något att 

sträva mot på lång sikt. Om målen är svåra eller till och med omöjliga att uppnå inom 

det kommande året kommer belöningarna att vara utom räckhåll för de anställda. 

Företag måste därför se till att göra en fördelning mellan dessa så kallade ambitiösa 

mål samt mål som de anställda kan uppnå på kort sikt där de mål som kan uppnås 

knyts till mått som finns i företagets belöningssystem (Olve et al., 2003). 

 

3.6 Konceptuell modell 
Syftet med denna studie är att beskriva hur SCA Packaging använder BSC och 

belöningssystemet, samt analysera om företagets BSC kan användas som grund för 

belöningar. Vidare har vi ambitionen att belysa huruvida ett belöningssystem kopplat 

till BSC skulle motivera till högre prestation enligt medarbetarna på SCA Packaging. 

Den teoretiska referensramen ger de grunder som är av betydelse för att detta syfte 

skall vara möjlig att uppnå. Vi har således valt att dela in den teoretiska referensramen 
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i tre huvudavsnitt, BSC, belöningssystem och kopplingen mellan belöningssystem och 

BSC.  

 

 

 

 
Figur 4: Insamling av teori (Källa: egen) 

 

Även det empiriska materialet är viktigt för att syftet skall kunna uppnås. Vi har 

därmed valt att låta den teoretiska referensramen ligga till grund för insamlandet av 

vårt empiriska material och utgått från ovanstående tre huvudavsnitt vid framställning 

av frågor till ekonomichefen på SCA Packaging, koncerncontrollern på Lunds 

Energikoncernen samt medarbetare på SCA Packaging (se figur 5). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 5: Insamling av empiri (Källa: egen) 
 
 
 

 

 

Nedan följer en kort presentation av innehållet i de tre huvudavsnitt i den teoretiska 

referensramen där varje huvudavsnitt avslutas med en presentation av de frågor som 

ställts till ekonomichefen på SCA Packaging, koncerncontrollern på Lunds 

Energikoncernen samt medarbetare på SCA Packaging. 

 

Belöningssystem	  	  BSC	  
	  

Koppling	  mellan	  
belöningssystem	  

och	  BSC	  

Belöningssystem	  	  BSC	  
	  

Koppling	  mellan	  
belöningssystem	  

och	  BSC	  

Ekonomichefen	  SCA	  
Packaging	  

Medarbetare	  SCA	  
Packaging	  

Koncerncontrollern	  
Lunds	  Energikoncernen	  
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BSC 

I detta huvudavsnitt redogör vi för bakgrunden till utvecklingen av BSC samt redogör 

för orsak-verkan sambandet. Vidare beskriver vi hur ett BSC är uppbyggt och 

presenterar utförligt de fyra perspektiven som ingår i BSC. Därefter presenteras de 

mål och mått som ingår i respektive perspektiv. Slutligen tas den kritik upp som 

riktats mot detta prestationsmätningssystem.  

 

Ekonomichefen,    Koncerncontrollern,  Medarbetare, 

SCA Packaging  Lunds Energikoncernen SCA Packaging 

Fråga: 2-16   Fråga: 3-9   Fråga: − 

 

 

Belöningssystem 

Huvudavsnittet belöningssystem börjar med en presentation av vikten med ett 

belöningssystem samt dess syften. Därefter beskrivs motivationsteorier och följs av de 

kriterier som används vid utformning av belöningssystem. Vidare presenteras 

grunderna för belöning så som finansiella- och icke-finansiella mått, kortsiktiga och 

långsiktiga prestationsmål samt de tre belöningsformerna. I denna del finner man även 

typer av belöningar och skillnader i belöning utifrån befattning. Avslutningsvis 

presenteras sambandet mellan chefer, medarbetare och företaget. 

 

Ekonomichefen,   Koncerncontrollern,   Medarbetare, 

SCA Packaging  Lunds Energikoncernen  SCA Packaging 

Fråga:17-25   Fråga:10-13    Fråga: 4-12 

   

 

Koppling mellan belöningssystem och BSC 

Detta huvudavsnitt är det sista som tas upp i den teoretiska referensramen och börjar 

med en inledande beskrivning av kopplingen mellan belöningssystem och BSC samt 

en redogörelse för kopplingens roll. Följaktligen beskrivs kriterierna för måtten inom 

BSC som används som bas för belöningar. Viktningen av mått förklaras utförligt i 

denna del följt av en beskrivning av implementeringen av denna koppling. Slutligen 

presenteras fördelar och nackdelar med en koppling mellan belöningssystem och 

BSC. 
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Ekonomichefen,   Koncerncontrollern,  Medarbetare,  

SCA Packaging  Lunds Energikoncernen SCA Packaging 

Fråga: 26-29   Fråga: 14-26   Fråga: 13 
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4. Empiri 
	  
I detta avsnitt presenteras de genomförda empiriska studierna. Empiriavsnittet inleds 

med en beskrivning av fallföretaget SCA Packaging samt en beskrivning av företagets 

BSC och belöningssystem. Vidare presenteras Lunds Energikoncernens BSC och 

belöningssystem, samt en enkätundersökning med medarbetare på SCA Packaging. 

 

4.1 SCA Packaging - företagsbeskrivning 

SCA Packaging är det näst största förpackningsföretaget i Europa och är en 

fullserviceleverantör som erbjuder förpackningslösningar för ett stort antal 

användningsområden. Några exempel är konsument- och skyltförpackningar för 

butiksledet, hyllfärdiga förpackningslösningar, kundanpassade skyddsförpackningar 

och transportförpackningar. Största delen av förpackningarna används för livsmedel, 

sällanköpsvaror samt industriprodukter (SCA Packaging, 2012b). SCA Packaging 

Sweden ABs huvudkontor ligger i Värnamo och företaget har ca 735 anställda och 

omsätter ca 1500 miljoner kronor (SCA Packaging, 2012a). Huvudkontoret för hela 

SCA Packaging ligger i Bryssel. Företaget håller just nu på att säljas till ett engelskt 

förpackningsföretag som heter DS Smith. Som nämndes ovan är företaget i dagsläget 

Europas näst största förpackningsföretag, dock kommer det efter uppköpet att vara 

lika stort som det största förpackningsföretaget. SCA Packaging är som nämnts störst 

inom wellpappsförpackning och de finns i de flesta länder runt om i Europa då de vill 

befinna sig nära kunden. I Sverige finns det tre stora fabriker för wellpapp i Värnamo, 

Mariestad och Järfälla. De har även fabriker för stötdämpning i Värnamo och Urshult. 

Utöver detta har företaget dessutom en displayverksamhet (Ekonomichef, 2012-02-

19).  

 

4.2 Företagets vision, strategi och målsättningar 
Paul Robinson började arbeta på SCA Packaging Sweden AB som controller år 2007 

men är i dagsläget ekonomichef på företaget (Ekonomichef, 2012-02-19). SCA 

Packagings vision är ”att, inom sitt verksamhetsområde, uppfattas som ledande i att 

skapa mervärde för kunder, aktieägare och medarbetare”. Företaget skall arbeta för 

att skapa ett ökat mervärde, uppnå bättre resultat samt bidra positivt till människors 

tillvaro där koncernens produkter eller tjänster erbjuds. Företaget arbetar kontinuerligt 
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för en hållbar utveckling och för att bedriva verksamheten med högsta möjliga 

ekonomiska och miljömässiga standard (SCA Packaging, 2012c). Enligt 

ekonomichefen har de på SCA Packaging Sverige gjort om visionen till en strategi på 

sverigenivå som är relativt detaljerad. Visionen för Sverige är att vara Sveriges bästa 

förpackningsföretag ur tre perspektiv, kundens, ägarens och anställdas. Företaget skall 

bland annat skapa värde för sina kunder genom innovation, dela det skapade värdet 

med sina kunder, säkra värdet genom verksamhetssystem som bygger på Lean, vara 

effektiva och det dem gör bra skall kommuniceras både internt och externt. Detta har 

delats upp i ett antal områden så som värdeskapande försäljning, värdeskapande 

utveckling, värdeskapande prissättning, kommunikation, produktion och supply chain 

samt effektiv administration där de har relativt övergripande mål som sedan bryts ned 

till åtgärder, steg och mått. (Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

4.3 Bakgrund till implementeringen av BSC 
I dagsläget har företaget ett BSC på europanivå och denna implementerades på grund 

av att alla länder som ingår i SCA Packaging förr presenterade sitt resultat på olika 

sätt och använde sig av olika styrsystem. SCA Packaging Sweden använde sig bland 

annat av avvikelseanalyser mot budget och/eller föregående år, mest kring det 

finansiella resultatet, men företaget mätte även bland annat kvalitet, produktion och 

leveranssäkerhet. Alla länder mätte dock dessa på olika sätt och ekonomichefen 

hävdar att det inte fanns någon enkel statistik att ta del av och mycket tid gick åt 

analysering. I dagsläget är det mer specificerat gällande vad som skall ingå samt hur 

mätningen skall ske gällande rörelsekapital, resultat, försäljning, priser, kassaflöde, 

säkerhet, kvalitet med mera, samtidigt som det är enkelt att komma åt utfallet från en 

gemensam rapporteringsdatabas. Företaget använder BSC för att diskutera med 

huvudkontoret i Bryssel om hur det går i verksamheten. BSC för Norden som skickas 

in till huvudkontoret är på en aggregerad nivå för att det skall vara enkelt att se hur 

det går för hela Norden på ett övergripande sätt. (Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

4.4 SCA Packagings Balanced Scorecard 
SCA Packaging har arbetat med BSC i ett år och ekonomichefens roll är att rapportera 

in BSC till huvudkontoret i Bryssel och förklara måtten varje månad genom den. 
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Varje månad har ekonomichefen samt verksamhetschefen på företaget en 

resultatkonferens med huvudkontoret där de bland annat går igenom BSC, visar hur 

det ser ut, varför det ser ut på ett visst sätt, förklarar avvikelser och varför det går bra 

eller dåligt (Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

Den europeiska BSC (per region) kommuniceras ut till huvudkontoret i Bryssel samt 

till ledningen för varje land som ingår i den regionen där SCA Packaging är 

verksamma. Övriga medarbetare känner inte till företagets BSC på grund av att det är 

på en aggregerad nivå och ekonomichefen påpekar att samtliga medarbetare inte 

behöver ha den informationen. Det som exempelvis personerna på 

ekonomiavdelningen får ta del av är bland annat resultat för varje region samt det 

totala resultat för samtliga regioner. Dessutom har de tillgång till en intern 

månadsrapport då det enligt ekonomichefen är närmare deras verklighet. Den interna 

månadsrapporten skickas ut internt och baseras på ungefär samma saker som BSC, 

dock är denna till för den svenska ledningsgruppen och innehåller utfall och resultat 

främst om den svenska verksamheten. I denna kan de tydligt se hur det går för 

enheten i Järfälla, Värnamo och så vidare. I produktionen, det vill säga på 

maskinnivå, finns det specifika mål på en anslagstavla och även en bild som visar hur 

det går för SCA Packaging Sweden. Det finns även specifika mål för säljarna och 

deras säljområde och så vidare vilket innebär att målsättningarna kommuniceras ut till 

de olika enheterna trots att medarbetarna inte är medvetna om företagets BSC 

(Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

4.4.1 Perspektiven som ingår i företagets BSC 

Företaget har inte delat in BSC enligt de olika perspektiven, det vill säga det 

finansiella perspektivet, processperspektivet kundperspektivet och 

utvecklingsperspektivet. BSC har införts för att ge en överblick över verksamhetens 

utveckling. De viktigaste målen i BSC är enligt ekonomichefen Paul Robinson sådana 

som är av finansiell karaktär. Dock behöver resterande mål uppnås för att på lång sikt 

kunna uppnå de önskade finansiella målen. Detta gör att det blir naturligt att mått som 

bland annat säkerhet, leveranssäkerhet och kvalitet är väsentliga för företaget för att få 

ett bra resultat på lång sikt. Mått som dessa kallas i företaget för ”Basics”. Enligt 

Robinson sätter företaget säkerheten först då de anser att det är av störst betydelse i 
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deras produktionsmiljö. Vidare påpekar ekonomichefen att de inte upplevt några 

brister i företagets BSC, dock påpekar han att det finns rum för fler perspektiv i deras 

styrkort (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

4.4.2 Delar som inte finns med inom BSC-ramen 

Det som saknas inom ramen för företagets BSC är mått som kundlönsamhet, men 

även konkurrenter. Marknadsandelar är också något som ekonomichefen gärna hade 

sett i företagets BSC. Företaget har dock många andra rapporter som de arbetar med, 

bland annat den interna månadsrapporten, men som inte ingår i deras BSC. För FoU 

har SCA Packaging Sweden en egen enhet som arbetar med detta område. 

Ekonomichefen Paul Robinson påpekar dock att företaget har personalrapporter som 

hanteras utanför BSC ramen och som innehåller sådant som rör bland annat 

sjukfrånvaro och utbildning. Det finns således väldigt många olika rapporter som inte 

ryms inom BSC ramen. Anledningen till detta är enligt ekonomichefen att det 

möjligen kan bli för mycket information om samtliga delar är integrerade. Det 

viktigaste för företaget är att rätt människor får rätt information i rätt tid och 

ekonomichefen hävdar att en anställd som arbetar på produktionen inte behöver få 

information som exempelvis rör hur det går för företagets konkurrenter. Olika 

medarbetare får tillgång till olika rapporter och information beroende på vad företaget 

anser är nödvändigt för dem att känna till. Ekonomichefen tycker dock att detta är 

något de bör se över då det ibland kan kännas att det är för många olika enskilda 

rapporter att hålla reda på (Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

4.4.3 Mål och nyckeltal  

Företaget har tydliga finansiella mål vad gäller avkastning på kapital, kassaflöde, 

resultat och så vidare. Ekonomichefen Paul Robinson påpekar dock att det är svårt att 

sätta upp mål för icke-finansiella mål som exempelvis säkerhet då ett företag aldrig 

vill att olyckor skall ske men att noll olyckor är svårt att uppnå. Således försöker de 

istället se en förbättrande trend vad gäller säkerheten. För leveranssäkerhet tittar 

företaget på antal procent av order där man inte levererat rätt antal eller i rätt tid och 

för kvalitet beräknas antal reklamationer som procent av total antal orders. Antal 

reklamationer kommer in till företagets kundservice och är ett mått som visar hur 

företagets kunder upplever dem samt som visar företagets precision i deras 
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tillverkningsprocesser. Även leveranssäkerhet och ledtid är enligt ekonomichefen 

mått som visar detta. Företaget arbetar även med täckningsbidragsindex (TBI), dock 

ingår inte detta inom BSC. Robinson beskriver att varje säljare har mål vad gäller TBI 

för sina kunder och att det finns mål som skall uppnås för varje kund. I företaget 

prioriteras de finansiella målen och fokus ligger på säkerhet, kvalitet och 

leveranssäkerhet för att uppnå finansiellt resultat (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

Genom att titta på företagets BSC, se tabell 4 och bilaga 4, har det uppmärksammats 

att företaget har totalt 28 nyckeltal som ingår i deras BSC där 16 av dessa identifierats 

som finansiella och de resterande 12 som icke-finansiella (SCA Packaging, BSC). 

Mätning och uppföljning av nyckeltalen sker en gång i månaden vid varje bokslut 

(Ekonomichef, 2012-03-30). 
 

 

Finansiella nyckeltal Icke-finansiella nyckeltal 

Net sales total 

Labour / Contribution % 

Total volume sold - CH_Conventional 

Selling Price - CH_Conventional 

Operating profit 

ROCE % 

Contribution 

Added value / Volume - CH_Conventional 

Total personnel cost 

Other external costs controllable 

Total operating cash flow 

Working capital rolling 12 Mths 

Current capital expenditures; Net 

Total strategic capital expenditures 

Conversion costs / Volume (Conv.) 

Accounts Receivables Overdue 

Total headcounts, FTE 

SG&A FTEs 

Number of lost time accidents 

Frequency rate 

Days lost accidents 

Accident severity rate 

On-Time & In-Full deliveries percentage 

Number of customer complaints 

Lead time 

Days Payables Outstanding 

Days Sales Outstanding 

Days in stock 

 

Tabell 4: SCA Packagings finansiella och icke-finansiella mått inom BSC (Källa: SCA Packaging, 
BSC) 
 

4.4.4 Upplevda för- och nackdelar med BSC i SCA Packaging 

De fördelar som finns är enligt ekonomichefen att samtliga länder rapporterar likadant 

samt att det blir enklare att analysera och förklara. Han hävdar att det finns en 
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enhetlighet och att de som känner till företagets BSC uppfattar måtten på samma sätt. 

En tänkbar nackdel med företagets BSC kan enligt ekonomichefen vara att de 

möjligen saknar ett visst perspektiv och får således inte den bakomliggande 

förklaringen till varför exempelvis ett resultat har förbättrats eller försämrats. Han 

menar att det kan leda till att man stirrar sig blind istället då förklaringen saknas 

(Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

4. 5 Belöningssystem   
Någon form av belöningssystem har funnits länge i företaget men det har varierat vad 

gäller de parametrar företaget har haft för att komma upp till max-utbetalningen. 

Ekonomichefen påpekar att dessa parametrar tidigare har varit ganska enkla mått som 

exempelvis EBIT men att företaget sedan 2-3 år tillbaka har velat använda ett antal 

parametrar för att täcka in bland annat hela kassaflödet. SCA Packaging har haft 

ungefär samma upplägg de senaste 3 åren, med lite skillnad i någon parameter. 

Ekonomichefen påpekar att en diskussion har skett gällande företagets nuvarande 

belöningssystem då de diskuterat om de skall bevaring det nuvarande 

belöningssystemet eller om en förändring av denna skall ske, för att på så sätt få en 

bild av hur förändringen påverkar medarbetarna. Han hävdar vidare att det är väldigt 

svårt med belöningssystem och att det aldrig kan vara perfekt eftersom alla individer 

är olika och motiveras av olika saker. Han anser att företaget inte heller kan ha olika 

bonussystem för varje individ. Företaget har en blandning av olika belöningsformer 

där de belönar anställda utifrån individuella prestationer då anställda erhåller 

individuella belöningar och grupprestationer då anställda tilldelas gruppbelöningar. 

Utöver detta belönas anställda dessutom utifrån hela företagets gemensamma 

prestationer. Ekonomichefen klargör dock att medarbetarna inte får vara med och 

påverka vilket system som skall användas i företaget (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

4.5.1 Tre olika belöningssystem 

Företaget har tre olika belöningssystem som är uppdelad i tre olika nivåer, 

Management Bonus, Sales Bonus och Resultat Bonus, där samtliga nivåer har sina 

egna parametrar. Management Bonus är den bonus som de med tillräckligt seniora 

positioner inom SCA Packaging Sweden får och innefattar i stort sätt alla som har 

personalansvar på en tillräckligt hög nivå och som ingår i landets ledningsgrupper 
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eller som rapporterar till landets ledningsgrupper. Resultat Bonus innefattar alla andra 

tjänstemän, vilket är de som sitter på säljavdelningen (säljassistenter som ingår som 

tjänstemän), designavdelningen samt administrationsavdelningar och Sales Bonus 

innefattar alla säljare. Ekonomichefen berättar att målen inom Management Bonus 

sätts upp genom att företaget får strukturen och målen för Norden och att han sedan 

måste se till att denna struktur följs i de olika länderna och fabrikerna. Mål för 

Resultat Bonus sätts av den svenska ledningsgruppen men företaget brukar gå på 

budget i detta fall. Ekonomichefen tror att medarbetarna kan påverka bonusen en 

aning inom Sales Bonus genom en diskussion med säljchefen om vad som kommer att 

hända med kunderna nästa år och vilka mål som är rimliga (Ekonomichef, 2012-03-

30). Anställda inom Management Bonus belönas utifrån individuella prestationer, 

grupprestationer samt företagets gemensamma prestationer medan medarbetarna inom 

Sales Bonus främst belönas utifrån individuella prestationer men även genom 

grupprestationer. I Resultat Bonus delas däremot belöning oftast ut med utgångspunkt 

i hela företagets gemensamma prestationer men även individuella prestationer. 

 

Ekonomichefen anser att belöningssystem är viktigt, framförallt på Sales Bonus men 

även på Management Bonus. Detta eftersom medarbetare enligt honom skulle bli 

mindre motiverade om belöningssystem skulle tas bort och för att belöningssystem är 

ett sätt att försöka styra de anställda mot rätt riktning (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

 

Belöningssystem Sales Bonus Management Bonus Resultat Bonus 

Vilka? Alla säljare Alla med tillräckligt 
seniora positioner inom 
SCA Packaging 

Alla andra tjänstemän 

Parametrar EBIT Sweden 
Täckningsbidrag (säljare) 
Individuella mål 

Business Group OCF 
Business Group EBIT 
Business Group Övrigt 
Egen nivå Kassaflöde 
Egen nivå EBIT 
Egen nivå produktivitet 

EBIT Sweden 
OCF Sweden 
EBIT egen nivå 
OCF egen nivå 

Tabell 5: SCA Packagings belöningssystem för Sales-, Management- och Resultat Bonus(Källa: SCA 
Packaging, belöningssystem) 
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4.5.2 Problem med belöningssystemet 

SCA Packaging har i många fall haft problem med att få ut målen tillräckligt tidigt 

under året så det över huvud taget kan motivera de anställda. Detta gäller framförallt 

managementbonus där man är beroende av instruktioner och mål uppifrån i företaget. 

Ekonomichefen tror att det blir svårt för de som motiveras av uppsatta mål eftersom 

de inte vet vad de skall motiveras av. Detta är enligt ekonomichefen en av orsakerna 

till att företagets belöningssystem inte har varit helt perfekt. Ett annat problem som 

kan uppstå är att målen som har varit motiverande i början då de infördes inte 

motiverar lika mycket efter en period. Ekonomichefen anser att orsaken till detta är att 

de anställda inte tycker att det känns som en belöning längre efter ett tag utan mer 

som en självklarhet. Han tror att medarbetarna fortfarande vill uppnå sin bonus men 

att det finns mycket annat som spelar roll. Ekonomichefen nämner att vissa individer 

tycker det är viktigt att ha bra arbetskollegor, medan andra tycker att det är viktigast 

att ha utmanande jobb eller att nå sina bonusmål. Han tror själv inte att ”nå bonusmål” 

är den viktigaste motivationsfaktorn utan förmodar att det lilla i vardagen, som 

exempelvis att få lite beröm eller att utmärka sig med något bra som gjorts är det som 

motiverar mest. Detta är enligt ekonomichefen mer motiverande än att få några 

procent mer i lönekuverten i form av bonus för att Sverige har nått sina mål. Däremot 

tillägger han att alla tycker att det är trevligt med lite extra pengar (Ekonomichef, 

2012-03-30). 

 

4.5.3 Prestation och belöning 

Ekonomichefen anser att det inte finns någon koppling mellan prestation och belöning 

vid individuell bonus förutom på kortare sikt i Sales bonus. Anställda på företaget kan 

påverka sin egen lön genom att tillsammans med chefen sätta upp mål under 

målsamtalet som chefen därefter tittar på för att se hur den enskilda individen har 

presterat under året mot de uppsatta målen. Därefter betalas belöningar ut en gång per 

år i form av monetära termer. De anställda som har nått de uppsatta målen under årets 

gång blir tilldelade en viss procent på sin åriga lön, där denna procentsats varierar 

beroende på om den anställda ingår i Sales Bonus, Management Bonus eller Resultat 

Bonus. Procentsatsen är högst i Management Bonus, därefter kommer Sales Bonus 

och lägst är den i Resultat Bonus (Ekonomichef, 2012-03-30). 
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De uppsatta målen följs upp och skickas ut till de anställda ungefär en gång i kvartalet 

så att de anställda vet hur de ligger till under året. Enligt ekonomichefen är det både 

fördelaktigt och ofördelaktigt att följa upp och skicka ut det så ofta, det vill säga varje 

kvartal. Han menar att det är en motiverande faktor men även en icke motiverande 

faktor. Detta eftersom de personer som ligger nära målet arbetar extra effektivt för att 

uppnå målet, medan personer som redan uppnått målet inte anstränger sig lika mycket 

eftersom de är medvetna om att målet är uppnått. Robinson menar att personer som 

ligger långt under det uppsatta målet inte heller anstränger sig i lika stor utsträckning 

då de tror att de inte kommer att lyckas uppnå det (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

4.5.4 För- och nackdelar med SCA Packagings belöningssystem 

Ekonomichefen anser att fördelarna med företagets belöningssystem är att de har 

försökt skräddarsy det för alla anställda i respektive nivå, det vill säga för de som 

ingår i Sales Bonus, Management Bonus och Resultat Bonus, samt att det finns ett 

antal parametrar i belöningssystemen. Han tycker dessutom att det är positivt att det 

finns många parametrar i Management Bonus så att det inte endast fokuseras på 

exempelvis resultat. En annan fördel som ekonomichefen tar upp är att SCA 

Packaging bland annat använder sig av belöning utifrån individuella prestationer så att 

företaget på så sätt får bättre täckning för Sales Bonus samt för att komma ifrån att 

individer försöker optimera sina försäljningar på någon annans bekostnad. 

Ekonomichefen påpekar att en av nackdelarna med belöningssystemet är att företaget 

måste göra någonting för alla men att de dessvärre inte kan göra någonting som passar 

alla. En annan nackdel enligt honom är den nedgående trenden på hur mycket 

belöningar motiverar individer (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

4.6 Koppling mellan BSC och belöningssystem 
SCA Packaging har inte kopplat belöningssystemen till BSC. Ekonomichefen 

understryker att det har skett lite förändringar i företagets belöningssystem sedan de 

implementerade BSC genom att företaget ändrade på någon parameter. SCA 

Packaging hade exempelvis produktivitetsmått som tidigare var omsättning/antal 

personer men som idag är personalkostnad/täckningsbidrag. Robinson menar att 
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denna förändring skedde eftersom de insåg att det första måttet blev felaktigt 

(Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

4.7 Lunds Energikoncernen AB – företagsbeskrivning 
Lunds Energikoncernens verksamheter avser elförsäljning, elnät, elproduktion, 

naturgas, fjärrkyla, fjärrvärme, kommunikationsnät, belysning, servicetjänster och 

entreprenadtjänster samt har som syfte att erbjuda stöd och service åt operativa 

verksamheter. Antalet energikunder är i dagsläget cirka 298 000 stycken. De ägs av 

fyra kommuner, vilka är Lunds kommun (82,4 %), Eslövs kommun (12 %), Hörby 

kommun (3,5 %) och Lomma kommun (2,1 %). De är ett moderbolag till flera mindre 

bolag som har samma eller liknande affärsidé som Lunds Energikoncernen, det vill 

säga ”att vara ett lokalt förankrat alternativ för de som vill ha bra service och närhet 

till sin energileverantör”(Lunds Energikoncernen, 2012).  

 

4.8 Koncernens Balanced Scorecard  
Lunds Energikoncernen införde BSC år 2000 och denna finns både på koncernnivå 

samt bolagsnivå, dock går den inte enda ner på individnivå. Anledningen till 

införandet av BSC var enligt koncerncontrollern för att de ville mäta flera perspektiv 

och hitta olika sätt att motivera medarbetarna på. Vidare meddelar koncernkontrollern 

att det upplevdes som att medarbetarna såg implementeringen av BSC som något 

positivt då de kände större delaktighet i målsättningen. Koncerncontrollern uppger att 

alla medarbetare känner till koncernens BSC genom att dessa presenteras på 

avdelningsmöten samt kommuniceras ut genom intranätet som finns tillgänglig för 

medarbetarna. Alla bolag i koncernen tar fram sina BSC en gång per år under 

budgetprocessen då även medarbetarna är med och tar fram målen. I samband med 

detta sker dessutom en justering av målen då dessa ses över och nya mål sätts upp. 

Många av målen är kvar från år till år men vissa mål byts ut då de exempelvis anses 

vara svåra att mäta. Därefter sker uppföljning av målen en gång i månaden eller en 

gång per år beroende på vad det är för mål (Koncerncontroller, 2012-04-14).  

 

Företagets BSC består av samtliga perspektiv i Kaplans modell och ett extra 

perspektiv utöver dessa. Lunds Energikoncernen består därmed av fem perspektiv 
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vilka är finans, kund, interna processer, förnyelse & utveckling och personal. 

Koncernkontrollern anser att alla perspektiv är lika viktiga för koncernen eftersom 

uppfyllandet av målen inom samtliga perspektiv gynnar koncernen och leder till ett 

bra finansiellt resultat. Lunds Energikoncernen använder en till tre stycken nyckeltal i 

respektive perspektiv och exempel på nyckeltal är kvalitetsindex i kund, antal 

samverkansavtal i förnyelse och utveckling, resultat i finans, mängd koldioxidutsläpp 

i interna processer samt ledarindex i personal (Koncerncontroller, 2012-05-14). 

  

4.9 Koncernens Belöningssystem 
Koncernkontrollern Linn Olsson berättar att Lunds Energikoncernens 

belöningssystem tidigare delades ut jämt över alla anställda i form av en viss andel av 

vinsten men att koncernens belöningssystem i dagsläget är kopplat till BSC. I 

företaget används BSC som bas för belöningar. Detta system bygger på tröskelvärde 

som alla i koncernen måste uppnå för att en belöning skall delas ut i de individuella 

bolagen. Om tröskelvärdet uppnås får medarbetarna i de individuella bolagen 

tillsammans dela på en resultatdelningspott beroende på hur det har gått för det 

individuella bolaget i BSC. Koncerncontrollern nämner att koncernen även erbjuder 

förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, dock ser hon inte detta som en belöning 

utan snarare som en personalförmån (Koncerncontroller, 2012-05-14). 

 

Koncerncontrollern talar om att medarbetarsamtal samt uppföljningssamtal sker två 

gånger per år där personliga mål sätts upp. Dock menar hon att detta inte har någon 

resultatkoppling utan är kopplat till individens egen utveckling (Koncerncontroller, 

2012-05-14).  

 

4.10 Koppling mellan koncernens BSC och belöningssystem 
Lunds Energikoncernen kopplade sitt belöningssystem till BSC på koncernnivå samt 

bolagsnivå år 2008. Belöningarna grundar sig därmed i de fem perspektiven som finns 

i företagets BSC. Företaget använder sig av en viktning av måtten i samtliga 

perspektiv där det finansiella perspektivet viktas med 68 % och övriga fyra 

perspektiven viktas med 8 % vardera. Detta innebär alltså att det är det finansiella 

perspektivet som påverkar eventuella belöningar mest. Systemet bygger som sagt på 
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ett tröskelvärde, som återfinns i det finansiella perspektivet i BSC, som alla i 

koncernen måste uppnå för att en belöning skall delas ut i de individuella bolagen. 

Koncerncontrollern anser att denna metod liknas vid ett resultatdelningssystem där 

grunden för denna är prestationer i förhållande till de uppsatta målen i BSC på 

koncernnivå men även i de individuella bolagens BSC. Om tröskelvärdet uppnås får 

medarbetarna i de individuella bolagen tillsammans dela på en resultatdelningspott. 

Hur stor resultatdelningen blir är sedan beroende på hur många poäng det individuella 

bolaget har samlat i sitt eget BSC. Koncernen använder sig endast av finansiella 

belöningar i form av resultatdelningssystemet som beskrivits ovan 

(Koncerncontroller, 2012-05-14).  

 

Koncernkontrollern berättar vidare att kopplingen gjordes för att fokus inte endast 

skulle ligga på finansiella aspekter utan även på icke-finansiella, för att mäta flera 

perspektiv och hitta olika sätt att motivera medarbetarna på samt skapa engagemang 

hos de anställda. Koncerncontrollern menar att bemötandet bland de berörda i 

organisationen var positiv till kopplingen sannolikt eftersom medarbetarna kände att 

de fick möjlighet att vara med och påverka. En sak som kan ha uppfattats negativt 

med denna implementering var enligt Olsson de ytterligare arbetsuppgifterna och den 

ökade arbetsbelastningen som uppstod i samband med detta. Koncerncontrollern anser 

att det inte har skett någon större systemförändring sedan koncernen kopplade sitt 

belöningssystem med BSC och menar att de inte har haft några problem med 

kopplingen. Hon tycker att de har sett en tydlig bild av att prestationsbaserat 

belöningssystem kan skapa ökat fokus på BSC då det finns en koppling till 

resultatdelningen (Koncerncontroller, 2012-05-14).  

 

Koncernkontrollern påpekar dock att företaget har upplevt svårigheter med att mäta 

och belöna icke-finansiella mått. Detta för att ”rätt mål skall sättas för verksamheten 

och för att en lagom nivå måste hittas samt att det som belönas skall vara det lilla 

extra” Koncerncontrollern menar att koncernen måste mäta på rätt sätt så att de 

kommer åt rätt målsättningar. Hon nämner att koncernen ibland har behövt byta ut 

vissa icke-finansiella mått då de inte ha fokuserat på rätt område. Vidare anser Linn 

Olsson att vissa mått är lättare att manipulera än andra men konstaterar dock att det 

inte finns någon större risk förknippat med detta, då mål och målnivåer måste passera 

flera beslutsinstanser före godkännande (Koncerncontroller, 2012-05-14).  
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De fördelar som koncerncontrollern upplever med Lunds Energikoncernens 

belöningssystem kopplat till BSC är att denna koppling är tydlig. En annan fördel med 

sammankopplingen av de båda styrsystemen är enligt Olsson att de anställda får en 

helhetssyn då fokus inte endast ligger på finansiella aspekter utan även icke-

finansiella. En av nackdelarna som hon upplever med kopplingen är att de inte är satta 

på individnivå vilket således kan upplevas som svårt att påverka för den enskilde 

medarbetaren. En annan nackdel enligt koncerncontrollern är att ingen vinstutdelning 

sker om resultatutfallet understiger tröskelvärdet trots att ett enskilt bolag har gjort bra 

ifrån sig i sitt eget BSC, då systemet som tidigare nämnts är uppbyggt kring 

koncernens resultat. Detta kan leda till att motivationen minskar och att medarbetarna 

tappar fokus på BSC (Koncerncontroller, 2012-05-14). 

 

4.11 Enkätundersökning med medarbetare på SCA Packaging  
Vi genomförde en enkätundersökning med medarbetare på SCA Packaging under 

perioden 2012-05-07 till 2012-05-17. Samtliga medarbetare som ingår inom de olika 

belöningssystemen fick svara på samma frågor. För att särskilja respondenterna 

frågade vi vilken befattning de har i företaget. Således fick vi svar från 9 personer 

inom Sales Bonus, 14 inom Management Bonus samt 11 inom Resultat Bonus. Detta 

innebär att 34 personer deltog i undersökningen.  

 

4.11.1 Kön, ålder och antal år respondenterna arbetat på SCA Packaging 

Vi har valt att även reflekterat över hur kön, ålder samt antal arbetade år på SCA 

Packaging påverkar enkätundersökningens resultat. I undersökningen deltog totalt 8 

kvinnor och 26 män där genomsnittsåldern var 44 år. Genomsnittet för hur många år 

respondenterna har arbetat på SCA Packaging är 15 år. Huruvida svaren på någon 

fråga skiljer sig i större utsträckning mellan kvinnor och män, mellan personer i olika 

åldrar, samt mellan personer som har arbetat på företaget i olika många år presenteras 

vid aktuell fråga. 
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4.11.2 Uppfattning av företagets mål och strategi 

Den första frågan (utöver kön, ålder, antal år respondenterna arbetat på SCA 

Packaging samt befattning) som ställdes till medarbetarna löd enligt följande: ”hur 

uppfattar du företagets mål och strategi för att uppnå målet?”. 

 

18 av 34 personer, det vill säga majoriteten av samtliga respondenter, ansåg att de 

uppfattar SCA Packagings mål och strategi på ett bra sätt samt att dessa är 

välformulerade. Vidare menade respondenterna att målen är rimliga samt inte 

orealistiska att uppnå. Trots att majoriteten av respondenterna anser att målen är bra 

formulerade samt realistiska, anser en minoritet på 8 personer att målen är lite oklara. 

Några av respondenterna anser även att en nackdel är att de inte har någon möjlighet 

att påverka företagets mål i större utsträckning och önskar således få möjlighet att 

göra detta. Dessa respondenter ingår inom Sales- och Management Bonus. Ingen av 

respondenterna inom Resultat Bonus har påpekat möjligheten att påverka målen, 

däremot hävdar 3 av dessa att de inte ens är medvetna om vad företagets mål och 

strategi är.  

 

4.11.3 Motiverar belöningssystemet att arbeta mot uppsatta mål?  

I den andra frågan var syftet att ta reda på om SCA Packagings belöningssystem 

motiverar medarbetarna till att arbeta mot företagets uppsatta mål. Diagrammet nedan 

visar att majoriteten av respondenterna inte anser att företagets belöningssystem 

motiverar dem att arbeta mot företagets uppsatta mål. Trots resultatet som kan avläsas 

i diagrammet, anser dock majoriteten av respondenterna inom Sales Bonus att 

belöningssystemet motiverar dem att arbeta mot uppsatta mål, medan större delen av 

respondenterna inom Resultat Bonus inte anser att belöningssystemet är motiverande. 

Svaren som återgavs av respondenterna inom Management Bonus visade att nästan 

hälften av dessa ser belöningssystemet som motiverande, medan några fler än hälften 

av respondenterna anser att det inte motiverar dem att arbeta mot företagets uppsatta 

mål. Således anser alltså även större delen av dessa att belöningssystemet inte är 

motiverande.  
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Diagram 1: Motiverar företagets belöningssystem medarbetare på SCA Packaging till att arbeta mot 
uppsatta mål? (Källa: egen) 
 

Respondenterna hade dessutom möjlighet att motivera sina svar vilket visade att 

respondenterna som ansåg att belöningssystemet motiverar dem är för att det får 

medarbetare att arbeta tillsammans då det gynnar samtliga i företaget, att 

belöningssystemet fungerar som en ”morot” samt att alla hjälps åt i syfte att lyckas. 

Vidare hävdar de att belöningssystemet är företagets sätt att visa uppskattning och det 

är därför motiverande. Respondenterna inom Management Bonus som svarade att 

belöningssystemet inte motiverar dem menar att uppföljning sker alltför sällan för att 

belöningen skall fungera som en ”morot”. Vidare påpekar respondenterna inom 

Resultat Bonus att dessa inte motiveras på grund av att belöningen inte går att 

påverka, att denna är dålig men att man trots detta arbetar mot uppsatta mål samt att 

belöningssystemet inte är rättvist. Att möjligheten att påverka belöningen är liten 

påpekades även av de få respondenter inom Sales Bonus som ansåg att 

belöningssystemet inte motiverar dem att arbeta mot företagets mål. 

 

Denna fråga visade även att respondenter under 40 år som arbetar på SCA Packaging 

motiveras mer av belöningssystemet än de respondenter som är över 40 år.  

 

4.11.4 Förmedlar företaget vad som krävs för att erhålla belöning?  

Diagrammet nedan visar att över hälften av respondenterna anser att företaget 

förmedlar vad som krävs av dem i syfte att erhålla belöning. Samtliga respondenter 

inom Sales Bonus ansåg att de är medvetna om vad som krävs för att få belöning, 

medan nästan hälften av respondenterna inom Management- och Resultat Bonus anser 

desamma. Det vill säga att större delen av medarbetarna inom Management- och 
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Resultat Bonus menar att företaget inte förmedlar vad som krävs av dem för att 

erhålla belöning. 

 

 
Diagram 2: Anser medarbetare på SCA Packaging att företaget förmedlar vad som krävs för att 
erhålla belöning? (Källa: egen) 
 

Respondenterna som svarade ja motiverade sitt svar genom att påpeka att de har 

tydliga uppsatta mål och målsamtal varje kvartal, att de vet vilka krav som ställs på 

dem samt att företaget förmedlar vad som krävs men att detta kan ske sent ibland. 

Medarbetarna inom Management Bonus som anser att företaget inte förmedlar vad 

som krävs av dem för att erhålla belöning påpekade att detta inte görs på ett tydligt 

sätt, att målen är svåra att förstå samt att de bör ha målsamtal oftare. Även 

respondenterna inom Resultat Bonus hävdade att vad som krävs av dem för att erhålla 

belöning är otydligt.  

 

4.11.5 Koppling mellan prestation och belöning 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna anser att det inte finns någon 

koppling mellan deras prestation och belöning, och lika många anser att det till viss 

del finns en koppling. Tätt därefter har några respondenter svarat att de instämmer lite 

i frågan. Vidare visar resultatet att en minoritet anser att det till stor del finns en 

koppling mellan prestation och belöning. Dock har inga respondenter svarat att de 

instämmer helt i frågan.  

 

Nästan hälften av respondenterna inom Sales Bonus menar att det till stor del finns en 

koppling mellan deras prestation och den belöning de får, medan nästan lika många 

hävdar att de till viss del ser denna koppling. Inom Management Bonus hävdar dock 
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hälften av respondenterna att de till viss del instämmer i frågan, medan det vanligaste 

svaret därefter var att det inte finns någon koppling mellan prestation och belöning 

över huvud taget. Även nästan hälften av medarbetarna inom Resultat Bonus menar 

att de inte ser någon koppling över huvud taget, medan lika många anser att det finns 

en liten koppling mellan prestation och den belöning de erhåller.  

 

Svar Antal (34 totalt) Procent (%) 

Instämmer inte 10 29,4% 

Instämmer lite 8 23,5% 

Instämmer delvis 10 29,4% 

Instämmer till stor del 6 17,6% 

Instämmer helt 0 0% 

Tabell 6: Anser företagets medarbetare att det finns en koppling mellan prestation och den belöning de 
erhåller? (Källa: egen) 
 

4.11.6 Belöningar som föredras 

Syftet med denna fråga var att ta reda på vad medarbetarna på SCA Packaging 

föredrar för typ av belöning och respondenterna hade möjlighet att välja fler än ett 

alternativ. Resultatet visar att belöning i form av pengar är det som föredras till största 

del av samtliga medarbetare. Efter belöning i form av pengar föredrar medarbetarna 

belöning i form av uppskattning, kompetensutveckling, förmåner samt aktiviteter. 

Dessa resultat skiljer sig inte mycket mellan individerna som ingår i Sales-, 

Management- samt Resultat Bonus. Den enda skillnaden som påvisades i resultatet är 

att förmåner är den typ av belöning som föredras minst av medarbetarna inom 

Resultat Bonus. Således föredrar medarbetarna inom denna nivå aktiviteter mer än 

vad de föredrar förmåner.  

 

I denna fråga uppmärksammades det att både kvinnor och män anser att uppskattning 

är av betydelse, dock tycker kvinnor att uppskattning är lite viktigare än vad män 

tycker. Dessutom föredrar kvinnor förmåner mer än män. Vidare visade resultatet att 

respondenter över 40 år till stor del inte vill ha kompetensutveckling, medan hälften 

av de som är under 40 år anser att detta är viktigt. 
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Diagram 3: Vilken typ av belöning föredrar medarbetare på SCA Packaging? (Källa: egen) 
 
	  

4.11.7 Vad belöningar skall utgå från 

Avsikten med denna fråga är att ta reda på om respondenterna anser att belöningar 

skall utgå ifrån individuell prestation, grupprestation och/eller företagets prestation, 

och respondenterna hade möjlighet att välja fler än ett alternativ. Resultatet visade 

inte stora skillnader mellan vilken belöningsform medarbetarna anser att belöningar 

skall utgå ifrån. Majoriteten anser att belöningar skall utgå från individuell prestation, 

men tätt därefter har respondenterna svarat att belöningar bör utgå från grupprestation 

och hela företagets prestation. En större del av medarbetarna inom Sales Bonus anser 

dock att belöningar främst skall utgå från grupprestation, där svarsalternativet 

individuell prestation följer tätt därefter. För medarbetarna inom Management Bonus 

är det relativt jämt mellan de olika belöningsformerna och vad de anser att belöningar 

skall utgå ifrån. Alternativet som hade flest svar var dock individuell prestation. Trots 

att resultaten av respondenterna inom Resultat Bonus också är relativt jämna mellan 

de tre belöningsformerna, anser medarbetarna inom denna nivå att belöning främst 

bör utgå från hela företagets prestation. Trots resultatet som beskrivits ovan, hade 

medarbetarna möjlighet att välja fler än ett svarsalternativ. Resultatet visade att många 

respondenter valt fler än ett svarsalternativ där det fanns 23 svar på individuell bonus, 

22 svar på grupprestation, samt 21 svar på att belöningar skall utgå från hela 

företagets prestation. 

 

I enkätundersökningen framgick det även att samtliga kvinnor anser att belöningar 

skall utgå från grupprestation, medan hälften av männen tycker likadant. Dessutom 
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anser inte någon kvinna som deltog i undersökningen att belöningar skall utgå från 

hela företagets prestation till skillnad från majoriteten av männen som anser att 

belöning skall utgå från företagets prestation.  

 

 
Diagram 4: Vad anser medarbetare på SCA Packaging att belöningar skall utgå ifrån? (Källa: egen) 
 

4.11.8 Hur belöningssystem påverkar medarbetarna i deras arbete 

I frågan ”på vilket sätt påverkar belöningssystemet dig i ditt arbete?” valde vi att inte 

använda oss av fasta svarsalternativ utan att respondenterna istället fritt skulle få 

skriva ned hur belöningssystemet påverkar dem. 

 

Majoriteten av respondenterna inom Sales Bonus hävdar att belöningssystemet ökar 

den egna samt hela gruppens motivation, att det fungerar som en liten morot samt att 

belöningssystemet får dem att prestera bättre. Dock hävdar några få av dessa 

respondenter att belöningssystemet i dagsläget inte alls motiverar eller påverkar dem i 

deras dagliga arbete. Vidare påpekar ungefär en tredjedel av respondenterna inom 

Management Bonus att belöningssystemet stimulerar till att göra lite extra, att det 

påverkar dem då de får ta del av en större belöning om de utför sitt arbete, att det ger 

ett lönsamhetstänk och ökad motivation, samt att det skapar ansvar, engagemang och 

leder till att medarbetarna vill göra sitt bästa. Resterande respondenter inom denna 

nivå menar att belöningssystemet inte påverkar dem alls, eller endast ytterst lite. 

Endast en person inom Resultat Bonus menar att belöningssystemet kan påverka 

denne positivt i sitt dagliga arbete enbart om personen känner att det arbete denne 

utför uppmärksammas. De flesta inom denna nivå anser att belöningssystemet inte 
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påverkar dem alls i sitt dagliga arbete. Dock hävdar de att de alltid gör sitt yttersta 

oavsett om de får belöning eller inte. 

 

4.11.9 Faktorer som motiverar medarbetarna 

Denna fråga lyder enligt följande: ”hur anser du att följande faktorer motiverar dig i 

ditt dagliga arbete?”. Vi har valt att presentera 5 faktorer som motiverar 

medarbetarna mest i deras dagliga arbete. För resterande faktorer samt hur 

respondenterna bedömer att dessa motiverar dem, se Bilaga 6.  

I tabellen nedan visas de faktorer som medarbetarna anser motiverar de där den första 

anses vara mest motiverande och så vidare. Dock är faktor 4 och 5 lika motiverande 

för medarbetarna. 

 

Fem faktorer som motiverar medarbetarna på SCA Packaging i störst 

utsträckning 

1. Att de känner tillfredsställelse över att ha utfört ett bra arbete 

2. Att de får ta ansvar för eget arbete och kontroll över den egna arbetssituationen 

3. Att de har utmanande, intressanta och varierande arbetsuppgifter 

4. Att de får erkännande för väl utfört arbete 

5. Att relationen mellan chefer och medarbetare är bra 
 

Tabell 7: Faktorer som motiverar medarbetare på SCA Packaging (Källa: egen) 

 

 

Resultatet ovan kan i hög utsträckning även representera de tre belöningssystemen för 

sig med några få undantag. Medarbetarna inom Sales Bonus anser att istället för att få 

erkännande för väl utfört arbete, är det mer motiverande för dem att det finns 

karriärmöjligheter. Vidare anser medarbetarna inom Management Bonus att 

relationen mellan chefer och medarbetare är bra är en lite större motivationsfaktor än 

att de får erkännande för väl utfört arbete där den sistnämnda faktorn kommer tätt 

efter faktorn som rör relationen mellan chefer och medarbetare. Samma resultat som 

för Management Bonus visades för medarbetarna inom Resultat Bonus. 
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I denna fråga uppmärksammades även att kvinnor tycker att erkännande är lite mer 

motiverande än vad män tycker. Dessutom anser respondenter som arbetat på SCA 

Packaging under 10 år att högre lön ju mer de bidrar till företagets framgångar 

motiverar dem mer än vad personer som har arbetat där mellan 10-20 eller över 20 år 

anser.	   

	  

4.11.10 Rättvist belöningssystem? 

Denna fråga syftar till att få reda på huruvida medarbetarna inom respektive nivå 

uppfattar belöningssystemet som rättvist. Nästan hälften av respondenterna anser att 

SCA Packagings belöningssystem är rättvist, medan majoriteten däremot anser att det 

inte är rättvist. Majoriteten av respondenterna inom Sales Bonus anser dock att 

belöningssystemet är rättvist. Även flertalet av respondenterna inom Management 

Bonus svarade som respondenterna inom Sales Bonus, dock svarade nästan hälften av 

medarbetarna inom Management Bonus att de anser att belöningssystemet inte är 

rättvist. Den utmärkande skillnaden som resultatet är svaren som utgavs av 

respondenterna inom Resultat Bonus där en stor majoritet anser att belöningssystemet 

inte alls är rättvist.  

 

Majoriteten av respondenterna inom Sales Bonus anser att belöningssystemet är olika 

för olika positioner men väldefinierat och rättvist. Dock menar några av 

respondenterna att systemet är relativt rättvist men att det kan förbättras. 

Respondenterna inom Management Bonus som menar att belöningssystemet är 

rättvist motiverade svaret med att påpeka att systemet är rättvist för samtliga nivåer 

som finns, det vill säga Sales Bonus, Management Bonus och Resultat Bonus, men att 

en nackdel är att det är svårt för den enskilde att påverka de parametrar som styr 

bonusen. Vidare hävdar några av dem att det är svårt för dem att bedöma huruvida 

belöningssystemet är rättvist. Medarbetarna inom Resultat Bonus menar att 

belöningssystemet inte gäller samtliga medarbetare, att alla inte får lika summor samt 

att den enskilde individen inte har möjlighet att påverka det som styr belöningen. 

Således uppfattar de flesta av dessa inte företagets belöningssystem som rättvist.  
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Diagram 5: Anser medarbetare på SCA Packaging att belöningssystemet är rättvist? (Källa: egen) 
 

4.11.11 Skulle ett prestationsbaserat belöningssystem motivera medarbetarna? 

Syftet med den sista frågan i enkätundersökningen var att ta reda på om medarbetarna 

anser att ett prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått inom BSC skulle 

vara motiverande för dem. Diagrammet nedan visar att huvudparten av 

respondenterna anser att ett prestationsbaserat belöningssystem med mått inom BSC 

som utgångspunkt skulle vara motiverande för dem. Majoriteten av samtliga 

respondenter inom Sales-, Management- och Resultat Bonus var ense i denna fråga. 

 

 
Diagram 6: Skulle ett prestationsbaserat belöningssystem med mått inom BSC som grund motivera 
medarbetare på SCA Packaging? (Källa: egen) 
 

Några av respondenterna inom Sales Bonus valde att motivera sitt svar genom att 

framhäva betydelsen att ett prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått så 

som kundtillfredsställelse, resultatmått och produktkvalitet är viktigt på lång sikt. 

Vidare påpekar en av respondenterna att bonus för säljarna i dagsläget baseras på 

några mått så som kundtillfredsställelse. Respondenterna inom Management Bonus 
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lyfte fram vikten av konkreta mål som är möjliga att följa upp regelbundet och hävdar 

att detta är motiverande. Respondenter som inte är positiva till ett prestationsbaserat 

belöningssystem anser att mått som kundtillfredsställelse är för svårt att mäta samt att 

direkt positiv feedback som ”en klapp på axeln”, att uppnå mål gemensamt, samt bra 

kundkontakt är mer motiverande. Några respondenter inom Resultat Bonus påpekar 

att de förhoppningsvis arbetar på rätt sätt om ett belöningssystem är prestationsbaserat 

och bygger på mått inom BSC, men huruvida det är motiverande eller inte beror på 

hur väl det kan relateras till det dagliga arbetet. 
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5. Analys 
	  
I analyskapitlet skall empirin som framkom efter intervjuer samt en 

enkätundersökning analyseras utifrån det teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 

3. Detta kommer att ligga till grund för det som presenteras i slutsatsen. 

5.1 Bakgrund till implementering av BSC 
SCA Packaging har en BSC på europanivå och den bakomliggande orsaken till 

implementeringen är att samtliga länder som ingår i SCA Packaging presenterade 

resultaten på olika sätt och använde sig av olika styrsystem. Införandet av BSC har 

bidragit till att det i dagsläget är mer detaljerat om vad som skall ingå samt hur 

mätningarna skall ske gällande bland annat rörelsekapital, resultat, försäljning, 

säkerhet och kvalitet (Ekonomichef, 2012-03-30). Enligt den teoretiska referensramen 

är BSC ett svar på kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen då denna bland 

annat endast fokuserade på finansiella mål och mått. På grund av detta har företag 

bortsett från icke-finansiella mått som exempelvis produktkvalitet, 

kundtillfredsställelse samt leveranstid (Olve et al., 1999). Dock tog SCA Packaging 

redan innan implementeringen av BSC även hänsyn till icke-finansiella mått och 

använde sig av bland annat avvikelseanalyser, främst kring det finansiella resultatet, 

men även kvalitet, produktion, leveranssäkerhet etc. mättes. I dagsläget använder 

SCA Packaging BSC för att rapportera till huvudkontoret i Bryssel om hur det går i 

verksamheten (Ekonomichef, 2012-03-30). 

 

Lunds Energikoncernens främsta anledning till implementeringen av BSC var till 

skillnad från SCA Packaging för att företaget ville mäta flera perspektiv 

(Koncerncontroller, 2012-05-14). Genom fler perspektiv än endast det finansiella 

arbetar företaget således även med icke-finansiella mått. Detta innebär att företaget 

inte använder sig av en traditionell ekonomistyrning som främst fokuserar på 

finansiella mål och mått. 

 

5.1.1 Balanced Scorecard 

SCA Packaging har arbetat med BSC i ett år, och som nämnts rapporteras BSC till 

huvudkontoret i Bryssel och måtten förklaras varje månad genom den. Genom BSC 

klargörs hur saker och ting ser ut i verksamheten, varför det ser ut på ett visst sätt, 
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avvikelser förklaras samt varför det går bra eller dåligt. Företaget använder BSC i 

syfte att ge en överblick över verksamhetens utveckling (Ekonomichef, 2012-03-30), 

vilket stämmer överens med Qudrat-Ullahs (2009) teori om att BSC ger en överblick 

över organisationen. Enligt Olve et al. (1999) utgår modellen från visionen och 

affärsidén, samt de olika perspektiven som ingår i ett företags BSC. Vidare hävdar 

författarna att ett BSC försöker koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med 

den långsiktiga visionen och strategin genom de olika viktiga perspektiven (Olve et 

al., 1999). SCA Packaging Sweden har gjort om visionen till en strategi på 

sverigenivå och denna är relativt detaljerad. Visionen för Sverige är att vara landets 

bästa förpackningsföretag ur kundens, ägarens och medarbetarnas perspektiv.  

Företaget har övergripande målsättningar som brutits ned till åtgärder, steg och mått. I 

företagets BSC ingår främst mål och mått av finansiell karaktär så som avkastning på 

kapital, kassaflöde och resultat. Således kan dessa placeras i det finansiella 

perspektivet, trots att SCA Packaging själva inte har placerat måtten i specifika 

perspektiv i deras BSC. Enligt Kaplan & Norton (1999) är typiska finansiella mål och 

mått sådana som rör bland annat lönsamheten. I företagets BSC finns även flera mått 

som enligt teorin placeras i processperspektivet, så som ledtid, leveranssäkerhet och 

kvalitet (Kaplan & Norton 1999). Kvalitet beräknas enligt ekonomichefen på 

företaget som antal klagomål från kunder. Antal reklamationer kommer in till 

företagets kundservice och är ett mått som visar hur företagets kunder upplever dem 

samt som visar företagets precision i deras tillverkningsprocesser. Enligt Werner & 

Xu (2011) fokuserar kundperspektivet på hur kunder uppfattar företag i förhållande 

till hur företag vill bli uppfattade av sina kunder. Vidare menar Olve et al. (1999) att 

måttet antal klagomål från kunder är ett exempel på mått inom kundperspektivet. Då 

ekonomichefen påpekar att måttet visar hur företagets kunder upplever dem samt att 

det visar företagets precision i dess tillverkningsprocesser, passar måttet både in i 

kundperspektivet, men även processperspektivet. Ekonomichefen påpekar att samma 

sak gäller för måttet leveranssäkerhet och ledtid, det vill säga det visar hur kunder 

upplever dem samt deras precision i tillverkningsprocesserna. Genom att studera 

företagets BSC har mått som enligt den teoretiska referensramen kan ingå i 

utvecklingsperspektivet dock inte lyckats identifieras. Trots detta är det av betydelse 

att lyfta fram att företaget arbetar med sådant som är viktigt i utvecklingsperspektivet 

enligt teorin, som exempelvis utbildning (Kaplan & Norton, 1999).  
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Då företaget har övergripande målsättningar som brutits ned till åtgärder, steg och 

mått utgår även företagets BSC till viss del från dess vision. Dock är vi frågsamma till 

om hela företagets BSC speglar visionen då kunderna och medarbetarna inte 

representeras i någon hög utsträckning i dess BSC. Fokus i BSC är på finansiella mått 

och modellen speglar således främst ägarens perspektiv då Olve et al. (1999) menar 

att det finansiella perspektivet svarar på frågan: ”vad tycker ägarna?”. Dessutom 

används främst mått som rör lönsamheten vilket innebär att deras BSC är alltför 

kortsiktigt då det inte finns många långsiktiga icke-finansiella mått i företagets BSC. 

 

Lunds Energikoncernen implementerade BSC år 2000 på koncernnivå och bolagsnivå. 

Till skillnad från SCA Packaging har Lunds Energikoncernen valt att implementera 

BSC genom att utgå från perspektiven i Kaplan & Nortons modell. Utöver de fyra 

perspektiv som Kaplan & Norton (1999) föreslår, har Lunds Energikoncernen även ett 

perspektiv som representerar medarbetarna. Således består deras BSC av det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektivet, förnyelse och 

utvecklingsperspektivet samt personalperspektivet (Koncerncontroller, 2012-05-14). 

Som nämndes ovan utgår BSC från visionen och affärsidén (Olve et al. 1999). Lunds 

Energikoncernens vision är ”den ledande energikoncernen med aktiv lokal 

förankring” och deras affärsidé är: vi levererar prisvärda och miljöanpassade 

energitjänster med en kundnära profil i södra sverige” (Koncernpresentation, 2011). 

Då företaget vill vara lokalt förankrat innebär detta att kundperspektivet således 

speglas i företagets vision och affärsidé. Trots att övriga perspektiv inte framgår lika 

tydligt i Lunds Energikoncernens vision som det gör i SCA Packaging har övriga 

perspektiv stor betydelse för företaget då de valt att arbeta med dessa.  

 

5.1.2 Kommunicera BSC till medarbetare 

Teorin säger att BSC tydliggör arbetsgången för chefer och medarbetare. Detta då de 

genom att titta på företagets styrkort kan utläsa hur de skall gå till väga för att uppnå 

företagets mål. Vidare påpekas betydelsen att medarbetarna förstår modellen och 

målen som finns i BSC i syfte att sträva mot att uppnå dessa (Kaplan & Norton, 

1999). SCA Packagings BSC kommuniceras dock inte ut till de anställda i företaget 

utan endast till huvudkontoret i Bryssel samt till ledningen för varje land där SCA 

Packaging är verksamma. Anledningen till att övriga medarbetare inte känner till 
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företagets BSC är enligt ekonomichefen på grund av att det är på en aggregerad nivå 

och att de anser att samtliga medarbetare inte behöver ta del av den information som 

styrkortet innehåller. Medarbetarna har tillgång till den information företaget anser att 

de behöver ha tillgång till. Exempelvis har personalen på ekonomiavdelningen 

tillträde till en intern månadsrapport då det enligt ekonomichefen är närmare deras 

verklighet. Enligt Kaplan & Norton (1999) kan de strategiska målsättningarna och 

nyckeltalen kommuniceras ut via nyhetsbrev, anslagstavlor och elektroniskt. Trots att 

SCA Packaging valt att inte kommunicera ut styrkortet till medarbetarna på företaget 

ser de till att målsättningarna når ut till de olika enheterna, exempelvis sälj och 

produktion. Detta görs bland annat via anslagstavlor där specifika mål sätts upp 

(Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

De strategiska målsättningarna blir tydliga genom BSC och detta har enligt Kaplan & 

Norton (1999) fått medarbetare att kunna se ett samband mellan sitt utförda arbete 

samt verksamhetens långsiktiga målsättning. Anställda i ett företag kan därmed 

urskilja vilka arbetsuppgifter de bör vara bra på för att verksamheten skall nå 

uppställda mål (Kaplan & Norton, 1999). Ännu en gång betonas vikten av att 

tydliggöra de strategiska målsättningarna genom BSC och nå ut med dessa till 

medarbetarna. För att få en uppfattning om hur medarbetare på SCA Packaging tolkar 

företagets mål och strategi valde vi att ställa denna fråga i en enkätundersökning. 18 

av totalt 34, det vill säga fler än hälften av respondenterna ansåg att företagets mål 

och strategi är formulerade på ett bra sätt samt att dessa inte är orealistiska att uppnå. 

9 av dessa 19 var personer som ingår inom Management Bonus och som således är 

personer med tillräckligt seniora positioner på företaget. En av personerna inom 

Management Bonus påpekade att mål och strategi är relativt tydliga för chefer inom 

företaget men inte alls lika tydliga för övriga medarbetare. 8 av 34 respondenter ansåg 

att mål och strategi är otydliga och påpekade att möjlighet att påverka dessa inte finns. 

Det är positivt att flertalet av respondenterna upplever att de är medvetna om 

företagets mål och strategi, men det går inte att undgå att det även finns de som inte 

ens vet vad företagets mål är och likaså är de inte medvetna om hur de skall gå 

tillväga för att uppnå målen. För att säkerställa att företaget når ut med 

målsättningarna till samtliga medarbetare bör de, istället för att enbart kommunicera 

ut mål och strategi via bland annat anslagstavlor som de gör i dagsläget, anpassa BSC 

i syfte att även medarbetare skall få möjlighet att ta del av styrkortet. Detta för att på 
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så sätt utläsa vilka målen är samt hur de skall gå tillväga för att uppnå dessa. Således 

vet SCA Packaging att medarbetare har möjlighet att göra detta istället för att förlita 

sig på att de når ut med målsättningen via anslagstavlorna.  

 

Något som styrker fördelen med att kommunicera ut BSC till företagets medarbetare 

ytterligare är betydelsen av inre motivation. Om en individ har inre motivation 

betyder detta att denne har förstått verksamhetens mål och försöker uppnå dessa 

(Kaplan & Norton, 1999). Som tidigare nämnts anser dock inte samtliga medarbetare 

på SCA Packaging att de har förstått företagets mål och strategi fullt ut, där några 

även hävdade att de inte ens är medvetna om vad företagets mål och strategi är. Enligt 

Kaplan & Norton (1999) blir dock de strategiska målsättningarna tydliga genom BCS, 

vilket får medarbetare att se samband mellan utfört arbete och verksamhetens 

långsiktiga målsättning.  

 

Lunds Energikoncernen som har valt att följa Kaplan & Nortons BSC modell 

kommunicerar ut BSC till medarbetarna på företaget genom att modellen presenteras 

på avdelningsmöten samt kommuniceras ut genom intranätet som finns tillgänglig för 

samtliga medarbetare. Medarbetarna har genom implementeringen påverkats på ett 

positivt sätt då de får möjlighet att vara med och ta fram de mål som företaget skall 

sträva efter att uppnå samt ingå i företagets BSC (Koncerncontroller, 2012-05-14). 

Det är väldigt viktigt att medarbetarna genom att titta på företagets BSC kan utläsa 

hur de skall gå till väga för att uppnå uppsatta mål samt att de förstår modellen och 

målen som finns i BSC (Kaplan & Norton, 1999). Genom att medarbetarna på Lunds 

Energikoncernen får vara med och påverka samt ta fram målen innebär detta att 

förståelsen för dessa ökar. Således bör de genom att titta på företagets BSC ha 

möjlighet att utläsa på vilket sätt de bör arbeta i syfte att uppnå företagets uppsatta 

mål. Med tanke på att medarbetarna även såg implementeringen av BSC som positiv 

då de kände större delaktighet i målsättningen och förstår målen bör 

målöverensstämmelse vara något som inte är omöjligt att uppnå inom Lunds 

Energikoncernen. Enligt Lindvall (2011) är strävan efter målöverensstämmelse viktig. 

5.1.3 Perspektiven 

I den teoretiska referensramen tog vi upp att Olve et al. (1999) och Kaplan & Norton 

(1999) beskriver fyra betydelsefulla perspektiv, det finansiella perspektivet, 
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kundperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet. Werner & Xu 

(2011) påpekar dock att modellen föreslår dessa perspektiv, men att chefer vanligen 

anpassar dessa i syfte att passa den egna verksamheten. Som nämnts består SCA 

Packagings BSC av främst finansiella nyckeltal, men även icke finansiella som kan 

kategoriseras i processperspektivet och kundperspektivet. Enligt ekonomichefen 

prioriteras måtten av finansiell karaktär, dock lyfter han fram vikten av att uppnå mått 

som bland annat leveranssäkerhet och kvalitet i syfte att få ett bra finansiellt resultat 

på lång sikt (Ekonomichef, 2012-03-30). Då fokus främst är på finansiella mål och 

mått, upplever vi att företagets BSC är för kortsiktig. Ekonomichefen har inte upplevt 

några brister med företagets BSC, dock uttryckte han en positiv syn gällande en mer 

integrerad modell genom att få in fler perspektiv och mått i styrkortet, exempelvis fler 

mått som kan placeras i kundperspektivet där han menar att mått som kundlönsamhet 

kan tas med. Konkurrenter och marknadsandelar är också exempel på sådant som 

saknas i SCA Packagings BSC (Ekonomichef, 2012-03-30). Företaget har en egen 

enhet för FoU, dock ingår mått för detta område inte i SCA Packagings BSC. De 

arbetar även kontinuerligt med personalrapporter som rör bland annat sjukfrånvaro 

och utbildning, men som inte ryms inom BSC ramen. Följaktligen är det viktigt att 

lyfta fram företagets arbete med delar som enligt den teoretiska referensramen kan 

placeras i de fyra perspektiven trots att de i dagsläget inte tar med dessa i BSC. 

Tanken med perspektiven inom BSC är att modellen genom dessa skall koppla den 

kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin (Olve et 

al., 1999). En mer integrerad modell hade troligtvis förenklat denna koppling istället 

för att hantera dessa utanför BSC-ramen. Ekonomichefen framhäver att hanterandet 

av olika delar och rapporter utanför BSC ramen ibland kan tyckas vara för många att 

hålla reda på och detta är således något ekonomichefen tycker att företaget bör se 

över. Detta tyder på att en integrering av samtliga delar skulle kunna vara till fördel 

för företagets arbete med verksamhetsstyrningen.  

 

Lunds Energikoncernen följer tanken med att genom perspektiven inom BSC koppla 

den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med företagets långsiktiga vision och strategi 

(Olve et al., 1999). Detta eftersom deras BSC består av samtliga perspektiv i Kaplan 

& Nortons modell, samt ytterligare ett perspektiv, personalperspektivet. Samtliga 

perspektiv som ingår i företagets BSC är lika viktiga för Lunds Energikoncernen då 

de genom att uppnå målen inom de ”långsiktiga perspektiven” kan få ett bra 
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finansiellt resultat. Detta styrks av Kaplan & Norton (1999) då de hävdar att de valda 

nyckeltalen inom respektive perspektiv skall ingå i en orsakskedja som resulterar i ett 

bättre ekonomiskt resultat. 

 

5.1.4 Mål och nyckeltal 

Då BSC lyfter fram såväl finansiella som icke-finansiella mål och mått, ger den en 

helhetssyn på ett företags verksamhet (Qudrat-Ullah, 2009). Enligt Kaplan & Norton 

(1999) anger BSC målsättningar för affärsenheterna som sträcker sig längre än endast 

de finansiella nyckeltalen. SCA Packagings BSC består av både finansiella och icke-

finansiella mål och mått där majoriteten är av finansiell karaktär (Ekonomichef, 2012-

03-30). Företaget har totalt 28 mått varav 12 av dessa är icke-finansiella (SCA 

Packaging, BSC). Enligt Kaplan & Norton (2008) bör företag använda högst 15-25 

mått sammanlagt, och Olve & Samuelsson (2008) menar att de flesta av dessa är av 

icke-finansiell karaktär. Detta visar på att SCA Packaging valt att använda sig av 

några fler mått än vad som föreslås i teorin, samtidigt som de främst använder 

finansiella nyckeltal vilket säger emot Olve & Samuelsons (2008) teori. Syftet med 

BSC är att det skall skapa balans mellan finansiella och icke-finansiella mått (Smitt, 

2002). På grund av att företaget har fler finansiella mått i förhållande till de icke-

finansiella måtten, menar vi att företaget inte tar till vara på fördelen med balansen i 

modellen. Enligt Olve & Samuelsson (2008) skall det inte vara en överdriven 

fokusering på finansiella mått då det kan leda till att långsiktig utveckling försummas 

till förmån för kortsiktiga vinster.  

 

Det finansiella perspektivet fokuserar på organisationens ekonomiska framgång 

(Werner & Xu, 2011). Enligt Kaplan & Norton (19992) har typiska finansiella mål att 

göra med lönsamhet, tillväxt samt aktieägarvärde. SCA Packaging använder sig av 

finansiella mål och mått så som avkastning på eget kapital, kassaflöde och resultat. 

Enligt Lindvall (2011) handlar processperspektivet om att förbättra företagets inre 

effektivitet, det vill säga att göra saker rätt. Mått som ingår i processperspektivet är 

bland annat ledtid och kvalitet (Lindvall, 2011), och dessa mått ingår även i SCA 

Packagings BSC. Enligt Werner & Xu (2011) fokuserar kundperspektivet på hur 

kunder uppfattar företag i förhållande till hur företag vill bli uppfattade av sina kunder 

(Werner & Xu, 2011). Möjligheterna att mäta och uppmärksamma företagets yttre 
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effektivitet förbättras med kundperspektivet (Kaplan & Norton, 1992). Som nämnts 

har företaget inte specifika perspektiv i dess BSC, men mått som exempelvis antal 

klagomål från kunder är ett mått som enligt Olve et al. (1999) ingår i 

kundperspektivet. Således finns det inslag av kundperspektivet i SCA Packagings 

BSC. Enligt Kaplan & Norton (1999) är några mått som kan placeras i 

kundperspektivet bland annat kundlönsamhet, marknadsandel och 

kundtillfredsställelse. I enkätundersökningen motiverade en säljare att 

kundtillfredsställelse redan mäts i företaget, men detta ryms inte inom BSC ramarna. 

Enligt Werner & Xu (2011) är det sannolikt att utvecklingsperspektivet är det 

viktigaste av de fyra perspektiven och  handlar om en organisations förmåga att 

fortsätta behålla en klar ställning i framtiden. Utbildning och medarbetares kompetens 

är viktiga delar inom perspektivet (Kaplan & Norton 1999) som även SCA Packaging 

tar hänsyn till, men som inte heller ingår i företagets BSC. 

 

 

Lunds Energikoncernen har valt att använda 1-3 nyckeltal inom respektive perspektiv 

där ett mått inom det finansiella perspektivet är resultat, måttet kvalitetsindex ingår i 

kundperspektivet, ett mått inom det interna processperspektivet är mängd 

koldioxidutsläpp, måttet samverkansavtal ingår i förnyelse- och 

utvecklingsperspektivet, medan ledarindex ingår i personalperspektivet. De begränsar 

sig till maximalt 3 nyckeltal per perspektiv, och Hallgårde & Johansson (1999) anser 

att ett företag bör använda max 5 nyckeltal per perspektiv.  

 

5.1.5 För- och nackdelar med företagens BSC 

De fördelar som ekonomichefen på SCA Packaging talade om är att samtliga länder 

rapporterar likadant vilket leder till att det blir enklare att analysera samt förklara. 

Dessutom har ekonomichefen upplevt en enhetlighet då de som känner till företagets 

BSC uppfattar måtten på samma sätt. En nackdel är dock att på grund av att ett visst 

perspektiv eller vissa mått som kan ingå i respektive perspektiv inte ryms inom BSC 

ramen kan det leda till att den bakomliggande orsaken till varför exempelvis ett 

resultat ser ut på visst sätt uteblir (Ekonomichef, 2012-03-30). Orsak-verkan samband 

blir således svårare att tydliggöra. Enligt Kaplan & Norton (1999) skall BSC bygga på 

orsak-verkan samband som härleds ur strategin och orsakskedjan bör framgå i 
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samtliga perspektiv som ingår i ett företags BSC. Detta innebär att företagets BSC 

skulle kunna förbättras genom att införa fler perspektiv eller mått inom respektive 

perspektiv, utöver det finansiella, för att på så sätt ha en mer integrerad modell samt 

kunna tydliggöra orsak-verkan samband. Då Lunds Energikoncernen har 

implementerat fyra perspektiv som föreslås av Kaplan & Norton (1999), och 

ytterligare ett perspektiv som representerar medarbetarna, anser vi att företaget har 

goda möjligheter att påvisa orsak-verkan samband vilket innebär att företaget 

använder styrkortet på ett sätt som teorin föreslår och som är till företagets fördel. 

 

5.2 Bakgrund till användandet av belöningssystem 
Företag använder belöningssystem för att uppmuntra och bekräfta medarbetarnas 

beteenden och prestationer så att detta i sin tur skall bidra till önskvärt beteende (Olve 

& Samuelson, 2008). Detta är viktigt då medarbetarna är en av företagets mest 

värdefulla tillgångar (Kirkland 2009). Även Olve & Samuelson (2008) trycker på 

vikten av medarbetare och menar att företag har blivit alltmer beroende av sina 

medarbetare samt av deras värderingar, kompetens, ansvar och motivation för att 

kunna överleva på lång sikt. SCA Packaging har haft någon form av belöningssystem 

under lång tid dock har parametrarna ändrats då det tidigare var ganska enkla mått. 

Det är viktigt att företag har rätt belöningssystem eftersom denna är företagets nyckel 

till framgång (Smitt, 2002). Sedan tre år tillbaka har företaget haft ungefär samma 

upplägg på belöningssystemet dock har de haft en diskussion om att eventuellt göra 

justeringar i belöningssystemet eftersom företaget har upplevt en del problem med att 

nå ut målen i organisationen i god tid samt att ekonomichefen ser en nedgående trend 

på hur mycket belöningar motiverar de anställda i dagsläget (Ekonomichef, 2012-03-

30). 

 

För att öka motivationen hos medarbetarna finns det ett antal kriterier som företagets 

belöningssystem bör uppfylla enligt Merchant & Van der Sede (2007), vilka är att 

företagets belöningssystem skall vara värdefull, varaktig, begriplig, betydelsefull, 

kostnadseffektiv, omvändbar samt kunna kopplas till utförd prestation. Efter att ha 

analyserat SCA Packagings belöningssystem samt efter att ha granskat anställdas 

åsikter angående företagets belöningssystem, genom enkäterna, upplever vi att 
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företaget till viss del uppfyller ovanstående kriterier. Detta kommer att beröras i 

avsnitten om belöningssystem som följer nedan.  

 

5.2.1 Företagens belöningssystem  

Ekonomichefen på SCA Packaging anser att det är väldigt svårt med belöningssystem 

och att det aldrig kan vara helt perfekt eftersom alla individer är olika och motiveras 

av olika saker. Han menar vidare att företaget inte kan ha olika belöningssystem för 

varje individ, men att de däremot har tre olika belöningssystem som är uppdelade i 

nivåer, Management Bonus, Sales Bonus och Resultat Bonus där samtliga nivåer har 

sina egna parametrar. Detta för att så gott det går skräddarsy belöningssystemet för de 

anställda (Ekonomichef, 2012-03-30), vilket stämmer överens med teorin som säger 

att företag måste skräddarsy belöningssystemet så att det passar företaget i fråga då 

det inte finns något bästa belöningssystem (Rendahl & Hart, 1996; Arvidsson, 2005). 

 

Belöningarna i företaget påverkar de flesta medarbetare positivt då majoriteten i Sales 

Bonus och en tredjedel i Management Bonus tycker att belöningssystemet motiverar 

de till att prestera bättre i sitt arbete och ger de ett lönsamhetstänk. Dock finns det 

några som inte tycker att belöningssystemet påverkar de i deras arbete. I Resultat 

Bonus var det endast en person som tyckte att belöningssystemet påverkade denne i 

sitt arbete medan resterande medarbetare hävdade att de alltid gör sitt bästa oavsett 

om de belönas eller inte. Detta speglar Robinsons tankar angående vikten av belöning 

i de olika belöningssystemen, då han anser att belöningar har störst betydelse i Sales 

Bonus och Management Bonus (Ekonomichef, 2012-03-30).  

 

Merchant & Van der Sede (2007) anser att belöningar bör delas ut nära inpå en 

prestation för att medarbetarna skall kunna koppla den utförda prestationen till 

belöningen. Ekonomichefen anser dock att det inte finns någon direkt koppling mellan 

prestation och belöning förutom på kortare sikt vid individuell bonus för medarbetare 

som ingår i Sales Bonus. Majoriteten av respondenterna håller delvis med om detta då 

en del anser att de inte ser någon koppling mellan prestation och den belöning de 

erhåller medan andra medarbetare ser en viss koppling mellan dessa. Sales Bonus är 

dock de som tycker att det finns störts koppling mellan prestation och belöning. 

Genom att studera företagets belöningssystem ser även vi att det finns någon form av 
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koppling mellan prestation och belöning i förtaget då anställda erhåller belöning 

genom sina prestationer om de lyckas nå företagets uppsatta mål. Dock ser vi att 

denna koppling är otydlig eftersom belöningen inte delas ut nära inpå prestationen 

utan detta görs en gång om året. En nackdel med detta är att det finns en risk att 

medarbetarnas motivation minskar om belöningen inte delas ut i rätt tid (Merchant & 

Van der Sede, 2007). 

 

5.2.2 De tre belöningsformerna 

SCA Packaging belönar anställda utifrån individuella prestationer, grupprestationer 

samt hela företagets gemensamma prestationer. Därmed ser vi att företaget använder 

sig av individuella belöningar och gruppbelöningar. Enligt Jacobsen & Thorsvik 

(2008) finns det tre belöningsformer vilka är individuella belöningar, gruppbelöningar 

samt systembelöningar dock använder SCA Packaging inte systembelöningar. 

Management Bonus har bättre täckning än övriga två belöningssystem då de mäter 

många parametrar och belönar anställda utifrån individuella prestationer, 

grupprestationer samt hela företagets gemensamma prestationer. Sales Bonus belönar 

främst anställda genom individuella prestationer men även genom grupprestationer. 

Belöning baserat på hela företagets gemensamma prestation är vanligast i Resultat 

Bonus men även denna belönar individuella prestationer (Ekonomichef, 2012-03-30). 

Enkäten som de anställda besvarade visade att medarbetarnas svar stämmer relativt 

bra överens med de belöningsformer som används inom respektive belöningssystem i 

SCA Packaging. Det som skiljde sig en aning mellan hur det ser ut i verkligheten och 

vad medarbetarna föredrar för belöningsform är i Management Bonus där belöning 

sker genom att samtliga tre prestationer används, dock var belöning utifrån 

individuella prestationer aningen populärare bland respondenterna inom detta 

belöningssystem. Vi kan även konstatera att det varierar ganska mycket i vad 

medarbetarna föredrar för belöningsform beroende på om medarbetarna ingår i Sales 

Bonus, Management Bonus eller Resultat Bonus. Då det fanns möjlighet att välja fler 

än en belöningsform visade resultatet dock även att många medarbetare uppskattar att 

belöningsformerna kombineras. Detta då det fanns 23 svar på individuell bonus, 22 

svar på grupprestation, samt 21 svar på att belöningar skall utgå från hela företagets 

prestation, medan totalt 34 respondenter deltog i undersökningen. 
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Företagets användning av samtliga belöningsformer är positiv eftersom det finns olika 

fördelar och nackdelar med samtliga belöningsformer som kompletterar varandra. 

Belöning utifrån individuella prestationer är till fördel eftersom de ger individen 

incitament att prestera bättre, dock är nackdelen med denna belöningsform att det kan 

leda till samarbetsproblem och konkurrens då individen vill nå egna mål för att erhålla 

belöning. Därför är det bra om företag kombinerar den med belöning utifrån 

grupprestationer vilket leder till ökat samarbete inom gruppen då personer belönas för 

en gemensam prestation (Merchant & Van der Sede, 2007). Även här finns det 

nackdelar som exempelvis free rider- problemet samt konkurrens mellan de olika 

grupperna i företaget. För att undvika konkurrens bland anställda kan företaget 

däremot även använda sig av belöningar som utgår från hela företagets prestation. 

Detta är positivt för företagets helhet då den symboliserar att alla är en del av denna. 

Dock finns det även här nackdelar som kan kompletteras genom användning av övriga 

två belöningsformer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

	  

5.2.3 Finansiella och icke-finansiella mått 

Finansiella mått är vanligare än icke-finansiella som bas för belöningar trots att icke-

finansiella mått har blivit allt viktigare för företag (Arvidsson, 2005). Även en 

undersökning, med 15 av Sveriges största företag, gjord av Kraus & Lind (2010) 

visade att belöningar till stor del var baserade på finansiella prestationsmått. Detta 

stämmer även in på SCA Packaging då icke-finansiella mått endast mäts i 

Management Bonus i form av parametern produktivitet på egen nivå, samt i Sales 

Bonus bland dem individuella belöningarna, medan finansiella mått mäts i samtliga 

belöningssystem (Ekonomichef, 2012-03-30). Genom att använda både finansiella 

och icke-finansiella mått kan företaget få en kombination av långsiktiga och 

kortsiktiga incitament (Olve & Samuelson, 2008). På så sätt slipper de problemet med 

att individer väljer kortsiktig maximering av sin bonus framför långsiktiga 

prestationer, vilket kan uppstå vid användande av endast finansiella mått som bas för 

belöningar (Olve & Samuelson, 2008; Arvidsson, 2005). Olve & Samuelson (2008) 

hävdar att användning av både finansiella och icke-finansiella mått är vanligast i 

företag som har implementerat BSC. Detta ser vi tydligt i fallföretaget, Lunds 

Energikoncernen, som har kopplat BSC med belöningssystemet och använder sig av 
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både finansiella och icke-finansiella mått som bas för belöningar (Koncerncontroller, 

2012-05-14).  

 

5.2.4 Uppsatta mål 

Enligt teorin är det viktigt att arbetsgivaren talar om för de anställda vad som 

förväntas av dem för att på så sätt få den bästa avkastningen (Kirkland, 2009). Detta 

eftersom individers beteende enligt Olve & Samuelsson (2008) ”styrs av det som 

mäts”. Även Smitt (2002) tar upp att det är av stor betydelse att villkoren för 

belöningssystemet är tydligt formulerade samt att målen når ut i organisationen i god 

tid.  Enligt ekonomichefen är detta dock ett av SCA Packagings problem då de inte 

lyckas få ut målen tillräckligt tidigt under året vilket leder till att anställda inte vet vad 

som gäller och kan därmed inte motiveras av bonusmålen (Ekonomichef, 2012-03-

30). Detta håller en del medarbetare på SCA Packaging med om och har uttryckt en 

önskan om att förmedling av målen skall ske i god tid. Ett bra sätt att göra detta på 

enligt Kirkland (2009) är genom att arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna 

sätter upp mål och talar om hur de kommer att belönas om de lyckas nå de uppsatta 

målen. Vidare anser Kirkland (2009) att arbetsgivaren bör ha samtal med 

medarbetarna under årets gång där de diskuterar hur det går och där medarbetarna 

utvärderar sina egna prestationer. Detta gör även SCA Packaging då anställda på 

företaget har målsamtal tillsammans med chefen där de sätter upp individuella mål 

som därefter följs upp under året. De uppsatta målen följs upp en gång per kvartal och 

skickas ut till de anställda så att de vet hur de ligger till. Detta är både positivt oh 

negativt enligt ekonomichefen eftersom det är motiverande för de individer som 

ligger nära målet men omotiverande för individer som redan uppnått målet eller som 

ligger långt under det uppsatta målet (Ekonomichef, 2012-03-30). Det fanns dock 

medarbetare inom Management Bonus som tyckte att uppföljning genom målsamtal 

bör ske oftare för att det skall fungera som en ”morot”. För att förbättra förmedlingen 

av målen måste dessa som tidigare nämnt förmedlas ut i organisationen så fort som 

möjligt. Även referensföretaget har uppföljningssamtal med medarbetarna där 

personliga mål sätts upp, vilket sker två gånger per år. Detta är enligt 

koncerncontrollern inte kopplat till resultatet utan snarare till individernas egen 

utveckling (Koncerncontroller, 2012-05-14). 
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Ekonomichefen nämnde även att medarbetarna i Sales Bonus genom en diskussion 

med säljchefen kan vara med och diskutera fram rimliga mål och ekonomichefen tror 

därför att dessa möjligen kan påverka sin bonus en aning (Ekonomichef, 2012-03-40). 

Vi tror att detta innebär att medarbetarna inom Sales Bonus på så sätt även har större 

kännedom om företagets mål än vad medarbetarna i resterande två belöningssystem 

har. Vi ser dessutom ett tydligt mönster i de svar vi har erhållit genom enkäterna med 

anställda i företaget då samtliga respondenter i Sales Bonus ansåg att företaget 

förmedlar vad som krävs av de i syfte att erhålla bonus medan majoriteten i 

Management Bonus samt Resultat Bonus inte höll med om detta. Det är viktigt att 

kriterierna för att nå bonusmålen framgår tydligt i företaget eftersom de i annat fall 

inte har så stor påverkan på anställdas arbetsprestation. Utöver yttre motivation som 

exempelvis bonus spelar dessutom inre motivation roll för de anställdas 

arbetsprestation eftersom det är viktigt att anställda agerar på grund av personliga 

övertygelser. För att de skall kunna göra detta är det även här viktigt att målen är 

tydliga (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

5.2.5 Former av belöningar 

På SCA Packaging delas belöningar ut en gång per år i form av monetära termer. De 

anställda som har nått de uppsatta målen under årets gång blir tilldelade en viss 

procent på sin årliga lön, där denna procentsats varierar beroende på om den anställda 

ingår i Sales Bonus, Management Bonus eller Resultat Bonus. Procentsatsen är högst i 

Management Bonus, därefter kommer Sales Bonus och lägst är den i Resultat Bonus 

(Ekonomichef, 2012-03-30). Även Olve & Samuelson (2008) tar upp att belöningar 

brukar skilja sig beroende på befattning. Dock är det viktigt att belöningarna anses 

vara rättvisa för att de skall motivera till att prestera bättre. Nästan hälften av 

respondenterna anser att belöningssystemet är rättvist, det som skiljer sig mest i denna 

fråga är Resultat Bonus där en stor majoritet tycker att belöningssystem är orättvist. 

Detta kan vara en av anledningarna till att större delen av medarbetarna inom Resultat 

Bonus känner att belöningssystemet inte motiverar de till att arbeta mot företagets 

mål. Däremot finns det även medarbetare i övriga två belöningssystem som inte 

tycker att belöningssystemet motiverar de till att arbeta mot företagets mål vilket även 

här kan bero på de ojämna procentsatserna som beskrevs ovan. Individers 

arbetsmotivation påverkas av deras upplevelse av hur de behandlas i förhållande till 
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andra individer. Undersökningar har visat att överbetalda chefer inte blir mer 

motiverade än andra och att underbetalda blir mer omotiverade på grund av 

skillnaderna Olve & Samuelson (2008). Även i SCA Packaging ser vi ett mönster av 

detta då medarbetare inom Resultat Bonus som sagt tycker att de blir orättvist 

belönade.  

 

Lunds Energikoncernen använder sig av en liknande form av belöning då belöning 

delas ut i monetära termer genom att hela koncernen uppnår det så kallade 

tröskelvärdet. Utöver detta måste de individuella bolagen nå sina mål som är kopplade 

till företaget BSC. När detta har skett får de individuella bolagen som har nått sina 

mål tillsammans dela på resultatdelningspotten beroende på hur det har gått för de i 

sina BSC (Koncerncontroller, 2012-05-14). Även Kirkland (2009) tycker att denna 

typ av belöning är det bästa sättet att belöna anställda på.  

 

Enligt Anthony & Govindarjan (2007) bör företag använda flera olika belöningar 

eftersom detta enligt honom leder till bättre ekonomiska resultat. Monetära belöningar 

som exempelvis bonus är vanligt förekommande dock menar Olve & Samuelson 

(2008) och Arvidsson (2005) att icke-monetära belöningar kan ha en högre 

motivationseffekt än monetära belöningar. När det gäller icke-monetära belöningar 

anser Kirkland (2009) att arbetsgivarens uttryck för uppskattning är viktigast. Genom 

Maslows behovshierarki ser vi att uppskattning finns med i behovstrappan och är 

därmed ett behov som måste tillfredsställas för att det inte skall leda till ohälsa. 

Maslow hävdar vidare att detta behov kan påverkas genom företags belöningssystem 

(Viljoen, H, 2008). I SCA Packaging uttrycks uppskattning, dock ses detta inte som 

en belöning utan mer som en motivationshöjare (Ekonomichef, 2012-03-30). Lunds 

Energikoncernen erbjuder sina anställda förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, 

dock ses inte detta heller som en belöning utan snarare som en personalförmån 

(Koncerncontroller, 2012-05-14). Ekonomichefen på SCA Packaging anser att det 

skiljer sig från individ till individ vilken belöning de föredrar, då vissa tycker att det 

är viktigt att ha utmanande jobb medan andra föredrar bra arbetskollegor eller att nå 

sina bonusmål. Dock tror han inte att ”nå bonusmål” är den viktigaste 

motivationsfaktorn utan förmodar att exempelvis beröm eller att utmärka sig med 

något bra som gjorts är det som motiverar mest. Utifrån enkäterna kan vi utläsa att 

nästan alla respondenter i samtliga belöningssystem föredrar belöning i form av 
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pengar samt anser att uppskattning är betydelsefullt. Val av belöningsform skiljer sig 

inte mycket i de olika belöningssystemen, däremot finns en skillnad i Resultat Bonus 

jämfört med övriga två belöningssystem där förmåner är den belöning som föredras 

minst och att aktiviteter föredras mer än förmåner. 

	  
	  

5.3 Belöningssystem med BSC som grund  
SCA Packaging har som tidigare nämnts ännu inte gjort ett försök att använda BSC 

som bas för belöningssystemet, trots att Kaplan & Norton (1999) påpekar att företag 

förr eller senare ställs inför frågan huruvida belöningssystemet skall kopplas till 

företagets BSC. Olve & Samuelson (2008) påstår också att ett företags 

belöningssystem kan kopplas till dess BSC. Detta eftersom företag som utvecklat ett 

BSC med finansiella mått, mått för interna processer, kundtillfredsställelse samt 

innovations-och inlärningsförmåga, har en grund för ett välfungerande styrsystem 

(Olve & Samuelson, 2008). Dock har det redan tidigare påpekats att SCA Packaging 

inte använder BSC som teorin föreslår och fokus ligger på främst finansiella mål och 

mått. Vi har vidare menat att företaget genom att reducera antalet finansiella mått och 

istället få in fler icke-finansiella mått som ingår i de övriga perspektiven leder till att 

en mer integrerad modell skapas. Detta även för att återspegla företagets vision och 

strategi. Således leder det till att företaget utvecklar en bra grund för ett välfungerande 

styrsystem, som Olve & Samuelsson (2008) menar att ett företag har om samtliga 

perspektiv som föreslås av Kaplan & Norton (1999) finns i BSC. Vidare menar Olve 

et al. (2003) att belöningarna kan kopplas till BSC oavsett om dessa är finansiella 

eller icke-finansiella och SCA Packaging delar i dagsläget endast ut finansiella 

belöningar. 

 

Enligt Lindvall (2011) är kopplingen mellan belöningssystem och BSC en vanlig 

amerikansk uppfattning där de anser att belöningar måste kopplas till mätningarna för 

att få den ansvarige att agera i önskad riktning. Detta har enligt författaren förr inte 

varit ett viktigt tankesätt i svensk företagsmiljö och belöningssystem har ofta varit 

knutna till högre chefspositioner (Lindvall, 2011). SCA Packagings belöningssystem 

är förutom knutna till de med tillräckligt seniora positioner inom SCA Packaging 

(Management Bonus), även knutna till säljare (Sales Bonus) och alla andra tjänstemän 

(Resultat Bonus). Lindvall (2011) menar att frågan om kopplingen mellan belöningar 
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och BSC har blivit mer aktuell på senare tid. Detta eftersom alla arbetare själva vill 

kunna dra fördel av sina insatser (Lindvall, 2011). Trots att alla andra tjänstemän 

inom företaget också får bonus, visade enkätundersökningen att majoriteten av dessa 

anser att företagets belöningssystem inte är rättvist då alla inte får lika stora summor, 

samt att de inte har någon möjlighet att påverka det som styr belöningen. Däremot 

ansåg majoriteten av medarbetarna inom Management- och Sales Bonus att 

belöningssystemet är relativt rättvist. Detta visar som Lindvall (2011) påpekar att alla 

arbetare vill kunna dra fördel av sina insatser, inte endast chefer och säljare.  

 

I syfte att framhäva Lindvalls (2011) påstående om att alla medarbetare vill kunna dra 

fördel av sina insatser, blir frågan om användning av BSC som grund för belöningar 

även aktuell i företaget SCA Packaging. En koppling leder således inte endast till en 

förbättrad BSC, utan även ett bra underlag att basera belöningar på så att samtliga 

medarbetare på företaget som erhåller belöningar kan dra fördel av de insatser de 

bidrar med. Genom att införa fler perspektiv tas även fler icke-finansiella mått fram. 

Enligt Banker et al. (2000) finns det studier som har visat att när icke-finansiella mått 

så som produktkvalitet, kundtillfredsställelse och marknadsandelar används som bas 

för belöningar, omfördelar chefer sitt arbete och strävar då efter att förbättra även 

dessa mått, och inte endast de traditionella finansiella måtten. Således framhävs det 

även av studier (Banker et al. 2000) att icke-finansiella mått är till fördel för företaget.  

 

Lunds Energikoncernen kopplade sitt belöningssystem på koncernnivå och bolagsnivå 

år 2008, det vill säga 8 år efter implementeringen av BSC. Då företaget som tidigare 

nämnts följer Kaplan & Nortons (1999) modell använder de sig således av samtliga 

fem perspektiven och mått inom dessa som bas för belöningar.  

 

5.3.1 Val av mått 

Olve & Samuelson (2008) menar att det som mäts styr människors beteende. De mål 

och mått som följs upp och preciseras har således en påverkan på beteendet i företag. 

För att få medarbetarna att agera på ett för företaget önskvärt sätt, menar författarna 

att belöningar skall baseras på mått på prestationer av detta slags beteende, till 

exempel olika resultatmått (Olve & Samuelson 2008). Detta innebär att ett 

prestationsbaserat belöningssystem fångar upp de fördelar med att använda mått i 
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syfte att få medarbetare i ett företag att agera på ett önskvärt sätt för företaget. Enligt 

Olve et al. (2003) och Arvidsson (2005) påverkas dock beteendet i en organisation av 

måtten endast om dessa uppfattas som trovärdiga, välgrundade samt knutna till någon 

aktivitet som den anställda kan och vill genomföra. Det är därför viktigt för 

medarbetarna på SCA Packaging att få vara med och påverka samt utforma mål och 

mått som de anser är realistiska och inte omöjliga att uppnå. Vikten av att 

medarbetare är med och sätter målen för att bland annat skapa engagemang lyfts 

också fram av Arvidsson (2005) samt Hallgårde & Johansson (1999). Detta kan i sin 

tur öka deras vilja att prestera bättre för att uppnå företagets uppsatta mål. Dessutom 

blir medarbetarna medvetna om de uppsatta målen och risken för att målen 

kommuniceras ut för sent till anställda på SCA Packaging bör därför minska. 

 

En av anledningarna till att Lunds Energikoncernen genomförde kopplingen är för att 

hitta olika sätt att motivera medarbetarna på företaget samt för att skapa engagemang. 

Enligt koncerncontrollern på Lunds Energikoncernen ledde kopplingen till att 

medarbetarna kände att de hade möjlighet att vara med och påverka. Således har 

företaget utnyttjat denna fördel med användningen av BSC som bas för 

belöningssystemet. Enligt Kaplan & Norton (2001a) bidrar en koppling mellan ett 

företags belöningssystem och BSC till att anställda blir mer uppmärksamma på de 

mått som är avgörande för strategin samt att yttre motivation skapas genom att 

anställda får belöning när de och organisationen lyckas nå sina mål. En fördel är 

därför att det ökar medarbetarnas intresse av måtten då deras belöning är kopplad till 

BSC (Kaplan & Norton, 2001a). Även koncerncontrollern på Lunds Energikoncernen 

påpekar att hon tycker att företaget har sett en tydlig bild av att ett prestationsbaserat 

belöningssystem kan öka fokusen på BSC då det finns en koppling till den belöning 

medarbetare erhåller. Enligt Qudrat-Ullah (2009) ger BSC en helhetssyn på ett 

företags verksamhet då modellen lyfter fram både finansiella och icke-finansiella mål 

och mått. Enligt koncerncontrollern har inte endast implementeringen av BSC lett till 

en helhetssyn av företaget, utan även kopplingen mellan belöningssystemet och BSC 

har bidragit till att anställda får en helhetssyn då hänsyn tas till både finansiella och 

icke-finansiella mål och mått. 
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5.3.2 Viktning 

Kaplan & Norton (2006) hävdar att företag bestämmer viktning av mått med grund i 

typen av deras verksamhet samt prioriteringar som företaget har. Lunds 

Energikoncernen har genomfört viktning av mått där det finansiella perspektivet 

viktas med 68 % och resterande procentsatser är jämt fördelade över de övriga fyra 

perspektiven. Detta innebär att det finansiella perspektivet påverkar belöningar i 

högsta grad (Koncerncontroller, 2012-05-14).  Nyckeltalen inom respektive kategori 

viktas olika. Ett exempel som Kaplan & Norton (2006) tar upp är att om företag har 

kundlojalitetsproblem, kan viktning av kundtillfredsställelse och återköpsbenägenhet 

vara större. Lunds Energikoncernen använder maximalt 1-3 nyckeltal per perspektiv 

som bas för belöningar (Koncerncontroller, 2012-05-14). Kaplan & Norton (1999) 

anser att 15-25 nyckeltal bör användas totalt, och Hallgårde & Johansson (1999) 

menar att max 5 nyckeltal bör ingå i respektive perspektiv.  

 

Kaplan & Norton (1999) hävdar att om de individuella nyckeltalen tilldelas vikter och 

belöningar baseras på resultatet av dessa, kan det leda till att belöningar delas ut trots 

att resultatet är obalanserat, det vill säga om några nyckeltal uppfylls i hög grad 

medan andra inte uppnås över huvud taget. För att undvika sådant kan tröskelvärden 

sättas upp för alla nyckeltal. Detta innebär att belöning inte delas ut om det faktiska 

resultatet under en period är mindre än tröskelvärdet för något av de valda nyckeltalen 

(Kaplan & Norton, 1999). Även Lunds Energikoncernen har valt att göra på detta sätt 

där systemet bygger på ett tröskelvärde som återfinns i det finansiella perspektivet. 

Alla i koncernen måste uppnå detta för att belöning skall delas ut till de individuella 

bolagen. När tröskelvärdet uppnås, får samtliga medarbetare i de individuella bolagen 

dela på en resultatdelningspott (Koncerncontroller, 2012-05-14). Tröskelvärde är 

därmed ett bra sätt för företag att undvika utbetalning av belöningar då resultatet är 

obalanserat. 

 

5.3.3 Regler vid implementering av kopplingen 

Det finns några allmänna regler som bör följas vid införandet av belöningssystem som 

är kopplat till BSC (Hallgårde & Johansson, 1999; Arvidsson, 2005). En regel är att 

implementeringen av denna koppling bör göras ungefär 6-12 månader efter att BSC 

har börjat användas i företaget. Då SCA Packaging har haft BSC i ca ett år kan 
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företaget genomföra en implementering om denna regel skall följas. Dock hävdar 

Arvidsson (2005) att anledningen till att en koppling inte skall ske för hastigt är för att 

relevanta mått och tillförlitlig data måste finnas till hands först. Vi anser att det finns 

mått i företagets BSC som kan ligga till grund för belöningar, och ekonomichefen 

påpekade att data som samlas in är tillförlitlig. Dock bör företaget som redan nämnts 

integrera fler perspektiv i modellen. Detta för att ha en bra grund för ett välfungerande 

styrsystem (Olve & Samuelson 2008). Arvidsson (2005) och Hallgårde & Johansson 

(1999) lyfter som tidigare nämnts även betydelsen att medarbetare är med och sätter 

upp målen i syfte att skapa engagemang. Således bör SCA Packaging inkludera 

medarbetarna i större utsträckning och låta dem ha mer inflytande.  

 

För att införandet av belöningssystem utifrån BSC skall bli framgångsrikt lyfter Olve 

et al. (2003) och Kaplan & Norton (2001a) fram betydelsen att knyta belöningar till 

aktiviteters motsvarighet i resultat så som ”antal nya kunder” istället för att basera 

belöningarna på aktiviteter så som ”antal kundbesök”.  Således är detta särskilt viktigt 

att ta hänsyn till när mått utformas. Detta eftersom ”antal kundbesök” inte kommer att 

ge det resultat som ”antal nya kunder” genererar. Man bör även vara försiktig med 

användning av sådana mått i ett annat avseende. Opportunistiskt beteende kan enligt 

Olve et al. (2003) uppstå genom användning av måttet ”antal kundbesök” som bas för 

belöning. Han menar att om en organisation belönar måttet ”antal kundbesök” kan 

detta leda till att säljaren genomför många kundbesök för egen vinning då denne 

tilldelas en större vinst genom belöningssystemet. Detta innebär dock att företagets 

försäljning minskar då individen belönats genom ”antal kundbesök” istället för ”antal 

nya kunder”. På grund av sådana händelser är det viktigt för företag att skydda sig 

mot opportunistiskt beteende vid en koppling mellan de två systemen (Olve et al., 

2003). Därför bör företaget vara uppmärksam på utformningen av mål och mått i syfte 

att förhindra sådana händelser. 

 

Koncerncontrollern påpekar att det vid vissa tillfällen varit nödvändigt att byta ut 

somliga icke-finansiella mått som inte fokuserat på rätt område. Vidare menar Linn 

Olsson att företaget har upplevt svårigheter med att mäta och belöna icke-finansiella 

mått. Hon nämner även att det finns vissa mått i styrkortet som är lättare att 

manipulera än andra, men hävdar att risken för detta inte är stor (Koncerncontroller, 
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2012-05-14). Som nämndes ovan menar dock Olve et al. (1999) att företag bör vara 

försiktiga med användning av lättmanipulerade mått. 

 

5.4 Frederick Herzberg 
Olve & Samuelsson (2008) påpekar att belöningssystemet anses skapa rätt motivation 

hos medarbetarna. Frederick Herzberg har dock genom sin tvåfaktorsteori kommit 

fram till att lön och andra ekonomiska förmåner inte är motiverande utan att de endast 

motverkar missnöje. Enligt Herzberg et al. (1993) är uppskattning och 

karriärmöjligheter exempel på motivationsfaktorer medan lön och ekonomiska 

belöningar placeras inom kategorin hygienfaktorer. Därmed anser han att det inte är 

motiverande för medarbetare att erhålla mer pengar ju mer de bidrar till företagets 

framgångar. I den teoretiska referensramen nämner författare att monetära belöningar 

är av vikt dock menar Olve & Samuelson (2008) samt Arvidsson (2005) att icke-

monetära belöningar som exempelvis uppskattning och karriärmöjligheter spelar en 

viktigare roll än monetära belöningar då dessa kan ha en högre motivationseffekt. 

Majoriteten av medarbetarna på SCA Packaging anser att bland annat känna 

tillfredsställelse över att utföra ett bra arbete, att ta ansvar för det egna arbetet, att ha 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter samt få erkännande för väl utfört arbete är 

sådana faktorer som motivera dem i det dagliga arbetet. Att få högre lön ju mer de 

bidrar till företagets framgångar var dock inte så motiverande för respondenterna. 

Således stämmer Herzbergs teori till stor del in på vad medarbetare på SCA 

Packaging anser är motiverande. När belöningar skall erhållas föredrar dock 

majoriteten av respondenterna på SCA Packaging belöning i form av pengar. 

 

Vidare anser Herzberg att belöning i form av pengar så småningom blir en 

självklarhet som har till följd att medarbetarna kommer att förvänta sig mer och som 

resulterar i att individen slutar anstränga sig då belöningen inte längre kan ökas i takt 

med förväntningarna. Däremot hävdar han att individer utför ett bättre arbete på lång 

sikt om de drivs av inre drivkrafter istället för en ”morot” (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Detta stämmer till stor del in på ekonomichefens tanke om den nedgående 

trenden på hur mycket belöningar motiverar individer efter ett tag. Han menar att 

bonusmålen motiverar till en början men att detta efter en period istället ses som en 

självklarhet. Därmed är det av vikt att företag använder sig av prestationsmått som 
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kombinerar både kortsiktiga och långsiktiga incitament. Ett exempel är att belöna 

prestationer genom finansiella mått så som kortsiktiga resultatmått samt icke-

finansiella mått så som kundtillfredsställelse och produktkvalitet (Olve & Samuelson, 

2008). Även medarbetare på SCA Packaging framhäver betydelsen av ett 

prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått som exempelvis 

kundtillfredsställelse, resultatmått och produktkvalitet då de menar att detta är viktigt 

på lång sikt. Detta eftersom de anser att det är motiverande med konkreta mål som är 

möjliga att följa upp regelbundet. En av dessa respondenter påpekade dessutom att 

bonus för säljarna i dagsläget baseras på ett antal mått så som kundtillfredsställelse. 

Dock fanns det även de medarbetare som ansåg att ett prestationsbaserat 

belöningssystem med mått som kundtillfredsställelse är för svåra att mäta. 

 

Enligt Lawler (2003) bör prestationsmätningssystem bli mer effektivt på grund av 

ökad motivation hos medarbetare då belöningar är kopplade till prestationer. Däremot 

anser Merchant & Van der Sede (2007) att det är av stor vikt att belöningar delas ut 

nära inpå prestationen och därmed kopplas till utförd prestation i rätt tid på grund av 

att det annars finns en risk att anställdas motivation minskar. Enkätundersökningen 

visade att majoriteten av respondenterna anser att ett prestationsbaserat 

belöningssystem med mått som bland annat kundtillfredsställelse och produktivitet 

som utgångspunkt skulle vara motiverande för dem.  
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6. Slutdiskussion 
	  
I detta avsnitt presenteras de slutsatser analysen resulterat i och en återkoppling görs 

till studiens syfte. Vidare presenteras förslag till fortsatta studier. 

	  

6.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att beskriva SCA Packagings BSC och belöningssystem, 

samt analysera huruvida företagets BSC kan användas som grund för belöningar. 

Dessutom ämnade vi studera om ett prestationsbaserat belöningssystem skulle vara 

motiverande för medarbetare på SCA Packaging. Detta eftersom företaget upplevt 

svårigheter med belöningssystemet, och i den teoretiska referensramen lyftes 

betydelsen av att använda BSC som bas för belöningssystemet fram då detta riktar 

medarbetares intresse till måtten som är avgörande för strategin, samt skapar 

motivation när de belönas då de och organisationen lyckas uppnå de uppsatta målen.  

 

Vår första fråga löd enligt följande: Hur används BSC på SCA Packaging och skulle 

denna kunna utgöra en bas för belöningssystemet? För att studera huruvida SCA 

Packagings BSC kan utgöra en bas för företagets belöningssystem krävdes det att 

företagets BSC studerades detaljerat och analyserades med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Detta för att få en bild om hur det i litteraturen föreslås att BSC skall 

användas i syfte att utnyttja fördelarna med konceptet. Kaplan & Norton var grundare 

av konceptet BSC och således har många böcker samt artiklar där de, men även andra 

författare, beskriver BSC använts i denna uppsats. Genom att studera företagets BSC 

med hjälp av internmaterial som vi fick åtkomst till, samt genom intervjuer med 

ekonomichefen på SCA Packaging framgick det att företagets BSC behöver utvecklas 

om den skall användas som den teoretiska referensramen förespråkar.  

 

I dagsläget använder SCA Packaging BSC för att rapportera till huvudkontoret i 

Bryssel och ge en överblick över verksamhetens utveckling. Företagets BSC 

kommuniceras således ut till huvudkontoret, men även till ledningen för varje land 

som ingår i den region där SCA Packaging är verksamma. Övriga medarbetare på 

företaget känner inte till BSC på grund av att det är på en aggregerad nivå och 

eftersom dem inte behöver få tillgång till all information som går att utläsa i SCA 
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Packagings BSC. I företagets BSC finns 28 finansiella och icke-finansiella mått, där 

16 av dessa är av finansiell karaktär. Exempel på mått i SCA Packagings BSC är 

avkastning på kapital, resultat och kassaflöde som är av finansiell karaktär och 

kvalitet, leveranssäkerhet och ledtid som är av icke-finansiell karaktär. Dessa mått har 

inte delats in i specifika perspektiv i företagets BSC. Genom att studera företagets 

BSC detaljerat framgick det dock att det finansiella perspektivet, processperspektivet 

och kundperspektivet ingår i denna. 

 
SCA Packaging har utformat tre stycken belöningssystem som är uppdelad i tre olika 

nivåer, Management Bonus, Sales Bonus och Resultat Bonus, där samtliga nivåer har 

sina egna parametrar. Detta för att så gott det går försöka skräddarsy 

belöningssystemet till de anställda. Belöning delas ut en gång per år i form av 

monetära termer då de anställda blir tilldelade en viss procent på sin årliga lön, där 

denna procentsats varierar beroende på om den anställda ingår i Sales Bonus, 

Management Bonus eller Resultat Bonus. För att erhålla en belöning krävs det att de 

anställda når de uppsatta målen under årets gång. Målen för Management Bonus sätts 

upp utifrån de mål som finns för Norden. Det är däremot den svenska 

ledningsgruppen som sätter upp målen för Resultat Bonus och inom Sales Bonus 

sätter säljchefen upp målen, dock har medarbetarna en liten chans att påverka dessa 

genom diskussion med säljchefen. SCA Packaging mäter finansiella mått i samtliga 

belöningssystem, däremot mäts icke-finansiella mått endast i Management Bonus i 

form av parametern produktivitet på egen nivå, samt i Sales Bonus bland dem 

individuella belöningarna. Företaget delar ut belöningar utifrån individuell prestation, 

grupprestation samt hela företagets gemensamma prestation. 

 
 
SCA Packagings BSC används till stor del inte som den teoretiska referensramen 

föreslår. På grund av olika faktorer anser vi att företaget i dagsläget inte kan använda 

BSC som bas för belöningssystemet. För att SCA Packagings BSC skall kunna 

användas som bas för belöningssystemet har vi genom att analysera den teoretiska 

referensramen med vårt empiriska material upptäckt att BSC först behöver utvecklas i 

syfte att utgöra en bra grund för ett välfungerande styrsystem. Den utveckling av BSC 

som bör ske följer nedan: 
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Ø Då medarbetare på SCA Packaging inte är medvetna om företagets BSC och inte är 

med och sätter upp mål och mått inom denna, bör företaget först och främst involvera 

medarbetarna i större utsträckning i syfte att skapa engagemang bland dessa. 

Företagets BSC bör kommuniceras ut till anställda på företaget då de genom att titta 

på företagets BSC kan utläsa vilka mått som är kritiska och hur de skall gå tillväga 

för att uppnå företagets mål.  

 

Ø Då företagets BSC utgörs av främst finansiella mål och mått, bör företaget reducera 

antalet finansiella mått och istället införa fler icke-finansiella mått och därmed 

möjligen något mer perspektiv i syfte att skapa en balans mellan måtten. Detta behövs 

för att fokus skall ligga på långsiktiga strategiska mål istället för främst kortsiktiga 

finansiella mål samt för att spegla SCA Packagings vision. Dessutom kan orsak-

verkan samband tydliggöras då det hjälper företaget att förstå sambandet mellan de 

finansiella och icke-finansiella måtten.  

 

 

Vår andra fråga löd enligt följande: Skulle ett prestationsbaserat belöningssystem 

med mått inom BSC som grund motivera medarbetare på SCA Packaging? Då 

företaget har upplevt en nedgående trend vad gäller medarbetarnas motivation var det 

av betydelse att fånga upp vad medarbetare på SCA Packaging motiveras av. SCA 

Packaging delar endast ut bonus i form av pengar, och författaren Frederick Herzberg 

har ifrågasatt pengar som en faktor som motiverar medarbetare. Herzbergs teori ledde 

oss in på frågan om ett prestationsbaserat belöningssystem skulle vara motiverande 

för medarbetare på företaget. 

 

De fem faktorer som anses mest motiverande för majoriteten av medarbetarna i deras 

dagliga arbete stämmer relativt bra överens med Herzbergs tvåfaktorsteori då fyra av 

dessa är så kallade motivationsfaktorer. Det som anses vara mest motiverande är att 

känna tillfredställelse över att ha utfört ett bra arbete, följt av betydelsen att få ta 

ansvar för det egna arbetet samt att ha kontroll över den egna arbetssituationen. 

Vidare är utmanande, intressanta och varierande arbetsuppgifter samt erkännande för 

väl utfört arbete motiverande för de flesta medarbetarna. En god relation mellan 

chefer och medarbetare är enligt Herzberg en hygienfaktor, dock anser flertalet av 

respondenterna på SCA Packaging att detta motiverar dem. En högre lön ju mer 

respondenterna bidrar till företagets framgångar motiverar inte respondenterna i hög 
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utsträckning i det dagliga arbetet. Dock framgick det att belöning i form av pengar är 

det som majoriteten av medarbetarna föredrar när belöning skall erhållas.  

 

SCA Packaging har i dagsläget ingen tydlig koppling mellan prestation och belöning. 

Detta är enligt respondenterna negativt eftersom kriterierna för vad som krävs för att 

erhålla belöning blir otydliga och målen blir därmed svåra att förstå. Majoriteten av 

samtliga respondenter inom Sales, Management- och Resultat Bonus anser att ett 

prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått som kundtillfredsställelse, 

resultatmått och produktkvalitet skulle vara motiverande för dem. Detta eftersom det 

på lång sikt är viktigt med prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått så 

som kundtillfredsställelse och produktkvalitet, och på grund av att sådana konkreta 

mål är möjliga att följa upp regelbundet. 

 

6.2 Kritik och reflektioner 
Då SCA Packaging inte delat in nyckeltalen som ingår i deras BSC i olika perspektiv, 

har osäkerhet skapats kring vilka nyckeltal som egentligen ingår i respektive 

perspektiv som den teoretiska referensramen tar upp, det vill säga det finansiella 

perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet. 

Dessutom kan det finnas andra perspektiv som är passande för företagets BSC utifrån 

nyckeltalen som används men som inte tas upp i vår teoridel. Detta har lett till 

svårigheter med identifiering av några av nyckeltalen som vi inte kunde placera i 

något perspektiv, medan det var självklart i vilket perspektiv andra nyckeltal skulle 

placeras. 

 

I vår enkätundersökning deltog få respondenter som arbetar på SCA Packaging. Trots 

att vi kunnat se ett visst mönster gällande vad de bland annat motiveras av och vilka 

belöningar de föredrar, är det svårt att dra en slutsats som skulle gälla för samtliga 

medarbetare som ingår inom Sales-, Management- och Resultat Bonus. Dessutom 

finns det även risk att respondenterna inte tolkat samtliga frågor så som vi hade avsikt 

för, som exempelvis frågan gällande hur respondenterna uppfattar företagets mål och 

strategier. Vår mening var att få en kort förklaring på hur de uppfattar att företagets 

övergripande mål lyder, medan vi fick många svar som exempelvis ”bra”, ”otydliga”, 
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”helt ok” och så vidare. Endast några få respondenter skrev ut vad de uppfattar att 

företagets mål är. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur ett specifikt företag kan 

koppla sitt belöningssystem till BSC och därmed använda BSC som bas för 

belöningssystemet. Dessutom hade det varit intressant att studera flera olika företag 

som redan använder BSC som bas för belöningssystemet i syfte att beskriva hur 

företagen genomfört denna koppling, samt vad det finns för likheter och skillnader. 
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8. Bilagor 
	  
 
Bilaga 1 
 

Intervjumall; Ekonomichef, SCA Packaging 
 

Allmänna frågor 

1. Vad är er vision, affärsidé, strategi och målsättningar 

2. Vilka styrsystem användes i företaget innan implementeringen av BSC? 

3. Används dessa fortfarande i företaget och hur fungerar de tillsammans med BSC? 

 

Balance Scorecard 

4. Vad var orsaken till att ni implementerade BSC? 

5. Vad är Er roll i BSC? 

6. Vilka känner till företagets BSC? 

7. Används samma BSC i hela affärsenheten? 

8. Vilka perspektiv ingår i ert BSC? 

9. Vilka av dessa anser Ni är viktigast och ser Ni några brister i något av dem? 

10. Vilka specifika mål finns inom respektive perspektiv? 

11. Hur ser prioriteringen ut mellan olika former av mål?  

12. Hur många nyckeltal används i varje perspektiv? 

13. Vilka nyckeltal används inom varje perspektiv? 

14. Hur ofta sker mätning och uppföljning av måtten? 

15. Anser Ni att det finns andra mått eller perspektiv som inte ryms inom BSC-ramen 

men som enligt Er skulle behöva finnas med? 

16. Vad ser Ni för fördelar och nackdelar med BSC? 

 

Belöningssystem 

17. När och varför började ni använda er av belöningssystem? 

18. Vilka belöningsformer använder ni? 

19. Vilka befattningar erhåller belöningar? Hur skiljer sig belöningarna befattningar 

emellan? 

20. Anser ni att belöningssystemet motiverar de anställda till att arbeta mot företagets 

uppsatta mål? Vilka belöningar anser Ni är mest motiverande? 

21. Finns det möjlighet för medarbetarna att påverka belöningarna? 
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22. Anser Ni att det finns en klar koppling mellan prestation och belöning? 

23. Vilka mått är belöningarna kopplade till? 

24. Hur ofta görs mätningar på de belöningsgrundade måtten? 

25. Vad ser Ni för fördelar och nackdelar med belöningssystemet? 

 

Koppling mellan belöningssystem och BSC 

26. Vad är orsaken till att ni inte har kopplat belöningssystemet till BSC? 

27. Skulle ni kunna tänka er att koppla dessa styrsystem i framtiden? 

28. Har det skett några förändraringar i ert belöningssystem sedan ni implementerade 

BSC? 

29. Vilka fördelar och nackdelar tror Ni att en koppling mellan dessa kan innebära?  
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Bilaga 2 
 

Intervjumall; Koncerncontroller, Lunds Energikoncernen 
 

Allmänna frågor 

1. Vilken befattning/position har Ni i företaget? 

2. Vad är er vision, affärsidé, strategi och målsättningar. 

 

Balanced Scorecard 

3. Hur länge har ni haft BSC? 

4. Vad är orsaken till att ni införde BSC? 

5. På vilken organisationsnivå finns BSC? 

6. Vilka perspektiv ingår i ert BSC? 

7. Vilka av dessa anser Ni är viktigast och ser Ni några brister i något av dem? 

8. Hur många samt vilka nyckeltal använder ni i varje perspektiv? 

9. Vilka känner till BSC samt hur kommuniceras styrkortet ut i organisationen? 

 

Belöningssystem 

10. Hur länge har ni använt er av belöningssystem? 

11. Vilka belöningsformer använder ni?  

12. Använder ni er av både finansiella och icke-finansiella belöningar?  

13. Om ja, vad har ni för icke-finansiella belöningar? (T.ex. utmärkelse) 

 

Koppling mellan belöningssystem och BSC 

14. När kopplade ni belöningssystemet till BSC?  

15. Vad är orsaken till att ni har kopplat belöningssystemet till BSC? 

16. På vilken organisationsnivå har ni genomfört kopplingen? 

17. Används samtliga perspektiv i BSC som grund för belöningar? 

18. Hur är systemen kopplade? (Antal mått, viktning osv.) 

19. Har det skett några förändraringar sedan ni kopplade systemen? Om ja, vad för 

förändringar? 

20. Har ni/har ni haft problem med denna koppling? Om ja, vad för problem? 

21. Hur var bemötandet bland de berörda i organisationen när kopplingen genomfördes? 

22. Tror Ni att ett prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått inom BSC 

motiverar medarbetarna? 

23. Har ni upplevt svårigheter med att mäta och belöna icke-finansiella mått? 
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24. Kan nyckeltalen påverkas och på vilket sätt? Har ni upplevt att anställda försökt 

påverka/manipulera data eller redovisning i syfte att få mått att framstå bättre än vad 

de är? 

25. Använder ni er av något annat medel som bas för belöningar utöver BSC? 

26. Vad ser Ni för fördelar och nackdelar med kopplingen mellan belöningssystem och 

BSC? 
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Bilaga 3 
 

Enkätundersökning: 
SCA Packagings belöningssystem 

 
Vi är två studenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver ett 
examensarbete om belöningssystem och Balanced Scorecard. Nedan följer ett antal 
frågor som kommer att användas i vårt examensarbete. Vi är väldigt tacksamma för 
att du tar dig tid att besvara frågorna i enkäten och din medverkan kommer att vara 
anonym. Observera att begreppet belöning inte innefattar den månadslön du erhåller 
utan det du får utöver månadslönen. 
 
Tack på förhand! 
Birsen Moutalib och Edlira Sinani 
 
 

1. Kön: Man  ☐ Kvinna  ☐   Ålder:           år 

 

2. Här länge har du arbetat på SCA Packaging?           år 

 

3. Din befattning: ________________________________ 

 

4. Hur uppfattar du företagets övergripande mål och strategi för att uppnå målet?  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5. Anser du att företagets belöningssystem motiverar dig till att arbeta mot företagets 

uppsatta mål? 

Ja  ☐  Nej  ☐  Motivera ditt svar:......................................................... 

    ………………………………………………………… 

    ………………………………………………………… 

 

6. Anser du att företaget förmedlar vad som krävs av dig för att erhålla belöning? 

Ja  ☐  Nej  ☐  Motivera ditt svar:......................................................... 

    ………………………………………………………… 
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    ………………………………………………………… 

 

7. Anser du att det finns en tydlig koppling mellan din prestation och belöningen du 

erhåller? (Ringa in ett av följande alternativ där 1= instämmer inte och 5= instämmer 

helt)  

1  2  3  4  5 

 

8. Vilken typ av belöning föredrar du? (Kryssa i det/de alternativ du föredrar) 

Belöning i form av pengar     ☐  

Belöning i form av uppskattning (t.ex. beröm)  ☐  
Kompetensutveckling      ☐  
Förmåner (t.ex. träningskort, tjänstebil)   ☐  

Aktiviteter (t.ex. kick off, personalevenemang)  ☐  
Annat: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

9. Vad anser du att belöningar skall utgå ifrån? (Kryssa i ett eller fler alternativ) 

Individuell prestation  ☐ 

Grupp prestation  ☐ 

Hela företagets prestation  ☐ 
 
10. På vilket sätt påverkar belöningssystemet dig? (T.ex. ökar motivationen) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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11. Vilka av följande faktorer anser du motiverar dig mest i ditt dagliga arbete? 

(1=Inte alls och 5=Mycket) 

Det finns karriärmöjligheter       1 2 3 4 5 

Du får erkännande från andra för väl utfört arbete    1 2 3 4 5 

Arbetsuppgifterna är utmanande, intressanta och varierande   1 2 3 4 5 

Du får ta ansvar för eget arbete och kontroll över din egen arbetssituation 1 2 3 4 5 

Du känner tillfredsställelse över att utföra ett bra arbete   1 2 3 4 5 

Relationen mellan chefer och medarbetare är bra    1 2 3 4 5 

Högre lön ju mer du bidrar till företagets framgångar   1 2 3 4 5 

Det finns en arbetstrygghet        1 2 3 4 5 

Du känner att ditt yrke har status      1 2 3 4 5 

Chefernas sätt att leda medarbetare är fungerande     1 2 3 4 5 

 

 

12. Anser du att SCA Packagings belöningssystem är rättvis? 

Ja  ☐  Nej  ☐  Motivera ditt svar:......................................................... 

    …………………………………………………………     

    …………………………………………………………        

 

13. Anser du att ett prestationsbaserat belöningssystem som bygger på mått som 

exempelvis kundtillfredsställelse, resultatmått och produktkvalitet skulle vara 

motiverande för dig?              

Ja  ☐  Nej  ☐  Motivera ditt svar:......................................................... 

    …………………………………………………………     

    …………………………………………………………        
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Bilaga 4 
SCA Packaging Sweden 

Balanced Scorecard 
 
 
I företagets belöningssystem ingår två perspektiv; det finansiella perspektivet och 

processperspektivet. Nedan följer företagets 28 nyckeltal varav 19 av dessa är 

finansiella medan de resterande 9 är av icke-finansiell karaktär. 

 

Income 

1. Net sales total   2. Total volume sold - CH_Conventional 

3. Labour / Contribution %  4. Selling Price - CH_Conventional 

 

EBIT 

5. Operating profit   6. ROCE % 

7. Contribution   8. Added value / Volume - CH_Conventional 

 

Costs 

9. Total personnel cost  10. Other external costs controllable 

11. Total headcounts, FTE  12. SG&A FTEs 

 

Cash 

13. Total operating cash flow  14. Working capital rolling 12 Mths 

15. Current capital expenditures; Net 16. Total strategic capital expenditures 

 

Health & Safety 

17. Number of lost time accidents  18. Frequency rate 

 

19. Days lost accidents   20. Accident severity rate 

 

Operations & Delivery 

21. On-Time & In-Full deliveries  22. Number of customer complaints 

      percentage 

23. Lead time    24. Conversion costs / Volume  
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Working Capital 

25. Days Payables Outstanding 26. Days Sales Outstanding 

27. Days in stock   28. Accounts Receivables Overdue 

 

 

Förklaring av förkortningar: 

CH_conventional = en fabrik där man tillverkar och säljer traditionell wellpapp 

 

FTE = antal personer som jobbar, där man räknar deltid (d.v.s. om man arbetar 50% 

räknas man som 0,5 FTE) 

 

SG&A FTEs = antal personer (räknar deltid som ovan) inom sälj och andra 

administrativa funktioner (bl.a. ekonomi, personal, inköp, IS/IT, design) 
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Bilaga 5 

SCA Packaging Sweden 
Belöningssystem 

 
 

Sales Bonus   Management Bonus  Resultat Bonus 

 
Vilka?    Vilka?     Vilka? 
Alla säljare   Alla med tillräckligt   Alla andra  

    seniora positioner   tjänstemän 

    inom SCA Packaging  

    Sweden 

 

 

 

 
Parametrar   Parametrar    Parametrar 

EBIT Sweden   Business Group OCF   EBIT Sweden 

Täckningsbidrag (säljare) Business Group EBIT   OCF Sweden 

Individuella mål  Business Group Övrigt  EBIT egen nivå 

    Egen nivå Kassaflöde   OCF egen nivå 

    Egen nivå EBIT 

    Egen nivå Produktivitet 
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SCA Packaging har belöningssystem som är uppdelad i tre olika nivåer, Sales Bonus, 

Management Bonus och Resultat Bonus, där samtliga nivåer har sina egna parametrar. 

Sales Bonus innefattar alla säljare. Management Bonus är den bonus som de med 

tillräckligt seniora positioner inom SCA Packaging Sweden får. Den innefattar i stort 

sätt alla som har personalansvar på en tillräckligt hög nivå och som ingår i landets 

ledningsgrupper eller som rapporterar till landets ledningsgrupper. Resultat Bonus 

innefattar alla andra tjänstemän, vilket är de som sitter på säljavdelningen, 

designavdelningen samt administrationsavdelningar. 

 

Sales Bonus 
Det finns tre parametrar inom Sales Bonus vilka är följande;  

- EBIT Sweden 

- Täckningsbidrag (säljare) 
- Individuella mål 

 

Här mäter företaget bruttovinsten för SCA Packaging i Sverige, täckningsbidrag för 

säljarna samt individuella mål. I detta belöningssystem är det en blandning av olika 

belöningsformer. Här delas främst belöningar ut med utgångspunkt i individuella 

prestationer men även genom grupprestationer. De individuella målen kan vara av 

icke-finansiell karaktär. 

 

Management Bonus 
Det finns sex parametrar inom Management Bonus vilka är följande;  

- Business Group OCF   

- Business Group EBIT  
- Business Group Övrigt  
- Egen nivå Kassaflöde  
- Egen nivå EBIT 

- Egen nivå Produktivitet 

 

Detta belöningssystem mäter många parametrar och har därmed bättre täckning än 

övriga två belöningssystem. Här mäts även icke-finansiella mått utöver de finansiella 

måtten. I detta belöningssystem är det få individuella parametrar som mäts men det är 
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dock mått på olika nivåer. Företaget mäter produktivitet på egen nivå men det finns 

även andra mått som mäts för hela verksamheten. Här mäts kassaflödet både på egen 

nivå men även för hela verksamheten, det vill säga hela SCA Packaging. 

Bruttovinsten mäts också på både egen nivå och för hela verksamheten. Medarbetarna 

inom detta belöningssystem belönas utifrån individuella prestationer, grupprestationer 

samt företagets gemensamma prestationer. 

 

Resultat Bonus 
Det finns fyra stycken parametrar inom Management Bonus vilket är följande;  

- EBIT Sweden 

- OCF Sweden 

- EBIT egen nivå 

- OCF egen nivå 

 

Detta belöningssystem mäter bruttovinsten för SCA Packaging i Sverige och 

bruttovinsten på egen nivå, samt kassaflödet för SCA Packaging i Sverige och på egen 

nivå. I detta belöningssystem delas belöningar oftast ut med utgångspunkt i hela 

företagets gemensamma prestationer men även individuella prestationer. 
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Bilaga 6 
 

Fråga 11 i enkäten: Hur motiverar olika faktorer medarbetare på SCA 
Packaging i det dagliga arbetet? 

	  
 
Resultat för samtliga respondenter: 
	  

	  
	  
	  
Resultat för Sales Bonus: 
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Resultat för Management Bonus: 
 

	  
	  
	  
	  
Resultat för Resultat Bonus: 
	  

	  

	  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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