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Abstract 
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Purpose: The purpose of this study is to understand why employees in the department Capital 
Goods, DeLaval, despite variable compensation as motivation, have difficulty achieving the objectives 
set in their balanced scorecards. 
The aim is also to suggest improvements to the management on how they can further motivate their 
employees. 
 
Research questions: Why have employees at Capital Goods, DeLaval difficulties to reach their 
objectives in their balanced scorecard? 
 
What motivates employees at Capital Goods, DeLaval to achieve the objectives set in their balanced 
scorecard?  
 
Method: The study is qualitative in nature, where interviews with managers were conducted to gain 
a better understanding of the problem. The study is quantitative in nature, where a survey was 
conducted to supplement the qualitative interviews and enhance reliability in our study. 
 

Conclusion: The survey revealed that most causes, to difficulties in reaching the objectives in the 

balanced scorecards, are related to each other. Misleading measurements, which cannot be 

measured in a fair manner, entails unreasonable goals. To engage in more feedback during the year 

can be positive, but when the measurements are misleading and / or unreasonable there is no use 

with more feedbacks. 

 At Capital Goods, which are dominated by engineers, we can in our study infer that the staff is 

motivated by factors other than monetary rewards. Our study shows that the employees at Capital 

Goods are motivated by developing and stimulating tasks and more responsibility. 
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Syfte: Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, 

trots rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras 

balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de 

ytterligare kan motivera sina medarbetare. 

Frågeställning: Varför har medarbetarna på Capital Goods, DeLaval svårt att uppnå de utsatta målen 

på deras balanserade styrkort? 

Vad motiverar medarbetarna på Capital Goods till att uppnå målen som är uppsatta på de 

balanserade styrkorten? 

Metod: Studien är kvalitativ karaktär där intervjuer med chefer har genomförts för att få en bättre 
förståelse av problemet. Studien är också kvantitativ karaktär, där en enkätundersökning 
genomfördes för att komplettera de kvalitativa intervjuerna och stärka reliabiliteten i vår studie. 
 
Slutsats: I vår undersökning framkom att de flesta orsakerna till lägre måluppfyllelse är 
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med fler återkopplingar. 
 
 På Capital Goods, som domineras av ingenjörer, kan vi i vår undersökning utläsa att medarbetarna 
motiveras av andra faktorer än monetära belöningar. Undersökningen visar att medarbetarna på 
Capital Goods motiveras av utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter samt genom tilldelning av 
större ansvar. 
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1. Inledning 
Det pågår en ständig debatt angående rörlig ersättning till personal. Är de monetära ersättningarna 

den enda motivationshöjaren eller finns det andra faktorer som kan påverka hur en anställd 

presterar? Tanken med rörlig ersättning för utfört arbete grundas i principal agentteori (Jacobsson, 

2009).  

Personal i företag med fast lön förutsetts utföra minsta möjliga arbetsinsats för att tillgodose ägarnas 

intressen enligt principal agentteori. Om personalen istället har en del rörlig lön, baserat på 

företagets välmående, så kommer personalen att anstränga sig extra. Kritik som riktats mot rörliga 

ersättningar till personal grundar sig i att det är en alldeles för kortsiktig motivationshöjare. Till det så 

har skandaler såsom Enron eller Fermenta påvisat att personal manipulerar och förfalskar resultat för 

att utöka sin egen kortsiktiga ersättning (Jacobsson, 2009).  

1.1 Problembakgrund  

Det multinationella företaget DeLaval har mer än 120 års erfarenhet inom mjölkindustrin och arbetar 

på mer än 115 marknader. Hälften av sin sålda utrustning går till andra länder runt om i världen. 

Grunden till DeLavals utveckling är banbrytande teknologi och stark fokusering på kunder. Företagets 

mål är bland annat att förbättra mjölkkvalité, livsmedelsproduktion, djurskydd och miljö. Idag 

producerar DeLaval lösningar, service och kunskap till allt som en mjölkproducent behöver för sin 

verksamhet, vad gäller mjölkning av kor, bufflar, får eller getter så har DeLaval lösningen på hur det 

bäst ska utföras. (Ersson-Ekstam 2011-04-19)   

Enligt Olve & Samuelsson (2008) är det balanserade styrkort ett hjälpmedel för företag och 

organisationer att uppnå sina mål och strategier. Det balanserade styrkortet bidrar till bättre 

planering och uppföljning av uppsatta mål. DeLaval har arbetat med balanserade styrkort sedan 

2007. Samma år som arbetet med det balanserade styrkortet påbörjades, infördes även rörlig 

ersättning till anställda ”enhetsbonusen”. Enhetsbonusen innebär att alla anställda på företaget, 

totalt cirka 4400 medarbetare, får en viss del rörlig ersättning i lön beroende av prestation. I det 

balanserade styrkorten sätts mål upp för det kommande året. Den utförda prestationen mäts genom 

det balanserade styrkortet. I grunden kan en medarbetare få max åtta procent påslag på sin årslön, 

de åtta procenten är uppdelat i två lika delar där fyra procent baseras på hur bra företaget går över 

lag (koncernmål) och där resterande fyra procenten är uppdelat på arbetsgruppen (gruppmål). 

(Ersson-Ekstam 2011-04-19) Se bilaga 3 – Exempel balanserat styrkort för mer information.  

Vid en intervju med personalchefen på Delaval, Karin Ersson-Ekstam (2011-04-19) så samtalades om 

en specifik del i organisationen, Capital Goods, som är en utvecklingsavdelning på DeLaval. Capital 

Goods cirka tvåhundra medarbetare arbetar med tekniska lösningar för alla investeringstunga 

produkter för kund såsom fodermaskiner eller mjölkmaskiner. Ersson-Ekstam berättade att Capital 

Goods medarbetare har problem med måluppfyllelsen i sina balanserade styrkort. De mål som 

tidigare satts upp i de balanserade styrkorten är för medarbetarna svåra att nå upp till vilket har 

medfört lägre del rörlig ersättning för deras del. Ersson-Ekstam ansåg att det vore intressant att 

undersöka varför situationen var så. Ersson-Ekstam ställde sig frågande till vad medarbetarna 

motiverades av.  
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Verksamhetsstyrning i form av balanserade styrkort hjälper ledningen att kontrollera medarbetares 

prestationer. Balanserade styrkort speglar samhällets ökade krav på styrning där kommunikation, 

lärande samt förståelse är viktiga faktorer. (Johanson & Skoog 2007) Med hjälp av bolagsstyrning och 

verksamhetsstyrning så kan ledningen i företag komma till rätta med agentproblematiken (Shleifer & 

Vishny 1997).  

Agentproblematiken (principal agentteori) har sin grund i den neoklassiska organisationsteorin som 

utgår från ett kontrakt mellan agent (anställd) och principal (anställare). Eftersom den anställde 

anses vara rationell och inte besvärar sig i onödan förutsätts att det uppstår problem mellan de båda 

parterna, problem där anställaren exempelvis inte kan urskilja den anställdes faktiska beteende eller 

då den anställdes prestation inte kan mätas. (Dang, 2011) Det är viktigt att komma till rätta med 

dessa problem då huvudsyftet från anställarens sida är att maximera vinster, det är alltså företagets 

ledning som skall se till att den anställda agerar i företagets intresse (Mitlacher, 2009).  

Att motivera sina medarbetare är en central fråga för alla typer av organisationer. Det handlar i 

grunden om att attrahera och behålla personal, stimulera sina medarbetare att utveckla sin förmåga 

och framförallt att motivera medarbetarna till anstränga sig för att göra ett bra arbete. 

Motivationsfaktorer som prestationsbaserade löner brukar ses som ett av de viktigaste incitamenten 

för styrning av medarbetare, men även andra ”mjuka” motivationsfaktorers betydelse brukar 

framhållas av forskare inom ämnet. De mjuka motivationsfaktorerna behandlar frågor kring att ha ett 

utmanande och lärande arbete, självförverkligande, tillfredsställelse, upplevd mening och värde 

(Alveson & Svenningsson, 2007). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, trots 

rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras 

balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de 

ytterligare kan motivera sina medarbetare. 

  

1.3 Frågeställningar  

Varför har medarbetarna på Capital Goods, DeLaval svårt att uppnå de utsatta målen på deras 

balanserade styrkort? 

Vad motiverar medarbetarna på Capital Goods till att uppnå målen som är uppsatta på de 

balanserade styrkorten? 
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2. Metod 

2.1 Forskningsansats  

När det ska fastställas vilken typ av undersökning som ska utföras så bör hänsyn tas till vilken 

kunskapssyn forskarna har. Det vanligast förekommande är den positivistiska och den hermeneutiska 

kunskapssynen. Samhällsvetenskapen ligger till grund för den hermeneutiska synen medan 

naturvetenskapen ligger till grund för den positivistiska synen. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

De båda olika forskningsansatserna står i opposition till varandra. Den hermeneutiska synen syftar till 

att förklara olika innebörder genom att tolka dessa. Inom hermeneutiken finns en strävan efter att se 

helheten i det problem som undersöks där forskarens egen förståelse är viktig för hela 

undersökningsprocessen (Patel & Davidson, 1994). Våra förkunskaper grundar sig i den ekonomiska 

kunskap vi fått dels genom gymnasiestudier inom ämnet ekonomi och även den fyraåriga 

företagsekonomiska utbildning vi fått vid Mälardalens Högskola. Vi har även kunskaper av mer 

generell karaktär då vi båda varit ute på arbetsmarknaden och arbetat sedan gymnasieåren. Våra 

tidigare arbeten har gett oss både kunskap om motivationsfaktorer på en arbetsplats och 

företagsekonomi. När undersökare tillgodogör sig ny information så breddas förståelsen för 

problemet vilket senare ligger till grund för tolkningen av problemet. Hermeneutiken betonar den 

subjektiva förståelsen som utgångspunkt vid undersökning av ett specifikt problem.  (Olsson & 

Sörensen, 2007) Synsättet syftar till att uppnå en djupare förståelse för ”människan”, det skapar 

möjligheter att på bästa sätt sätta sig in i respondentens tankesätt. Synsättet innebär att vi bör både 

ha distans till respondenten men samtidigt ha ett engagemang för att genomföra en sådan bra studie 

som möjligt. (Rosengren & Arvidson, 1992)  

Det positivistiska synsättet eftersträvar mätningar av ting och utsagor, detta synsätt tenderar att se 

verkligheten som en rät linje där statistik speglar verkligheten. Friheten ges att kunna sammanställa 

data och komma med förslag till förbättringsmöjligheter eller belysa ett problem inom 

organisationen. I det positivistiska synsättet har vi däremot inte samma möjlighet att observera 

respondenterna och sätta oss in i deras synvinkel, som med det hermeneutiska synsättet, då 

undersökningen bygger på insamlad kvantitativ data. (Rosengren & Arvidson, 1992)  

För oss så innebär hermeneutiken att vi blickar inifrån och får en djupare förståelse och kunskap 

medan positivismen bidrar till att vi ser studieobjektet utifrån och gör bedömningar därefter. Vi har 

hela tiden under uppsatsen gång strävat efter att uppnå denna djupare förståelse genom att efter 

varje datainsamlingstillfälle, stanna upp, tänka igenom och resonerat kring den data som samlats in. 

Vi har suttit ner tillsammans och gått igenom vad som är viktigt att tänka på för det fortsatta arbetet 

och resonerat kring vilken riktning den nya informationen har tagit oss angående det fortskridande 

arbetet.   

Ingen studie av denna karaktär har tidigare genomförts på Delaval. Vi har använt teorier såsom 

agentteori, verksamhetsstyrning och teorier angående motivation för att skapa en djupare förståelse 

för hur DeLavals anställda ser på effekt i sina prestationsbaserade kontrakt. I detta arbete så har våra 

tidigare studier legat till grund för en djupare förståelse för det undersökta ämnet. Vi har tolkat 

problemet utifrån insamlad fakta och med hjälp av tidigare kunskaper. Under de kvalitativa 

intervjuerna har vi både ställt frågor och observerat respondenterna ifråga för att sedan 
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sammantaget tolka deras utsagor. Vi har även via en enkätundersökning genomförd på Capital Goods 

fokuserat på att hitta problemområden som bidrar till avvikande måluppfyllelse. Empirin kan kopplas 

till forskningen, vilket ger oss möjlighet att uppfylla syftet med studien, det ger oss potential att 

sammanställa och komma med förslag till förbättringsmöjligheter men även belysa problem inom 

organisationen. 

Med detta som bakgrund anser vi att vi har arbetat till störst del utifrån den hermeneutiska 

forskningsansatsen, dock vill vi påvisa att det finns inslag av den positivistiska synen.  

2.3 Forskningsmetod 

Den deduktiva undersökningsmetoden går ut på att testa befintlig teori med hjälp av insamlad 

information (Saunders et al., 2009) medan den induktiva metoden utgår ifrån den empiri som 

samlats in för att sedan söka teorier som förklarar vad som undersökts. Den induktiva metoden 

skapar ett utrymme till egna åsikter och idéer i forskarens resultat, dock kan forskarens idéer 

avspeglas av olika teorier. (Patel & Davidson, 2003) I de fall där dessa två metoder inte går att frångå 

varandra så skapas abduktion som är en blandning mellan induktion och deduktion. Genom att 

utarbeta en teori/hypotes som ska förklara studieobjektet och sedan testa teorin/hypotesen på det 

specifika fallet kan teorin utvecklas och bli mer generell. Då forskaren inte är bunden av antingen 

deduktiv eller induktiv metod så innebär det att forskaren påverkas av tidigare forskning och egna 

erfarenheter som vidare medför att forskaren själv kan välja undersökningsfall utifrån dessa 

kunskaper. (Patel & Davidson, 2003)  

Annika Eliasson (2010) beskriver i sin bok ”kvantitativ metod från början” att kvalitativ metod 

beskrivs med hjälp av ord medan den kvantitativa metoden presenteras med hjälp av siffror. En 

kvalitativ undersökning kan göras både med hjälp av observationer eller intervjuer. En fördel med 

den kvalitativa metoden är att den kan kombineras med andra undersökningsmetoder vilket skapar 

en bredare bas att stå på. Kvalitativ metod kommer åt djupare information och ger en mer ingående 

förståelse för problemet än den kvantitativa metoden.  

Användning av enkätundersökningar skapar en bas för vad en grupp människor tycker och 

informationen kan presenteras som statistik. Det viktiga med en kvantitativ undersökning är att 

samla in så många svar som möjligt för att minimera risken med ett missvisande resultat. Med hjälp 

av en enkätundersökning kan information insamlas för att sedan sammanställas till vad en grupp 

anser. Undersökningsmetoden lämnar dock inget utrymme för djupare förståelse för problemet. 

(Eliasson, 2010) 

För att kunna besvara problemformuleringarna och uppfylla syftet med vår studie så använde vi oss 

av dels kvalitativa intervjuer, dels av en enkätundersökning. Vi utgick ifrån hur verkligheten såg ut på 

Capital Goods, DeLaval vilket medförde att teorier valts ut efter den information som samlades in vid 

intervjutillfället med Ersson-Ekstam. I vår undersökning har vi även använt oss av teorier och sedan 

ställt dem emot den insamlade empirin som även den ligger till grund för syftet och 

problemformuleringarna. För att på bästa sätt svara på våra problemformuleringar och uppfylla 

syftet med vår studie valde vi därför att arbeta utifrån den abduktiva forskningsmetoden.  

Figuren nedan visar hur arbetets gång har fortskridit. Inledningsvis genomfördes en litteratursökning 

inom ämnet agentteori och verksamhetsstyrning. Därefter genomfördes en kvalitativ intervju med 
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personalchefen på DeLaval (Ersson-Ekstam). Intervjun gav oss material till val av 

undersökningsområde vilket gav oss ett syfte till vår studie. Utifrån syftet genomfördes ytterligare en 

litteratursökning för genomgång av aktuell teori inom ämnet. Primärdata samlades sedan in i form av 

kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Den insamlade primärdatan ställdes 

sedan mot varandra för analys och resultatet jämfördes sedan mot befintlig teorin för vidare analys 

där målet var att uppfylla syftet med studien och svara på problemformuleringarna. Genomgående 

under arbetets gång har insamlad fakta analyserats och bearbetats. 

 

Figur 1 Forskningsmetod, Egen bearb.  

2.4 Insamlig av data 

Kärnan för undersökningen ligger i insamlingen av både sekundär och primärdata detta då de 

skriftliga informationskällorna ligger som grund för utformningen av intervjufrågorna för empirin. 

Primärdata är informationen ifrån DeLavals ledning och medarbetare, alltså intervjuer och 

enkätundersökningarna har utformats utifrån befintliga teorier. Informationen från skriftliga 

informationskällor presenteras som sekundärdata i kapitel 3 medan empiri presenteras som 

primärdata i kapitel 4.  

Sekundärdata 

Den text som är hänvisad till en skriftlig källa och som används i denna uppsats är sekundärdata. 

Sekundärdata är skriftlig information som redan inhämtats och bearbetats av någon annan, det kan 

vara avhandlingar, böcker och artiklar. (Saunders et al., 2009) Det finns en risk att feltolka sekundär 

data. Vi har hela tiden varit uppmärksamma på syftet med informationen då den inte författats för 

att besvara vår frågeställning. I vissa fall kan den även vara subjektiv eller vinklad beroende på vem 

som skrivit den. (Johansson Lindfors, 1993) Till en början söktes information om agentteori som är 

grunden för prestationsbaserade kontrakt. För att fördjupa våra kunskaper söktes också annan 

information om agentteori, verksamhetsstyrning, bolagsstyrning, olika former av 

prestationsbaserade ersättningar och inom området motivation. Referensramen presenteras i kapitel 

tre.  

Artiklar, böcker, interninformation och andra tidskrifter är litteratur som använts för insamling av 

sekundärdata. Insamling av litteraturen har skett via databaser för vetenskapliga artiklar, via 
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sökmotorerna Libhut och ABI/inform ProQuest. Internet har använts som ett hjälpmedel då det 

förenklat tillgången till databaser och interninformation. Annan litteratur har insamlats via bibliotek. 

Genomgående i arbetet har litteratur i form av böcker och interninformation använts för att sedan 

stärka dessa med teorier, artiklar och andra tidskrifter. För utarbetning av metoden i denna studie 

har även litteratur använts som berör forskningsmetodik. 

Primärdata 

Primärdata till denna studie är inhämtad ifrån Capital Goods, DeLaval där både kvalitativa intervjuer 

och en enkätundersökning, där alla medarbetare fått en möjlighet att medverka, har genomförts. 

Valet med inhämtningen av det empiriska materialet grundas i DeLavals önskan om att undersöka 

verkan av medarbetarnas prestationsbaserade kontrakt på Capital Goods. Att informationen från 

intervjuerna är pålitlig är av stor vikt eftersom informationen är byggstenen för syftet. Idag ser 

DeLaval en skillnad i prestationer från olika avdelningar, det är därför viktigt att undersöka de 

bakomliggande faktorerna till varför denna grupp av medarbetare inte motiveras av 

belöningssystemet på samma sätt som övriga avdelningar. Det är viktigt för oss att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till ledningens uttalanden om arbetsgruppen då dessa personer kan ha svårt att ha 

en objektiv bild över problemet. Vi valde att intervjua personer i ledningsposition, dock inte de högst 

uppsatta cheferna. Vi ville att respondenterna skulle ha tydlig kontakt med sina medarbetare och 

samtidigt vara insatta i arbetet med de balanserade styrkortens utformning. De personer som vi 

valde att intervjua fungerar mer som ”team” ledare än chefer och de delvis bär ansvar för hur målen i 

de balanserade styrkorten utformas. Det var även viktigt för oss att vi kunde intervjua personer som 

kunde beskriva hur arbetsgruppen arbetar tillsammans.  

De kvalitativa intervjuerna med ledningen varade i ca en timma per intervjuad person. Då ledarna är 

individer och har de olika grundperspektiv till vad motivation är och hur det ska implementeras, 

valde vi att intervjua tre stycken olika individer med likartade arbetsuppgifter på Capital Goods. Vi 

valde att intervjua tre personer eftersom vi anser att det, tillsammans med enkätundersökningen, 

skulle ge oss den information vi behövde slutföra vår studie. Avdelningen Capital Goods består av 

206 personer och att intervjua tre personer i ledande ställning skulle ge oss en bra bild av hur arbetet 

med de balanserade styrkorten på avdelningen ser ut.  Genom att intervju tre olika chefer gav det 

oss möjligheten att få en bild över dess olika synsätt på hur medarbetare motiveras på bästa sätt. För 

att kunna belysa hur medarbetarna ser på motivation och vad som motiverar dem gjordes en 

enkätundersökning som skickades ut till hela arbetsgruppen på Capital Goods, 206 personer.  

Val av respondenter 

Det praktiska förfarandet i urvalet av respondenter skedde via första mötet med DeLaval, som 

påvisade prestationsproblem i avdelningen Capital Goods. Vi valde ut de kvalitativa respondenterna 

genom ett slumpmässigt urval och med hjälp av personalchefen på DeLaval som tog fram 

kontaktuppgifter till den aktuella ledningen. Det var viktigt att respondenterna hade varit ledare över 

denna arbetsgrupp under minst fyra år. Detta eftersom de kvalitativa respondenterna skapat sig en 

kunskap över gruppens utformning och det praktiska arbetet. Vår kontakt med respondenterna 

skedde via e-post och efter att tre respondenter svarat med erfarenhet av minst fyra år avslutades 

sökandet efter kvalitativa respondenter. Dessa kriterier är en av två förutsättningar till uppnå syftet 
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med studien. Till enkätundersökningen så täcktes alla medarbetare på avdelningen Capital Goods in, 

urvalet till enkätundersökningen var därmed enkelt. 

2.5 Enkätens utformning 

Valet av de kvantitativa respondenterna skedde vid den första träffen med DeLaval där påvisandet 

om att medarbetarna i Capital Goods inte presterade lika bra som övriga grupper. Personalchefen 

tog fram e-post adresser till alla medarbetare på DeLaval vilket underlättade för oss då vi valt att 

genomföra en internetbaserade enkätundersökning.  Genom att genomföra en enkätundersökning 

på hela avdelningen Capital Goods fick vi en bredare insyn i problematiken kring arbetsmotivation 

och förhållningssättet till den rörliga ersättningen.  

Enkäten i sig skapades med hjälp av hemsidan www.wufoo.com där enkäter kan läggas upp 

elektroniskt för att sedan även besvaras elektroniskt. Vi ansåg att denna metod var lämpligast för vår 

studie då tidsramen för undersökningen var begränsad. I och med att vi använde oss av 

www.wufoo.com så kunde tid som annars skulle läggas på att fysiskt samla in enkäter användas till 

att ytterligare styrka vår studie på annat vis exempelvis med ytterligare litteratursökningar och mer 

djupgående analyser av våra intervjuer.  

Undersökningen bestod av fyra kortfattade frågor (se bilaga 4) där alla medarbetare på Capital Goods 

gavs möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan. Enkäten är medvetet kortfattad då vi ansåg att detta 

skulle bidra till att vi fick bättre respons och svarsfrekvensen skulle öka. Innan enkätundersökningen 

skickats ut till medarbetarna sände vi ut ett kortfattat ”informationsmejl” angående vårt 

undersökningsområde samt information om oss. 

Vi startade enkätundersökningen den 16 maj och slutförde den 29 maj. Vi ansåg att två veckor skulle 

ge medarbetarna tillräckligt med tid för att svara på enkäten. De medarbetare som inte hade svarat 

på enkäten efter två veckor skulle förmodligen aldrig göra det. Vi ansåg därmed att det var en rimlig 

tidsperiod för genomförandet av enkätundersökningen. En påminnelse skickades ut en vecka efter 

att enkätundersökningen startades. 

Vi fick in 69 svar av 206 möjliga till enkäten och undersökningen ligger då som grund för 

medarbetarnas syn på motivation och verkan på sina prestationsbaserade kontrakt. När vi 

resonerade kring bortfallet i studien så var det beklagligt att vi inte fick större respons, då detta var 

syftet med att genomföra en mer kortfattad enkätundersökning. Vi är dock nöjda med resultatet då 

vi anser att en svarsfrekvens på 33,5 procent är bra med tanke på arbetsbelastningen på företaget 

och storleken på gruppen vi undersökte. Vi anser vidare att trots bortfallet så har vi täckt in alla 

medarbetare på Capital Goods och alla har getts möjlighet att ge sina synpunkter.  

Sammanställning av enkätundersökningen 

Sammanställningen av intervjuerna skedde elektroniskt via hemsidan www.wufoo.com och 

levererades till oss färdigbearbetat. Frågorna ställda i enkäten är kopplade till den teori vi arbetat 

med i studien. Svaren på frågorna i enkäten gav oss mer empiriskt material att arbeta med inför 

besvarandet av båda frågeställningarna i vår studie.  

http://www.wufoo.com/
http://www.wufoo.com/
http://www.wufoo.com/
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2.6 Intervjuernas utformning 

Vi valde att genomföra semistrukturerade personliga intervjuer där respondenterna visste temat på 

intervjun och vi hade förberett huvudfrågor vi planerade att ställa. Intervjufrågorna utformades med 

öppna frågor (se bilaga 1) då det är viktigt för att undvika att intervjuarna styr respondenterna eller 

påverkade deras svar (Saunders et al., 2009). Som kan utläsas ur bilaga 1 så påbörjas intervjuerna i 

mer allmän ton (fråga 1-3). Respondenterna får först redogöra för vad de arbetar med på Capital 

Goods och vilken roll de har i företaget. Längre fram i intervjun kommer vi in på rörlig ersättning till 

anställda, motivation (fråga 10-15) och deras syn på de balanserade styrkorten (fråga 5,7-9). Vi har 

även valt att ställa frågor som berör principal agentteori (fråga 4,6). Det är ett upplägg vi hade för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen och vi valde att undvika direkta frågor då vi 

ville att respondenterna själva skulle ha möjlighet att formulera sina svar och dra egna slutsatser. Vi 

spelade in alla intervjuerna, vilka sedan transkriberades för att ge oss underlag till att genomföra en 

så bra analys som möjligt. Intervjuerna pågick i ca en timma vardera.     

Sammanställning av intervjuerna 

Då intervjuerna spelades in valdes att inför sammanställningen återigen lyssna på intervjuerna för att 

återspegla en rättvisande bild av respondenternas åsikter. Varje intervju transkriberades var för sig 

och respondenternas svar jämfördes sedan med varandra för att sammanställa informationen i en 

löpande text. För att förenkla arbetet med analysen så delades intervjuerna in i olika delar. De frågor 

som ställdes vid intervjun var framtagna från teorierna vi arbetat med, det var därmed naturligt för 

oss att sammanställa svaren efter teoriernas olika områden. Huvudområdena var principal 

agentteori, teorier angående motivation och balanserade styrkort. Analysavsnittet är utarbetad efter 

intervjumallen från de kvalitativa intervjuerna. Utifrån den har vi analyserat och resonerat kring det 

som varit mest framträdande i den insamlade datan och vilken teori som varit aktuell angående den 

frågan.      

2.7 Studiens trovärdighet 

Reliabilitet 

Vad gäller de kvalitativa intervjuerna så ställdes högre krav på oss som undersökare vilka 

respondenter vi valde. Vi baserade urvalet på två kriterier. Respondenterna ska vara i 

ledningsposition och ska ha varit det i minst fyra år. Vi som undersökare ansåg att det var viktigt att 

de inte var nytillträdda ledare eftersom de då i alltför hög grad skulle sakna uppfattning om gruppens 

utformning och praktiska arbete. Dessa kriterier var viktiga för att höja reliabiliteten i vår studie. 

Genom att använda samma intervjufrågor/enkätfrågor och tala med liknande personer med samma 

befattning och ansvar på avdelningen Capital Goods så anser vi att vi har gjort vårt bästa för att öka 

reliabiliteten i studien.   

För att ytterligare öka reliabiliteten i vår studie och för att inhämta så mycket information som 

möjligt så har vi valt att respondenterna ska vara anonyma vilket de också var medvetna om vid 

intervjutillfället. Intervjun med personalchefen Karin Ersson-Ekstam valde vi dock att inte ha med 

som anonym källa då vi anser att den information hon gav oss styrktes av att ha en namngiven källa 

till. Respondenternas privata situation kan vidare enligt Saunders et al., 2009 påverka deras svar och 
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därmed det slutgiltiga resultatet av studien. Detta är dessvärre svårt för oss som intervjuare att veta 

om men vi är medvetna om att det kan ha påverkat studien. 

Validitet 

Vad gäller validiteten så anser vi att den är god. Den data som samlats in anser vi vara av hög 

relevans och användbar till vår analysdel. Enligt Ryen (2004) finns det en risk vid kvalitativa intervjuer 

där den som intervjuas låter sig påverkas av någon annans uppfattning. Vidare kan vårt ämne 

uppfattas som känsligt av våra respondenter då det vi undersöker i mångt och mycket behandlar 

arbetsprestationen på Capital Goods, som enligt ledningens utsago inte uppfattas som god nog, ett 

faktum som kan ligga till grund för färgade svar. Frågor som kan ge upphov till irritation eller frågor 

som gör att respondenten sätter sig i försvarsställning kan forma svaren. Det finns därmed en 

mänsklig faktor som är svår att undkomma. Vi anser att genom att använda oss av personliga och 

anonyma intervjuer så har vi minimerat den risken.  

Genom att använda oss semistrukturerade intervjuer med öppna frågor har vi minimerat risken med 

att vi, som intervjuare, påverkar respondenternas svar. Vidare fick vi löften från respondenterna om 

vidare e-post kontakt då kompletterande information krävdes. Då transkriberingen slutfördes har vi 

även via e-post skickat ut materialet till respondenterna för att ge dem en chans att kommentera 

sina utsagor.    

I arbetet med intervjufrågorna har vi utformat frågorna så de berör agentteori, bolags- och 

verksamhetsstyrning samt motivationsteori. Svaren på intervjufrågorna har gett oss kunskap som 

både överrensstämmer med de tidigare valda teorierna och nya teorier. Det är viktigt för validiteten 

att data som samlats in går att koppla till teorier då den då går att generalisera. (Ryen, 2004) Med det 

sagt så är vi medvetna om att vid arbete med kvalitativa intervjuer så är det bli svårt att generalisera. 

Vi anser däremot att eftersom data som samlats in går att koppla till teorier och genom att vi styrker 

vår undersökning med en enkätundersökning som även den går att koppla till teorier så är det rimligt 

att säga att generalisering är möjlig.   
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3. Capital Goods & DeLaval 

3.1 Om DeLaval 

DeLavals historia börjar redan 1876 då Gustaf de Laval (1845-1913) uppfinner separatorn (separatorn 

skiljer grädden från mjölken), denna uppfinning revolutionerade mjölkindustrin. Gustaf de Laval såg 

stora möjligheter inom forskning och utveckling och som uppfinnare var hans fasta övertygelse att 

det gick att åstadkomma förändring. (www.delaval.se) 

Specialområdet för DeLaval är mjölkproduktion och hela tiden så arbetar DeLaval för förbättring 

inom detta område. Målen är bland annat att förbättra mjölkkvalité, livsmedelsproduktion, djurskydd 

och miljö. DeLaval strävar efter att vara en föregångare inom mjölkindustrin. Idag producerar DeLaval 

lösningar, service och kunskap till allt som en mjölkproducent behöver för sin verksamhet, vad gäller 

mjölkning av kor, bufflar, får eller getter så har DeLaval lösningen på hur det bäst ska utföras. 

Affärsidén är ”Att driva utveckling och framsteg i mjölkproduktion”. (www.delaval.se) 

Ersson-Ekstam berättar att DeLaval arbetar med allt som har med mjölkproduktion att göra men så 

fort mjölken lämnar gården så är det utanför DeLavals arbetsområde. DeLaval täcker in alla storlekar 

på besättningar från 1-50 000 djur. Ersson-Ekstam berättar vidare att de bland annat är leverantör till 

världens största mjölkproducerande gård som ligger i Saudiarabien. 

DeLaval har mer än 120 års erfarenhet inom mjölkindustrin och är idag ett multinationellt företag 

som arbetar på mer än 115 marknader. Hälften av sin sålda utrustning går till andra länder runt om i 

världen. Stora tillväxtländer för DeLaval är i dagsläget Kina, Ryssland och Sydamerika. Grunden till 

DeLavals utveckling är banbrytande teknologi och stark fokusering på kunder. (Ersson-Ekstam, 2011-

04-19)   

DeLaval har över 4400 anställda vilka alla har någon forma av rörlig ersättning till sina anställda 

(Ersson-Ekstam, 2011-04-19) 

DeLavals arbete med rörlig ersättning och balanserade styrkort 

DeLaval har arbetat med rörlig ersättning till anställda sedan 2001 då ”enhetsbonusen infördes”. 

Enhetsbonusen innebär att alla anställda på företaget får en viss del rörlig ersättning i lön beroende 

av prestation. I grunden kan en medarbetare få max åtta procent påslag på sin årslön. I det 

balanserade styrkortet är de åtta procenten uppdelat i två lika delar där fyra procent baseras på hur 

bra företaget går över lag (koncernmål) och där resterande fyra procenten är uppdelat på 

arbetsgruppen (gruppmål). (Ersson-Ekstam, 2011-04-19) Se bilaga 3 – Exempel balanserat styrkort för 

mer information.  

Som strategiskt styrinstrument menar Ersson-Ekstam att de balanserade styrkortet är klockrent. Det 

är ett sätt att nå ut med vilka mål företaget har kortsiktigt. Det balanserade styrkortet är obligatoriskt 

för alla i ledningsposition och bryts sedan ner till varje enskild medarbetare. Utvärdering av hur 

måluppfyllelsen har utvecklats sker två gånger per år.  

De mål som fastställs kan utläsas från ett balanserat styrkort där medarbetarna kan se vilka mål som 

ska uppnås under året. Allra bäst vad gäller måluppfyllelse har det gått för fabriken på DeLaval som 

http://www.delaval.se/
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sedan starten med enhetsbonusen har haft bra utdelning. Sämst har det gått för avdelningen Capital 

Goods. Ersson-Ekstam tror personligen att det kan bero på att det finns en starkare och tydligare 

koppling på fabriken mellan handling och resultat i deras arbete.  

Enhetsbonusen infördes för att DeLaval dels ville att medarbetarna skulle ta del av företagets 

framgång, dels var det ett sätt att minimera avsked vid lågkonjunkturer. I och med enhetsbonusen så 

blir DeLaval mindre känsliga för hur konjunkturen rör sig.  Det var ett sätt att bli mer flexibla menar 

Ersson-Ekstam. ”När det går bra för företaget får medarbetarna ta del av det, när det går sämre 

behöver vi varsla färre medarbetare”. (Ersson-Ekstam, 2011-04-19) Ersson-Ekstam menar vidare att 

det är ett utmärkt sätt att motivera personal. 

Organisationen 

DeLaval är traditionellt organiserat i divisioner (se bilaga 2, organisationsschema, DeLaval) med 

Joakim Rosengren som koncernchef. Efter följer olika stabsfunktioner som arbetar med 

marknadsföring, finans, juridiska frågor och personalfrågor. Vidare är organisationen indelad i fyra 

regioner, dessa är Latinamerika, Asien, Nordamerika och resterande delar av världen 

(sammanfattade i en division). Även tre produktdivisioner finns namngivna och då är det Aftermarket 

& Services som hanterar allt som har att göra med allt som händer efter själva ”köpet”, Supply Chain 

Management som hanterar intern produktion, fabriker och inköp och BA & Capital Goods som 

hanterar de investeringstunga delarna för kunderna såsom AMSen (som är en av de lösningar på 

mjölkningsmaskiner som DeLaval har utvecklat). (Ersson-Ekstam, 2011-04-19) 

Forskning och utveckling är centralt för DeLaval. Det är i grund och botten ett utvecklingsintensivt 

företag som har arbetat med FoU i över 100 år menar Ersson-Ekstam.  

3.2 Capital Goods  

Avdelningen Capital Goods på DeLaval arbetar med de produkter som är mest investeringstunga för 

kunderna. De arbetar både med mjukvaran och hårdvaran, den tekniska lösningen och utveckling. 

Capital Goods ansvarar för produkter såsom de konventionella mjölkningssystemen (de som inte är 

robotar), AMSen (Automatic Milking System – de mjölkningssystem som är robotar), Feeding and 

Housing Systems (ex. foderautomater) och Coolingsystems (luftkonditionering för ladugårdar). 

Capital Goods består även av Reasearch & Innovation Group som utvecklar både nya och gamla 

djurhållningssystem och Development & Engineering som jobbar med produktutveckling. Se bilaga 2 

DeLavals organisation för mer information. Chef för divisionen är Andrew Turner. (Ersson-Ekstam, 

2011-04-19) 

                                                                                    

Comfortable stall design

• Hygienic 

• Stress-free

• Ergonomic

 

Figur 2 AMS (Automatic Milking System)  Figur 3 VMS (Volentary Milking System) 

Källa: www.delaval.se 
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4. Referensram 

4.1 Bolagsstyrning 

Det finns många olika definitioner av bolagsstyrning vilket antyder att företeelsen varken är lätt att 

överblick eller enhetlig. En bred definition av bolagsstyrning är ett system för styrning och kontroll av 

företag. Genom bolagsstyrning får ägarna de anställda att arbeta mot företagets främsta mål vilket är 

att ge avkastning. I den offentliga debatten kring bolagsstyrning är rörlig ersättning till anställda en 

central fråga. Bolagsstyrning sammankopplas med principal agentteori som bygger på relationen 

mellan uppdragsgivare (anställare) och uppdragstagare (anställd) (Sevenius, 2007). Kärnan i 

agentteori är separationen mellan ägande och kontroll (Shleifer & Vishny, 1997).  

Ett viktigt verk inom bolagsstyrning är Berles och Means bok från 1930-talet: The modern corporation 

and private property? I boken behandlas de växande klyftorna mellan ägandet och förvaltningen av 

företag. Boken The modern corporation and private property? kan anses ligga till grund för 

agentteorin då Jensen och Meckling, med bokens som grund, i en artikel från 1976 definierade 

agentrelationen fullt ut. Berles och Means bok från 1930-talet om bolagsstyrning och Jensen och 

Mecklings artikel från 1976 om principal agentteori ger oss sammantaget en grund till att förstå 

varför rörlig ersättning till anställda kom att uppstå. (Sevenius, 2007)  

Den växande efterfrågan på kapital hos företag och behovet av att skydda investerare är grunden till 

bolagsstyrning (Epstein & Hanson, 2006). Finansiering och bolagsstyrning är därmed intimt 

sammankopplade. Det vanligaste är att ett företag utvecklas med hjälp av aktiekapital och/eller lånat 

kapital. Företagande är i grunden riskfyllt och på grund av detta uppstår finansiärernas krav på 

ersättning i form av avkastning. Riskerna för företagandet grundar sig i verksamheten, marknaden, 

legala risker, omvärldsrisker m.m. När risken för ett företag stiger så ökar kostnaden för att få tillgång 

till kapital, det innebär att företagsledningen strävar efter att hålla riskerna på en rimlig nivå och 

alltför utsvävande affärer och förtroendeskadligt uppförande undviks (Sevenius, 2007).  För 

finansiärerna ligger svårigheten i att försäkra sig om att deras investerade kapital inte ödslas på 

oattraktiva projekt (Shleifer & Vishny, 1997).    

Framgångsrika företag finansierar sin egen verksamhet och behöver inte låna kapital för att driva sin 

verksamhet. Incitamentet om att hålla riskerna på en rimlig nivå försvinner när det inte längre finns 

krav på kontroll av finansiärer. Det är då bolagsstyrningens uppgift att i sin funktion hantera styrning 

och kontroll i företaget. Även om bolagsstyrning är knutet till företagens finansiering så finns det 

även andra utgångspunkter att beakta. Bolagsstyrning sägs fylla flera funktioner. Funktioner så som 

aktieägarnas främsta mål, maximal avkastning på investeringar, eller till mer långsiktiga mål, att 

skapa nytta för samhället genom att verka för en effektiv och beständig marknad. (Sevenius, 2007) 

Forskning visar på att bolagsstyrning bygger på moraliska aspekter vilket innebär att det är svårt att 

manipulera aktieägarnas intresse, detta då bolags intresse ligger i att aktieägare skall investera i dess 

bolag.  (West, 2009). Genom att företagare agerar utifrån ideologier, som skapats utifrån samhället 

och av dess personliga tro, styrs ägandet inte endast av formella regelverk (Boytsun, Deloof & 

Matthyssens, 2011).  
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4.2 Agentteori 

Agentteori kan delas in i två olika inriktningar. Principal agentteori är en generell teori och behandlar 

relationen mellan agent och ägare. Den positivistiska agentteorin fokuserar på att identifiera 

situationer där konflikter kan komma att uppstå mellan ägare och agent. Teorierna delar antaganden 

som utgår från hur människor och organisationer fungerar och även synen på information. De båda 

inriktningarna kompletterar varandra på så sätt att den positivistiska inriktningen identifierar olika 

kontraktsalternativ medan principal agentteori indikerar vilket kontrakt som är mest effektivt. 

(Eisenhardt, 1989)  

Principal agentteori 

Inom principal agentteori berör forskarna relationen mellan uppdragstagare (agent) och 

uppdragsgivare (principal). Dessa teorier kan sen appliceras på ett generellt sätt: anställda-anställare, 

advokat-klient, köpare-säljare eller andra agentrelationer. (Eisenhart, 1989) Vi har valt i vår studie att 

tolka det som anställda – anställare. Teorin består i korthet av specifika antaganden följda av 

matematiska bevis och agentens prestation mäts genom företagets resultat (Karni, 2007).  Teorin 

fokuserar på kostnaden för att mäta beteenden och kostnaden för att mäta resultat och överföring 

av risken till den anställde (Eisenhart, 1989). 

Agentteorin bygger på ett själviskt antagande om att både anställare och anställda vill maximera sin 

nytta, denna risk minimeras genom att anställare och anställda är bundna av lagstiftning, kontrakt 

och andra normer. Att teorin är självisk innebär också att den är kostsam, kostsam i den bemärkelsen 

att tyngdpunkten läggs mer på administration än relationen mellan parterna. Kostnader för att 

övervaka anställda, samordningskostnader och residualkostnader (anställda tillvaratar inte princip 

anställarens intresse och trots incitament uppstår förluster) är biverkningar av de centrala problem 

som existerar inom agentteorin. (Sevenius, 2007) 

Egenintresset är ett centralt problem inom principal agentteori och innebär att anställda kan 

använda företagets tillgångar för att skapa egennytta, detta medför en negativ påverkan för bolagets 

aktieägare (Forsberg, 2004). Ett antagande om att anställare och anställda agerar rationellt för att 

maximera sin egen nytta kan spegla en moralisk fara, exempelvis då den anställde fattar ett beslut 

utan att anställaren har någon insyn i om agenten agerar utifrån företagets intresse eller inte (Sarens 

& Abdolmohammadi, 2011). Agentteoretiker hävdar att agent och principal är jämställda i och med 

att ett kontrakt upprättas där samverkansformen blir en samarbetsprocess där båda kontraktsparter 

är fria att avsluta samarbetet när helst de vill (Macintosh 1995). För att skapa ett så bra kontrakt som 

möjligt kan ett resultatbaserat kontrakt vara det bästa för att förhindra egenintresset hos agenten 

och ägaren (Eisenhardt, 1989).  

Adverse selection är ytterligare ett problem som kan uppstå i anställare-anställd relationen och det 

är risken att välja fel anställd, anställaren väljer då en medarbetare som inte tillgodoser anställarens 

intresse vilket en annan anställd skulle gjort (Sevenius, 2007). Advers selection definieras som ett 

problem inom agentteorin där kvalité i arbetet inte kan konstateras och att priset på uppoffringen av 

agenten är svårt att ange. En prissättning av en viss uppoffring grundar anställare på tidigare 

erfarenheter av anställda dock kan anställaren inte vara säker på att arbetet utförs som planerat då 

anställaren inte iakttagit den anställdes prestationer tidigare. (Macintosh, 1995) En förvrängning av 

den anställdes kunskaper kan därför liknas med adverse selection, exempelvis om anställaren inte 
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har de specialkunskaper som den anställde har inom ett visst område/ämne. Om detta är fallet är det 

svårt för anställaren att verifiera dessa kunskaper. (Eisenhardt, 1989) Även då den anställde 

undanhåller de kunskaper anställaren söker kan det bidra till att anställaren får betala för felaktiga 

prestationer. Det kan därför påvisas att adverse selection kan liknas med gömd information. Vad som 

inte kan frånses är att det även är rimligt att tro att anställaren har information som undanhålls den 

anställde. Informationen kan sedan komma att användas av anställaren för att driva igenom kontrakt 

som blir ogynnsamma för den anställde. Informationsflödet är inte en enkelriktad väg utan flyter åt 

båda hållen. (Macintosh, 1995) 

Ytterligare ett problem inom principal agentteorin är att den anställde kan använda kunskap som 

denne har direkt kontroll över för att skaffa sig förmåner. Osäkerhet ifrån anställarens sida skapas 

eftersom denne inte längre har full kontroll över dess tillgångar. (Sevenius, 2007) Viktig information 

som den anställde äger men som inte anställaren har tillgång till skapar detta fundamentala problem. 

Den anställde besitter djuplodande kunskaper angående en eller flera produktionsfaktorer och denna 

information används av densamma (som drivs av egenintresse) för att smita undan sina förpliktelser, 

överkonsumera otillåtna förmåner, manipulera signaler, mörklägga sitt agerande och även 

undanhålla anställaren angelägen information. I normalfallen är det omöjligt för den anställaren att 

ha full kontroll på den anställde. (Macintosh, 1995) Allt detta sammantaget medför svårigheter att 

kontrollera huruvida anställarens intresse tillgodoses av den anställde (Sarens & Abdolmohammadi, 

2011).  

Då anställaren inte har samma kunskaper som den anställde inom ett visst område kan ett minskat 

engagemang ifrån den anställdes sida uppstå. Detta då den anställde inte får möjlighet att visa upp 

det arbete som överenskommits. (Eisenhardt, 1989) Då den anställde blivit anställd kan anställaren 

inte observera den anställdes uppoffring/engagemang och moral hazard från den anställdes sida kan 

uppkomma, vilket kan leda till att agenten vill smita ifrån sina åtaganden (Macintosh, 1995).  

Lösningen på adverse selection och moral hazard kan delvis finnas i ekonomiska incitament där 

samordning av den anställdes och anställarens målsättningar värderas och speglas mot varandra 

(Sevenius, 2007).  En optimal lösning på adverse selection är att anställaren räknar på olika kostnader 

och uppoffringar angående olika alternativ med hjälp av väsentlig ekonomisk information och 

statistiska tekniker (Macintosh, 1995).  

Övervakning från anställarens sida över den anställdes förvaltning kan fungera som en lösning till 

problemet moral hazard (Sevenius, 2007). Anställaren kan aldrig få perfekt insyn på medarbetarens 

arbetsnivå. Det medför att anställaren måste gissa sig till arbetsnivån och utifrån det utforma en 

passande incitamentsplanen för att lösa detta problem. Det är olika kontrollsystem som ger 

anställaren viktig information angående om kontraktet efterlevs eller inte.  (Macintosh, 1995) 

4.3 Verksamhetsstyrning 

Synonymer till ordet verksamhet är arbete, yrke eller syssla medan kontroll, påverkan och 

manövrering är synonymer till ordet styrning. Det medför att verksamhetsstyrning kan ses som 

verksamhetens manöverorgan för att påverka rörelsen eller arbetet. Samhället idag speglas av 

individers kunskap, motivation och hälsa därför ställs höga krav på styrningen såsom kommunikation, 

lärande och förståelse i verksamheten jämfört med den tidigare styrningen i ett industrisamhälle där 
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individer sågs som produktionsresurser, som kunde detaljgranskas och kommenderas. (Johanson & 

Skoog, 2007) 

Verksamhetsstyrningens syfte är att uppnå strategiska och operativa mål för verksamheten, det 

innefattar införda aktiviteter av såväl ledningen som av ”medarbetarna”. Med operativa mål menas 

mål som är konkreta och följs upp varje år och strategiska mål är mål som är uppsatta för 

verksamheten och hur dessa mål ska uppnås. Konceptet verksamhetsstyrning är komplext och har 

oklara gränser. Att skapa en blandning av olika strategiska och operativa mål och mått, finansiella 

och icke finansiella mål och mått samt att skapa visioner, kunskaper och återkoppla dessa i ledningen 

skapar en väl preciserad styrning. (Johanson & Skoog, 2007) 

Värdet för kund skapas genom operativ styrning, där styrning leder till produktion och som i sin tur 

bidrar med en färdig produkt till kund. Operativ styrning är ett instrument som syftar till att omsätta 

en strategi till handling och där behovet av systematisk analys speglas av påverkan av antagna 

metoder och scenarier. Inom verksamhetsstyrning är det vanligaste problemet för 

kostnadsminskning och förbättrat resultat valet av styrmedel inom inköp, produktion, 

distributionsprocesser och leveranskedja. (Sliwczýnsky, 2011)  

4.4 Balanserade styrkort 

En form av verksamhetsstyrning är det balanserade styrkortet som uppdagades i Nordamerika under 

1990- talet. Det balanserade styrkortet innefattar både finansiella och icke finansiella 

prestationsmått som åsyftar till att komplettera varandra, detta för att lättare kunna ta hänsyn till 

företagets agerade i omvärlden. Att använda endast det finansiella måttet som fokuserar mer på 

redan inträffade händelser än kommande händelser medför en brist av information om framtida 

värden. (Ax, Johansson & Kullvén, 2007) För exempel på ett balanserat styrkort se bilaga 3. 

Det var Robert Kaplan i samverkan med olika företag som utvecklade det balanserade styrkortet och 

det presenterades i en artikel i Harvard Business Review 1992. De efterföljande åren så betonade 

Kaplan det balanserade styrkortets betydelse för strategisk verksamhetsstyrning. (Olve & 

Samuelsson, 2008)   

Idag är det balanserade styrkortet inte bara finansiella och icke finansiella mått utan är mer en 

metodik för att skapa en medveten strategi inom ekonomisk styrning (Ax, Johansson & Kullvén, 

2007). Balanserade styrkort är ett kontrollerande instrument i processen för operationalisering av 

den strategiska planen, alltså ett system som stödjer operativa beslut (Sliwczýnsky, 2011). Styrningen 

syftar till att finna en balans mellan det traditionella finansiella perspektivet och det icke finansiella 

perspektivet samt en balans mellan det förflutna, nuet och framtiden (Johanson & Skoog 2007). Det 

balanserade styrkortet fokuserar mer på att utvärdera prestationssystemet än att endast bedöma ett 

finansiellt index (Wu, Lin & Chang, 2010), dock är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan 

det traditionella finansiella måtten och det icke finansiella måtten för att generera en långsiktig 

balans i styrningen (Johanson & Skoog, 2007). 

En uppsättning hypoteser som är sammankopplade med mål och åtgärder är en strategi. En strategi 

bör utformas för varje perspektiv som används och ligger till grund för företagets allmänna strategi. 

Perspektiven är olika från företag till företag och de vanligaste är det finansiella, kund, process och 

utvecklingsperspektiven. Dessa perspektiv bör inte behandlas som någon fast ram utan bör vara 
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flexibla, de ska ligga till grund för att balansera mål med logisk analys. Perspektiven omvandlas sedan 

till värden av åtgärder, måluppfyllelser och nödvändiga aktiviteter. (Sliwczýnsky, 2011) 

Vad som bör beaktas är att balanserade styrkort passar alla former av verksamheter då de anpassas 

av företaget självt, dock kan balanserade styrkort vara kostsamma att införa då de framförallt kräver 

ett säkerställande av företagets finanser och då forskning kring ämnet är begränsad. (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2007) 

För att det balanserade styrkortet ska få önskad effekt så är det viktigt att mätetalen är uppsatta på 

ett korrekt sätt. Måtten och målen ska diskuteras i sitt sammanhang och med personer som ska styra 

sitt agerande av dem och inte bara spegla strategin och vara praktiskt genomförbara. Om 

medarbetarna är med och sätter upp egna mål så blir de målen mer stimulerande och mer bindande 

än om målen skulle vara uppsatta av någon annan. Risken med det är att ambitionsnivån blir för låg, 

speciellt i de fall det finns ett belöningssystem kopplat till det balanserade styrkortet. (Olve & 

Samuelsson, 2008) 

Återkopplingen till det balanserade styrkortet är av högsta vikt. Det är i återkopplingen som 

styrkorten får liv och genom att diskutera utfallet i dem så behåller man intresset i dem. Ledningens 

visade intresse för det balanserade styrkortet återspeglas i medarbetarnas intresse för dem. (Olve & 

Samuelsson, 2008) 

4.5 Motivation 

Drivkrafterna som ligger bakom en individs beteende har det forskats på i decennier. 

Hawthornestudierna från 20- och 30-talen och Mashlows behovshierarki är centrala verk inom 

forskningsområdet. Hawthornestudierna påvisade att om företagsledningen visar intresse för 

medarbetarna och deras arbetssituation så medför det positiva effekter för företaget. Mashlows 

behovsteorier utgår från att behov vid en given situation styr en individs beteende. Mashlow skapade 

en behovstrappa där fysiologiska behov, säkerhets- och trygghetsbehov, kontakt behov, 

uppskattnings- och statusbehov samt självförverkligande rangordnades. Det är enligt Mashlow de 

otillfredsställda behoven som aktiverar ett beteende och därmed motiverar en handling. Ur ett 

företagsperspektiv är det uppskattnings- och statusbehovet samt självförverkligandet som kan 

påverkas av ett belöningssystem. (Olve & Samuelsson, 2008) 

En annan teori som med framgång tillämpats på företags belöningssystem är ”förväntningsteorin”. 

Förväntningsteorin grundar sig på att arbetsprestationer förklaras utifrån fyra variabler: 

Motivationsstyrka, kompetens, personlighet och rolluppfattning. Genom att relatera medarbetarens 

motivation och handling till företagets och medarbetarens egna mål så går det att förstå varför en 

medarbetare agerar på ett visst sätt. Då detta ska tillämpas på ett belöningssystem är det viktigt att 

belöningar ska utgå ifrån specifika prestationer och för handlingar som leder till att företaget når sina 

mål. (Olve & Samuelsson, 2008)     

Att motivera sina medarbetare är en central fråga för alla typer av organisationer. Det handlar i 

grunden om att attrahera och behålla personal, stimulera sina medarbetare att utveckla sin förmåga 

och framförallt att motivera medarbetarna till anstränga sig för att göra ett bra arbete. 

Prestationsbaserade löner brukar ses som ett av de viktigaste incitamenten för styrning av 

medarbetare, men även den inre motivationens betydelse brukar framhållas av forskare inom ämnet. 
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Den inre motivationen behandlar frågor kring att ha ett utmanande och lärande arbete, 

självförverkligande, tillfredsställelse, upplevd mening och värde. (Alveson & Svenningsson, 2007) 

Det finns tre grundformer av motivation: 

 Den inre motivationen – Det centrala är individens behov och inneboende drivkrafter där 

utvecklade aktiviteter och tillfredsställelse betonas. Medarbetaren vill göra något för att 

aktiviteten i sig är belönande nog. 

 Instrumentell motivation – De belöningar och fördelar som arbetsinsatserna leder till är det 

väsentliga. Drivkraften ligger i att aktiviteten leder till lön, befordran eller bättre villkor i 

kontraktet.  

 Interaktiv motivation – Behandlar företagskulturen där de normer, värderingar och moral 

skapar en identitet som präglar medarbetaren och gör att han/hon följer en viss riktning. 

Medarbetarens aktiviteter utförs för att de känns meningsfulla och naturliga och för att de 

vill göra rätt för sig.      

De olika typerna av motivationer kan gå hand i hand med varandra men även vara helt fristående. De 

olika motivationerna kan vara mer eller mindre centrala för vissa medarbetare och även mer eller 

mindre centrala i olika företag. I vissa företag kan lönen som ersättningsform betonas starkt medan 

andra upplever en företagskultur där man ser ned på materiella belöningar. Sammanfattningsvis 

uttrycks den relativa betydelsen av olika motiv varierat och det påverkas av olika 

företagsförhållanden. För företaget gäller det att tillhandaha en mix av olika incitament för att 

bibehålla, och i vissa fall öka intresset för anställningen, ansträngningen och kompetensutvecklingen. 

(Alveson & Svenningsson, 2007) 

Ingenjörers arbetsmotivation 

Olve & Samuelsson (2008) påvisar att en som har forskat på ingenjörers arbetsmotivation i Sverige är 

Schou. I Schous avhandling från 1991 visas att de mest motiverade ingenjörerna också är de mest 

produktiva. Schou påpekar i sin studie att en överrensstämmelse mellan vad medarbetaren vill ha ut 

av sitt arbete och vad arbetet i praktiken erbjuder går att relatera till nivå på motivation. Det innebär 

att monetära belöningar är sekundärt medan intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är det 

primära för denna grupp. Även Bigliardi & Petroni (2005) skriver att chefer har svårt att motivera 

yrkesgruppen ingenjörer då de redan har relativt hög ersättning samt att de motiveras av andra 

faktorer.  

Det är alltså högst subjektivt vad individen motiveras av, det går med andra ord inte att förvänta sig 

att materiella belöningar är lika med motivation. Schou kom fram till att hög motivation uppstår när 

medarbetaren har intressanta arbetsuppgifter, när det finns ett belöningssystem som de facto 

upplevs belönande, när det finns utvecklingsmöjligheter och när medarbetaren kan identifiera sig 

med företaget och dess mål. (Olve & Samuelsson, 2008) Det är viktigt att tillvarata riktlinjer och 

förväntningar samt att behandla yrkesgruppen professionellt, detta eftersom ingenjörer är 

högutbildade och motiv till att motivera ingenjörer speglas av utveckling, mål, tillfredställelse och 

motivation från ledningen (Bigliardi & Petroni, 2005). 
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För den person som utvecklar ett företags belöningssystem är det viktigt att identifiera andra 

motivationsfaktorer såsom arbetsklimat, ledarskap och utvecklingsförhållanden. Motivation är a och 

o för att bygga lönsamma företag. Det finns dock inga genvägar då hög motivation vill uppnås. 

Motivation är beroende av flertalet faktorer hos individen och i den specifika arbetssituationen. 

Dessa faktorer måste ledningen ta i beaktning när de utvecklar belöningssystem. (Olve & Samuelsson 

2008) Olika motiverande kombinationer av metoder, på olika nivåer i organisationen, som passar 

olika anställdas krav bör ledningen utveckla (Bigliardi & Petroni, 2005). 

Flexibla arbetstider 

Att ha både ha ett familjeliv och samtidigt ett arbete att sköta kan vara svårt. Då tid ägnas åt arbetet 

är det svårt att ägna tid med familjen, även vid motsatta förhållandet skapar detta en tidsbaserade 

konflikt, en konflikt mellan arbetet och familj. Problemet har medfört att frånvaron från arbetet ökat 

och därmed en minskad produktivitet i arbetet. (Lee, Magnini & Kim, 2011) 

Hälsokonflikter så som utbrändhet skapas genom konflikter mellan arbete och familjeliv och är en 

bidragande faktorn till medarbetarnas nedsatta prestation och effektivitet i arbetet. Dock är kontroll 

över antal arbetade timmar nödvändigt för att skapa en sådan bra arbetssituation som möjligt. 

Flexibilitet i arbetet, där antalet timmar är kontrollerad men schemat är flexibelt, har skapat en 

balans där arbete respektive familjekonflikter minskat. (Duxbury, Lyons & Higgins, 2007) Forskning 

visar på att flexibilitet i arbetsdagar bygger på den faktiska flexibiliteten i förhållande till vad 

arbetstagaren önskar. Genom att tillfredsställa medarbetarna på arbetsplatsen skapas viljan att 

samarbeta. Tillfredställelsen är kopplad till flexibla arbetstider som i sin tur bidrar till ökad trivseln på 

arbetsplatsen. Med flexibla arbetsdagar skapas ett högre engagemang, en hängivenhet till arbetet 

som utförs. (Lee, Magnini & Kim, 2011)  

4.6 Belöningssystem som styrmedel  

Ett incitament för motivation och för att säkerställa en effektiv verksamhet är olika former av 

belöningssystem. Grunden till belöningssystemet ligger i att motivera medarbetare till att handla på 

ett sätt som gör att ett företags mål uppfylls. Belöningarna, vare sig de är monetära eller inte, får inte 

den önskade effekten om de inte upplevs som meningsfulla och motiverande av medarbetaren. (Olve 

& Samuelsson, 2008)  

 I de flesta fall har ett företag olika finansiella mått och mål som ligger till grund för belöningar. 

Belöningssystem kopplade till finansiella mått och mål medför en inbyggd risk för manipulering av 

siffror. Införandet av balanserade styrkort har skapat en plattform för icke-finansiella mått och mål. 

En medarbetares beteende kan styras av det som mäts, mått och mål som sätts upp i ett företag har 

därmed väsentligt inflytandet på hur medarbetarna agerar. Om företagsledningen önskar uppmuntra 

ett visst agerande hos medarbetarna är det grundläggande att belöningarna vilar på mått av 

prestationer av det slaget. (Olve & Samuelsson, 2008)  

Det finns många olika former av belöningssystem och de innefattar alla former av belöningar till 

medarbetaren; Lön, bonuslön (individuell eller kollektiv), vinstandelsstiftelser, aktier, konvertibla 

skuldebrev, karriärvägar inom företaget och kompetensutveckling är bara några. Att utforma ett 

belöningssystem är en komplicerade och komplex process. Det finns inget optimalt system utan varje 
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företag måste välja det belöningssystem som passar deras verksamhet bäst. (Olve & Samulesson, 

2008)  

Figur 4 Belöningssystemets dimensioner Olve & Samuelson, 2008 

 

Vid utformningen av belöningssystem till anställda finns det flera olika dimensioner att beakta. Vad 

som är syftet med belöningen är en central fråga. Vad gäller syftet så kan man konstatera att det 

finns tre huvudlinjer att arbeta utifrån - verksamhetsstyrning, där själva resultatet är viktigast i fråga 

om ökad produktivitet, kvalitet eller effektivitet, motivera önskvärda prestationer där målet är att få 

medarbetaren och företaget att dra åt samma håll och rekrytera och behålla medarbetare.  

Grunderna för belöningssystem är allt som oftast finansiella mått även om andra, icke finansiella 

mått, förekommer. De belöningsformer som finns identifierade är monetära belöningar, icke 

monetära belöningar exempelvis erkännande, arbetsuppgiften i sig och befordran och ägarandelar i 

form av aktier. Mottagare av dessa belöningar handlar till stor del om ersättning till VD och 

resultatansvariga men även andra medarbetare omfattas. (Olve & Samuelson, 2008) 

Olve och Samuelsson hänvisar i ”Controllerhandboken” till tidigare forskning där grundteser 

angående incitament och belöningssystem tagits fram. Tidigare forskning pekar på att vad gäller 

belöning kontra bestraffning så är medarbetare mer motiverade av att bli belönade. Därmed 

konstateras att styrsystem bör vara belöningsinriktade. Monetära belöningar är viktiga för att 

tillfredsställa mänskliga behov men endast till en viss gräns. Vid en viss nivå är icke monetära 

belöningar viktigare. (Olve & Samuelson, 2008) 

Att som företagsledning agera på ett sätt som signalerar att styr- och belöningssystem är viktiga, är 

väsentligt för att chefer och medarbetare ska uppleva dem viktiga. Viktigt är även att som 

medarbetare få återkoppling på sina prestationer. Utan respons är det osannolikt att medarbetarna 

kommer att motiveras till att ändra sitt beteende. Tidigare forskare har även konstaterat att när 

Syften med belöningar               Grunder för belöningar  

Verksamhetsstyrning                Finansiella och icke finansiella mått                     

Motivera önskvärda prestationer               Individuella, grupper, resultatenheter etc 

Rekrytera och behålla medarbetare                             Prestationsmätning och påverkbarhet 

 

Former för belöningar               Mottagare av belöningar 

Monetära belöningar               Individ, grupp, chef, organisation 

Icke monetära belöningar               Rättviseaspekter  

Ägarandelar                Information och kommunikation 
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tiden mellan prestation och respons är lång är incitamenten mindre effektiva och när det krävs 

ansträngning för att nå ett realistiskt mål är motivationen som starkast. Medarbetarnas beteende 

styrs av det som mäts. Det innebär att om tydliga mål i företaget finns och som sedan följs upp så 

finns stor möjlighet att påverka beteendet hos medarbetarna. En medarbetares möjlighet att 

påverka ett resultat ska vara plattformen i utformandet av ett belöningssystem. (Olve & Samuelson, 

2008)  

Standardiserade belöningssystem som inte utgår från hur den enskilde medarbetaren vill bli belönad 

kan få negativa följder. Monetära belöningar kan under vissa förutsättningar undantränga inre 

motivation. Följden av en ekonomisk belöning kan dock bli det omvända om den är menad att 

motivera en medarbetare som redan är motiverad, intresset för att utföra en arbetsuppgift kan, med 

det sagt, i vissa fall minska. (Olve & Samuelsson, 2008)   
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5. Empiri 

Den information som samlats in genom tre intervjuer och en enkätundersökning är en del av den 

empiri som använts för studien. 

Intervjuer – Ledningen Capital Goods 

Respondent 2 

Chef över en utvecklingsavdelning på Capital Goods som utvecklar mjukvara till de produkter Capital 

Goods arbetar med . Verksam i sju år.  

Respondent 3  

Chef över en marknadsavdelning på Capital Goods för produktförsäljning (produkter som internt säljs 

till DeLaval). Verksam i 13 år.  

Respondent 4 

Chef över VMS-engineering som hanterar allt rörande VMS roboten. Verksam i 4 år.  

Empirin från intervjuerna presenteras i löpande text med information om företaget och genom en 

sammanfattad form som har sin utgångspunkt från teorin och intervjumallen.  Då tre av 

respondenterna i studien är anonyma har vi valt att skriva respondent 2,3 & 4 istället för att ange 

deras namn.  

Enkätundersökningen – Medarbetarna Capital Goods 

Den typiske medarbetaren på Capital Goods beskrivs av Ersson-Ekstam som en manlig högskole- eller 

universitetsingenjör på mellan 30 – 55 år. Han har familj och barn och en medellön på cirka 35 000 kr 

+ enhetsbonusen (+ max 8 procent av lön). Ersson-Ekstam berättar även att de flesta medarbetarna 

på Capital Goods har någon form av koppling till lantbruk sedan tidigare.   

Empirin från enkätundersökningen presenteras, liksom empirin från intervjuerna, i löpande text med 

information om företaget och genom en sammanfattad form som är kopplade till teorin och 

intervjumallen. Se även bilaga 4 för frågorna till enkätundersökningen.  
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5.1 Företagskulturen på Capital Goods 

En stark lojalitet till företaget har medarbetare på Capital Goods. Medarbetarna är väldigt 

ansvarstagande dock finns det ingen uppfattning om att passa deadliner för exempelvis utvecklingen 

av en produkt medger både respondent 2 & 4. Respondent 4 belyser att medarbetarna brinner för 

sitt yrke, de älskar att bygga robotar. På DeLaval får medarbetarna möjlighet att arbeta med 

banbrytande teknologi. Denna teknologi är alla ingenjörers dröm menar respondent 4.  

Respondenten fortsätter att berätta att trots att medarbetarna inte måste, så arbetar de även 

frivilligt på helger om problem uppstår. Respondenten vill dock belysa att de snarare är lojala mot 

kunden än mot företaget. Respondent 2 berättar att det mycket öppna dörrar i respondentens team, 

att dela med sig är viktigt och diskussioner är en grundbult till utveckling. Respondent 3 beskriver 

Capital Goods som en maskulin avdelning liksom de övriga avdelningarna på DeLaval. Capital Goods 

är ingenjörsinriktad vilket kan vara orsaken till andel män är större än kvinnor påvisar både 

respondent 3 & 4.  

5.2 Capital Goods arbete med balanserade styrkort  

Respondent 2 påvisar att arbetet med balanserade styrkort endast hamnar på avdelningsnivå.  

Respondent 2,3 & 4 innehar ett balanserat styrkort själva och det gäller även för respektive 

avdelningar. Respondent 2 beskriver att målen på respondentens balanserades styrkort bryts ner till 

individuella mål för avdelningen och arbetsgruppen. För att skapa så bra mål som möjligt krävs en 

balans, en balans mellan företagets mål och de individuella mål som sätts upp för enhetsbonusen. 

Förutsättningen för att skapa dessa mål är att veta hur mycket pengar som krävs och vilka önskemål 

företaget har. Respondenten påvisar att dessa två faktorer bör sättas emot de individuella 

utvecklingsplanerna, alltså vad medarbetarna är intresserade av att arbeta med. Även en mer 

långsiktighet i målen (ett balanserat styrkort läggs upp på ett år i DeLaval) efterfrågas som gör att 

arbetsgruppen kan fortsätta utveckla bra produkter. Vissa produkter tar flera år att utveckla och då 

är det svårt att varje år nå upp till målen på det balanserade styrkortet menar respondent 2. 

Respondent 3 vill påvisa att två av medarbetarna på dennes avdelning har ett balanserat styrkort 

som respondenten själv. För övriga medarbetare finns enhetsmål, alltså avdelningsmål som har sin 

utgångspunkt från respondent 3 och de två andra medarbetarnas balanserade styrkort. Respondent 

4 berättar om arbetet med balanserade styrkort på dennes avdelning och vill påvisa att arbetet med 

dessa ska vara utformat utifrån en diskussion mellan respondenten och dennes övre chef angående 

de mål som sätts upp i det balanserade styrkortet. Respondenten vill belysa att detta inte sköts ifrån 

ledningens sida då respondenten får e-post fredag eftermiddag från övre chef där synpunkter på mål 

i det balanserade styrkortet efterfrågas. På måndag morgon har respondenten redan mottagit ett 

balanserat styrkort där den övre chefen, utan feedback från respondenten, satt upp nya mål för 

kommande året. 

 I arbetet med enhetsbonusen där balanserade styrkort ligger till grund berättar respondent 3 att de 

som mäts på avdelningen är utvecklingsprojekten och säljkampanjer. På avdelningen där respondent 

4 arbetar mäts antal projekt, om projekt är levererade eller inte och antalet kvalitetsärenden som 

avdelningen får in.  



23 

 

Vilka förbättringsmöjligheter finns det till att nå högre måluppfyllelse i de 

balanserade styrkorten? 

En nackdel med det balanserade styrkortet är att det visar en missvisande bild av verkligheten. Detta 

då ett mål som är uppsatt kan med tiden behöva ändras. Eftersom det finns faktorer som påverkar 

målen som inte medarbetarna kan påverka blir det då ett problem påvisar respondent 3. 

Respondenten anser att tydligare mål som är mer flexibilitet för löpande ändringar vore det bästa för 

att optimera det balanserade styrkortet. Även respondent 4 vill se mer tydliga mål, detta då 

respondenten anser att målen även är fel uppsatta. Respondenten anser att mjuka mål, såsom vad 

och hur hans avdelning producerar, är svårare att mäta än mål där mätenheten är relativt enkel, så 

som antal producerade enheter. 

Vad som också är viktigt, tillägger respondent 3, är att bygga mål som är baserade till företagets 

bästa och inte till avdelningens bästa, detta eftersom om målen är anpassade efter avdelningen eller 

medarbetare är det risk för att man bara ser till sitt egna mål och struntar i övriga avdelningar och 

medarbetare. Respondent 3 skulle vilja se att alla i organisationen hade ett balanserat styrkort för att 

få det balanserade styrkortet så effektivt som möjligt. Respondenten skulle vilja att man trycker ner 

det balanserade styrkortet så långt ner i organisationen som möjligt.  Respondenten vill även 

tillstyrka att balanserade styrkort är uppbyggda på finansiella mål men att det idag inte finns ett enda 

HR (Human Resources) relaterat mål. För att skapa ett optimalt styrkort för alla medarbetare bör 

detta finnas med anser respondent 3. Respondent 4 anser att i bonussystemet ska det finnas mål för 

vad som förväntas utav medarbetaren. 

Vad beror en avvikande måluppfyllelse på? 

Att måluppfyllelsegraden avviker från övriga avdelningar håller respondent 2 inte med Ersson-Ekstam 

om. Respondenten anser att de gör bra ifrån sig och att man sedan kan spekulera om hur olika 

avdelningar/grupper bryter ner mål från de balanserade styrkorten. Respondenten belyser att om 

den som bryter ner målen är tillräckligt slipad så kan en högre måluppfyllelsegrad uppnås. Vad som 

mer kan vara en faktor till en lägre grad av måluppfyllelse kan vara att det är svårt att mäta kvalité 

menar respondent 2. Respondenten 2 (som är chef över avdelningen för utveckling av mjukvara) 

påvisar även att det är lättare om avdelningen skulle mäta antal rader kod medarbetarna skriver och 

sätta ett mål efter det. Dock är det inte intressant för deras grupp eftersom det är kvalitén som 

räknas och inte kvantitet. Även respondent 3 bestyrker svårigheten i att mäta kvalitet. Avdelningar 

såsom produktion har lättare att sätta tydliga mål medan utvecklingsavdelningar har mål som är mer 

komplexa. Respondent 3 vill belysa att vissa produkter som köps in till DeLaval inte är gjorda av 

företaget, det är då svårt att mäta kvalité på något Capital Goods själva inte har producerat eller 

utvecklat. Respondent 4 berättar att i dagsläget förväntar sig alla medarbetare bonus varje år, det 

sticker i ögonen när medarbetare ser att andra medarbetare uppnår en högre andel bonus. Vad 

respondenten vill redogöra för är att vissa enheter är lättare att mäta än andra. Respondenten tror 

inte att de avdelningar som får mer andel bonus presterar/arbetar mer. 

Det som också kan vara en faktor anser respondent 2 är komplexiteten i verksamheten. På 

fabriksavdelningen ändras omvärlden relativt långsamt medan respondentens verksamhet är 

känsliga för konjunktursvängningar. Om banker inte lånar ut lika mycket pengar till DeLavals kunder 
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så drabbas respondent 2s avdelning mest. Produktionen påverkas självklart men inte lika snabbt 

menar respondent 2.  

Respondent 2 & 4 anser att otydliga mål också kan vara en anledning till lägre måluppfyllelse. 

Respondent 2 kritiserar själv sitt arbete med uppsättningen av mål och påvisar att mer arbete skulle 

kunna läggas ner på måluppbyggnaden. Respondent 4 menar att målen inte är mätbara utan mer 

”flummiga”.  Respondent 2 & 3 vill belysa att arbetsgrupper som arbetar med utvecklingsprojekt 

kräver längre målbilder, detta då tidsförseningar som de på avdelningen inte kan påverka kan vara en 

bidragande orsak till lägre måluppfyllelse. Respondent 2 tillägger även att det inte skulle vara hållbart 

att lägga sig i medarbetarnas arbete alltför mycket. Vad både Respondent 2 & 3 antyder är att 

projekt på längre sikt inte räknas in i bedömningen för balanserade styrkorts måluppfyllelse. 

Respondent 4 anser att om medarbetare presterar normalt ska de inte ha någon bonus, bonus ska 

komma på tal då medarbetaren har presterat extra. Respondenten tycker inte att personal ska 

komma upp till måluppfyllelsen till hundra procent, då menar respondenten att målet är fel uppsatt. 

 

Figur 5 Vad är din syn på de mål som sätts upp i de balanserade styrkorten? Källa: Enkätundersökning 
Capital Goods, DeLaval, utförd mellan 16 och 29 maj 2011. 

Enkätrespondenterna bekräftar det som intervjurespondenterna berättat om vad gäller 

svårigheterna att nå upp till målen i de balanserade styrkorten. Endast 26 procent av de tillfrågade 

svarade att målen var rimliga. Resterande svaren var någorlunda jämnt fördelade på 

svarsalternativen Målen är otydliga, Målen är svåruppnåeliga, Målen upplevs som ointressanta i det 

arbete jag utför och Återkoppling till målen sker för sällan/för sent. 

Hur ser kopplingen mellan handling och resultat ut? 

Kompetent personal som ser till ett längre perspektiv över vad som är rätt och bra att göra, är enligt 

respondent 2 en bidragande faktor till ett starkare företag. Respondenten hoppas att genom att 

arbeta på så vis får de också del av bonusen. Mätetalen som respondent 2 har på sin avdelning är 
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egentligen inte det som styr avdelningen, detta då ett utvecklingsprojekt skulle medföra att det 

måste vara i tid. På avdelning är det viktigare att det blir rätt och bra, än att det blir i projektet är i tid 

och blir fel påvisar respondent 2. Respondenten menar att denna argumentation sträcker sig över ett 

antal budgetår. ”Vi måste se till vad hela företaget tjänar på vårt jobb. Om vi lägger ner mer tid och 

gör en bättre konstruktion medför de att tid kan ägnas till nya, roligare projekt”.  Respondent 2 

belyser att få bli tilldelad utvecklande arbetsuppgifter, istället för att gräva ner sig i en massa 

gammalt jobb, är en mycket större motivationskälla än själva bonusen. 

Respondent 3 anser att allting handlar om hur målen är uppsatta och vilket målet är, ju tydligare mål 

ju lättare är det att följa upp dem. Respondent 2 & 4 antyder att den generella medarbetaren, som 

har enhetsbonus, har svårt att se sitt eget resultat återspeglat i bonusen. Detta eftersom målen är 

utformade högre upp i organisationen. Respondent 3 belyser att respondenten själv endast kan 

påverka direkt cirka 30 procent av måluppfyllelsegraden på det balanserade styrkortet själv. 

Resterande del är beroende av hur företaget som helhet eller medarbetarna på hans avdelning 

presterar. Respondent 4 menar att om målen på det balanserade styrkortet skulle följas slaviskt 

skulle en maximering av egen bonus kunna genomföras, dock menar respondenten att en optimering 

av sin egen bonus skulle i längden bidra till ett lägre resultat för hela företaget.  

I fråga om engagemang för sitt arbete svarade hela 77 procent att de var mycket engagerade i sitt 

arbete. 20 procent var måttligt engagerade och endast 3 procent svarade att de var lite engagerade i 

sitt arbete. Detta resultat känns igen även det från vad respondenterna tidigare berättat angående 

lojalitet gentemot kunder från medarbetarnas sida och viljan att arbeta utöver bestämd arbetstid. 

Resonemanget känns även igen vad gäller synen på agentproblematiken. Högt engagemang för sitt 

arbete innebär att man sätter företagets intresse före sitt egenintresse. 

 

Figur 6 Hur engagerad är du i ditt arbete? Källa: Enkätundersökning Capital Goods, DeLaval, utförd 
mellan 16 och 29 maj 2011. 
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5.3 Motivation  

Vad motiverar medarbetarna på Capital Goods? 

Respondent 2 berättar att det är kompetens som bygger avdelningen, vilket är väldigt svårt att mäta. 

Kundnöjdsamhet är ett kvalitetsmått, vi mäter alla avvikelser i produkten kontinuerligt påvisar 

respondent 2. Respondenten belyser att om kvalitetsärenden skulle mätas, exempelvis i att ha så få 

ärenden som möjligt, skulle det kunna bidra till att de inte rapporteras vilket i slutändan skulle 

påverka företaget negativ och utgöra ett hinder för fortsatt utveckling. Om vi har ett mätetal som 

innebär att så många ärenden som möjligt ska hinnas med kan det medföra att medarbetarna inte 

anser att det är viktigt. Respondenten menar att lönen inte kan vara kopplad till sådana mätetal i 

respondentens team. Respondenten antyder dock att de möjligtvis skulle kunna mäta hur fort ett 

ärende tar att genomföra eller hur länge ett ärende blir liggande. 

Respondent 2 anser att högre ersättning inte skulle påverka medarbetarna, kanske om det var mer 

långsiktiga mål tillägger respondenten. Respondenten menar att rörlig ersättning inte är en 

bidragande faktor till att byta arbetsgivare. ”En medarbetare byter arbete då löneskillnaden mellan 

kompisen är för stor och då du inte kan påverka löneklyftan” menar respondent 2. Respondent 2 & 4 

belyser att möjligheten att kunna påverka sina arbetsuppgifter väger tyngre än större del rörlig 

ersättning. Respondent 4 belyser även att rörlig ersättning inte är någon motivation till att komma till 

arbetet. Respondenten antyder att pengar en ”hygienfråga”, har du tillräckligt med pengar så spelar 

rörlig ersättning ingen roll. Respondent 4 tror att de bör ändra sätt att jobba på, att ansvar och 

befogenheter bör delas ut i större omfattning, längre ner i organisationen, för att medarbetare ska 

utföra arbetet på ett bättre sätt, det skulle bidra till att medarbetarna känner att de kan påverka och 

vara delaktig i sitt och hela företagets arbete. Pengar är givetvis något medarbetarna uppskattar men 

det motiverar inte i längden tillägger respondent 3. 

En annan motivationshöjare enligt respondent 2 är längre flexramar. I dagsläget finns generösa regler 

för flextid men detta skulle kunna förbättras. Även en möjlighet att kunna arbeta hemifrån skulle 

troligtvis uppskattas av personalen tror respondenten. Respondenten menar att det är en bra lösning 

för medarbetaren men anser själv att det optimala är att arbeta på avdelningen för att på så sätt 

kunna ventilera tankar och åsikter mellan varandra. Dock påvisar respondenten ännu en gång att 

arbete hemifrån skulle vara en motivationsfaktor, också om företaget skulle komma in med bidrag till 

en bra arbetsmiljö hemifrån där medarbetarna skulle kunna ha konferenser via internet.  

En annan motivationsfaktor kopplat till det balanserade styrkortet och enhetsbonusen anser 

respondent 3 & 4 är att ha fler återkopplingar under årets gång. Respondent 4 efterlyser mer tid på 

sitt kontor där det skulle finnas utrymme för ”spontansamtal”. Respondenten anser att chefer sitter 

för mycket i möten, vilket respondenten tror vara ett tecken på att de inte litar på sina medarbetare. 

Detta då mötena oftast handlar om olika beslut som egentligen skulle kunna tas direkt på ”golvet” 

utan en ventilering till chefen. Respondent 2 anser att det sker en någorlunda regelbunden 

återkoppling för att stärka den inre motivationen men att det är ett ständigt förändringsarbete. 

Ibland kan det gå fram snabbt medan andra gånger stannar arbetet upp. Respondenten påvisar 

vikten i att hela tiden lära sig att reflektera över hindren istället för att acceptera dem. Formeln för 

att förbättra den inre motivationen är att lyfta upp det på möten med arbetsgruppen. Ett annat sätt 

att stärka den inre motivationen är att få in annan, ny kompetens i arbetsgruppen som bidrar med 
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”nya ögon”. Respondenten menar att ”nya ögon” skapar möjligheter till bättre, effektivare lösningar., 

andra nya medarbetare som kan lösa problem på andra sätt. 

Det är intressant att se vad medarbetarna på Capital Goods har svarat på frågan angående vad som 

anses vara den viktigaste motivationskällan vid utförandet av deras arbete. Många av svaren 

bekräftar det som intervjurespondenterna tidigare berättat om angående motivation. Vissa av 

enkätrespondenterna valde att inte ange något svar till den här frågan vilket medför att endast 57 av 

svaren redovisas här, resterande 12 lämnade med andra ord ett blankt svar på denna fråga. 

Vad anser du är den viktigaste motivationskällan för dig i ditt arbete? 

Inre motivation Instrumentell motivation Interaktiv motivation 

Frihet och ansvar En uppriktig uppskattning 

från ledningen med bra 

ingångslöner samt en bra 

löneutveckling 

Skratt! 

Många bollar i luften! Lön Mina medarbetare 

Jobbet ska vara fritt, roligt, 

intressant, lagom svårt och 

innebära frihet under ansvar 

Tydliga karriärvägar Arbetskamraterna 

Att kunden är nöjd med det 

den köpt och anser den väl 

fungerande och väl testad. 

Arbetsuppgifter, lön, 

arbetskamrater 

Arbetskamraterna 

Möjlighet att påverka 

arbetssituationen 

Lön i förhållande till 

prestation 

Team 

Målet att få en fungerande 

produkt 

 Bra chef 

Att kunna genomföra ett 

projekt i taget, inte hundra 

som det är i dag. 

 Framgång 

Att driva utveckling av mitt 

arbetsområde 

 Att man trivs 

Utveckla en produkt på 

bondens villkor. 

 Engagerad arbetsgrupp 

Intressanta uppgifter samt tid 

och möjlighet att kunna 

genomföra dem på ett bra sätt. 

 Vara en del i ett Teamwork som 

kämpar mot ett mål! 

Att utfört arbete känns 

betydelsefullt och har mening 

 Humor 

Stimulerande  Framgång 

Att få lära sig nya saker, 

bredda sin kompetens. 

 Kunden = lantbrukaren 

Mindre processarbete med 

rapportering och möten samt 

 Tydlig ledning (skulle vara) 
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mer empowerment och 

inflytande. 

Resultat  Bra stämning/arbetskamrater 

och tydliga mål 

Utveckla ny teknik  Positiv återkoppling (från chef, 

kunder & kollegor) 

Spännande arbetsuppgifter  Intressanta och utvecklande 

arbetsuppgifter 

Kreativitet  Delaktighet 

Möjlighet till fördjupning och 

bra samarbete 

 Erkänsla från chef och 

arbetskamrater 

Utveckling genom förändring 

och kreativt skapande 

(tekniskt) 

  

Kreativitet   

Positiv respons från 

organisationen internt och 

externt på väl utfört arbete 

  

Bidra till en bättre värld 

genom att lösa tekniska 

problem 

  

Att det behöver göras, att jag 

har rätt verktyg att göra det, 

att det är 

kompetenskrävande. 

  

Samhörighet. Kompetens att 

utföra arbetet. 

  

Intressanta arbetsuppgifter   

Balans mellan ansvar och 

befogenhet 

  

Återkoppling och utveckling   

Uppskattning, Stimulerande 

uppgifter och ”Frihet” 

  

Utmaningar   

Tydliga mål som kan kopplas 

till vardagens jobb 

  

Utmaningar + känslan att 

göra något nyttigt 

  

Kollegor, Lära sig ny 

teknologi/tekniker, Se 

resultatet användas i fält + 

feedback 

  

 

Källa: Enkätundersökning Capital Goods, DeLaval, utförd mellan 16 och 29 maj 2011.  
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Enkätundersökningen visade att hela 63,8 procent av medarbetarna på Capital Goods motiveras av 

Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. 23,2 procent skulle motiveras av att få ersättning i 

form av flexiblare arbetsvillkor. Högre del rörlig ersättning var mindre intressant då endast 8,7 

procent valde detta alternativ. Kollektiva ersättningar var endast intressant för 4,3 procent av 

medarbetarna.   

Figur 7 Vad skulle motivera dig ytterligare i ditt arbete? Källa: Enkätundersökning Capital Goods, 
DeLaval, utförd mellan 16 och 29 maj 2011. 

 
Hur kan prestationen på Capital Goods öka? 

Att medarbetare ska prestera mer är ledningens huvudansvar, men hur det ska gå till är ytterst 

individuellt anser respondent 2. Ett sätt är att lära sig att prioritera, allt kan inte vara lika viktigt jämt. 

Respondent 2 & 4 påvisar att det är viktigt att arbeta med gruppens frustrationer och ett sätt att 

avhjälpa det är att göra varje utvecklingsteam självbestämmande. Det respondenterna menar är att 

medarbetarna kommer att känna att de kan påverka resultatet och dess egen arbetssituation. 

Prestationen i arbetet anser respondent 4 är vad som egentligen driver en tekniker, vilket enligt 

respondenten är vilken teknik medarbetarna får jobba med. Respondenten påvisar även att 

medarbetarna på hennes avdelning redan presterar bra eftersom medarbetarna kan se en tydlig 

koppling till det de arbetar med till slutkunden. Det finns en förståelse för att den produkt de 

utvecklar och arbetar med förbättrar och underlättar slutkundens vardagliga arbete. Respondenten 

tillägger att medarbetare väljer DeLaval som arbetsplats efter företagets vision, som står för en 

passion för lantbruk där kopplingen mellan teknik och människa är A och O. Vi förändrar en bondes 

liv och underlättar det vardagliga arbetet vilket är en motivationsfaktor. Medarbetarna kan relatera 

till slutkunden menar respondent 4. 
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6. Analys  
I avsnittet presenteras en koppling mellan sekundär och primärdata i form av en analys. För att 

tydliggöra är analysen uppdelad i de två problemformuleringarna som är angivna i kapitel 1 men 

även i mindre rubriker som anger vad stycket angår. 

Varför har medarbetarna på Capital Goods, DeLaval svårt att uppnå 

sina utsatta mål på deras balanserade styrkort? 

Capital Goods är en forsknings- och utvecklingsintensiv avdelning 

Capital Goods är en avdelning som i grund och botten skiljer sig från de övriga avdelningar inom 

DeLaval vad gäller sättet att arbeta. Avdelningen är i hög grad forsknings- och utvecklingsintensivt 

vilket medför att det är svårt att hitta lämpliga mätetal för avdelningen. Det balanserade styrkortet 

fungerar väl i de övriga delarna i organisationen men på Capital Goods är det inte tillämpbart på 

samma sätt. Det är medarbetarna på avdelningen som får lida för detta då de med största 

sannolikhet arbetar lika mycket som övriga medarbetare på DeLaval men inte får ta del av lika andel 

bonus.  

Flera faktorer påverkar arbetet med de balanserade styrkorten 

Varför medarbetarna på Capital Goods, DeLaval har svårt att uppnå sina utsatta mål på deras 

balanserade styrkort påverkas av flera faktorer som vi ser det. Exempelvis otydliga mål, för få 

återkopplingar, felaktigt uppsatta mål och missvisande mål.  I litteraturen framhävs att de 

balanserade styrkorten inte bara handlar om olika mål och mått. Ax, Johansson & Kullvén (2007) 

skriver att de balanserade styrkortet är mer en metodik för att skapa en medveten strategi inom 

ekonomisk styrning. Wu, Lin & Chang (2010) påpekar även i sin artikel att de balanserade styrkortet 

fokuserar mer på att utvärdera prestationssystemet än att endast bedöma ett finansiellt index. 

DeLavals arbete med balanserade styrkort innefattar en enhetsbonus som innebär att alla anställda 

på företaget beroende på prestation, max kan få åtta procent i rörlig ersättning. I det balanserade 

styrkortet är de åtta procenten uppdelat i två lika delar där fyra procent baseras på hur bra företaget 

går över lag (koncernmål) och där resterande fyra procenten är uppdelat på arbetsgruppen 

(gruppmål). 

De mål som är uppsatta i det balanserade styrkortet för respondenterna, bryts ner till gruppmål för 

att på så sätt kunna mäta medarbetarnas måluppfyllelser. De uppsatta målen ser annorlunda ut från 

avdelning till avdelning och från arbetsgrupp till arbetsgrupp.  En respondent hävdar vidare att som 

chef och då denne är tillräckligt slipad kan han/hon bryta ned målen tillräckligt mycket, endast för att 

fokusera på de uppsatta målen och på så sätt uppnå större andel rörlig ersättning. I de fallen kan 

cheferna stirra sig blinda på sin egen avdelning och ett ”vi och dem” tänk uppstår inom företagets 

egna avdelningar. Respondenten som vi talade med hävdade dock att hans avdelning aldrig skulle 

kunna agera på det sättet. Även om det kan vara en bidragande orsak till att måluppfyllelsen är låg 

på Capital Goods så anser vi att det finns andra faktorer som är mer dominerande.  

Sliwczýnsky (2011) skriver att perspektiven i det balanserade styrkorten omvandlas till värden av 

åtgärder, måluppfyllelser och nödvändiga aktiviteter samt att det balanserade styrkortet är en 
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strategi som ligger till grund för företagets allmänna strategi. DeLavals arbete med balanserade 

styrkort är i enlighet med teorin. Dock anser vi att det finns en indikation i att enhetsbonusen endast 

är till som en säkerhet för DeLaval, detta då personalchefen beskrivit att den rörliga ersättningen är 

ett komplement till den fasta lönen som medarbetarna har och då bonusens storlek speglas i 

företagets resultat. Företagets strategi i arbetet med balanserade styrkorten är detsamma över hela 

organisationen. Den strategi som DeLaval arbetar efter är, som vi ser det, är att kunna vara flexibel 

vid fluktuationer på marknaden. Om företaget går bra får medarbetarna större andel bonus och om 

det går sämre så får medarbetarna mindre andel bonus, detta medför att DeLaval i lågkonjunktur kan 

bevara befintlig personal längre än om den rörliga ersättningen vart en fast ersättning. Vår 

uppfattning är att DeLavals arbete med rörliga ersättningar präglas av fler faktorer än enbart 

motivationsperspektivet. Det finns ett ekonomiskt incitament för DeLaval att använda sig av 

enhetsbonusen då företaget i längden tjänar på belöningssystemet. För alla företaget är det överlag 

svårt att sänka löner. I lågkonjunkturer kan detta vara ett nödvändigt ont, hur svårt det än är, men 

med hjälp av belöningssystemet så sänks lönen med automatik. Vi tror att det var den vinsten 

DeLaval främst eftersträvade och att motivationen av de anställda endast kom som en bieffekt.  

Medarbetarnas lojalitet till företaget 

Att mäta en medarbetares prestation utgår ifrån agentteorin. Karni (2007) beskriver i korthet att 

medarbetarens prestation mäts genom företagets resultat. Sevenius (2007) påvisar att denna teori 

bygger på ett själviskt antagande om att både anställare och anställda vill maximera sin nytta. En av 

respondenterna hävdade att dennes personal såg mer till företagets bästa än till sina egna intressen. 

Personalen i respondentens grupp åsidosatte måluppfyllelsen i de balanserade styrkorten och gick 

därmed miste om den rörliga ersättningen för att de anställda (kortsiktigt) värderade DeLavals 

intressen högre än sina egna.  Respondenten menade att detta agerande från medarbetarnas sida 

bidrog i slutändan till ett starkare företag. Från agentteorin har vi lärt oss att så sällan är fallet. 

Forsberg (2004) skriver att egenintresset inom principal agentteori innebär att anställda kan använda 

företagets tillgångar för att skapa egennytta. Det vi vill belysa är att den anställde nyttomaximerar 

och ser sällan till företagets bästa i första hand. Respondentens utsaga påvisar att så inte är fallet på 

Capital Goods, men respondenten menar även att om företaget växer sig starkare så får de anställda 

senare ändå ta del av detta i någon form av belöning. Ur ett agentteoriperspektiv kan detta ses som 

olika former av strategier från den anställdes sida. Den enskilde medarbetaren nyttomaximerar 

antigen kortsiktigt eller så är medarbetaren av tron att om han/hon gör sitt bästa för företaget och 

ställer sitt egenintresse åt sidan på kort sikt så ligger det ändå i hans/hennes intresse att göra sitt 

bästa på lång sikt för att senare få ta del av fördelarna. Medarbetarna är därmed mer benägna att 

utforma användbara kvalitetssäkrade produkter än att maximera sin egen bonus utifrån de felaktigt 

uppsatta målen.  

I fråga om engagemang för sitt arbete svarade hela 77 procent av medarbetarna på Capital Goods i 

enkätundersökningen att de var mycket engagerade i sitt arbete. 20 procent var måttligt engagerade 

och endast 3 procent svarade att de var lite engagerade i sitt arbete. Detta resultat bekräftar det 

intervjurespondenterna talat om anseende agentteoriperspektivet. Medarbetarna på Capital Goods 

upplever sig vara engagerade i sitt arbete och det är i samklang med vad respondenterna har talat 

om angående lojalitet mot kunderna och att medarbetarna sätter företagets intresse i första 
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rummet. Det är med andra ord inte engagemanget som ”haltar” i fråga om varför medarbetarna har 

så svårt att nå upp till målen utsatta i de balanserade styrkorten.  

En respondent påvisar att avdelningen Capital Goods använder svåra mätetal så som kvaliteten. Om 

ett kvalitetsärende skulle mätas, exempelvis i att ha så få kvalitetsärenden som möjligt, kan det bidra 

till att ärendet inte rapporteras vilket i slutändan skulle påverka företaget negativ och utgöra ett 

hinder för fortsatt utveckling påvisar en respondent. Även vi anser att detta kan vara ett hinder, där 

medarbetare utnyttjar möjligheten till att uppnå större måluppfyllelse och större andel bonus. Vi 

anser att agentteorin kan kopplas till denna utsaga där hotet av egenintresse är en faktor till att inte 

mäta kvalitet på detta vis. Det är enligt vår uppfattning en medveten strategi från ledningen att se till 

att egenintresset inte tar över. En annan fara som respondenten framför är om ett mätetal innebär 

att så många ärenden som möjligt ska hinnas med kan det medföra att medarbetarna inte anser att 

det är viktigt. Detta är alltså enligt respondentens uppfattning även i denna utsaga tal om ett hot mot 

egenintresset. Där vikten i arbetet med kvalité blir åsidosatt och där medarbetarna ser detta som ett 

arbete som ska göras så snabbt som möjligt för att kunna uppnå så stor andel bonus som möjligt.  

Verksamhetsstyrning på Capital Goods – ledningens roll 

Bolagsstyrning sägs fylla fler funktioner än att endast se till företagets finansiering. Funktioner såsom 

aktieägarnas främsta mål, maximal avkastning på investeringar, eller mer långsiktiga mål, att skapa 

nytta för samhället genom att verka för en effektiv och beständig marknad (Sevenius 2007). I tidigare 

forskning påvisas även att verksamhetsstyrning skiljer sig beroende på organisation. Johanson & 

Skoog (2007) beskriver verksamhetsstyrning som ett manöverorgan för att kunna påverka rörelsen 

eller arbetet med hjälp av olika strategiska och operativa mål och mått som skapar en väl preciserad 

styrning. De balanserade styrkorten syftar till att finna en balans mellan det traditionella finansiella 

perspektivet och det icke finansiella perspektivet samt en balans mellan det förflutna, nuet och 

framtiden.  

I Sliwczýnskys artikel (2007) skildras hur en operativ styrning är ett instrument som syftar till att 

omsätta en strategi till handling och där behovet av systematisk analys speglas av påverkan av 

antagna metoder och scenarier. Flera respondenter betonade att mätetalen på de balanserade 

styrkorten var missvisande och svåra att överhuvudtaget mäta. En respondent berättade om sina 

utvecklingsprojekt som kunde ta flera år att färdigställa. Respondenten menade att i de fallen är det 

väldigt svårt att använda ett balanserat styrkort, som endast sträcker sig över ett år, som 

mätinstrument. Respondentens utvecklingsprojekt kunde även försenas. Att skicka ut en produkt på 

marknaden som inte var helt okej bara för att nå måluppfyllelsen på det balanserade styrkortet, 

skulle ändå slå tillbaka på honom/henne senare då mätetalet på kvaliteten redovisades. Denna 

argumentation sträcker sig över flera budgetår vilket då bidrar till att det är i stort sett omöjligt för 

deras avdelning att nå upp till målen.  Här är ett tydligt exempel på hur mätetalen på det balanserade 

styrkorten inte fungerar i praktiken.  De anställda nonchalerar de uppsatta målen för de vet att de är 

dels orimliga att nå upp till dels så är balanserade styrkorten missvisande i sig och omöjliga att 

planera sitt arbete utefter.  

Vi anser att eftersom Capital Goods är så forsknings- och utvecklingsintensivt så är det svårt att hitta 

mätetal som är tillämpbara på den här avdelningen. Deras arbete är för komplext för att hitta 

lämpliga mätetal.  Capital Goods har varken försäljningssiffror eller produktionstal att mäta samt att 
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de forskar på nya och utvecklar befintliga produkter. Under arbetets gång har vi funderat över 

lämpligheten att ens tillämpa det balanserade styrkortet på den här avdelningen. Vi har fått 

uppfattningen att det är centralt styrt och att hela bolaget ska använda sig av balanserade styrkort, 

vare sig det passar deras sätt att arbeta eller inte. En respondent ansåg att det balanserade 

styrkorten är ett bra styrinstrument men att det balanserade styrkorten på DeLaval, Capital Goods, 

bör vara mer flexibla. Målen som är uppsatta i de balanserade styrkorten ansåg han/hon skulle kunna 

korrigeras allt eftersom året fortlöpte, istället för att vara fastställda för ett år framåt som de är idag.  

Enligt Sliwczýnsky (2011) behöver perspektiven inte behandlas som någon fast ram utan bör vara 

flexibla, de ska ligga till grund för att balansera mål med logisk analys. Vi anser att önskemålet med 

flexiblare mål är en god tanke. Dock anser vi även att målen som är uppsatta för avdelningen från 

början bör följas i stora drag, men när det exempelvis gäller utvecklingsprojekt och då detta mäts kan 

det vara bra att kunna korrigera målen allt eftersom. Detta också för att på så sätt kunna mäta en 

mer rättvisande bild av måluppfyllelsen då ett utvecklingsprojekt exempelvis kan dra ut på tiden. 

Teorin beskriver en flexibilitet i perspektiven, de torde inte omöjligt att skapa en flexibilitet i de 

uppsatta målen också. En respondent efterlyste ett helt annat bonussystem som skulle fördela 

bonusbeloppet mer enhetligt över alla anställda. Gick det bra för hela företaget skulle alla få ta del av 

det oberoende av vilken avdelning man arbetade på.  

Återkopplingen till de balanserade styrkorten 

Flera respondenter menar att medarbetarna har svårt att se sitt eget arbete återspeglat i bonusen. 

Kopplingen till vad som görs på avdelningen, det dagliga arbetet, och vad resultatet blir i slutändan är 

därmed för svag. Vi tror att detta är en viktig faktor till varför Capital Goods har svårt att nå upp till 

måluppfyllelsen. Flera respondenter hävdade vidare att målen utformades högre upp i 

organisationen vilket var negativt för avdelningen. Om den enskilde medarbetaren fick vara med och 

tycka till om hur målen skulle se ut torde även måluppfyllelsegraden te sig annorlunda menar de. 

Olve & Samuelsson (2008) refererar till Schou (1991) som beskriver i sin avhandling angående 

ingenjörers arbetsmotivation att motivation är beroende av flertalet faktorer hos individen och i den 

specifika arbetssituationen och att detta är något som ledningen måste ta hänsyn till i utvecklandet 

av belöningssystem. Med detta sagt så anser vi att ledningen på DeLaval bör se över hur det 

balanserade styrkortet fungerar på Capital Goods. Många respondenter hävdade att de inte kände 

sig delaktiga i diskussionen vid tillfällen då målen i de balanserade styrkorten skulle sättas upp. Olve 

& Samuelsson (2008) skriver i sin bok att om medarbetarna är med och sätter upp egna mål så blir de 

målen mer stimulerande och mer bindande än om målen skulle vara uppsatta av någon annan. 

Måtten och målen ska diskuteras i sitt sammanhang och med personer som ska styra sitt agerande av 

dem och inte bara spegla strategin och vara praktiskt genomförbara. Skulle målen sättas upp via en 

dialog med medarbetarna skulle man komma ifrån problemen med otydliga mål och felaktigt 

uppsatta mål.  

En annan respondent spinner vidare på samma ämne och menar att de enskilda målen borde brytas 

ned till individnivå där var och en fick vara med och sätta sina egna mål. Vi anser att detta borde vara 

lämpligt på en avdelning som denna där det är svårt att hitta lämpliga mätetal. Två respondenter 

påvisade även att de i många av utvecklingsprojekten samarbetar med utomstående. Vid dessa 
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tillfällen kan det bli problem med tidsförseningar och deadlines på grund av samarbetspartnern, 

detta är yttre faktorer som deras avdelningar inte kan påverka.    

Enkätrespondenterna bekräftar det som intervjurespondenterna berättat om vad gäller 

svårigheterna att nå upp till målen i de balanserade styrkorten. Endast 26 procent av de tillfrågade 

svarade att målen var rimliga, en siffra som vi anser vara alldeles för låg. För att dra nytta av de 

balanserade styrkorten är det av högsta vikt att målen anses vara rimliga av de som ska arbeta 

utefter dem. Resterande svaren i enkätundersökningen var någorlunda jämnt fördelade på 

svarsalternativen Målen är otydliga, Målen är svåruppnåeliga, Målen upplevs som ointressanta i det 

arbete jag utför och Återkoppling till målen sker för sällan/för sent. Vi anser att det är alldeles för 

många av medarbetarna som anser att det finns en problematik med målen i de balanserade 

styrkorten. Vilket av alternativen de valt, otydlighet, svåruppnåelighet, ointressanta eller 

återkoppling sker för sent/för sällan i fråga om målen spelar inte så stor roll, att svaren är så jämnt 

fördelade på de olika alternativen anser vi tyder på att det finns flera olika former av problematik. 

Det går inte att peka på ett preciserat problem. I vår enkätundersökning kunde man endast välja ett 

alternativ men om möjlighet hade getts hade medarbetarna med största sannolikhet valt flera 

alternativ.   

Vad motiverar medarbetarna på Capital Goods till att uppnå målen som 

är uppsatta på de balanserade styrkorten? 

Att motivera en ingejör 

En respondent beskriver att personalen på Capital Goods inte motiveras av rörliga ersättningar 

primärt. På Capital Goods tas alla beslut av ledningen, stora som små. Beslut som egentligen kan 

fattas av medarbetarna måste upp i hierarkin för att fastställas. Detta kan vara ett tecken på att 

”ledningen” på DeLaval inte litar på sina medarbetare menar en respondent. Detta antagande kan 

enligt teorin som Sarens & Abdolmohammadi (2011) tar upp bero på att ledningen inte litar på om 

medarbetarna agerar utifrån företagets intresse eller inte. Vi anser att det är viktigt för 

medarbetarna på Capital Goods att känna sig delaktiga i arbetet som utförs. Denna delaktighet kan 

bidra till en ökad motivation och till ett mer stimulerande arbete.  

Enkätundersökningen visade att hela 63,8 procent av medarbetarna på Capital Goods motiveras av 

stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Det är även i led med vad respondenterna uttryckt i 

intervjuerna. Det är därmed tydligt att medarbetarna på Capital Goods motiveras av fler incitament 

än endast monetära. 23,2 procent skulle motiveras av att få ersättning i form av flexiblare 

arbetsvillkor. Högre del rörlig ersättning var mindre intressant då endast 8,7 procent valde detta 

alternativ. Olve & Samuelsson skriver att för ingenjörer så är monetära belöningar sekundärt medan 

intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är det primära för denna grupp. Det är högst subjektivt 

vad individen motiveras av, det går med andra ord inte att förvänta sig att materiella belöningar är 

lika med motivation. Hög motivation uppstår när medarbetaren har intressanta arbetsuppgifter, när 

det finns ett belöningssystem som de facto upplevs belönande, när det finns utvecklingsmöjligheter 

och när medarbetaren kan identifiera sig med företaget och dess mål. Kollektiva ersättningar var 

endast intressant för 4,3 procent av medarbetarna. Vi anser att det var intressant att medarbetarna 

på Capital Goods själva svarar att den rörliga delen av ersättningen för utfört arbete inte är av högsta 
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vikt. Detta resonemang går även i led med vad Alvesson & Svenningsson (2007) skriver angående den 

inre motivationen. Det centrala är medarbetarnas behov på Capital Goods och inneboende 

drivkrafter där utvecklade aktiviteter och tillfredsställelse betonas. Medarbetaren vill göra något för 

att aktiviteten i sig är belönande nog. 

Även Macintosh (1995)  skriver om faran för att frånse medarbetarnas intressen samt nämns faran 

för att ledningen tillgodoser sitt egenintresse. Det parterna är rädda för menar Macintosh (1995) är 

information som döljs, adverse selection. Faran med det att ledningen frånser medarbetarna intresse 

skriver Eisenhardt (1989) kan vara att ledningen inte har samma insikt i arbetet som utförs, alltså 

ledningen och medarbetarna har inte samma kunskaper om arbetet som utförs. Det hela anser vi 

handlar om att våga lita på varandra samt att hålla en öppen kommunikation. Vi anser att personalen 

på Capital Goods har en sådan hög utbildning (då flertalet är ingenjörer) att de möjligen vet bättre än 

ledningen i vissa arbetsfrågor.  Respondenternas utsagor kan kopplas till agentteorin som belyser 

olika hinder mellan ledning och medarbetare.  

Motivationens drivkrafter 

Att införa en högre del rörlig ersättning är något flera respondenter motsätter sig då de anser att 

ersättningen inte skulle motivera medarbetarna att arbeta ”hårdare”. Att istället kunna påverka sitt 

arbete väger tyngre än pengar och så är en rörlig ersättning inte någon motivation till att komma till 

arbetet. Alveson & Svenningsson (2007)  skriver att prestationsbaserade löner brukar ses som ett av 

de viktigaste incitamenten för styrning av medarbetare. Då Capital Goods arbetare består av 

ingenjörer som har en relativt bra fast lön kan även vi förstå att den rörliga delen av ersättning inte är 

det som motiverar medarbetarna att arbeta. Flera respondenter belyser återigen vikten i att 

avdelningen behöver vara självbestämmande. Det skulle enligt deras uppfattning resultera i att 

medarbetarna känner att de kan påverka företagets resultat med dess egen arbetssituation. Vi tror 

att mer ansvarsfrihet på avdelningen vore något att ta till vara på. Det skulle kunna ge medarbetarna 

ett stimulerande arbete som de kan påverka. Att få styra över vissa delar i sitt arbete kan även bidra 

till ett mer effektivare arbetssätt så som vi ser det. Även Schou (1991) skriver att belöningar till 

ingenjörer som är monetära är sekundärt medan intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är det 

primära för denna grupp. En respondent påpekar att den rörliga ersättningen inte är någon 

bidragande faktor till att byta arbetsgivare. Detta uttalande kan vi koppla mot vad Schou skriver i sin 

avhandling om det är högst subjektivt vad individen motiveras av, det går med andra ord inte att 

förvänta sig att materiella belöningar är lika med motivation.  

En drivkraft där utvecklande aktiviteter och tillfredställelser för individens behov beskrivs av Alveson 

& Svenningsson (2007) som den inre motivationen. Lee, Magini & Kim (2011) påvisar även att flexibla 

arbetstider leder till ökad trivsel på arbetsplatsen och med flexibla arbetsdagar skapas ett högre 

engagemang, en hängivenhet till arbetet som utförs.  Enligt en respondent kan en motivationshöjare 

vara längre flexramar. Så som det ser ut idag finns det generösa regler för flextid på Capital Goods 

men respondenten påvisar möjlighet att kunna arbeta hemifrån skulle uppskattas av personalen. 

Dock anser respondenten att det optimala är att arbeta på avdelningen för att på så sätt kunna 

ventilera tankar och åsikter mellan varandra. Att detta skulle vara en motivationshöjare anser vi är 

allt beroende på medarbetaren i fråga. Vissa personer skulle ta till vara på tillfället att få arbeta 

hemifrån medan andra möjligtvis kan komma att få det lite svårare. Vi anser att på en sådan 
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avdelning som Capital Goods, där forskning och utveckling ligger som fokus, kan det komma att vara 

svårt att inte kunna prata igenom tankar kring arbetet med arbetsgruppen.  

Att motivera personalen handlar enligt Alveson & Svenningsson (2007) i grunden om att attrahera 

och behålla personal, stimulera sina medarbetare att utveckla sin förmåga och framförallt att 

motivera medarbetarna till anstränga sig för att göra ett bra arbete. En respondent påvisar även att 

ny kompetens i arbetsgruppen kan skapa möjligheter till bättre, effektivare lösningar. Att få in ny 

kompetens i arbetsgruppen är som att få nytt blod in i systemet anser vi. Det kan både skapa bättre 

lösningar på problem men enligt vår mening kan det även bidra till att befintlig personal motiveras 

till att arbeta. Medarbetare enligt vår uppfattning motiveras av en förnyelse.  

Olve & Samuelsson (2008) skriver att motivation är beroende av flera olika faktorer så som 

arbetsklimat, ledarskap och utvecklingsförhållanden men även faktorer hos individen och i den 

specifika arbetssituationen. En respondent anser att det är ledningens ansvar att få medarbetarna att 

prestera mer samt att prestation är beroende på individen i fråga. Att prestera mera menar 

respondenten kan göras om Capital Goods lär sig att prioritera arbetet. Fokus bör läggas på rätt saker 

vid rätt tillfälle, allt kan inte vara lika viktigt jämt. Att prioritera rätt saker är i de flesta fall 

effektivitetshöjande och vi håller med respondenterna om deras uttalande om att allt inte kan vara 

lika viktigt jämt. Att en tekniker motiveras till att prestera mer i sitt arbeta är beroende på vilken 

teknik denne får arbeta med anser en respondent. Vår uppfattning är att individens genuina intresse 

för teknik inte speglas i monetära belöningar. Att arbeta med teknik anser vi inte är ett alldagligt 

arbete, alltså för att vara tekniker bör individen också vara teknisk, vilket alla individer inte är. Vår 

uppfattning är att en tekniker som får arbeta med ”roliga” och stimulerande tekniker är en större 

prestationshöjare och motivationsfaktor än att kunna få en andel bonus. Då en sådan medarbetare 

får använda sina kunskaper och då medarbetaren får klia sig i huvudet anser vi kan genera mer än 

monetära belöningar. Olve & Samuelsson (2008) skriver även att varje enskilt företag måste välja det 

belöningssystem som passar deras verksamhet bäst. I detta fall anser vi att DeLaval bär se över det 

belöningssystem som finns på Capital Goods. Att medarbetarna på Capital Goods också kan se en 

tydlig koppling mellan deras utvecklade produkter och slutkund kan vara en prestationshöjare och 

motivationsfaktor enligt en respondent. En förståelse finns för den produkt de utvecklar och arbetar 

med förbättringar som underlättar slutkundens vardagliga arbete. Olve & Samuelssom (2008) belyser 

att Schou i sin avhandling påvisar att det finns en korrelation av motivationsnivå mellan vad 

medarbetarna vill ha ut av sitt arbete och vad arbetet i praktiken erbjuder.    

Återkopplingen till de balanserade styrkorten 

En annan motivationsfaktor kopplat till det balanserade styrkortet anser samtliga respondenter är 

återkopplingen under årets gång. Det som framkom i intervjuerna var att återkoppling skedde två 

gånger per år, varav ett utvecklingssamtal. En respondent efterlyser fler återkopplingstillfällen och 

även tillfällen där spontana samtal kan komma på fråga. En återkoppling anser vi är en källa till hur 

målen i de balanserade styrkorten efterlevs. Om medarbetarna inte har någon chans till återkoppling 

kan det bidra till att målen blir allt oklara och på så vis svåruppnåeliga. Olve & Samuelsson (2008) 

skriver att återkopplingen till det balanserade styrkortet är av högsta vikt. Författarna påvisar också 

att ledningens visade intresse för det balanserade styrkortet återspeglas i medarbetarnas intresse för 

de balanserade styrkorten. Vi anser för att kunna stärka högre grad av måluppfyllelse krävs fler 
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återkopplingar där frågor kan ställas angående målen, och där personalen får möjligheten att 

tydliggöra vad de kan åstadkomma föra att nå upp till större andel bonus. En diskussion om utfallen i 

de balanserade styrkorten beskriver Olve & Samuelsson (2008) som ett hjälpmedel för att bevara 

intresset för dem. Vi anser att respondentens utsaga om efterlysning av fler återkopplingstillfällen är 

i enlighet med den givna teorin. Fler tillfällen till diskussion angående vad som behövs till en bättre 

måluppfyllelse anser vi skulle kunna hjälpa Capital Goods till att tydliggöra målen.  
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7. Slutsats  
Syftet med studien är att förstå varför medarbetarna på avdelningen Capital Goods, DeLaval, trots 

rörlig ersättning som motivationshöjare, har svårt att uppnå de mål som är uppsatta i deras 

balanserade styrkort. Syftet är vidare att komma med förbättringsförslag till ledningen om hur de 

ytterligare kan motivera sina medarbetare.  

Varför har medarbetarna svårt att nå upp till målen? 

 Medarbetare värderar DeLavals intressen högre än deras egna; 

En orsak till att medarbetarna på Capital Goods, DeLaval inte når upp till lika stor måluppfyllelse som 

övriga avdelningar på DeLaval är att medarbetarna värderar företagets intresse högre än deras egna 

intressen, i denna fråga spelar den rörliga ersättningen mindre roll. Det vill säga att medarbetarna på 

Capital Goods värderar kvalitet i sitt arbete högre än den andel bonus de kan uppnå, därmed kan 

man konstatera att medarbetarna på DeLaval motiveras av andra incitament än endast de monetära. 

 Missvisande mål och felaktigt uppsatta mål; 

Målen på avdelningen Capital Goods är svåra att fastställa då avdelningen är forsknings- och 

utvecklingsinriktad. Då projekt kan löpa över flera budgetår samt då det balanserade styrkortets mål 

mäts över endast ett år, skapas missvisande mål. Vid utgången av budgetåret, är projekt, i de flesta 

fall, inte är färdigställda, det betyder inte att projektet är misslyckat. 

 I och med att ett mätetal på Capital Goods är kvalitet och ett annat är förmågan att passa en 

”deadline” så tvingas medarbetarna välja mellan vilket mål som är det viktigaste. Kvalitet är viktigt 

för DeLavals framtid, då företaget utvecklar nya produkter som ska fortleva i en längre tid på 

marknaden. En yrkesstolthet hos ingenjörerna på Capital Goods, DeLaval är ytterligare en orsak till 

problemet missvisande och felaktigt uppsatta mål. Det eftersom yrkesgruppen är benägna att arbeta 

fram ”bra” produkter som ska vara brukbara för slutkund en längre tid framöver. Kopplingen mellan 

produktens kvalitet och slutkundens nöjdhet är det som driver ingenjörerna på Capital Goods. 

 Orimliga mål och missvisande mätetal; 

Målen som är uppsatta för avdelning är orimliga då mätetalen är missvisande. Missvisande mätetal, 

som inte kan mätas på ett rättvisande sätt, medför orimliga mål. På Capital Goods är detta problem 

märkbart, då avdelningen hela tiden måste välja mellan kvalitet eller att passa en ”deadline”. 

Dessutom återkommer vi till det faktum att projekten ofta löper över flera år medan det balanserade 

styrkortet ligger till grund för ett år i taget. 

 Få återkopplingar; 

På Capital Goods har medarbetare svårt att se kopplingen från handling till högre måluppfyllelse. Då 

medarbetare har svårt att se kopplingen mellan handling och resultat är det viktigt med frekventa 

återkopplingar för att utvärdera om strävan efter högre måluppfyllelse uppnås . Återkopplingar som 

fokuserar på att precisera målet för medarbetaren och där medarbetaren kan ställa frågor om vad 

som bör göras för att uppnå högre uppfyllelsegrad är av högsta vikt.   
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Som kan utläsas ovan så går de flesta orsakerna hand i hand med varandra. Missvisande mätetal, 

som inte kan mätas på ett rättvisande sätt, medför orimliga mål. Att arbeta med fler återkopplingar 

under året kan vara positivt om målen då tydliggörs, men om mätetalen är missvisande och/eller 

orimliga så åtgärdas problemet knappast med fler återkopplingar. 

Förbättringsförslag 

Återkoppling   

Det största problemet, som vi ser det, är att arbetet med balanserade styrkort på DeLaval må passa 

de flesta avdelningar men det passar inte alla. Vi föreslår ledningen gör en djupgående analys av vad 

det egentligen är som bör mätas på Capital Goods. Medarbetarna efterlyser mer tydliga, rimliga och 

korrekt angivna mål med fler återkopplingar under året för att lyckas med måluppfyllelse graden i de 

balanserade styrkorten. 

En mer frekvent återkoppling till måluppfyllelsen bidrar till att de balanserade styrkorten blir mer 

relevanta för medarbetarna och genom att diskutera utfallet i dem så behåller man intresset för 

dem. Ledningens visade intresse för det balanserade styrkortet återspeglas i medarbetarnas intresse 

för dem, det verkar finnas ett behov av detta på Capital Goods då flera respondenter har hävdat att 

återkopplingen är svag.  

Tätare uppföljningar skulle även bidra till att tydligheten i målen ökar anser vi. Det kan vara så att det 

behövs tätare uppföljningar av målen på Capital Goods än på övriga avdelningar på DeLaval men det 

måste ses som en anpassning till hur och vad de olika avdelningarna arbetar med. Avdelningarna är 

inte likvärdiga utan arbetar på olika sätt och efter olika förutsättningar. 

Ansvarsfördelning 

Det är viktigt för medarbetare att känna sig behövda i företaget men samtidigt viktigt för företaget 

att bevara kompetent personal. Genom att tilldela mer ansvar, längre ner i organisationen, skapas en 

tillfredställelse för arbetet hos medarbetarna. Medarbetarna kommer att känna sig mer delaktiga 

och en känsla att kunna påverka sin arbetssituation skapas.  

Vi föreslår att inför varje nytt balanserat styrkort så bör ledningen på DeLaval tillfråga varje enskild 

medarbetare om deras uppfattning av rimlighet och tydlighet i de uppsatta målen i det balanserade 

styrkort som de ska arbeta utefter. Här finns en god möjlighet för DeLaval att genom att diskutera 

frågan gemensamt kväva otydligheter och missförstånd i sin linda och samtidigt få medarbetaren 

mer engagerad i att uppnå målen. 

Motivationsfaktorer 

Ett förslag till förbättring av bonussystemet är att se till de olika avdelningarnas motivationsfaktorer. 

DeLaval bör i högre utsträckning undersöka vad de olika avdelningarna motiveras av. På Capital 

Goods, som domineras av ingenjörer, kan vi i vår undersökning utläsa att medarbetarna motiveras av 

andra faktorer än monetära belöningar. För oss är det tydligt att medarbetarna på Capital Goods 

motiveras av utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter samt genom tilldelning av större ansvar, 

dessa åtgärder för att motivera medarbetarna till att prestera maximalt behöver inte vara kostsamt 

för företaget, snarare tvärtom. Små åtgärder som i slutändan ger resultat. 
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Andra incitament 

Ur ett mer långsiktigt perspektiv föreslår vi en annan form av bonusmätning. En form av 

bonusprogram, där alla får ta del lika mycket av bonusen. Nackdelen med de balanserade styrkorten 

väger tyngre än fördelarna på ett företag som DeLaval. De balanserade styrkorten är effektiva i 

organisationer där mål är enkla att mäta. I företaget DeLaval fungerar balanserade styrkorten på 

övriga avdelningar men inte på avdelningen Capital Goods, då avdelningens uppsatta mål är klart 

otydliga och missvisande.  

Då arbetet som presteras på Capital Goods speglas i den andel bonus som tilldelas, kan vi konstatera 

att andelen bonus för denna grupp måste anses vara felaktig. Vi ser en orimlighet i att medarbetarna 

på Capital Goods skulle arbeta ”sämre” än övriga avdelningar. Förmodligen presterar medarbetarna 

lika bra som övriga, men i och med att mätetalen i de balanserade styrkorten inte är anpassade för 

deras avdelning så får medarbetarna lida för det i form av lägre andel rörlig ersättning.  

För en mer rättvisande bild anser vi att ett annat bonussystem bör införlivas. Förslagsvis ett 

bonussystem som speglas av hela företagets resultat. I de fall hela företaget presterat över förväntan 

ska bonus tilldelas lika, över alla i organisationen.  

7.1 Forskningsbidrag 

Studien har resulterat i många intressanta slutsatser som både är intressanta för företaget DeLaval 

och andra forsknings och utvecklingsgrupper. Att användningen av balanserade styrkort inte passa 

alla verksamheter är vad uppsatsen resulterat i. Studien visar även på att forsknings- och 

utvecklingsgrupper även motiveras av andra faktorer än monetära, så som stimulerande 

arbetsuppgifter och mer ansvarstagande.  

Vidare studier 

Då Delavals arbete med balanserade styrkort i praktiken inte fungerar anser vi att det finns andra 

mer lämpliga belöningssystem för företaget DeLaval. Det vore intressant att forska vidare på 

företaget DeLaval och då för att utreda vilka alternativa belöningssystem som skulle vara lämpliga, 

dessa studier skulle kunna omfatta hela företaget istället för endast en avdelning. I vår studie har vi 

inte analyserat vilka belöningssystem som skulle vara lämpliga utan mer konstaterat att det finns 

alternativ som skulle passa bättre.  

För studier utanför DeLaval så vore det intressant att ur ett ingenjörsperspektiv forska vidare på vilka 

motivationsfaktorer som är dominerande för just den arbetsgruppen. Vi har i vår studie påvisat att 

monetära belöningar ofta inte är det som är den självklara drivkraften, vi har även kommit fram till 

alternativa motivationsfaktorer, men det vore intressant att göra en mer djupgående undersökning 

av denna fråga.  

Ytterligare ett tänkbart studieobjekt är en mer djupgående forskning om i vilka verksamheter 

balanserade styrkort passar. Eftersom vi i studien konstaterat att balanserade styrkort inte passar 

avdelningar som är forsknings och utvecklingsinriktade.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuer Capital Goods - “Att driva utveckling och framsteg i 

mjölkproduktion” 

 

1. Kan du kort redogöra för vad ni arbetar med på Capital Goods och hur ni är organiserade?  

2. Kan du berätta lite om dig själv och vilken roll du har i företaget?  

3. Hur ser den typiske medarbetaren på Capital Goods ut? Lön, civilstånd, kön, ålder, utbildning. 

Definiera gruppen så långt det går. Vilka löneförmåner har de i dagsläget utöver den rörliga 

ersättningen? 

4. Kan du beskriva företagskulturen på DeLaval? 

5. Hur ser ert arbete med balanserade styrkort ut?  

6. Vi har fått information om att måluppfyllelsen på er avdelning avviker från övriga avdelningar på 

DeLaval. Vad tror du detta beror på? 

7. Hur ser du på tydligheten i de uppsatta målen? 

8. Hur ser du på rimligheten i de uppsatta målen? 

9. Hur ser du på kopplingen mellan handling och resultat? 

10. På vilket sätt tror du att de anställd kan förbättra sin prestation? 

11. Hur skulle en högre rörlig ersättning motivera personalen? Vilken annan form av belöning tror du 

skulle motivera dina anställda? (Fritid, pensionsavsättningar, dagisverksamhet, annan löneförmån)  

12. Hur ofta sker återkoppling till de anställda ang. måluppfyllelsen på de balanserade styrkorten? 

13. Tror du de anställda skulle motiveras mer av att ha fler återkopplingar?  

14. Hur tror du man kan förbättra arbetet med de balanserade styrkorten för att nå en högre 

måluppfyllelse? 

15. Hur har måluppfyllelsegraden förändrats efter införandet av belöningssystemet och balanserade 

styrkort? 

 

Avslutande kommentarer? 
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Bilaga 2. DeLavals Organisationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karin Ersson-Ekstam (2009-04-19) 
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Bilaga 3.  Exempel på ett balanserat styrkort 
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Bilaga 4. Frågor till enkätundersökningen 

Motivation 

Denna enkätundersökning syftar till att undersöka hur enhetsbonus/rörlig ersättning och arbetet 

med de balanserade styrkorten upplevs som motivationskälla av medarbetarna på Capital Goods, 

DeLaval. Den tar endast ett par minuter att fylla i. Tack på förhand för Er medverkan. 

Hur engagerad är du i ditt arbete? Välj det alternativ som passar bäst. 

Mycket 

Måttligt 

Lite 

Vad skulle motivera dig ytterligare i ditt arbete? Välj det alternativ som stämmer in bäst. 

Högre del rörlig ersättning 

Ersättning i form av flexiblare arbetsvillkor som exempelvis en extra semestervecka. 

Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter 

Annan ersättning som gynnar arbetsgruppen 

Vad är din syn på de mål som sätts upp på de balanserade styrkorten? Välj det alternativ som 

stämmer in bäst. 

Målen är rimliga 

Målen är svåruppnåeliga 

Återkoppling sker för sällan/för sent 

Målen är otydliga 

Målen upplevs ointressanta i det arbete jag utför 

Vad anser du är den viktigaste motivationskällan för dig i ditt arbete. Namnge en källa till 

motivation. 

 


