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�������: Kunskapssamhället är här vilket innebär att den dominerande
resursen i allt fler företag är personalen. Hushållning med mänskliga
resurser har blivit en central frågeställning. Modeller har utvecklats för att
lyfta fram det mänskliga kapitalet och synliggöra satsningar på personalen.
En ny trend är att allt fler företag börjat mäta sitt humankapital.

���	�: Syftet med denna uppsats är att analysera i vilket syfte företag utför
humankapitalmätningar. Vi avser även generera idéer för att skapa bättre
förutsättningar och möjligheter att bedriva effektivt arbete med
humankapitalmätningar.

�����������: I uppsatsen behandlas inte de redovisningstekniska
problem som uppstår vid redovisning av personal. Vi diskuterar heller inte
vilka värderingar som kan läggas i begreppet mänskliga resurser.

 ����������: Primärdata har samlats in genom intervjuer på tre företag.
Sekundärdata har utgjorts av väletablerad litteratur inom vårt ämnes- och
vetenskapsområde, det vill säga böcker, facklitteratur och
informationsmaterial.

!���
	�	"�Det finns två syften med humankapitalmätningar. Det primära
syftet är utifrån ett ledningsperspektiv där mätningarna skall leda till
kostnadsbesparingar, effektivare användning av företagets resurser samt
ökad produktivitet. Det sekundära är att skapa bättre arbetsmiljö för de
anställda. För ett effektivt arbete måste mer fokus läggas på arbete med
åtgärder, ledarskapet och delaktighet bland de anställda.

�����"� Humankapitalmätningar, humankapital, personalekonomi,
personalmätningar, kunskapskapital och icke-finansiell information
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Under hösten 1998 fick vi kontakt med Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Det visade sig att de skulle driva ett
projekt med namnet ”Ett friskt arbetsliv”. Projektet var tänkt att bidra till
att hälsofrågor i näringslivet förs upp på en strategisk beslutsnivå i
företagen och visa att god hälsa för medarbetare är lönsamt för företagen.
Vi såg här en chans att få medverka i ett spännande projekt där både
forskare och representanter från näringslivet skulle deltaga.

Vårt bidrag till projektet blev denna magisteruppsats som behandlar
humankapitalmätningar. Uppsatsen har skrivits helt oberoende av IVA. Vi
har emellertid medverkat på olika seminarier vilket har varit både givande
och intressant. Studien hade försvårats betydligt om vi inte fått det
hjälpsamma bemötande av alla vi har varit i kontakt med. Vi vill därför
tacka alla som har ställt upp med intervjutid och annan information.

Ett stort tack vill vi också rikta till vår eminenta handledare vid Linköpings
Universitet Magnus Vik som har varit till stor hjälp under hela arbetet. Ett
tack även till Fredrik Tell som har kommit med givande synpunkter under
terminens seminarier.

Under arbetet med den här magisteruppsatsen har vi fått upp ögonen för
betydelsen av ett väl fungerande humankapital. Vi hoppas att Du som
läsare finner uppsatsen intressant och vi önskar härmed god läsning.

Linköping 2 juni 1999

Annika Emblad och Christer Karlsson
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I detta kapitel skildrar vi bakgrunden till det teoretiska problem som är
utgångspunkten för denna magisteruppsats. Bakgrunden övergår sedan till
en problemdiskussion och mynnar ut i uppsatsens syfte.

�
�� ��	����

 traditionell företagsekonomi har, för såväl privat som offentligt
driven verksamhet, i huvudsak ingått att ta ställning till investeringar, drift
och underhåll av anläggningar, maskiner och processer. Vanligtvis har
motsvarande ställningstaganden inte skett i samma utsträckning när det
gäller den resurs som utgörs av anställda i företagen (Ds 1991:45). På
senare tid har emellertid intresset ökat av att se på anställda ur ett vidare
företagsekonomiskt perspektiv (Gröjer & Johanson, 1996). Omfattande
forskning har skett kring den långsiktiga lönsamheten för företag att satsa
mer resurser på personalen. Det skrivs dagligen i media om negativ stress,
utbrändhet, för stor arbetsbelastning och om människor som "går in i
väggen". Ledningar inom företag och förvaltningar har blivit mer
uppmärksamma på vad kostnader för hög sjukfrånvaro och
personalomsättning innebär och vikten av att bättre ta till vara och utveckla
enskilda människors resurser i arbetet. Även från samhällets sida har
stigande kostnader för förtidspensionering, långtidssjukskrivningar och
arbetsskador uppmärksammats (Ds 1991:45).

I dagens företag är det inte längre tillverkningsprocesser som skapar de
största förädlingsvärdena, utan processer som utnyttjar, omvandlar och
överför kunskap. Den dominerande resursen i dessa kunskapsintensiva
verksamheter är personalen, vilket medför att hushållning med mänskliga
resurser har blivit en central frågeställning. Ord som personalekonomi,
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kunskapsföretag och intellektuellt kapital har tillkommit i vårt språk för att
bättre beskriva människornas betydelse för verksamheten. Begrepp som
den osynliga balansräkningen, personalekonomisk kalkylering och mjuka
nyckeltal har också tillkommit, men inte bara för att påvisa människors
betydelse utan också för att beskriva betydelsen av osynliga resurser i
allmänhet. Troligtvis har dessa nya begrepp tillkommit därför att de
osynliga resurserna ökat i betydelse. Trots detta iordningställs sällan
beslutsunderlag i form av kalkyler inför investeringar i till exempel
rekrytering, utbildning eller arbetsmiljö. Resursen personal, eller
investeringar i personal, finns inte med i företagets balansräkning.
Personalkostnader åskådliggörs dåligt i resultaträkningen (Johanson &
Johrén, 1993). Enligt Norberg (1992) finns hos många företag ett behov av
att komplettera den traditionella redovisningen med information om
personalresurser samt hur personalen, och därmed även företaget, mår.
Intresset av att i anslutning till årsredovisningen kunna redovisa exempelvis
effekter och konsekvenser av olika personalinsatser och investeringar har
ökat. Det är inte bara företagsekonomer som står för det intresset, även
ägare och investerare har börjat få upp ögonen för vikten av den här sortens
frågor (ibid). Johanson & Johrén (1993) presenterar en modell för att visa
hur en investering i personalen kan medföra effekter som ger företaget
ökad effektivitet i form av minskade kostnader. Modellen är tänkt att
illustrera sambanden mellan, och därmed öka intresset för,
personalinvesteringar vars effekter många gånger är kvantifierbara.

#���� &"�Tänkbara effekter av utbildning på arbetsresultatet, Källa: Johanson & Johrén

(1993)

Lägre personal-
omsättning

Lägre frånvaro

Bättre kvalitet

Ökad kvantitet

Ökad effektivitet
Färre fel

Mindre övertid  &
 Lägre Personalbehov

Ökad försäljning
 & produktion

 
.

Korttidsfrånvaro

Färre arbetsskador,
belastningsskador etc.

Långtidsfrånvaro

0LQVNDGH

NRVWQDGHU�I|U

NRQWUROOHU�

MXVWHULQJDU�

UHNODPDWLRQHU

HW�FHWHUD�

0LQVNDGH

NRVWQDGHU�I|U

NRQWUROOHU�

MXVWHULQJDU�

UHNODPDWLRQHU

HW�FHWHUD�Satsningar
på

utbildning

Satsningar
på

utbildning
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Kunskapssamhället är här vilket leder till att hårda tillgångar, som
finansiella resurser och produktionskapacitet, inte är de enda
förutsättningarna för framgång. Vad som ökar i betydelse för företag idag
är förmågan att skapa värde för sina kunder, att göra det bättre än sina
konkurrenter samt att göra det på ett effektivt sätt. En konsekvens av detta
är att traditionella resultat- och balansräkningar inte längre räcker till.
Dessa måste kompletteras med styrsystem för faktorer som anses skapa
goda resultat, bland annat kompetens, kvalitet och lojalitet. Det handlar om
att införskaffa kunskap om vad som bidrar till detta och hur ett sådant
underlag kan medverka till ett kontinuerligt förändringsarbete. Fler företag
genomför därför regelbundna mätningar där bland annat humankapitalet
ingår. Tanken bakom mätningarna är att humankapitalet fastställer
organisationens och medarbetarnas förmåga att tillsammans skapa värde
och effektivitet (Sifo Research and Consulting, MIA).

Då allt fler företag bedriver kunskapsintensiv verksamhet håller ett nytt
synsätt på att växa fram, att redovisa företagets dolda resurser. En stor del
av dessa resurser utgörs av personalen, det vill säga företagets
humankapital. En hypotes är att vi arbetar med det som är synligt, inte med
det som är osynligt. Om vi bättre kan synliggöra personalfrågor, ökar
sannolikheten för åtgärd, det vill säga satsningar på personalen (Gröjer,
1989 ur SOU 1990:49). Den nya trenden att redovisa humankapital, och de
många modeller som utvecklats av företag för att lyfta fram det mänskliga
kapitalet i organisationen, kan vara ett sätt att synliggöra satsningar på
personalen (Lohmann, 1997). Det finns dock de som anser att uppställning
av personal i komplement till balansräkningen samt redovisning av
intellektuellt kapital grundar sig på subjektiva bedömningar gjorda inom
företaget. Det går även att diskutera det relevanta i detta sätt att redovisa
personal samt om det fyller något internt syfte. Vissa företag har fått stor
publicitet och uppmärksamhet för deras sätt att redovisa sin personalstyrka.

�
�� �����������������	

Flera forskare har presenterat åtskilliga bevis som styrker att
personalekonomiska åtgärder, såsom utbildning, bättre arbetsmiljö,
friskvård och ökad delaktighet bland de anställda på lång sikt ger företag
ökad ekonomisk effektivitet. Trots detta synes intresset från näringslivet
svalt. I artikeln "God arbetsmiljö är en bra investering" ur tidningen
Arbetarskydd (1998) beskrivs situationen för företagsledare som svår och
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att det krävs starkare bevis för att investeringar i personal och medarbetare
är lönsamma. Det är idag oklart vilka incitament som får företagen att göra
dessa satsningar, samt vilka institutionella förutsättningar som gör att vissa
företag ligger mycket längre fram än andra. En anledning till varför
företagsledningar inte satsar mer på personalekonomiska åtgärder är
svårigheten att synliggöra dessa utåt på ett effektivt sätt. Då många
satsningar som görs är inomorganisatoriska har de hittills inte kunnat
redovisas till aktieägare och investerare på ett tillfredsställande sätt (Gröjer,
1993).

Allt fler företag har börjat mäta sitt humankapital. Anledningarna till detta
kan vara många. De modeller för mätning av humankapital som utvecklats
och används kan fungera som hjälpmedel för att på ett bättre sätt ta tillvara
personalens kunskap och kompetens. De kan också fungera som ett sätt för
företaget att marknadsföra sig utåt och bidra till att företaget får ett gott
rykte som arbetsgivare. Frågan är om mätningarna ses som en del i
ledningens styrverktyg eller om de görs av omtanke om medarbetarna. Alla
organisationer ser inte likadana ut och har rimligtvis inte samma
förutsättningar för att utföra humankapitalmätningar. Att arbetet med dessa
mätningar skall fungera ställer sannolikt stora krav på företag och dess
anställda. Arbetet är troligtvis en omfattande process som förutsätter att
vissa faktorer uppfylls. Hur kan detta underlättas och vad krävs för att
humankapitalmätningar skall fungera effektivt?

�
�� �����

Syftet med denna uppsats är att analysera i vilket syfte företag utför
humankapitalmätningar. Vi avser även generera idéer för att skapa bättre
förutsättningar och möjligheter att bedriva effektivt arbete med
humankapitalmätningar.

�
�� ��	�������	��

Vi har valt att inte behandla de redovisningstekniska problem som uppstår
vid redovisning av personal djupare än vad som framgår i referensramen. I
kapitel tre diskuteras definitionen av personalekonomi, det vill säga
hushållning med mänskliga resurser. Vad som skall betecknas mänskliga
resurser och vilka värderingar som kan läggas i ett sådant begrepp är något
vi inte diskuterar i uppsatsen. Vi anser emellertid att det är viktigt att som
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forskare ha ett kritiskt förhållningssätt till värdering av människor och till
vilken grad man kan, och bör, sätta prislappar på mänskligt beteende.
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(A.A.Milne, Nalle Puh)

n uppsats som denna gör anspråk på att vara vetenskaplig och
forskningsnära. Detta är två begrepp som ofta är tätt förknippade med
varandra. Enligt Mårtensson & Nilstun (1988) innebär forskning ett
systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer. I
sökandet efter denna kunskap gör vi, medvetet eller omedvetet, vissa
grundantaganden om den verklighet vi lever i. Dessa kan vara antaganden
om vad som finns, om vad som inte finns och så vidare. Det är med hjälp
av dessa antaganden som vi bygger upp ett förhållningssätt till den värld
och verklighet som vi befinner oss i och som ger oss vägledning för hur vi
skall handla (ibid).

För att de forskningsresultat som framkommer skall kunna motiveras är det
viktigt att klart och tydligt beskriva de grundläggande antaganden vi som
forskare gör samt klargöra sammanhanget i vilket arbetet skett. På så sätt
låter vi de uppfattningar vi har med oss sedan tidigare bli uttalade (Gilje &
Grimen, 1992). I detta kapitel försöker vi därför återge, formulera och
diskutera de övergripande och grundläggande teorier och värderingar som
påverkat oss under arbetets gång. Genom att här redovisa de förutsättningar
som legat till grund för våra ställningstaganden önskar vi skapa ökad
förståelse för vårt arbete.

�
�� ������� ��	���$�"%�����	�����

En viktig skillnad mellan vetenskaplig kunskap och andra former av
kunskap är sättet den samlas in på. Holme & Solvang (1997) menar att
skillnaden bland annat består i de metodiska redskap som används i
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forskningen. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) skiljer sig vetenskapande från
andra försök att förklara och förstå världen på så sätt att den skapar en
relation både mellan observationer och erfarenheter i verkligheten, och
mellan observationer och idéer. Arbnor & Bjerke (1994) anser vidare att
forskaren skall ha ett metodiskt tillvägagångssätt samt respekt för det
undersökta området.

Inom vetenskapsfilosofin finns olika åsikter om vad som kan betraktas som
vetenskap och vilka metoder som är acceptabla (Molander, 1988). Enligt
Ödman (1994) finns det två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning
bör bedrivas. Dessa två huvudinriktningar benämns hermeneutik och
positivism och de ställs ofta i motsatsförhållande till varandra. Den
grundläggande skillnaden mellan dessa två ytterligheter är definitionen av
vetenskaplig kunskap. Ödman (1994) menar dock att de flesta forskare
omfattas av båda dessa inriktningar.

�
�
�� &�����������!"�����������

Med hermeneutik avses tolkningslära, det grekiska verbet ����������
betyder just tolka och översätta. Hermeneutiken kan definieras som en
studie av vad förståelse är och hur forskare bör gå tillväga för att uppnå
förståelse. Ett av hermeneutikens huvudteman har från grunden varit att
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med
helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Enligt Wiedersheim-Paul &
Eriksson (1991) kan ordet hermeneutik översättas med tolkningskonst.
Författarna menar vidare att i begreppet hermeneutik ligger inbyggda
värderingar som omöjliggör en åtskillnad av fakta- och värdeomdömen.
Hermeneutiken bygger på antagandet att människan per definition är
subjektiv, vilket innebär att varje individ har sin egen tolkning och
uppfattning av fenomen runt omkring henne.

I motsats till hermeneutiken står det positivistiska tänkandet, där forskaren
betraktas som ett instrument som skall söka efter den enda rådande
sanningen. Termen positivism har kommit att användas som ett namn på
företrädare för ett hårt traditionellt vetenskapsideal med en stark betoning
på mätbarhet, kvantitativa metoder och misstro mot alla mjukdata
(Mårtensson & Nilstun, 1988). Positivismen strävar efter att förklara
verkligheten i allmängiltiga abstraktioner och anser att distans och
opartiskhet är förutsättningar för vetenskapliga framsteg. Denna ståndpunkt
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innebär att forskarens egna åsikter måste hållas åtskilda från fakta
(Andersen, 1994). En central del inom positivismen anses vara
lagbundenheten, vilket innebär att tydliga kausala samband skall sökas.
Positivismen strävar således efter praktisk användbarhet som alltid skall
kunna bevisas genom olika lagbundna samband (Molander, 1988).

�
�
�� �%���������� ��	�� ��� ����

Det kan vara svårt, och ibland även olämpligt, att placera in sig själv i ett
förutbestämt vetenskapligt fack. Det blir därför mer relevant att diskutera
ett vetenskapligt perspektiv relaterat till det problemområde som behandlas.
När personalekonomi studeras och behandlas kan det uppstå problem i och
med de olika synsätt utifrån vilka man kan se på personal och ekonomi.
Här skall påpekas att personalekonomi är vanlig företagsekonomi där de
beräknade variablerna är kopplade till personal. Det är i grunden samma
metoder och beräkningar som i traditionell företagsekonomi.

Vårt syfte är att analysera och generera idéer utifrån ett problemområde,
därför tycker vi det är av större vikt att vi förhåller oss på ett tolkande och
förstående plan. Då hermeneutiken är inriktad på och särskilt lämpad för att
avslöja komplexa meningssammanhang, anser vi det lämpligt att förhålla
oss till och använda oss av det hermeneutiska synsättet. Därmed inte sagt
att vi utger oss för att vara renodlade hermeneutiker. Delar av vårt
resonemang om personalekonomiska åtgärders lönsamhet bygger på
premissen om kalkylens objektivitet. Vi tror att det många gånger går att
fånga företeelser i siffror och att kalkyler på ett relativt objektivt sätt kan
spegla verkligheten. Vi är medvetna om att både ord och siffror kan ha
symboliska funktioner, och att det är de sistnämnda, siffrorna, som har
störst auktoritet och som utnyttjas mest inom ekonomin (Hällsten, 1997).
Ändå anser vi att den lagbundenhet som positivismen beskriver inte alltid
gäller när beslut skall fattas med siffror som underlag. Vi anser istället att
samhällsvetenskapen, som även innefattar företagsekonomi, är mer
beroende av ett samspel mellan olika individer. En människas beslut
påverkas av många olika faktorer och är inte alltid rationella. Beslut
påverkas även av tidpunkten då det fattas, vilket gör det svårt att dra
generella slutsatser om samband och lagbundenhet. Detta innebär, enligt
vår mening, att ett hermeneutiskt synsätt i kombination med en del
positivistiska inslag är mest lämpligt för vår undersökning.
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Att vara helt objektiv tror vi är omöjligt eftersom det innebär att inför varje
ny situation agera på ett sätt som inte har den minsta relation till tidigare
erfarenheter. Människan kan inte, anser vi, helt avskärma sig från tidigare
referenser som erhållits under livets gång och samtidigt ha tillgång till all
information. Enligt Rosing (1993) kan forskarens värderingar ses som
något positivt då de ger en målsättning, någonting att sträva efter. Vidare
menar Rosing (1993) att vetenskapens objektivitet inte bygger på
värderingsfrihet utan på det faktum att forskaren måste följa fasta regler när
hypoteser testas. Detta medför att andra forskare kan kontrollera vad han
gjort så att undersökningen kan upprepas och kritiskt granskas.

Enligt hermeneutiken ses allt utifrån olika aspekter, människan kan aldrig
ställa sig utanför sig själv när verkligheten studeras. Ödman (1994) menar
att det inte går att placera sig i en position utanför sitt liv, föreställningar
och bemödanden. Tolkning och förståelse påverkas alltid av att människan
är en historisk varelse. Det är här viktigt att poängtera att vi har fostrats
inom den företagsekonomiska teorivärlden. Detta medför att vi betraktar
vårt problem utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, vilket med all
säkerhet har påverkat problemformuleringen, undersökningens
genomförande och de slutsatser som dragits.

Arbnor & Bjerke (1994) beskriver människan som en subjektiv varelse som
i sitt medvetande formar en bild av hur hon tror att verkligheten är, för att
sedan söka efter saker i sin omgivning som passar in i denna föreställning.
Författarna menar att människor som är av en viss åsikt tenderar att söka
sig till likasinnade för att utbyta erfarenheter och att all information som
motsäger individens föreställningar på ett enkelt sätt filtreras bort. Vårt
arbete bygger till stor del på att tolka människors uppfattningar och
handlande. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att människors beteende
till viss del styrs av grundläggande värderingar och normer som finns i
samhället hon lever i. I vårt fall gäller det framför allt att ta hänsyn till den
organisation människan befinner sig i och vad företaget har för bakgrund
och värderingar. Vi är medvetna om att de företag vi undersökt har olika
förutsättningar för att arbeta med humankapitalmätningar.

Resultaten i denna uppsats kan komma att präglas av subjektiva
bedömningar som vi  omedvetet bär med oss. Med hänsyn till det anser vi
att det inte är helt rätt att prata om objektivitet. Vi vill samtidigt framhålla
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att det inte innebär att vår uppsats är helt subjektiv. Det objektiva ligger i
�� vi undersöker samt att vi sakligt och öppet presenterar resultatet. Vi har
till uppgift att skildra vårt material så klart och tydligt som möjligt för att
läsaren själv skall kunna tolka resultatet och bilda sig en egen uppfattning.

�
�� #����

�$��	�%�	�	������"����������	�&��	�'�
(A.A. Milne, I-or)

Att inneha kunskaper i metod kan ses som ett redskap för att uppnå de
målsättningar man har med forskning och olika undersökningar (Holme
och Solvang, 1997). Detta redskap är således till för att underlätta att lösa
det aktuella problemet och komma fram till ny kunskap. För att skapa en
trovärdighet för vårt arbete anser vi det vara viktigt att ge läsaren en inblick
i de medvetna vägval som gjorts. Val av metod präglar forskarens sätt att
angripa och förhålla sig till problematiken (Arbnor & Bjerke, 1994).
Innebörden av metoddelen är hur vi har använt oss av teorier i vårt sätt att
genomföra studien.

�
�
�� )������������!"���������������������

�(�������
��������	�����������������������������	������'�
(Hermes ur Holme & Solvang, 1997)

I allmänhet skiljs det mellan två olika metodiska angreppssätt inom
samhällsvetenskapen, kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme &
Solvang, 1997). I vissa situationer kan den kvalitativa metoden utgöra den
dörr som behövs för att komma vidare. Detta innebär dock inte att en
kvalitativ metod är den enda dörr som finns för att kunna komma fram till
en bättre förståelse av samhället (ibid).

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som studeras skall
göras mätbart så att resultaten kan presenteras numeriskt. Vi har inriktat oss
på det andra angreppssättet, den kvalitativa metoden. Dess utgångspunkt är
istället att varje företeelse består av en unik kombination av kvaliteter eller
egenskaper och att den därför inte kan mätas eller vägas (Andersen, 1994).
Det centrala blir därför att få en djupare förståelse av det studerade
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problemet. Detta uppnås i huvudsak genom att samla in information om
svarspersonernas (intervjuobjektens) upplevelser av problemet i syfte att få
en så god helhetsbild som möjligt (Arbnor & Bjerke, 1994). Då vårt syfte
med uppsatsen är att generera idéer för att skapa bättre förutsättningar för
att bedriva arbete med humankapitalmätningar, är vi intresserade av att
tolka intervjuobjektens upplevelser av det studerade området. Därav fann vi
det naturligt att använda oss av kvalitativ metod.

�
�
�� *�������������!"����������

En förutsättning för att forskningsresultat skall kunna förklara faktiska
förhållanden är att de fakta som observeras är pålitliga, det vill säga att
resultatet blir ungefär detsamma när fenomen studeras på olika sätt eller av
annan forskare (Andersen, 1994).  Resultatet av vår undersökning kommer
aldrig helt att kunna upprepas av andra forskare då empirin till stor del
bygger på ett samarbete mellan våra respondenter, deras erfarenheter och
oss. Vi anser det därför viktigt att vara medveten om att snedvridning av
information förekommer och att det kan påverka det vi gör. Att påvisa att
resultatet är falskt eller sant blir därför svårt. Däremot kan vi redovisa hur
vi gått till väga och vara noga med hur vi införskaffar och kvalitetssäkrar
data.

�
�
�� �����������������������

�&		����	��������
�������	����������������
�������������������������
�"����������
�����������	������	��'�

(Popper, 1997:110)

Två viktiga metoder eller angreppssätt som är väl etablerade inom den
vetenskapliga teorin för att samla in och utveckla kunskaper är induktion
och deduktion (Andersen, 1994). Induktion kan ses som upptäcktens väg av
företeelsen som skall studeras. Deduktion är mer inriktad på att bevisa och
förklara ett fenomen utifrån givna teorier och förutsättningar. Enligt
Andersen (1994) innebär deduktion att det finns säkra begreppssamband
som antingen har karaktären av analytiska uttalanden eller av logiska
härledningar. Induktion däremot går ut på att fakta samlas in med hjälp av
olika hjälpmedel för att klargöra samband mellan redan kända begrepp.
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Vi har funnit att en kombination av dessa två angreppssätt är att föredra,
det vill säga vad Andersen (1994) benämner abduktion. Vårt arbete med
uppsatsen inleddes med studier av de teorier vi fann relevanta till
bakgrunden av vårt problem samt olika författares åsikter kring ämnet
personalekonomi. Vi önskade därmed förklara ämnet, samt hur vårt
problemområde uppkommit, utifrån fastställda teorier. Dessa teorier har
format vår referensram. Detta menar vi vara den deduktiva delen av vårt
arbete utifrån vilken vi har härlett problemet. Nästa steg i arbetet har skett
utifrån ett mer induktivt tillvägagångssätt. Vi samlade in empiri och med
den som utgångspunkt analyserade vi och drog slutsatser. Då
referensramen till stor del syftat till att härleda oss fram till problemet, görs
i analysen inte lika många kopplingar till dess teorier som vore fallet om vi
haft en mer renodlat deduktiv ansats. Vi menar att induktion kräver mycket
kreativitet då forskaren kan ses som en upptäckare, samtidigt som vi anser
att en teori inte kan ses som fullständig om den inte har studerats och
förklarats. På detta sätt har en kombination av de två angreppssätten präglat
vårt arbete med uppsatsen.

�
�� +�����	�	%�	�����

Utbudet av företag som mäter humankapital och som har ett någorlunda
etablerat tillvägagångssätt är inte särskilt stort. Detta medförde att urvalet
av fallföretag var tämligen begränsat. Det val som ändå gjordes präglades
av vår vilja att ha tre företag från olika branscher, miljöer och med skilda
verksamheter. Vi hade även önskemål om att företagen skulle använda sig
av en grundmodell utarbetad av Sifo Research and Consulting1.
Anledningen till detta är att modellen är etablerad och används av flera
företag. Med en gemensam utgångsmodell underlättas en relevant
jämförelse företagen emellan då mätningarna följer samma mönster. Valet
av företag blev därmed FöreningsSparbanken, Telia AB och Microsoft AB.
Samtliga företag använder sig av Sifos modell, dessutom verkar de inom en
föränderlig omgivning där konkurrensen blir allt hårdare och möjligheten
att hitta kompetent personal försvåras. Fallföretagen är till största grad
beroende av den kunskap som finns inom organisationen och har insett
vikten av att utveckla och bevara den inom företaget. De är alla betydande
kunskapsintensiva tjänsteföretag där det görs stora satsningar på mätningar
av humankapitalet.

                                          
1 Grundmodellen förklaras i början av empirikapitlet.
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Den data som samlats in har varit både sekundär och primär. Vår
sekundärdata har utgjorts av väletablerad litteratur inom vårt ämnes- och
vetenskapsområde, det vill säga böcker, tidsskrifter, informationsmaterial
med mera. Primärdatan har i huvudsak samlats in genom intervjuer på
fallföretagen. Vi har också diskuterat ämnet  med olika forskare dels på
universitetet och dels ute i landet. Kontakt har även tagits med journalister
insatta i ämnet.

�
�
�� ������(�����!"�������(�����

Då uppsatsen syftar till att analysera i vilket syfte företag utför
humankapitalmätningar,  föll det sig naturligt att genomföra intervjuer. För
att skapa en så bra helhetsbild som möjligt önskade vi intervjua dels
personer ur ledningen och dels ansvariga för, och väl insatta i, den här
typen av mätning. Vi ville även intervjua fackliga representanter för de
anställda samt en eller flera medarbetare. Både inom Telia och
FöreningsSparbanken fick vi intervjutider med personer inom de olika
områdena. På Telia utfördes fyra intervjuer med totalt sju personer dels på
huvudkontoret i Farsta och dels på ett Telia Nära kontor i Jönköping. Då
intervjuobjekten hade olika positioner på skilda nivåer inom företaget,
lyckades vi skapa oss en relativt bra helhetsbild av det studerade området.
FöreningsSparbanken ställde också upp med flera intervjuer i både
Stockholm och Linköping. Vi utförde även där totalt fyra intervjuer,
sammanlagt fyra personer. Detta gav också en relativt bra helhetsbild
eftersom människor från olika nivåer och verksamhetsområden
intervjuades. På Microsoft var det betydligt svårare att få tillgång till
personal att intervjua. Vi fick träffa ansvarig för mätningen på Microsoft
men sedan ansågs ingen mer ha tid. Någon facklig representant finns inte
på företaget varför den möjligheten utgick omedelbart. Vi ville emellertid
höra medarbetarnas åsikter varav vi utförde två telefonintervjuer med
anställda på Microsoft.

Vi använde oss av en framtagen intervjumall (se bilaga 1) som var
utformad efter vad som görs, hur det görs och varför det görs samt
medarbetarnas åsikter. Den följdes emellertid inte alltid utan valet av frågor
anpassades efter vem det var vi intervjuade. Mallen innehöll mestadels
öppna svarsalternativ vilket medförde att intervjuerna många gånger var av
samtalskaraktär och möjliggjorde för både oss och respondenten att gå in
på sidospår. För att kvalitetssäkra informationen och undvika
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missuppfattningar bandade vi alla intervjuer. Dessa skrevs ut, bearbetades
och skickades sedan tillbaka till respondenten. Vi kontaktade samtliga för
att kontrollera att de hade fått dokumentet. Några av personerna hörde
emellertid aldrig av sig igen varav vi uppfattade det som om vår
sammanställning var sanningsenlig.

�
�
�� #��������

Vi har i vår undersökning studerat företag som samtliga utgår från en
grundmodell för humankapitalmätningar utarbetad av Sifo Research and
Consulting. Arbetssättet för hur företagen väljer att tillämpa modellen
skiljer sig dock åt. Vi är medvetna om att undersökningen eventuellt skulle
kunnat visa ett annat resultat om något av fallföretagen använt sig av en
annan utgångsmodell än Sifos. Vi menar emellertid att de problem och
svårigheter som uppstår i samband med arbetet kring humankapital är
generella för de flesta företag oberoende av grundmodell.

�
�
�� �������������������

Skrivandet och sammanställandet av uppsatsen kan beskrivas som en
iterativ process. Vi har hoppat mellan de olika avsnitten och kapitlen i
uppsatsen för att i bästa mån få de olika delarna att hänga ihop. Vår
förhoppning är att uppsatsen skall bidra till debatten kring att mäta personal
och näringslivets intresse i satsningar på personalen.
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 referensramen som består av följande tre kapitel beskriver vi bland
annat bakgrunden till personalekonomi och dess utveckling. Vi behandlar
olika teorier om hur arbete med personal kan visa sig lönsamt för företag
samt belyser problem och möjligheter som uppstår i samband med
införandet av begreppet personalekonomisk redovisning. Vi har valt att
likna referensramen vid en tidsaxel där vi tagit utgångspunkt från den
samhällsomvandling som fört oss mot mer kunskapsintensiv verksamhet.
Vi avslutar med att behandla de senaste idéerna kring värdering av personal
och för ett resonemang om vikten av ett väl fungerande humankapital.

#����,"�Disposition av referensram, Källa: egen
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Sverige har till för cirka hundra år sedan varit ett utpräglat
jordbrukssamhälle. I början på 1900-talet startade omvandlingen mot
industrisamhället, som nådde sin kulmen först under 70-talet. Därefter har
ett intåg skett i ett nytt samhälle, ett samhälle som från början kom att
kallas det postindustriella samhället. Begreppet har senare ändrats och
ersatts av andra beteckningar såsom informations-, tjänste- eller
kunskapssamhälle (Söderström & Lindström, 1994).

Den kraftiga samhällsomvandling som skett under 1900-talet har även
kommit att prägla sättet att se på arbetet och dess värde. En författare som
tagit upp de värderingsförändringar som skedde är Zetterberg (1983).
Zetterberg beskriver utvecklingen från ����)������������� (vi arbetar
för att försörja oss), !		���
���������� (vi arbetar för att skaffa oss
materiellt välstånd och framgång) till �����
���������� (vi arbetar för
vår personliga utveckling).

De drivkrafter som ligger bakom en samhällsomvandling kan vara av olika
slag; ekonomiska, tekniska, organisatoriska och politiska. Dessa kan
samspela på ett komplicerat sätt med avseende på exempelvis arbetsvillkor.
Aronsson (1994) skriver att det är samhällets materiella och
kunskapsmässiga tillgångar som i stort sett bestämmer produktionens
former och utveckling. Han menar att en förändrad produktionsprocess
även förändrar arbetsvillkor, arbetsmiljö, hälsa samt människors vardag.
Även drivkrafter såsom demografiska förskjutningar och
värderingsförskjutningar har stort genomslag i en samhällsomvandling.
Enligt Aronsson (1994) har den kapitalistiska välfärdsstaten fått sin
drivkraft av människors vilja och förmåga att ständigt efterfråga fler varor
och tjänster, men att dessa varor, vid en viss samhällelig utvecklingsnivå,
får ett allt lägre marginalvärde. Vidare anser författaren att detta har
bidragit till att själva arbetet, som instrument för att skapa ekonomiska
resurser för behovstillfredsställelse utanför arbetsplatsen, därmed har fått
mindre betydelse. Istället har efterfrågan på kvalitet kommit att riktas mot
själva arbetet och dess innehåll och/eller att hitta egna livsstilar. Arbetet
skulle således generellt minska i betydelse i relation till övriga aktiviteter
medan vikten av att ha ett ���������

	 arbete ökar.

Den samhällsomvandling som skett har även påverkat personalarbetets
inriktning. Damm (1993) har studerat personalarbetets historia från tidigt
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1900-tal ur ett professionsperspektiv. Hon menar att personalarbetet har sitt
ursprung i en socialpolitisk rörelse som så småningom kom att kallas
SAIA2. Denna organisation arbetade bland annat med arbetsledare och
personalkonsulenter i syftet att öka förståelsen för varandras situation. För
människor verksamma inom denna socialpolitiska rörelse var de centrala
tankarna samförstånd och samarbete. Damm (1993) beskriver teologie
doktorn Emilia Fogelklou som en person som kom att bli en andlig ideolog
i denna rörelse. Redan 1936 gjorde Fogelklou uttalanden där hon  jämförde
människor och maskiner på ett sätt som känns igen i dagens
personalekonomiska skrifter:

�#���������������!"��	��������"���������������
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����
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��������'�

(Emilia Fogelklou, 1936, ur Damm, 1993:35)

I takt med en allt större rationalisering i samhället, fick den
personaladministrativa inriktningen ett allt starkare fäste. Personalfolket
kom att kalla sig ������
�������	�	�� för att kunna jämställas med
ekonomiadministratörer. Den personaladministrativa inriktningens
frammarsch ledde emellertid till inre stridigheter med den sociala rörelsen.
I en utredning om personalarbetets utveckling framkom att det existerade
ett motsatsförhållande mellan personaltjänsten och företagsekonomin och
att det således fanns behov av ett nytt språkbruk som kunde överbrygga
motsättningarna (Hällsten, 1997).

Damm (1993) beskriver en vilja att under den här tiden uttrycka personal
som produktionsfaktor i termer av verkningsgrad, räntabilitet och kapacitet,
samt att personalavdelningarna skulle bli rationaliseringskontor för
produktionsfaktorn personal. Målet var att personalfunktionen, likaväl som
företaget som helhet, skulle lyckas säkerställa både produktivitet och
arbetstillfredsställelse. I Damms (1993) nästa epok i personalarbetets
historia ”Personalarbete i företagsledningens tjänst” skildras 80-talets
utveckling i meningen att människan blir den viktigaste konkurrensfaktorn.
Personalarbetet började ses ur ett ledningsperspektiv. För att komplettera
det redan existerande begreppet �������+ gällde det nu för varje

                                          
2 Socialarbetare inom Industri och Affärsvärld, bildades 1922.
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organisation att utveckla sin egen ������
��+ (ibid). Personalarbetet
började utvecklas till begreppet Human Resource Management.

�
�
�� &�����*�����!��#���	�����

Under 70-talet lanserades Human Resource Management (HRM) och fick
framförallt spridning i USA. I Europa fick begreppet relativt snabbt fäste
främst i England. En av de första att använda begreppet HRM var Miles
(Söderström & Lindström, 1994). Han menade att det finns tre olika
uppsättningar av värderingar kring strategier för ledning, organisation och
personalarbete, nämligen ”traditional-”, ”human relation-” och ”human
resource model” (ibid). Enligt Hällsten (1997) ser inte Söderström &
Lindström HRM som isolerat, utan att det har ett nära samband med
samhällets allmänna utveckling samt med nya ledningsfilosofier i
näringsliv och förvaltning. Söderström & Lindström (1994) ger uttryck för
ett synsätt att personalarbetet nästan alltid anses avspegla vad som sker i
omvärlden (Hällsten, 1997).

Human resource management kan sägas bestå av två delar, en hård och en
mjuk. Den förstnämnda är kvantitativ, kalkylerande, affärsinriktad och
rationell. Den hårda HRM jämställer personalen med råvaror, kapital och
energi och inriktar sig på omedelbar avkastning. Den mjuka HRM anses
vara mer långsiktig och lägger vikt vid den potential som utveckling av ny
kompetens, kommunikation, motivation, ledarskap och företagskultur utgör
(Söderström & Lindström, 1994). Författarna beskriver den hårda
versionen som ���������	�����	��, och den mjuka som �����
����"������	��. De menar att HRM å ena sidan kan innebära ett
nytänkande, speciellt när det gäller konstruktiva kombinationer av
ekonomiskt  och humanistiskt tänkande, den mjuka varianten. Å andra
sidan påpekar författarna att HRM lika gärna kan visa sig vara ett
destruktivt instrument med ett allt kortsiktigare ekonomiskt tänkande och
ökade sociala konflikter som följd, det vill säga den hårda HRM.

�
�� ��	��  ��� �������������

Personalekonomi som begrepp skapades av amerikanska författare på
1960-talet och har existerat i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Det finns
idag knappt någon personalchef eller företagsledare som inte känner till,
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eller har kommit i kontakt med, begreppet personalekonomi.
Personalekonomi kan sägas bestå dels av humankapitalteori, som
utvecklats inom nationalekonomin, och dels av redovisning av mänskliga
resurser (human resource accounting) med ursprung i företagsekonomin
(Johanson & Nilson, 1990).

�*�����
���������!�	��	�

��		������

��������������
�����������'�
(Johanson & Nilson, 1990)

Det finns givetvis fler definitioner på vad personalekonomi innebär än
ovanstående exempel. Vilken definition som anses passa bäst beror mycket
på vad som läggs i orden "hushållning" och "mänskliga resurser". Det finns
dessutom även andra benämningar än just begreppet personalekonomi som
syftar på samma sak, som exempel kan nämnas ��"��
� ���������� och
��������	��������. Olika forskare lägger olika vikt och värdering i
begreppet hushållning med mänskliga resurser. Gröjer & Johanson (1996)
menar att personalekonomi avser hushållning med mänskliga resurser på
�		 sätt. Författarna anser att definitionen på personalekonomi är analog
med den om ekonomi i allmänhet, men vad de menar med hushållning och
på rätt sätt går de inte vidare in på. Det gör däremot Johanson & Johrén
(1993), som menar att vad som är hushållning och på rätt sätt är en
värderingsfråga, vilken beror på de mål och avsikter som gäller för
verksamheten. Alla resurser är på något sätt begränsade, oavsett vilka det
gäller. Enligt författarna gäller det därför att satsa på åtgärder som ger bra
resultat på lång sikt.

Aronsson, Björk & Malmquist (1994) anser att personalekonomi är ett
synsätt. Detta synsätt går ut på att personalen tydligt och systematiskt
betraktas som en tillgång för organisationen och hanteras därefter. Detta
innebär att det i organisationen görs beräkningar av värdet på resursen och
hur olika handlingsalternativ påverkar dess värde. Johanson & Nilson
(1992) gör en uppdelning mellan personalekonomi och
personalekonomiska beräkningar. Med personalekonomi menar de, i likhet
med tidigare författare, hushållning med mänskliga resurser. Med
personalekonomiska beräkningar avser de tillämpningar av ekonomiska
beräkningsmetoder på åtgärder eller frågeställningar som gäller mänskliga
resurser. De menar att personalekonomiska beräkningar blir ett medel för
att synliggöra personalekonomi i organisationer. Utifrån vad tidigare
forskare har för värderingar om personalekonomi och vad de lägger i
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begreppet, så verkar den gemensamma nämnaren enligt vår mening vara
hushållning med mänskliga resurser i en organisation.

�
�
�� ���������������������!���	

Personalekonomiska tankegångar har funnits länge. Det var framförallt i
USA som teoribildning och tillämpningsförsök på allvar tog fart.
Redovisningsekonomer utvecklade då modeller för beskrivning av
personalen som en tillgång i balansräkningen. Det utformades även
kalkylmodeller för bland annat beräkning av kostnader för
personalomsättning och sjukfrånvaro (Johanson & Nilson, 1992).
Begreppet personalekonomi utvecklades genom inspirationer från
företagsekonomi, nationalekonomi samt psykologi. Enligt Flamholtz
(1985) kan den historiska utvecklingen inom personalekonomi beskrivas i
fem faser:

Den första fasen omfattar åren 1960-66 då dessa impulser startades och
man blev mer angelägen om det mänskliga kapitalet inom en organisation.
Den andra fasen som sträckte sig fram till 1971 kännetecknades av intensiv
forskning kring att utveckla modeller för att hantera personalkostnader i
kalkylsammanhang.

Under tredje fasen, åren 1971-76, ökade snabbt intresset för
personalekonomi. Det var under den här tiden som flera företag i
västvärlden började sätta in människor som tillgångar i balansräkningen.
Under denna fas utvecklades också ett intresse för de möjligheter som
personalekonomi hade för att påverka beslutsfattandet. Den fjärde fasen
(1976-80) utmärktes av ett minskat intresse för ämnet. Skälet till detta var
framförallt att den grundläggande forskningen stagnerat på grund av att
forskarna nu stod inför alltför komplexa problem som krävde ökad
kunskap.

Den femte och sista fasen som Flamholtz (1985) behandlar, innebar en
nyrenässans för ämnet och ett ökat intresse. Anledningen var att
forskningen visade tydligare möjligheter för företagen att öka
produktiviteten genom att satsa på de mänskliga resurserna. Japanska
företag uppmärksammades också betydligt då de betraktade sina anställda
som tillgångar och inte som kostnader. Det visade sig också att detta ledde
till större motivation och lojalitet gentemot det egna företaget. Det tredje
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och kanske mest betydande skälet till uppsvinget var att den amerikanska
ekonomin hade genomgått en fundamental förändring. Från att ha varit ett
industrisamhälle skedde nu en övergång till ett mer serviceinriktat
informationssamhälle där det mänskliga kapitalet är en kritisk resurs. Då
Flamholtz (1985) gav ut första upplagan av sin bok 1985 avslutades hans
historik om personalekonomins utveckling vid denna tidpunkt.

�
�� �������������	

Från att ha varit socialt inriktat, med bland annat organisationer som SAIA3

som haft ett engagemang byggt på humanistisk grund, blev personalarbetet
en administrativ teknik baserad på vetenskaplig basis med tydlig
organisationsinriktning. Därefter kom personalarbetet att ses som en
medlarinstans mellan partsintressen med individuellt självförverkligande
som delsyfte. Den utveckling som sedan skedde mot HRM bidrog till att
managementperspektivet gjorde sig mer gällande och att personalen lyftes
fram som den viktigaste resursen inom organisationen. Även om HRM
utgår från organisationens bästa kan området ses som ett försök att förena
individens bidrag med företagets mål (Hällsten, 1997).

Det har med jämna mellanrum uppstått intresse för att ekonomisera
personalarbete. Även inom HRM finns ett intresse av att räkna på personal,
hård HRM, respektive att hushålla med mänskliga resurser, mjuk HRM,
(Söderström & Lindström, 1994). Enligt Hällsten (1997) kan
personalekonomi sägas utgöra en del av HRM i den bemärkelsen att det
inom ämnet tas hänsyn till såväl individ- som
management/organisationsperspektiv. Utifrån denna bakgrund om
personalarbete och dess utveckling genom tiden menar vi att det finns en
koppling till personalekonomins framväxt. Genom att referera till
personalarbetets utveckling kan det påvisas att rollen som ”personalare”
aldrig har varit helt tydlig, men att det under hela seklet tycks ha funnits
individperspektiv med i bilden (ibid). De flesta författare verkar mena att
det inte räcker med att ha ett organisations- eller ledningsperspektiv för att
förklara skeendet, även individen måste inkluderas för att ge en överskådlig
bild av helheten.

                                          
3 Socialarbetare inom Industri och Affärsvärld, bildades 1922.
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I anslutning till ökad betoning på det mänskliga kapitalet började allt fler
forskare att intressera sig för möjligheten att redovisa personalen. Även den
utveckling som skett mot mer kunskapsintensiva handels- och
tjänsteföretag har varit av stor betydelse för betoningen av personal. I ett
tillverkande företag kretsar verksamheten oftast runt aktiviteter som
vidareförädling i form av till exempel bearbetning och montering. De
bärande aktiviteterna i handels- och tjänsteföretag är däremot distribution
eller erbjudande av en vara eller utförande av en tjänst. Detta medför att det
i serviceföretag är människan som är i centrum och inte
produktionsprocessen eller det finansiella kapitalet. Den huvudsakliga
tillgången inom servicenäringen är därför de anställda och det
kunskapskapital de representerar. Detta leder till att de anställdas kunnande
och kompetens är av avgörande betydelse för företagets framgång.
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���	�����������	����	��������������	�����
����������	�����	��		'�
(Bill Cosby)

den här uppsatsen diskuterar och behandlar vi personalekonomiska
åtgärder, redovisnings- och kalkylsystem som innefattar människor samt
använder oss av en begreppsapparat som i viss mån jämställer personal
med övriga tillgångar i företag. På en arbetsplats kan det i många fall
förekomma konflikter mellan, eller inom, olika etiska normsystem. Ett
företags interna värdesystem, vad gäller lönsamhet, vinstmaximering och
rationalitet, kan stå i strid med de anställdas uppfattning om god
arbetsmiljö. Vilket synsätt en aktör har samt hur han förhåller sig till
sådana problem beror många gånger på de bakomliggande värderingar och
den människosyn han besitter.

�
�� '����� �%�������!"�������		����
����������

De teoretiska grunderna för de personalekonomiska metoderna finns inom
företagsekonomin. Såväl personalekonomisk redovisning som kalkylering
utgår från etablerade modeller som under lång tid har praktiserats av
företagsekonomer. Modellerna har sin grund i neoklassiskt baserad
företagsteori som med hjälp av perfekt information räknar sig fram till det
optimala agerandet (Andersen, 1994). Gröjer & Johanson (1996) menar att
ett ekonomiskt synsätt, samt användning av ekonomiska metoder och
tekniker, inom personaladministrationen borde ses som en självklarhet men
att så inte är fallet. De menar att det krävs förståelse för det ekonomiska
språket för att möjliggöra ett tänkande i ekonomiska termer. Många som
arbetar med människor och mänskliga värden saknar grundläggande
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ekonomisk utbildning. Detta medför att det ekonomiska språket lätt kan
uppfattas som stötande, det vill säga att allt bara handlar om pengar. Många
argumenterar för att människor är alltför viktiga för att hanteras i dessa
termer och det kan lätt uppstå etiska problem om anställda behandlas som
enbart ekonomiska problem eller räknematerial (Gröjer & Johanson, 1996).

�%	����������	������
��	�������	�����������������	��������	�������
���������������,�!
���������
���	��'�

(Hermerén, 1989:70)

Enligt Gustafsson (1988) bär ekonomiskt handlande så gott som alltid inom
sig ett mått av moral. Det mänskliga ekonomiska handlandet kan inte
frigöras från detta faktum på samma sätt som den ekonomiska teorins
föreställning om ekonomiskt handlande. Gustavsson (1988) menar att flera
olika föreställningar, antaganden och värderingar ligger till grund för det
ekonomiska handlandet. Detta innebär att den ekonomiska handlingen inte
på ett meningsfullt sätt kan hanteras som enbart en fråga om förväntad
nytta. Många av de ekonomiska beslut som fattas speglas av
bakomliggande värderingar av något slag. Dessa bakomliggande normer
eller värderingar kan ta sig uttryck i hur beslutsfattare i olika befattningar
ser på olika problem och medel för att lösa dessa. Hermerén (1989) delar in
värderingar i två grupper som kan te sig filosofiskt kontroversiella men
ändå fyller ett förnuftigt ändamål. Att säga att något har ett värde kan
ibland likställas med att det  har värde som medel för att uppnå något annat.
Det är då fråga om ���	����	�

 värdering. Hermerén (1989) anser vidare
att en del av det vi eftersträvar kan ha ett egenvärde, vi eftersträvar det för
dess egen skull. Det skulle då vara fråga om, vad som i filosofiska
sammanhang brukar kallas, ��	������
 värdering.

Johanson & Nilson (1992) har behandlat och försökt analysera vilken
människosyn som kan ligga bakom en del författares sätt att skriva om
personalekonomi. De skiljer på två perspektiv; ledningsperspektivet och
individperspektivet. Med ledningsperspektivet menar de att de
personalekonomiska beräkningarna  görs ur ett organisationsperspektiv och
att dess primära mål är en effektivare hushållning med resursen personal.
Individperspektivet innebär, enligt författarna, att personalekonomiska
beräkningar visserligen görs ur ett organisationsperspektiv, men mer för
individens skull. Enligt von Thünen (ur Johanson & Nilson, 1992) blir
följden av penningmässiga värderingar av människor att dessa kommer att
behandlas bättre. En penningmässig värdering skulle följaktligen främja
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synen på människan som en värdefull resurs. Genom att utföra
personalekonomiska beräkningar kan ledningen således påvisa den enskilda
individens värde. Det är detta som Johanson & Nilson (1992) kallar
individperspektivet.

Ovanstående resonemang kan alltså sammanfattas med att det för en
beslutsfattande ledning i ett företag inte är säkert att personalekonomiska
åtgärder i första hand syftar till att personalen skall få en bättre
arbetssituation. Det primära målet kan istället vara effektivare användning
av företagets resurser, kostnadsbesparingar samt ökad produktivitet och
därmed ett högre resultat och mer vinst till företaget. För personalarbetare
och de anställda kanske det huvudsakliga målet däremot är att skapa bättre
arbetsmiljö, både fysisk såväl som psykisk. Vi menar att det går att
synliggöra en koppling mellan vad Hermerén (1989) menar om
beslutsfattarens bakomliggande värderingar och vad Johanson & Nilson
(1992) beskriver som lednings- respektive individperspektiv. Den
värderingsgrund som Hermerén (1989) kallar för instrumentell anser vi
falla under det tidigare beskrivna ledningsperspektivet i den mening att de
personalekonomiska åtgärderna inte i sig syftar till att personalen skall få
det bättre. De syftar snarare till att ge ökad produktion och effektivitet som
ett medel för att uppnå ett mer övergripande mål för organisationen. Den
intrinsikala värderingen speglar i sin tur individperspektivet där de
personalekonomiska åtgärderna har ett syfte i sig, nämligen att göra det
bättre för den enskilda individen. Vi ser ett behov av att utveckla ett
gemensamt språk för de båda målgrupperna som berörs av
personalekonomiska åtgärder4. En möjlighet som flera forskare varit inne
på är att personalekonomiska beräkningar och kalkyler kan vara ett medel
för att påvisa att dessa åtgärder indirekt kan leda till ett bättre och friskare
arbetsliv för de anställda.

�
�� ��������� %� �������

Aronsson, Björk & Malmquist (1994) understryker vikten av att
personalekonomisk redovisning skall ses som ett väsentligt styr- och
uppföljningsinstrument i organisationen. De menar att detta leder till att
företagsledningen lättare och effektivare kan följa upp resultaten i

                                          
4 Mer precist vad vi avser med personalekonomiska åtgärder redogörs för under

rubriken ”Personalekonomiska åtgärders lönsamhet”.
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organisationen och utvärdera verksamheten. En systematisk användning av
personalekonomisk redovisning, innebär att personalen ställs i
verksamhetens fokus, vilket vi anser påvisa att företaget ser personalen som
organisationens viktigaste tillgång. I kommande avsnitt beskriver vi några
av de personalekonomiska räknesätt som forskare har utarbetat. Vi ger även
en kort beskrivning av de områden där det finns störst kostnadsbesparingar
att erhålla genom att utföra personalekonomiska beräkningar.

�
�
�� �����������	��������

Inom företagsekonomi och nationalekonomi finns en strävan att använda
modeller och metoder som bevisar och legitimerar vad som är sant och hur
saker och ting förhåller sig. Genom att använda sig av symboler såsom
siffror och krontal neutraliseras bakomliggande omständigheter (Johanson
& Nilson, 1992). Detta bidrar till en distansering som har sin grund i
naturvetenskapen genom matematik och statistik. Johanson & Nilson
(1992) ställer frågan om det är siffran i sig som ger någon slags legitimitet
och påpekar att siffran hänvisar till en objektivt oberoende verklighet som
inte har med någon människa att göra. Czarniawska-Joerges (ur Johanson
& Nilson, 1992) diskuterar siffrans betydelse och dess förmedlande av
innebörd. Hon menar att även siffror och illustrationer är språk och att vissa
personer är mer mottagliga än andra för dessa icke-verbala språk. Trots att
det inom redovisning och kalkylering sker en hel del subjektiva
ställningstaganden till olika beräkningsgrunder och värderingsmetoder är
det ofta det mer objektiva slutresultatet, i form av en siffra, som det tas
hänsyn till. Johanson & Nilson (1992) menar att siffran har stor betydelse
för att påverka uppmärksamheten hos människor.

�
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En kalkyl syftar till att förbättra  beslutsunderlag och bidra till en bättre
problemlösning då kostnader och intäkter synliggörs. Enligt Aronsson,
Björk & Malmquist (1994) är kalkylen personalekonomins mest använda
verktyg. Med hjälp av en kalkyl kan företaget beräkna de kostnader och
intäkter som uppstår i samband med olika åtgärder och händelser kring
personalen. Gröjer & Johanson (1996) visar genom resultat från två olika
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studier5 att personalekonomiska beräkningar är användbara eftersom de
synliggör kostnader för olika alternativ och stimulerar ledningen och de
anställda att tänka i kvantitativa termer. Vidare framgick det i studierna att
en följd av beräkningarna var att de gav en ökad förståelse för samspelet
mellan reella handlingar och ekonomiska effekter, vilket kan underlätta
kontrollen över en komplicerad beslutssituation.

Ett annat användbart verktyg inom personalekonomi är den
personalekonomiska redovisningen och dess nyckeltal. Nyckeltalen är
relationstal mellan olika storheter, som till exempel hur stor del
rekryteringskostnaderna utgör av de totala personalkostnaderna (SAF,
personalekonomisk redovisning, 1991). Flera författare skriver om olika
nyckeltal och hur information från dessa påverkar verksamheten, i och med
att de lyfter fram personalfrågor i organisationen. Nyckeltalens funktion är
att snabbt ge en anvisning över ett tillstånd. De reducerar en komplex
verklighet till ett enkelt mått, vilket innebär en förenkling som måste
beaktas. Johanson & Johrén (1996) menar att personalområdet är ett
område där det finns stor möjlighet att utveckla nyckeltalsanvändningen.
De poängterar dock att ett nyckeltal ensamt säger lite utan det måste
jämföras med andra organisationers och enheters nyckeltal, eller med sig
självt över tiden. Här bör poängteras att varje företag måste se vilka
specifika nyckeltal som är intressanta för deras verksamhet och eventuellt
anpassa de nyckeltal som finns för att de skall ge värdefull information.

Författarna har tagit fram ett stort antal personalekonomiska nyckeltal,
varav några är följande:

� Totala personalkostnader / totala tillgångar (RR-nyckeltal)

� Utbildningsinvesteringar / materiella investeringar (BR-nyckeltal)

� Kostnader för nyrekrytering / resultat efter avskrivning (monetärt
nyckeltal)

� Sjukfrånvarotid / total möjlig arbetstid

                                          
5 Johanson, 1992:1B & Nilson, 1992:1A, fokus för de båda studierna var chefers

lärande.
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Författarna anser att användande av personalrelaterade nyckeltal bör vara
centralt i ett företags långsiktiga strategi. Här avses exempelvis antal
anställda, åldersstruktur och utbildningsnivå. Vidare framhäver de
nyckeltal som delvis bygger på resultaträkningen men som också påverkas
av personalkomponenter. Det handlar om totala intäkter, kostnader, resultat
med mera i relation till antal anställda, arbetade timmar, lönekostnader et
cetera. För att komplettera den traditionella balansräkningen kan
personalresurser sättas i förhållande till andra resurser i balansräkningen,
dessa tal benämns balansräkningsnyckeltal. Med dessa undersöks hur viktig
personalen är som resurs och hur mycket som satsas på dem genom att sätta
personalens driftskostnader (till exempel lönekostnader och
utbildningsinvesteringar) i förhållande till värdet av de materiella
tillgångarna (Johanson & Johrén, 1996). Nyckeltal har även satts upp inom
andra områden som rekrytering, utbildning, arbetsmiljö med mera.

Det är emellertid inte alltid problemfritt att genomföra kalkyler och
använda sig av personalekonomiska nyckeltal. För att underlätta
genomförandet bör man först identifiera och försöka undanröja de hinder
som kan finnas. Gröjer & Johanson (1996) anser att hindren framför allt
grundar sig i bristande kunskap om personalekonomi och att det kan råda
konflikt med existerande personalpolicy. Något som också bör beaktas är
att personalekonomiska beräkningar i sig inte löser några problem med
hushållning av mänskliga resurser. Dess syfte är som tidigare nämnts att få
upp personalfrågor på dagordningen, så att dessa frågor också behandlas
som viktiga ekonomiska problem, vilka kanske visar sig vara de viktigaste
för organisationen.

�
�
�� �����������������%�	��������$����"��

Forskare har genom åren ägnat mycket tid åt att ta fram bevismaterial för
att påvisa lönsamheten av personalekonomiska åtgärder. Med
personalekonomiska åtgärder avser vi utbildning, bättre arbetsmiljö,
friskvård, ökad delaktighet bland de anställda et cetera. Åtgärderna är
många och dess betydelse och bredd varierar mellan olika yrken och
branscher. Åtskilligt har skrivits och dokumenterats för att vidga det
traditionella  företagsekonomiska synsättet.

För att åtgärderna skall få större uppmärksamhet hos ledning krävs, enligt
Enstam, Johanson & Nilson (1995), att de olika insatserna värderas i
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ekonomiska termer. Behovet av att utföra personalekonomiska beräkningar
har ökat eftersom industrin blir alltmer konkurrensutsatt och de anställdas
kompetens ofta utgör företagens mest betydande tillgång. Författarna anser
vidare att det har blivit allt viktigare att i förväg kunna kalkylera och i
efterhand beräkna resultatet av förändringar som påverkar organisationen
och dess anställda. Organisationsledningar, personalansvariga linjechefer
och fackliga företrädare ställs ofta inför problem vid diskussioner av
personalåtgärder utifrån ett företags resultaträkning.

Johanson & Johrén (1993) har visat metoder för hur det kan räknas på
personalen och se denna som en resurs i företaget. Författarna framför
ekonomiska argument för att hushålla med de mänskliga resurserna,
grundade på personalekonomisk kalkylering och redovisning. Områden
som de har gjort beräkningar inom  är bland annat:

q -	��
������������� - Utbildning behöver inte bara innebära kostnader
för företagen. De intäkter som genereras bör tas med i beräkningen.
Exempelvis kan en utbildning leda till ökad effektivitet som i sin tur kan
leda till ökad kvantitet och /eller bättre kvalitet vilket kan generera ökad
försäljning, färre fel, minskade kostnader för justeringar et cetera.
Effekter som kan konkretiseras är betydande för organisationen och bör
därmed värderas.

q &��	���
)�������� - Sjukfrånvaro är kostsamt, vilket gör det lönsamt
att satsa på förebyggande åtgärder. Frånvaron kan inte heller ses som en
besparad löneutbetalning eftersom det är företagen som betalar
sjukersättningen de två första veckorna6. Kostnader kan även uppstå för
rehabilitering, ersättare, produktionsstörningar och  försämrad kvalitet.

q *�����
���������� ���������� - Personalen bör betraktas som en
tillgång och inte en kostnad. På detta sätt påverkas värderingar och
synsätt i organisationen och därmed dess sätt att fungera, speciellt på
lång sikt.

q .��!	������������ - Det lönar sig att satsa på en bra
rekryteringsprocess då det är kostsamt att ha en hög personalomsättning.

                                          
6 Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna en anställd är sjuk. Första dagen

är en karensdag (ingen ersättning), sedan utgår 80% lön. Samma regler gäller för alla

branscher. (Försäkringskassan, kundtjänst, 1999-03-05)
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Vid en nyanställning uppstår kostnader för annons, tid för urval och
rekrytering, inskolning med mera. Det skall emellertid beaktas att
personalrörlighet också kan ses som en intäktskälla eftersom företaget
på så sätt får nya och kunniga medarbetare. Enligt Liukkonen (1994) är
det onödiga brister, bland annat dålig introduktion och inskolning, som
kan förvandla den planerade intäkten till en kostnad.

q &���"�
����������� – Det är inte alltid lönsamt att avveckla personal.
De negativa följder som kan uppstå vid avveckling som en följd av
övertalighet får inte förkastas. Följder som kan orsaka kostnader är till
exempel: anställda tappar förtroende för ledningen, sjunkande
produktivitet, inhyrning av konsulter (vilket kan bli dyrare än ordinarie
personal), lönekostnader under uppsägningstiden samt avgångsvederlag.
Det kan därför visas vara mer lönsamt att satsa på vidareutbildning
istället för uppsägning.

Flera forskare och författare har utarbetat tänkbara modeller för att
synliggöra kostnader och intäkter som rör personalen vid olika åtgärder.
Många modeller bygger på cost-benefit tänkandet eftersom de synliggör
tänkbara kostnader och intäkter. Ett exempel på en sådan modell är
ballongmodellen. För att kunna göra en ekonomisk uträkning måste ett
problem benas upp och struktureras. Ballongmodellen är framställd för att
underlätta denna process, så att användaren på ett pedagogiskt sätt kan
framställa en kalkyl (Enstam, Johanson & Nilson, 1995). Modellen utgår
från ett företagsperspektiv och det är konsekvenser för verksamheten som
skall synliggöras.

Enstam, Johanson & Nilson (1995) anser att utgångspunkten för
personalekonomiska beräkningar är att det finns ett samband mellan
������
; faktorer som motivation, ledarskap och engagemang och
�������; resultatet av verksamheten uttryckt i ekonomiska termer. Det är
emellertid inte alltid som direkta samband mellan en förändring i faktorn
������
 och en påverkan på faktorn ������� kan påvisas. Oftast måste
man klarlägga hur till exempel effekten av ökat engagemang kommer att
märkas i ��������	��. (Ökar produktiviteten? Höjs kvaliteten?) Om
samband mellan personal och verksamhet klarlagts, underlättas
”prissättningen” på verksamhetsfaktorerna. Ballongmodellen är enligt
författarna ett bra verktyg för att klargöra dessa samband.
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Företag bedöms idag inte bara efter sina produkter utan även efter sitt
engagemang för personalutveckling och en god arbetsmiljö. Utöver
företagens strävan att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för de
anställda finns en del rent ekonomiska perspektiv. Liukkonen (1994) har
poängterat betydelsen av att skapa ekonomiska incitament till företagen för
att de skall vidta åtgärder. Hon visar att rationalisering av produktionen,
förbättringar av arbetsmiljön och hanteringen av personalfrågor och
utbildning bidrar till de anställdas och därmed även företagets långsiktiga
utveckling. Den psykosociala arbetsmiljön är också, enligt Liukkonen
(1994), ett område där företagen kan dra på sig stora kostnader om den inte
är acceptabel för de anställda. Här åsyftas vikten av arbetsledning,
arbetsgemenskap, stimulans och utvecklingsmöjligheter et cetera. Om
denna miljö förkastas kan verksamheten drabbas på en rad olika områden.
Det gäller framför allt merkostnader som uppstår på grund av minskad
produktion, sämre produktionskvalitet, sjukfrånvaro och personalrörlighet.
Dessutom menar författaren att företagets flexibilitet,  framförhållning och
förnyelseförmåga störs. Inom tjänsteproduktion där service och god

���#����."�Ballongmodellen  Källa: Enstam, Johanson & Nilson, 1995
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kundkontakt är viktiga faktorer drabbas företagen ofta hårt av sjukfrånvaro
och hög personalrörlighet. Även ineffektiv tidsanvändning och
produktionsstörningar leder många gånger till dåliga kundkontakter.

�
�
�� *��������������������������������

Företag är till för att handla inte för att tänka. Enligt Hellgren & Löwstedt
(1997) är detta en av anledningarna, till att företag inte alltid handlar
rationellt och tar hänsyn till den enskilde individen. Företagsverksamhet
kräver ett visst tempo och medföljande krav på handling. Det som kan
tyckas vara irrationellt handlande av företagen kan bland annat bero på
brister i information, kunskap om beslutsalternativ, preferenser och så
vidare. Även Brunsson (1982) har kommit fram till dessa anledningar men
han påpekar också människors personlighet som en betydande orsak till
irrationellt handlande. Han menar att orsaken till att människor inte alltid
agerar rationellt i sitt beslutsfattande beror på att det ibland är lättare att
implementera beslut och genomföra dessa om man medvetet agerar
irrationellt. Detta betyder att det görs rationell nytta av irrationalitet.
Författaren anser att det sker en så kallad trade-off effekt emellan att agera
rationellt; välja rätt och att agera irrationellt; att få saker genomförda.

Forskaren Frick (1997) behandlar också företags rationella och irrationella
handlande. Hans rapporter hanterar framför allt varför företag inte satsar
mer på hälsa och säkerhet för de anställda. Han menar att hälsoaspekter och
ekonomisk lönsamhet utgör två skilda intressen och att organisationer har
svårt för att kombinera dessa. Många företag ser bara till den kostnad som
åtgärderna leder till och ignorerar de ekonomiska fördelarna. Enligt Frick
(1997) finns sedan en tid tillbaka klara bevis på att förbättringar inom
hälsoområdet på företaget långsiktigt leder till ökad lönsamhet. Han anser
att frågan inte är om, utan till hur stor del sådana här satsningar är
lönsamma. Att det inte görs mer inom företagen beror enligt honom på
ledarna. Ju mer kompetent ledaren är desto mer kan han värdesätta och
använda möjligheten att kombinera de olika intressena, hälsosatsningar och
ekonomisk lönsamhet. Han poängterar emellertid att det även beror på
organisationsstrukturen, dess interaktion med medarbetarna, hur
organisationen fungerar, att det finns regelverk som kan försvåra samt
diverse förbunds påverkan. Enligt Frick (1997) kan övriga hinder delas in i
följande kategorier:
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� Informationsproblemet, ledarnas begränsade möjlighet att inhämta
information resulterar i långsam insikt i ny kunskap.

� Problemet med organisationens beslutsstruktur, det vill säga de som
beslutar om satsningar på hälsa och säkerhet har begränsad kunskap om
produktionsprocessen.

� Problemet med belöningssystem, som ofta belönar kortsiktigt beteende
där satsningar på hälsa och säkerhet inte hinner visa resultat.

� Maktpositioner, att ledare eller chefer utnyttjar sin position till att styra
över medarbetarna istället för att samarbeta.

�
�
,� �������������	

Flera forskare anser att uppställande av personalekonomiska kalkyler och
beräkningar är ett bra sätt för beslutsfattare att beräkna effekter av
satsningar på personal. Författarna vi nämnt i föregående avsnitt menar
även att personalekonomiska nyckeltal, och den information dessa ger till
ledningen, på ett positivt sätt kan påverka företagets verksamhet. Det krävs
att personalekonomiska åtgärder värderas i ekonomiska termer för att de
skall få större uppmärksamhet hos företagsledningen. Då det inom
företagsekonomi till stor del används siffermaterial som underlag för
beslutsfattning och stor tilltro sätts till siffrans legitimitet, kan
personalekonomiska nyckeltal ha betydelse för att fånga uppmärksamheten
hos människor. Det anses viktigt att kunna påvisa just ekonomiska
incitament för att företag skall satsa på personalen. Åtskilliga författare har
visat exempel på, och utarbetat modeller för, hur investeringar i personal
kan ge lägre kostnad för företag samtidigt som det erhålls ökad effektivitet.

En anledning till varför det inte arbetas mer med personalen tros vara
bristande kunskaper i personalekonomi samt att det kan råda konflikt med
existerande personalpolicy. Något som även poängteras av flera författare
är att personalekonomiska beräkningar i sig inte löser några problem med
hushållning av mänskliga resurser. Det är ett sätt att belysa problemet och
föra upp det till diskussion. Det har även visat sig vara svårt för
beslutsfattare att agera rationellt i sådana här frågor. Irrationellt beteende
kan grunda sig på flera faktorer såsom ofullständig information,
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organisationsstruktur och personlighet. Det kan även bero på att det i vissa
fall är lättare att implementera ett irrationellt fattat beslut.

För företag som aktivt arbetar med att skapa förbättringar för personalen
bör det rimligen finnas en önskan att externt kunna visa upp ett ökat värde
på personal. Detta för oss in på en ny problematik, hur kan personal
värderas?
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ersonalekonomiska beräkningar utvecklades i USA då behovet av att
synliggöra personalens värde för företaget i balansräkningen växte
(Johanson & Johrén, 1993). Problematik uppstod dock kring hur personalen
skulle värderas. I de teoretiska försök som har gjorts att aktivera anställda
som en tillgång i balansräkningen har det använts olika utgångspunkter.
Vissa metoder utgår från historiska rekryteringskostnader medan andra
utgår från vad det skulle kosta att ersätta personal som slutar (Gröjer &
Johanson, 1996). Ytterligare en metod är den som Flamholtz (1985)
presenterar där han utgår från att en anställds värde är detsamma som
nuvärdet av framtida förtjänster. Johanson & Johrén (1993) anser att det i
första hand finns fyra sätt att värdera personalen, vilka de benämner:
�����������, exempelvis lönekostnad, ���	����� ���������������	���,
vad det kostat att anställa en viss person, �	����������������	���, vad det
idag skulle kosta att anställa en viss person samt �����	���������, hur
mycket ett företag tjänar på en viss person.

,
�� -�	�$����	���	%���������������	���
 �������

I proposition 1990/91:140 (Arbetsmiljö och rehabilitering) uttalade sig
regeringen bland annat för att företag och förvaltningar skulle åläggas
laglig skyldighet att upprätta personalekonomisk redovisning. Bakgrunden
var att personalfrågor ansågs blivit allt viktigare i och med en mer
personal- och kunskapsintensiv produktion.  Personalekonomisk
redovisning bedömdes av regeringen vara ett effektivt instrument för att
rikta uppmärksamheten mot frågor som rör personalen.
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Den 14 mars 1991 bemyndigade regeringen chefen för
arbetsmarknadsdepartementet (nuvarande näringsdepartementet) att
tillkalla en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till lagreglering av
personalekonomiska redovisningar. Tillsammans med beslutet bifogades
vissa riktlinjer för arbetsgruppens arbete. Dessa angav att den
personalekonomiska redovisningen i första hand skulle tjäna som underlag
för styrelsernas beslut om investeringar i arbetsmiljön. Den viktigaste
målgruppen var därför styrelsen och den verkställande ledningen. Det
visade sig emellertid att det inte var så enkelt för företag att redovisa sin
personal. Lagförslaget mötte motstånd och har inte trätt i kraft.

,
�� ��������������������������	�.������"���
 ���������/

En värdering av personalen är långt ifrån problemfri. Att behandla
personalen som en tillgång i balansräkningen strider mot vissa
redovisningskriterier som bör vara uppfyllda. Johanson & Johrén (1993)
menar att kritiken framför allt gäller principer och kriterier som
försiktighetsprincipen, ägandekriteriet och värderingsprincipen.

Dagens redovisning är utvecklad utifrån ett industriellt perspektiv, vilket
leder till att det är vanligare och enklare att hantera investeringar i hårda
värden. När det gäller mjuka investeringar, det vill säga sådana som rör
personalen, finns det ingen väl dokumenterad historik om förväntad
livslängd, underhållsbehov och andra faktorer som påverkar lämplig
redovisningsmetodik.  De investeringar som är av intresse att aktivera i
balansräkningen är de som skall generera intäkter i framtiden. Aktuella
anskaffningskostnader skall också fördelas ut på kommande
redovisningsperioder, för att matcha intäkter och kostnader. Denna
restriktion om att endast investeringar som skapar mervärde i företaget
skall eller får aktiveras, drabbar företag hårdare som har stor andel mjuka
investeringar. Det beror på att det kan vara svårt att förutsäga mervärdet av
mjuka investeringar, exempelvis utbildning, arbetsmiljöförbättring och
hälsovård.

                                          
7 Följande resonemang bygger på Lagutskottets betänkande, 1997/98:LU11, om inget

annat anges.
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Diskussioner har förts angående möjligheten att aktivera utgifter som har
anknytning till personalen. Av resonemanget följer frågan om det går att
redovisa personalen eller humankapitalet som en anläggningstillgång
vilken skrivs av på samma sätt som övriga anläggningstillgångar.
Årsredovisningslagen innehåller ett antal bestämmelser, som försvårar
aktivering av så kallade mjuka investeringar. Problem uppstår eftersom
personalen när som helst kan lämna företaget. Detta innebär att en särskild
försiktighet måste iakttas vid bedömningen av investeringens framtida
värde, det vill säga att värderingen skall följa försiktighetsprincipen. Detta
leder till att det finns en restriktiv hållning gentemot mjuka investeringar.
Enligt försiktighetsprincipen skall mjuka investeringar direktavskrivas, då
den framtida nyttan är svår att värdera. Genom detta förfarande undviks
risken att tillgången och nyttan av investeringen värderas för högt. Härtill
följer även problematiken att hänföra den mjuka investeringen till några
specifikt bestämda framtida intäkter eller perioder, liksom problemet att
fastställa livslängd och lämpliga avskrivningsplaner. Det kan då tänkas
vara lättast att direkt bokföra allt som kostnader. Här råder det stor
samstämmighet världen över om att mjuka investeringar i regel skall
kostnadsföras omedelbart. Det internationella redovisningsorganet IASC
(International Accounting Standards Committee) förespråkar i stort sett ett
totalt förbud mot aktivering av alla internt genererade immateriella
tillgångar. Här är det flera som anser att Sverige borde följa denna
rekommendation och inte välja att göra ett avvikande vägval.

Ytterligare ett problem när det gäller att behandla personalen som en
tillgång är äganderätten, eller rättare sagt bristen på äganderätt. Värdet av
humankapitalet är således obeständigt och blir svårt att placera in som en
anläggningstillgång. Till det tillkommer att redovisningen skall bygga på
historiska anskaffningsvärden. Detta leder till att de värden som tas upp i
balansräkningen kan bli godtyckliga. Det kan eventuellt bidra till att de
medarbetare som initialt har de sämsta kunskaperna och därför förorsakar
företaget de största utbildningsinsatserna kan bli de som tillför störst värde
i balansräkningen.  Värdet av redovisat humankapital kommer därför i
många fall att ge en missvisande bild av verkligt värde.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är tillämpligt att ha personal som
en integrerad del av balansräkningen. Lagförslaget om personalekonomisk
redovisning gick inte igenom och inga företag använder sig av detta idag.
Givetvis är uppgifter om företagens personal, dess kunskapsnivå,
utveckling och satsningar i form av utbildning et cetera ett viktigt inslag i
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företagens informationsutlämning. Per Söderström från Civilekonomernas
Riksförbund, anser att det regelverk som finns idag leder fram till att
årsredovisningar endast beskriver en mindre del av de samlade resurser och
tillgångar som finns i organisationer, i vissa fall bara 10-30 procent av de
totala tillgångarna. Detta menar vi tyder på att någon form av
informationsutlämning gällande de mjuka tillgångarna utgör ett värdefullt
komplement till det vanliga bokslutet/ resultaträkningen vid bedömning av
företag. Flera företag väljer ett supplement till årsredovisningen för att få
fram de mänskliga resurserna, vilket har lett till en uppsjö av nya framtagna
modeller.
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(John Browning, ur Svenska Dagbladet 18 april 1998)

Idag baseras ett modernt kunskapsföretags konkurrenskraft på dess
förmåga att skapa mervärde med immateriella tillgångar som knapp resurs.
Detta medför att medarbetarna inte längre bara är en resurs bland andra,
utan den resurs som blir avgörande för fortsatt konkurrensförmåga (Telias
personalredovisning, 1996). Då allt fler företag bedriver kunskapsintensiva
verksamheter håller ett nytt synsätt på att växa fram, ämnat att redovisa
företagets dolda resurser.  Frågor om var värdet egentligen finns i dagens
kunskapsföretag har aktualiserats bland annat genom Leif Edvinssons8

pionjärarbete på Skandia där man kartlägger och redovisar personalresurser
(Lohmann, 1997). Skandia är ett av många företag som har utvecklat en
modell för att belysa de osynliga resurserna i företaget. Skandia har valt att
kalla dessa resurser för "Det Intellektuella Kapitalet", vilket består av dels
strukturkapital och dels humankapital. Strukturkapitalet utgörs av det som
är kvar när personalen har gått hem, till exempel databaser, kundregister,
manualer, varumärken och organisationsstrukturer. Svenska Akademin
definierar ordet human som mänsklig, människovänlig, hygglig,
tillmötesgående. Ordet kapital kommer från latinet och betyder på svenska
pengar, förmögenhet eller tillgångar. I ett supplement till sin årsredovisning

                                          
8 Leif Edvinsson är direktör och chef för Skandia Future Center och fick utmärkelsen

"brain of the year", 1997
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1994 beskriver Skandia humankapitalet som kompetensen och kapaciteten
hos medarbetarna9. Lohmann (1998) beskriver humankapitalet som
bestående av kompetensen hos medarbetarna. Han menar att kompetensen
kan utgöras av problemlösningsförmåga i den specifika miljö föregaget
erbjuder.

Skandias intellektuella kapital redovisades offentligt för första gången i
samband med 1994 års bokslut, med styr- och rapporteringsmodellen
Skandia Navigator. Den syftar till att ge en balanserad helhetsbild av såväl
det finansiella som det intellektuella kapitalet. Redovisnings- och
styrmåtten av det intellektuella kapitalet i Skandia Navigator samlas i fyra
olika fokus; kundfokus, processfokus, humanfokus samt förnyelse-
utvecklingsfokus 10. Även Liukkonen har utarbetat en modell för att räkna
ut effekterna av hälsotillståndet i organisationen. Denna modell kallas för
Oskar och går ut på att klarlägga ett företags verksamhet ur fyra
dimensioner: ekonomi, kundnöjdhet, personal och tidsanvändning samt
hälsa. Dessa fyra områden ställs i relation till varandra och därigenom skall
problemområden och dess orsaker kunna pekas ut. Metoden är tänkt att ge
underlag för beslut om var det finns störst behov av att investera i
arbetsmiljöinsatser, personalutveckling och andra
organisationsförändringar. Vi anser att det kan dras en parallell mellan
Skandias Navigator, Liukkonens Oskar och Kaplan & Nortons (1992)
Balanserade Styrkort. Idéen bakom det Balanserade Styrkortet är att
komplettera de finansiella måtten, som bildar ett perspektiv och visar
resultat av tidigare åtgärder, med operativa mått ur tre ytterligare perspektiv
nämligen det för kundnytta, interna processer samt organisationens
utvecklings- och lärandeförmåga. Teorin bygger således på en kombination
av både finansiella och operativa mått ur totalt fyra olika perspektiv
(Kaplan & Norton, 1992, -93 och –96).

Problemet med att analysera det intellektuella kapitalet är bredden av dess
formella definition; differensen mellan marknadsvärde och bokfört värde.
Rupert Booth11 skriver i Management Accounting (1998) att ett sätt att
definiera och mäta det intellektuella kapitalet är att tillämpa en beprövad
västerländsk modell, nämligen att successivt dela upp en stor del i flera
mindre delar och behandla dessa en i taget. Vidare menar han att varje

                                          
9 Om arbetet med det Intellektuella Kapitalet, 1994
10 Om värdeskapande processer, 1995
11 Rupert Booth är Director of Performance Management på KPMG
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företag, precis som de bör utveckla sitt eget balanserade styrkort för att
spegla sin strategi och operationella plan, bör utforma ett eget ramverk för
mätning av det intellektuella kapitalet. Där bör de lägga störst tyngd på vad
som sannolikt blir deras största immateriella investering. Även om detta
skulle försämra möjligheten till jämförelse mellan företag menar Booth att
möjligheten redan från början är mycket liten, utom möjligen mellan
företag på samma marknad med mycket lika produkter och samma strategi.
De nya immateriella styrtalen bör vara dynamiska och kunna visa om
verksamheten utvecklas i rätt riktning, snarare än att som i traditionell
revision redovisa exakt korrekta siffror. Edvinsson & Malone (1997) för
fram att det är ett problem för den lilla investeraren att kunna få den
information som krävs för att kunna värdera ett företag (speciellt inom
kunskapsintensiv verksamhet). De menar att den information som
investeraren behöver får han inte genom de finansiella tabeller som finns i
årsredovisningen. Istället behövs mer anpassad, dynamisk och nyanserad
information.

Att humankapitalet har fått mer uppmärksamhet på senare år bekräftas av
att Gary S. Becker, 1992, fick Nobelpriset i ekonomi för sitt
forskningsarbete om humankapitalets betydelse och om effekterna av
investeringar i en individs kunskap och förmåga. Detta arbete fokuserade
på värdet av de nyttigheter som individen kan producera och
humankapitalet omfattar således individens värde i ekonomisk mening.
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Värdet av ett företags verksamhet bestäms alltmer efter de idéer och den
företagsamhet som dess medarbetare besitter. Enligt en artikel i
Management Today12 (1999) är många företag rädda att mista sitt
värdefulla humankapital. Eftersom ledningen inte kan förbjuda folk att
sluta i företaget är frågan istället hur den skall få sina medarbetare att
stanna. Enligt Management Today (1999) är det alltför många företag som
helt enkelt erbjuder sina anställda mer pengar. Författaren till artikeln
menar att även om det är viktigt att belöna folk för den insats de gör är det
mer sannolikt att människor stannar kvar i en arbetsmiljö där de trivs och
känner att de utför ett värdefullt arbete. I artikeln refereras professor Gary

                                          
12 Författaren till denna artikel är anonym



 ����������������


43

Cooper vid University of Manchester Institute of Science and Technology,
som menar att medarbetare som är glada och trivs inte lämnar företaget för
att ta anställning hos en konkurrent. Han anser ytterligare att det är den
kortsiktiga attityden hos äldre chefer som är roten till problemet. Att hålla
personalkostnaderna nere till varje pris kan medföra en försämrad lojalitet
hos de anställda och att ett egenintresse tar överhand.

Ett företag behöver inte äga en resurs för att använda sig av den. Istället
gäller det för företag att skapa sådana förhållanden att de attraherar de bästa
medarbetarna och får dem att ge sitt yttersta under den tid de stannar
(Telias personalredovisning, 1996). Företagarnas riksorganisation13 skriver
att kunskapsföretagen har problem att skydda investeringar  i intellektuellt
kapital. En medarbetare kan avsluta sin anställning och påbörja egen
konkurrerande verksamhet eller börja arbeta åt ett konkurrerande företag.
Där kan han utnyttja sin tidigare arbetsgivares strukturkapital med
tjänstekoncept utan att behöva lämna denne någon ekonomisk
kompensation. Gemensamt för både storföretag som Microsoft och
enskilda återförsäljare är att kravet på identifiering och skydd av mjuka
värden är en förutsättning för både omedelbara konkurrensfördelar och
långsiktig överlevnad  (Lohmann, 1997). Om ett avgörande avtal för
företaget faller eller om viktigt humankapital bestämmer sig för att
promenera ut genom dörren, har bolagets marknadsvärde urholkats
väsentligt (ibid).

Flamholtz (1985) är noga med att betona att det inte är individen som är en
tillgång. Det är istället de investeringar som organisationen gör i individen
som kan värderas som en tillgång. Han menar vidare att dessa investeringar
uppfyller de krav på en tillgång som han själv sätter upp (framtida
nyttopotential, möjlighet att mätas i monetära termer samt att den måste
ägas och kontrolleras av redovisningsenheten). Flamholtz (1985) ser dock
problem i att personalen inte kan kontrolleras och oftast är fria att lämna
företaget när de vill.  Liukkonen (1994) är av den åsikten att personalen,
eller medarbetarna, inte är en resurs, än mindre ett kapital. Hon menar att
det språk som ofta används i detta sammanhang avslöjar en människosyn
som vill reducera människan till ett mätobjekt eller ett ting. Detta innebär,
enligt henne, att man i ekonomiska sammanhang likställer till exempel
kalkyler på arbetsmiljöområdet med investeringskalkyler vid
maskinanskaffning. Liukkonen (1994) anser att människor bör redovisas

                                          
13 http://www.fr.se/poverkar/program/program11.html, 990329
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som människor även i den företagsekonomiska redovisningen eftersom
människor inte är humankapital, viktiga personella resurser eller
mätenheter. Hansson (1998) poängterar att humankapitalet varken tillhör
aktieägare eller företag, det tillhör de anställda. Han ställer sig frågan om
de anställda har ett behov av att få sitt intellektuella kapital värderat. Han
menar vidare att det inte bara behövs information om värdet av ett företags
humankapital, det krävs även information om hur pass kvalitativt företagets
ledning kan förvalta och utveckla detta kapital.

,
�� *����1

q Samhällsomvandlingen i början på 1900-talet och den utveckling som
skedde mot Human Resource Management medförde, tillsammans med
övergången mot inrevärldsvärderingar, att kravet på ett meningsfullt och
innehållsrikt arbete ökade.

q Skiftet från industrisamhälle till kunskaps- eller informationssamhälle
samt en alltmer kunskapsintensiv verksamhet har gjort att företagens
personal fått större betydelse. Många anser idag att de anställda är den
viktigaste tillgången i företagens verksamhet och att medarbetarnas
kunnande och kompetens är en avgörande faktor för företagets
framgång.

q För beslutsfattande företagsledningar är det inte säkert att
personalekonomiska åtgärder i första hand syftar till att personalen skall
få det bättre. Det primära målet är många gånger effektivare användning
av en knapp resurs (personal) samt ökad ekonomisk effektivitet.
Flertalet forskare inom ämnet personalekonomi har lagt fram
ekonomiska incitament för att investeringar i personal är lönsamt.

q Den traditionella bokföringen återspeglar inte alltid ett rättvist värde av
exempelvis kunskapsföretag. De flesta styrtal i traditionella
ekonomistyrningssystem baseras på någon typ av hårda tillgångar.
Organisationens immateriella tillgångar beaktas sällan. Ändå är det just
i immateriella värden som en stor del av alla investeringar görs. En
indikation på detta är den konstaterade skillnaden mellan
marknadsvärde och bokfört värde för flera företag. När det bokförda
värdet endast innefattar de materiella tillgångar som tas upp på
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tillgångssidan i balansräkningen speglar marknadsvärdet även de
osynliga tillgångarna, exempelvis personalens kompetens.

q En tro att personalekonomisk redovisning skulle bidra till ökat intresse i
personalen ledde till ett lagförslag om redovisning av personal. Det
visade sig emellertid finnas för många problem med att likställa
personalen med övriga tillgångar i företaget. Intresset för att ändå på
något sätt visa att investeringar i personal leder till ökat värde på
humankapitalet har lett till att vissa företag redovisar personalen i
supplement till traditionell årsredovisning.

Kvar finns dock problemet med att värdera humankapitalet. Det finns de
som anser att värdering av personal är irrelevant då personalen inte tillhör
företaget och att extern redovisning inte ger relevant information. Flera
företag har emellertid under en period arbetat med så kallade
humankapitalmätningar. På många ställen i litteraturen kopplas
humankapitalet ihop med de anställdas kompetens och den
kompetensutveckling som skall genomsyra hela verksamheten. Här anser vi
att det är av stor vikt att även inkludera medarbetarnas fysiska och psykiska
hälsa i begreppet humankapital. Även en medarbetare som besitter högsta
önskvärda kompetens kan gå in i väggen och bli utarbetad och vad händer
då med värdet på den resursen? Hur värderar man en sådan resurs i ett
supplement till balansräkningen, antal ännu ej utbrända medarbetare?

Om ett företags ledning påstår att de anställda är deras viktigaste resurs kan
man lätt inse vikten av att förvalta och ta hand om denna resurs på ett
effektivt sätt. Detta leder oss tillbaka till företags arbete med humankapital
och de personalekonomiska åtgärderna. Varför görs dessa
humankapitalmätningar? Hur går de till och i vilket syfte görs de? Vad
används resultaten till och hur arbetar företagen med åtgärder för att få en
bättre situation för de anställda? Den sammanställda empirin i följande
kapitel ämnar ge en förklaring till hur resonemangen förs i företag kring
humankapital och mätning av personal.
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etta kapitel innehåller empirin från den undersökning vi genomfört på
fallföretagen. Avsnittet bygger till största del på intervjuer men även på
skriftligt material. För att läsaren skall ges möjlighet att själv analysera
materialet har vår målsättning varit att presentera de åsikter som lagts fram
i intervjuerna så objektivt som möjligt. På grund av anonymitetsskäl har vi
valt att inte namnge vissa medarbetare.

2
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De tre fallföretag som vi har studerat använder sig alla av en grundmodell
vilken har utarbetats av Sifo Research and Consulting. Fallföretagen har
sedan anpassat grundmodellen till den egna verksamheten och dess mål och
vision. Modellen som Sifo utvecklat kallas MIA, Management of
Intangible Assets. Vi beskriver i det här avsnittet kort de huvuddrag i
grundmodellen som vi anser har relevant koppling till företagens sätt att
arbeta med modellen. Till skillnad från traditionella, ekonomiska mått
arbetar MIA med mer framtidsinriktade parametrar för att styra
utvecklingen. Parametrarna är ��	���������	�
�	, som ger ett mått på
marknaden eller allmänhetens förtroende för företaget (fallföretagen
benämner detta som antingen lönsamhet eller ekonomisk effektivitet),
�����������	�
�	� som mäter det av kunderna upplevda värdet samt
���������	�
�	 som mäter organisationens och medarbetarnas förmåga att
tillsammans skapa värde och effektivitet. Enligt Sifo finns ett starkt
samband mellan humankapital, marknadskapital och lönsamhet.
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Figuren ovan visar Sifos tankar om hur humankapitalet utvecklar
marknadskapitalet, som i sin tur skapar lönsamhet. Vidare anger Sifo att
humankapitalet även har direkt koppling till lönsamheten genom
personalens kompetens och förmåga att skapa effektivitet och kvalitet. I
figuren nedan visas fyra olika positioner som företaget kan placeras i
utifrån mätresultaten. För varje position har Sifo föreslagit lämpliga
huvudstrategier och åtgärder.

(�������	(�������	

�����D
4����������	�


4�����	��D
���������	�


Värde för kunden
Effektivitet och

kvalitet i det interna
arbetet

Kompetens att
skapa värde för

kunden

#����/"�Humankapitalets samband med marknadskapital och lönsamhet.

Källa: Sifo Research & Consulting

#����;"�Fyra positioner företaget kan hamna i, Källa: Sifo Research & Consulting

6c5%$5 870b5.7

,17529(57.5,6

Högt

Lågt

Lågt Högt

4����������	�


���������	�
g9(566<1�$9
$))b56675$7(*,

•$))b56352&(66

•�0$1$*(0(17
6758.785�2&+
6<67(0

•�.203(7(16(5

6b.(567b//$�326,7,21(1�	
833'$7(5$�,1)250$7,21�20�

•�209b5/'

•�.21.855(17(5

•83308175$�.217,18(5/,*$
)g5%b775,1*$5

.81'25,(17(5,1*

•�6.$3$�0('9(7$1'(�20
.81'(16�%(7<'(/6(�2&+
%(+29�6$07�)g567b5.
.203(7(16(1�$77
+$17(5$�.81'(1

•�)g5b1'5$�/('$567,/

*(�0('$5%(7$51$
$169$5

•)g5b1'5$�/('$567,/

•�879(&./$�.203(7(16

•�83308175$����.217,18(5/,*$
)g5%b775,1*$5



%����

49

2
�
�� &����� �������.���5�����5��%���!"��$������� �������0

I Sifos modell för mätning av immateriella tillgångar beskrivs
humankapitalet som ett mått på medarbetarnas och organisationens
förmåga att skapa värde och effektivitet. Instrumentet som används för att
mäta humankapitalet är personalundersökningar. Enligt Sifo bygger det i
sin helhet på tre typer av faktorer som direkt eller indirekt påverkar
marknadskapitalet, och därmed det ekonomiska resultatet:

� Bakomliggande faktorer; Här ingår ett antal viktiga faktorer vilka enligt
Sifo har en indirekt inverkan på marknadskapitalet. Exempel på sådana
faktorer är intern image, delaktighet, lojalitet och värderingar.

� Framgångsfaktorer härledda ur affärslogiken; Verksamheten påverkas
inte bara av generella faktorer utan även av villkor som gäller i den
specifika branschen. Det är, enligt Sifo, därför viktigt att härleda
specifika aktiviteter och beteenden som skapar framgång i det enskilda
fallet.

� Direkt resultatpåverkande faktorer; Enligt Sifo är det dessa faktorer som
direkt påverkar marknadskapitalet. Här skall företagen få möjlighet att
besvara exempelvis frågor om kompetensutvecklingen svarar mot
marknadens behov, hur företaget uppfattas av omvärlden, om
personalens uppfattning om servicenivån stämmer överens med kundens
upplevelse.

#���� >"� Bakomliggande & direkt påverkande faktorer,

Källa: Sifo Research & Consulting
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Våra fallföretag arbetar utifrån Sifos grundmodell. Deras specifika
arbetssätt har sedan anpassats till rådande organisationsstruktur,
verksamhetsområde, mål, vision et cetera. Faktorer som tidpunkt för
införande, olika miljöer och företagsbakgrund medför att företagen har
olika förutsättningar för humankapitalmätningar. Vi anser att dessa skilda
förutsättningar är viktiga att ha i åtanke vid läsande av empiri och
efterföljande analys. Därför har vi i början av kapitlet för varje fallföretag
en kort beskrivning av respektive fallföretags förutsättningar.
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FöreningsSparbanken har genomgått stora förändringar. Konkurrensen har
hårdnat, företaget har börsnoterats och den nya banken är resultatet av en
komplicerad fusion mellan Sparbanken och Föreningsbanken. Detta ledde
till att hela 1998 präglades av ett intensivt fusionsarbete i den nybildade
FöreningsSparbanken.

Fusioner medför ofta stora påfrestningar för de anställda. Personalen levde
under en tid i ovisshet om framtida placering då stora neddragningar
genomfördes. Bland annat skulle de två bankernas datasystem och
arbetssätt integreras till ett gemensamt system. Det framkom i intervjuerna
att fusionen lett till svårigheter med humankapitalmätningarna då
situationen för de anställda varit så osäker. Vid neddragningar är det ofta
svårt att finna motivation till att fylla i enkäter eftersom det bland de
anställda råder ovisshet om vilka som får vara kvar i organisationen.
Ytterligare en faktor som försvårat FöreningsSparbankens situation är att
organisationen länge varit centraliserad. En tidigare kultur är svår att
förändra. För att kontinuerligt följa hur bankens kunskap utvecklas och
kundernas uppfattning om bankens kompetens, utförs löpande
kvalitetsmätningar. I detta kvalitetsarbete ingår regelbundna marknads- och
humankapitalmätningar, som bland annat syftar till att kartlägga vilka krav
externa och interna kunder ställer på FöreningsSparbanken och dess
organisation.
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I FöreningsSparbanken mäts kontinuerligt bankens humankapital.
Humankapitalmätningarna skall stödja bankens professionalitet inom
följande frågeställningsområden:

� Sker arbetet utifrån gemensamma värderingar och mot samma mål?

� Förmedlas den samlade kunskapen och kompetensen till kunderna?

� Lär organisationen av kunderna, konkurrenterna och varandra?

� Anpassas arbetssättet kontinuerligt till den nya tidens krav?
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Den modell som används inom FöreningsSparbanken kallas ”Verktyg för
framtiden”. Modellen� ämnar visa hur ansvariga ledare och medarbetare i
långt decentraliserade organisationer kan, och måste, ta ansvar för
utvecklingen av de egna enheterna (humankapitalet) i sina relationer med
kunderna (marknadskapitalet). Modellen grundar sig på ett samband mellan
humankapital, marknadskapital och lönsamhet och skall utgöra ett
styrsystem som kombinerar traditionella lönsamhetsmått med immateriella
nyckeltal. Tanken är att modellen skall göra det möjligt för ledningen att
optimera värdet i nuvarande och potentiella kundrelationer, att förbättra
medarbetarnas effektivitet i organisationen och att utnyttja tidiga
indikatorer på framtida konkurrensläge.

Med humankapital avses i Föreningssparbanken den samlade förmågan hos
företaget att leverera god kvalitet. Humankapitalet mäter vad medarbetarna
vill, kan, törs och tillåts göra relaterat till affären – inte primärt hur de
anställda mår. Storleken av humankapitalet bestäms av hur professionellt
man agerar i mötet med kunden. Detta är styrt av ett antal faktorer, främst
medarbetarnas kompetens och ledarskapet i banken samt sättet att
organisera verksamheten.

För att koncernledningen skall kunna presentera resultaten av mätningarna
för varje resultatenhet på ett bra och överskådligt sätt används formen av
ett ”hjul”, där de olika måtten för humankapital, marknadskapital och
ekonomisk effektivitet läggs in. Hjulet är en egen anpassning av den
grundmodell som utarbetats av Sifo Research and Consulting och som
delvis presenteras i inledningen på empirikapitlet.
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När resultatenheten fått resultaten från human- och
marknadskapitalmätningarna samt lönsamhetsmåtten skall situationen
analyseras. Hjulet är då ett sätt för alla medarbetare att få överblick över
resultaten. Om skillnaderna i hjulet är stora befinner sig enheten i obalans
inför framtiden, konkurrensförmågan är nedsatt. Hjulet ger därför
resultatenheterna en viktig fingervisning om var förbättringsåtgärder bör
sättas in. Därefter är det upp till varje enhet att fördjupa sig ytterligare i
resultaten och analysera utfallet av enskilda frågor.

Grundmodellen för FöreningsSparbankens humankapitalmätningar utgår
från tanken att ett bra humankapital driver ett bra marknadskapital, det vill
säga nöjda kunder. Nöjda och lojala kunder gör att företaget får en ökad
lönsamhet. Med en ökad lönsamhet skall FöreningsSparbanken trygga
medarbetarnas position i företaget och få resurser att satsa på exempelvis
kompetensutveckling. Detta är tänkt att i en positiv spiral leda till fler nöjda
kunder och således till ytterligare ökad långsiktig lönsamhet. Staffan
Ivarsson, ansvarig för affärs- och verksamhetskontakter på Personal &
Kompetensutveckling, beskriver detta som grundtanken till varför det görs
mätningar och uppföljningar både när det gäller humankapital och
marknadskapital. Man vill i FöreningsSparbanken ha en styrmodell som är
bredare än att bara titta på det historiska i form av resultaträkning eller den

#����5"�"Hjulet" för en lokal resultatenhet i position "nordväst": högt humankapital,

lågt marknadsvärde och bristande lönsamhet.  Källa:  Verktyg för framtiden - att

utveckla det mjuka kapitalet i Sparbanken Sverige,�1996
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ekonomiska styrkan i form av balansräkning. Staffan Ivarsson menar att det
är viktigt att i en organisation som FöreningsSparbanken ställa frågor som
vad kunderna tycker om företaget, vilken position företaget har på
marknaden och hur kunderna ser på varumärket och dess innehåll. Han
menar vidare att detta är frågor som är tätt sammankopplade med frågor om
hur medarbetarna trivs och fungerar i företaget; Har vi erforderlig
kompetens? Trivs personalen? Vill de stanna kvar i företaget? Ser
medarbetarna en utmaning i att jobba mot den vision som
FöreningsSparbanken har? Delar de företagsledningens vision för
företaget?

Många av tankarna kring ”Verktyg för framtiden” kommer från
Sparbanken Sverige. I sparbanksdelen av den fusionerade banken har
sådana här mätningar gjorts regelbundet sedan 1992 – 93 och för den
fusionerade banken gjordes våren 1998 vad som kallades en ”nollmätning”.
Då genomfördes humankapitalmätningar med alla medarbetare, samt
kundmätningar där 65.000 privatkunder och ungefär 20.000 företagskunder
svarade på frågor. Resultaten från nollmätningen finns dels på agregerad
nivå för bankledning och koncernledning samt för respektive enhet, till
exempel den lokala banken i Linköping. Chefen för en lokal bank har i sin
tur underchefer på kontoren i de olika stadsdelarna och tillsammans bildar
detta ett affärsområde. Ansvarig för ett affärsområde får rapporter som
beskriver både humankapital och marknadskapital i affärsområdet och
presenterar i sin tur detta för medarbetarna. Efter nollmätningen, som fick
fungera som avstamp för fortsatta mätningar, genomförs rullande
mätningar kontinuerligt och alla medarbetare svarar på enkäten en gång om
året. Detta innebär att en tiondel av banken undersöks varje månad och där
ett statistiskt urval görs som innefattar såväl stora banker som små,
glesbygd och storstadsmiljö. På så vis önskar FöreningsSparbanken skapa
ett tvärsnitt som skall fungera som ett representativt urval av samtliga
banker.

Ledningen får en rapport varje månad och kan på så vis följa trender inom
banken och se hur fusionen fungerar. Varje enskild enhet, som lokalbanken
i Linköping,  mäts endast en gång per år. Att mätningarna görs med så stort
intervall som ett år beror, enligt Staffan Ivarsson, på tiden det tar att få
genomslag på exempelvis kompetenshöjande åtgärder eller ökad
kundlojalitet. Erik Träff, bankdirektör FöreningsSparbanken Linköping,
berättade för oss att han tycker det är fel att göra mätningarna för de lokala
bankerna vid olika tidpunkter. Han anser istället att hela banken borde göra
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mätningen samtidigt för att underlätta en jämförelse med andra och för att
bättre kunna se helheten. På det sätt som mätningarna görs idag kan de
lokala bankerna bara jämföra sig med banken som helhet. Erik Träff menar
att det är bra att jämföra med sig själv över tiden men att det även är viktigt
att de lokala bankerna kan jämföra och mäta sig mot varandra. Han tror
dessutom att det skulle underlätta för bankledningen vid beslutsfattande om
övergripande åtgärder om en sådan jämförelse gjordes. Kaisa Bratt,
ordförande i Finansförbundets koncernklubb, tror däremot att det kan leda
till ett negativt konkurrenstänkande mellan de lokala bankerna om det
införs rankinglistor utifrån resultatet.
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I FöreningsSparbankens årsredovisningen 1998 står att läsa att kompetens,
definierat som kunskap, vilja och förmåga, är identifierad som ett av
bankens viktiga strategiska utvecklingsområden. Avgörande för att
utveckla kompetensen i dessa tre dimensioner  anses vidare vara att alla
ledare i banken skapar förutsättningar som kan stimulera till lärande,
baserat på människors egen vilja till lärande och utveckling.

FöreningsSparbanken fokuserar ledarskapet starkt. Staffan Ivarsson
framhåller att det i undersökningen ingår ett frågebatteri om cirka tjugo
olika variabler angående ledarskap. Dessa variabler går att bryta ner i ett
antal frågor som handlar om att leda medarbetare. Där finns bland annat
faktorer som beskriver den personliga kontakten med medarbetarna,
upplevelsen att ledaren kan hantera konfliktlösning och visa respekt för
sina medarbetare samt hur ledaren fungerar i en nära dialog med de
anställda. Även den delen av ledarskapet som innebär att leda
affärsverksamheten uppmärksammas. Där handlar det bland annat om att
sätta upp tydliga mål, ge feedback och vara beslutsför. I
FöreningsSparbanken läggs tyngd på chefernas förmåga att leda förändring
och kunna stimulera till nytänkande. Det krävs även att ledaren skall ha ett
övergripande helhetsperspektiv på situationer. Enligt Staffan Ivarsson
förväntas ledarna ta ansvar för både sin personal, för förändringsarbete och
den dagliga verksamheten.

I intervjun med Staffan Ivarsson framgick att FöreningsSparbanken tror på
ett starkt och tydligt medarbetarskap. Banken har valt att översätta den
engelska termen empowerment till medarbetarskap och har, som tidigare
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nämnts, definierat detta som medarbetare som får, vill, kan och törs. Även
om det läggs stor vikt vid ledarskapet är tanken att medarbetarna skall vara
självgående. Staffan Ivarsson menar att man i FöreningsSparbanken vill
följa utvecklingen av medarbetarnas känsla för att de har den kompetens
som krävs för att utföra sitt arbete. Arbetet skall utföras på ett
tillfredsställande sätt och i princip fungera utan direkt ledning. I
humankapitalmätningen ingår därför ett antal frågor som berör
medarbetarnas ansvarskänsla och befogenhetsområde.
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(Staffan Ivarsson)

Enligt Kaisa Bratt är stress och motivation extra viktiga bitar. Det är
framförallt resultaten av dessa som hon tittar på och använder sig av. Hon
menar vidare att det finns ett klart och tydligt samband mellan stress och
motivation, är en medarbetare utsatt för mycket stress sjunker motivationen
direkt. Den enkät som skickas ut till FöreningsSparbankens alla
medarbetare är idag relativt omfattande och innehåller åttio olika frågor.  I
vår intervju med Erik Träff framgick att han anser att materialet i
mätningen är för omfattande. Han tror att samma effekt skulle kunna
uppnås med ett mindre antal frågor, vilket i sin tur skulle leda till en
enklare redovisning. Han vet att detta är något som har diskuterats men tror
samtidigt att de som är vetenskapligt ansvariga för mätningarna anser att
allt material krävs för att få en så rättvis bild av läget som möjligt.
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Utöver den yttre ramen för humankapitalsidan, det vill säga tron att
ledarskapet är viktigt samt att utvecklingen måste gå mot mer självständiga
medarbetare som besitter rätt kompetens, har FöreningsSparbanken
identifierat ett antal framgångsfaktorer. Dessa skall spegla företagets vision
ur både ett kundperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Den samlade
kompetensen i varje kundmöte anses vara av betydande vikt.
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Övriga faktorer, som kom upp i intervjun med Staffan Ivarsson och som
skall ligga till grund för den långsiktiga lönsamheten är tillgängligheten.
Detta innebär att kunderna skall kunna nå banken var som helst, när som
helst och i princip hur som helst. Ett förändrat arbetssätt där man går från
internt arbete till ökad kundmötestid anses vara en avgörande
framgångsfaktor. Likaså begreppet kundnytta, det vill säga att skapa
mervärde för kunden. Även vikten av ett gott affärsmannaskap poängteras.
Man vill gå från att vara god servicegivare ur ett
ordermottagningsperspektiv, till att bli en mer offensivt säljande
organisation. Med ett flertal frågor till kunderna försöker
FöreningsSparbanken följa utvecklingen av dessa framgångsfaktorer.
Genom att jämföra kundernas svar om FöreningsSparbankens
affärsmannaskap med medarbetarnas uppfattning om medarbetarskap kan
ledningen i tid upptäcka brister och planera för lämpliga åtgärder. Till
frågorna om medarbetarskap, affärsmannaskap och framgångsfaktorer, har
på humansidan även lagts till ett antal traditionella
klimatundersökningsfaktorer. Där behandlas frågor rörande organisationen,
trivsel och samarbete. Medarbetarna får ge svar på bland annat hur den
interna informationen fungerar, om de ställer upp på företagets affärsidé
och kan företagets vision och övergripande mål. Det handlar även om
medarbetarnas känsla av att ha individuella mål att arbeta mot. Till det
traditionella utbudet av frågor i en humankapitalmätning har
FöreningsSparbanken således adderat vad som ses vara kritiska
framgångsfaktorer och nyckeltal och sedan lagt extra fokus på dessa.

På frågan om den här modellen har utvecklats med inspiration från Kaplan
& Nortons balanserade styrkort hävdade Staffan Ivarsson att den här typen
av mätningar började redan innan Kaplan & Norton skrev sin bok
Relevance Lost 1992. Han menade emellertid att FöreningsSparbankens
”Verktyg för framtiden” kan ses som deras egen modell av ett balanserat
styrkort.
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(Staffan Ivarsson)
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Ennerfelt, Paltschik  & Tillberg (1996) skriver att ledningen för
Sparbanken Sverige, redan innan fusionen med Föreningsbanken, kände att
om inte ekonomistyrningen anpassades till det nya sättet att organisera
verksamheten skulle risken bli stor att den traditionella interna
ekonomistyrningen skulle bli oanvändbar. De skriver även att en
traditionell styrning skulle skapa en organisatorisk förstelning och försvåra
den kontinuerliga utveckling som behövs för att klara av en ny
konkurrenssituation. FöreningsSparbanken skulle riskera att bli omkörd av
konkurrenter som använde sig av nya ekonomi- och informationssystem
som på ett effektivare sätt kunde tillhandahålla beslutsunderlag. De
ekonomiska styrtalen i FöreningsSparbanken behövde därför kompletteras
med styrtal som förmådde spegla företagets framtida konkurrenskraft. Ett
modernt system för styrning och utveckling av ett decentraliserat företag
ansågs behöva bestå av två huvudkomponenter: %�����������	!	�
 för att
visa historisk konkurrenskraft och dagsläge och ����	���

���	!	�
 för att
visa förmåga till framtida konkurrenskraft (Ennerfelt, Paltschik, & Tillberg,
1996).

Av Staffan Ivarsson fick vi veta att det inom FöreningsSparbanken finns en
tro att det är nödvändigt att bedriva den här typen av
humankapitalmätningar för att uppnå långsiktig lönsamhet. Ledningens
uppfattning är att företaget inte överlever på marknaden om det bara ses till
de traditionella resultatmåtten. Det krävs även en uppföljning både av vad
marknaden och medarbetarna tycker samt av den kompetens som finns
inom företaget. Enligt Kaisa Bratt finns det två sätt att öka lönsamheten när
det gäller personalfrågor. Det ena är att dra ner personalkostnaderna, det
andra är att investera i personalen. I det tidigare fallet menar hon att det
endast lönar sig kortsiktigt och att det förr eller senare slår tillbaka och
drabbar verksamheten negativt.  Då organisationen är mycket
decentraliserad med en mängd affärsområden över hela landet menar
Staffan Ivarsson att det krävs ett gemensamt ramverk med klara mål och en
tydlig vision. Åsikten är att sådana här mätningar är ett sätt att se om
företaget tar stegen mot visionen och den framtida bild av företaget man
vill uppnå. Det anses vidare att det genom humankapitalmätningar kan
utarbetas lämpliga metoder för varje enskilt affärsområde för att ta dessa
steg. Verktyget används i stort sett uteslutande internt.
FöreningsSparbanken har inte gått ut med någon form av redovisning av
personalen i samband med publicerande av årsredovisning. Mätningarna
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skall istället används som ett åtgärdsbaserat verktyg för den lokale ledaren
och som en strategisk informationskälla på koncernnivå.
FöreningsSparbanken använder inte resultaten av mätningarna mot
marknaden annat än att det i årsredovisningen nämns att det kontinuerligt
görs humankapitalmätningar. Det finns heller inte någon separat
resultaträkning för det här. Kaisa Bratt menar att hon inte ser något värde i
att resultaten redovisas extern eller används för extern styrning. Mycket av
materialet är idag konfidentiellt även om det inte görs någon hemlighet av
att mätningarna pågår. Kaisa Bratt nämnde dock att det förekommer att
chefer ibland använder siffrorna när de talar med analytiker om exempelvis
marknadsandelar och kundnöjdhet. Hon nämnde även att resultaten från
humankapitalmätningarna kanske hade använts utåt om siffrorna hade varit
bättre.

Staffan Ivarsson anser att engagemanget för den här typen av mätningar
syns tydligt i hela bankledningen och koncernledningen. När ett nytt
styrsystem skulle byggas upp för den nya fusionerade banken sågs det som
en självklarhet att mätning av humankapital skulle vara en del av det.
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(Staffan Ivarsson)

Rent praktiskt så är det ekonomidirektören som ”äger” verktyget, det är en
del av ”business controlling verksamheten” att driva de här mätningarna
och följa upp dem. Mätningarna sägs drivas i en tvärfunktionell form på så
vis att chefer med personaladministrativ bakgrund är ansvariga för
humandelen, marknadsanalytiker för kunddelen och controllers för
lönsamhetsdelen. FöreningsSparbanken arbetar för att integrera dessa tre
delar till att bli en gemensam helhet.
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Enligt Erik Träff är det högsta ledningen som först får ta del av resultatet
av mätningarna. Resultatet bryts sedan ner till lokalbanksnivå och inom
lokalbank Linköping är det Erik Träff som får materialet. I Linköping finns
idag fyra affärsområden. Resultaten för varje affärsområde presenteras och
behandlas tillsammans med respektive chef. Erik Träff har även en
presentation för hela Linköpingsområdet där alla fyra affärsområden är
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samlade. Presentationen är till för att skapa en helhetsbild och för att
affärsområdena skall få en översikt om hur de ligger till i förhållande till
den övriga banken.  Vilka åtgärder som sedan skall sättas in som resultat av
mätningarna bestäms till största del på lokal nivå, på varje enhet. Erik Träff
anser att han har fullständigt fria händer när det gäller vilka åtgärder han
kan vidta utifrån mätningarnas resultat. Han påpekade att även om det inte
utgår några direktiv uppifrån angående vilka åtgärder som måste sättas in
eller inom vilka områden som det måste arbetas mer, så sker en uppföljning
med ledningen där olika åtgärder som satts in diskuteras. Av Staffan
Ivarsson fick vi emellertid veta att om ledningen på koncernnivå skulle
upptäcka ett generellt problem, att exempelvis bristande IT-kunskap bland
personalen lett till effektivitetshinder, så hålls diskussionen om
övergripande åtgärder på koncernnivå. Grundtanken är dock att respektive
ansvarig för varje affärsområde skall ha befogenhet och kompetens att fatta
beslut om lämpliga åtgärder för sitt eget område. Enligt Staffan Ivarsson
görs ofta en handlingsplan upp i samråd mellan bankledning och lokal chef.
Där sätts individuella milstolpar upp för affärsområdet, vid sidan av de mål
som satts upp av koncernledningen. Dessa beskriver en önskvärd
utveckling när det gäller till exempel stress, andelen hårt pressade
medarbetare och sjukfrånvaro. I handlingsplanen bestäms vilka åtgärder
som bör sättas in för att vid nästa års mätningar nå fram till affärsenhetens
milstolpar.

Enligt Kaisa Bratt används resultaten av mätningarna alldeles för dåligt av
de lokala bankcheferna. Hon tror att en av anledningarna till det är tidsbrist
men nämnde även att hon har sett en tendens till att cheferna bortförklarar
dåliga resultat. Som exempel nämnde hon reaktionen på den mätning av
svenska bankers arbetsmiljö- och organisation som presenterades av
Finansförbundet våren 1999 där FöreningsSparbanken fick ett mycket
dåligt resultat.
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(Kaisa Bratt)

Det framgick av intervjun att Kaisa Bratt tror att det krävs goda ledare för
att använda ett verktyg som detta och att det är viktigt att chefer tar sig tid
att diskutera materialet och föra en dialog med medarbetarna. Hon
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poängterade vikten av att det verkligen arbetas med och görs uppföljningar
av resultatet från mätningarna.
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(Kaisa Bratt)

I både intervjun med Staffan Ivarsson och med Erik Träff framkom att det
anses svårt att se samband mellan åtgärdsprogrammen och dess effekter.
Detta anses bero på den tid det tar för en åtgärd att ge utslag på företagets
lönsamhet samt svårigheten att se ett kausalt samband mellan åtgärd och
ökad lönsamhet. Staffan Ivarsson menar dock att någonting som kan ses
tydligt i återkommande mätningar är effekter från satsningar på arbete med
tydliga individuella mål, feedback och återkoppling på gjorda
arbetsprestationer. Han hävdar att de enheter som är bra på att arbeta på ett
sådant sätt har visat sig mer framgångsrika än enheter som inte gör det. Det
är dessutom inte några stora eller kostsamma investeringar som behövs för
att ha en ledning som är tydlig när det gäller kontorets mål, individens mål
och återkoppling på prestationer. Det framgick av samtalet att det hela
egentligen handlar mycket om en ledarskapsfråga. Erik Träff berättade att
när han kom till Linköping fanns en hel del ingrodda rutiner fortfarande
kvar från den gamla Sparbankstiden. För att få bort dessa kände han att det
behövdes en helt ny struktur i organisationen. Erik Träff har därför under
senare tid försökt att skapa en ny struktur anpassad till en modern värld där
utvecklingen gått från en institutionsstyrd till en värderingsstyrd bank.
Under tiden som arbetet med detta pågick insåg han att det fanns ett stort
behov av att skapa en ökad delaktighet i verksamheten där fler kan påverka
och vara aktiva i beslutsprocesser. Även detta var något som framgick i
resultaten av humankapitalmätningarna för banken. Erik Träff har därför
försökt skapa något som han beskriver som en nätverksorganisation, som i
korthet går ut på att varje anställd inte bara har en chef. Istället skall
medarbetarna ha möjlighet att vända sig till flera olika personer i ledningen
beroende på funktionsområde. Något konkret resultat för satsningen om
ökad delaktighet har inte kunnat redovisas ännu eftersom den fortfarande
befinner sig i en inledningsfas. Erik Träff berättade dock att han, utifrån
samtal med andra, tycker sig kunna tyda en positiv reaktion från de
anställda. Han tror att satsningen kommer leda till att de anställda ges
möjlighet att skapa sig en ökad inblick i verksamheten, känna att de är mer
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delaktiga i vad som händer och att de skall få en bättre känsla för
verksamhetens skilda delar.

Erik Träff tog upp kompetensutveckling för de anställda som ytterligare en
åtgärd som kommer som en direkt följd av humankapitalmätningarnas
resultat. Enligt honom framkom det av mätningarna att de anställda i
banken känt sig otillräckliga i sitt arbete och att det i hög utsträckning
berott på dagens snabba förändringstakt. Av Kaisa Bratt fick vi veta att det
då satsades en stor summa pengar på utbildning av personalen. Satsningen
kom från koncernnivå men de specifika åtgärderna bestämdes lokalt.
Staffan Ivarsson menar att det är speciellt svårt att se ett orsak/verkan
förhållande för de åtgärder som sätts in när det gäller kompetensutveckling.
Han menar att en anledning till att företaget har fått en bättre
lönsamhetsutveckling mycket väl kan bero på satsningar på
kompetensutveckling, men att det samtidigt är många andra faktorer som
spelar in. Som exempel nämnde Staffan Ivarsson effekter av en
samhällsomvandling, att marknaden har ändrat sig eller att det blivit lättare
att låna ut pengar till boende för att räntan har gått ner. Det existerar
således en generell svårighet att se orsak/verkan till insatta åtgärder och vad
de leder till. Enligt Staffan Ivarsson kan däremot tydliga samband ses över
tiden mellan enheter som arbetar med kompetensfrågor och som har ett väl
fungerande ledarskap. De får nöjda kunder och blir på sikt mer lönsamma
än andra enheter. För att verifiera dessa samband krävs att en enhet följs
över en viss tid.

Vi frågade Staffan Ivarsson om svårigheten med att se framtida lönsamhet
kan bidra till att chefer blir mer restriktiva till att vidta vissa åtgärder. Det
framgick av Staffan Ivarssons svar att det mycket väl kan vara så och att
det antas vara lättare att se effekter på lönsamheten vid materiella
investeringar och förändringar. Det är därför viktigt att man i grund och
botten tror på att de här sambanden finns för att det skall kännas
meningsfullt. Erik Träff påpekar att problematiken med att se effekter av
insatta åtgärder beror mycket på att det ofta rör sig om mjuka investeringar
och att dessa är svåra att mäta. Han menar att det i större grad handlar om
att kunna se hur folk mår, engagera dem på ett annat sätt och ge dem mer
ansvar. Han är dock medveten om att det är ett långt steg att ta från att
tidigare ha varit en starkt institutionaliserad verksamhet. Från att ha haft en
verksamhet där instruktioner kunnat följas på papper och de anställda
förväntat sig att chefen skall komma och säga exakt vad som skall göras,
menar Erik Träff att steget är långt till att våga ta eget ansvar för sin
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arbetsplats. Därför tror han att det handlar mycket om en allmän känsla om
delaktighet för de anställda som måste förändras och att detta kommer att
visa sig i nästa års mätning. Trots att tidigare ha berättat om svårigheterna
med att se effekter av åtgärder menar Staffan Ivarsson att
FöreningsSparbanken har använt sig av humankapitalmätningar så länge att
det nu går att se effekt av satsningar och åtgärder som satts in. Han nämner
samtidigt att det emellertid kan vara svårt i början för ett företag vid
användande av liknande mätningar. Enligt Staffan Ivarssons mening finns
det numera så pass mycket forskning och rapporter från företag som jobbat
med den här sortens frågor, att bevisen om lönsamhet är rätt tydliga.

Det framgick vidare i intervjun med Staffan Ivarsson att
FöreningsSparbanken under en tid haft problem med stressade
medarbetare, vilket framkommit i humankapitalmätningarna. Den största
anledningen till detta tror Staffan Ivarsson är att personalen, ända sedan
fusionen mellan de två bankerna, har levt i två olika datavärldar;
sparbankssystemet och föreningsbankssystemet. Under det senaste halvåret
har FöreningsSparbanken arbetat med att byta ut dessa två system och i
slutet på maj 1999 beräknas all data konverteras över till det nya systemet.
Parallellt med denna IT-investering har en omfattande utbildningssatsning
på windowsbaserade applikationer skett för att skapa en bättre situation på
kontoren. Detta anses vara den största satsning som gjorts för att få ner
stressnivån inom företaget och den kommer som en följd av mätningarnas
resultat om negativ stress på arbetsplatser. I samband med den här frågan
kom återigen ledarnas roll upp samt vikten av ett väl fungerande ledarskap.
Staffan Ivarsson hävdar att det inom FöreningsSparbanken arbetas mycket
för att skapa en helhetsbild för medarbetarna så att de kan se samband
mellan vad som händer idag och företagets vision. Han påpekar även att det
är lättare att uppleva positiv stress vid ett tydligt ledarskap som förmedlar
långsiktiga mål, men att detta kanske har varit bristfälligt.

Staffan Ivarsson tycker att det jämförs för lite med andra organisationer om
hur det arbetas med humankapitalfrågor. Han tror att en anledning till detta
kan vara att man i FöreningsSparbanken kommit så långt inom området att
det är svårt att hitta nytt material inom Sveriges gränser. Det finns däremot
andra företag som bett att få jämföra sitt arbete med FöreningsSparbankens
och stämma av hur man jobbar. Man försöker inom FöreningsSparbanken
ta del av utländska rapporter och forskning inom området. Staffan Ivarsson
nämnde ett antal utländska företag som har studerats då de arbetar på
liknande sätt som FöreningsSparbanken.
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Vid nollmätningen som gjordes våren 1998 var svarsfrekvensen för banken
totalt inte mer än runt sjuttio procent. Under de rullande mätningarna ligger
däremot svarsfrekvensen mellan 82 – 100 procent på de olika lokala
enheterna. Det är man ganska nöjda med. Det finns samtidigt en
medvetenhet om att den svarsfrekvens som erhålls i allra högsta grad beror
på hur den lokale chefen jobbar med återrapportering.
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(Staffan Ivarsson)

Erik Träff talade om att det framförallt är på affärsområdesnivå som de mer
konkreta åsikterna från personalen kommer fram. Det framgick att även
Erik Träff tror att personalens attityd till undersökningarna bygger på i hur
stor omfattning resultaten används och åtgärder sätts in. Han tror att
sannolikheten för att medarbetarna skall se positivt på mätningarna är
betydligt större om detta sköts på ett bra sätt.
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(Erik Träff)

När vi talade med en av medarbetarna framkom det att hon trodde att
många inte svarar ärligt på frågorna. Medarbetaren ansåg att det många
gånger är svårt att vara helt ärlig i sådana här undersökningar. Vidare
framkom att det nyligen införts att medarbetarna skall kunna få en
personlig hälsoprofil utarbetad. Medarbetaren menar att folk inte svarar
helt ärligt på hur man mår och hur stressad man är. Det framkom även att
frågeformuläret av vissa upplevs som alltför omfattande och att det kan
vara en anledning till varför vissa inte svarar.
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Enligt Erik Träff lägger ledningsgruppen för Linköpings bank stor vikt vid
att visa öppenhet om resultaten. Ett exempel på detta tycker Erik Träff är
att han personligen har presenterat inför alla anställda vilket betyg de har
satt på honom som ledare. Erik Träff talade om för oss att svarsfrekvensen
för Linköping låg på cirka åttio procent i den senaste mätningen. Erik Träff
tycker att det är en för låg siffra men menar samtidigt att det kan bero på
den osäkra situation, i samband med fusion och personalnedskärningar,
som rådde i FöreningsSparbanken vid tiden för mätningen. Han tror att
svarsfrekvensen kommer att vara högre vid nästa års mätning. Kaisa Bratt
menade att det förekommer väldigt olika signaler ifrån medarbetarna om
vad de tycker om mätningarna, men hon påpekade samtidigt att det direkt
kan urskiljas om resultaten används på ett bra sätt. De kontor där cheferna
arbetar aktivt med resultaten och där personalen får en tydlig återkoppling
och feedback har en högre svarsfrekvens än andra. Kaisa Bratt hävdade att
mätningarnas många gånger ifrågasätts av personalen och att det främst är
mätningarnas sanningshalt man är tveksam till. Hon menade även att det
finns anställda som är rädda för att svara helt ärligt då de tror att resultaten
kan spåras till den svarande. Kaisa Bratt var noga med att poängtera att det
finns strikta regler för hur resultaten får brytas ned och att de aldrig kan få
reda på vad en enskild individ har svarat.

Den medarbetare vi talade med kunde inte säga att mätningarna hade lett
till några konkreta åtgärder eller att det hade gjorts någonting åt det som
kom fram i mätningarna.
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(Medarbetare)

Av medarbetaren fick vi dock veta att det har presenterats resultat från
bland annat den kundundersökning som tidigare gjorts, där svaren från
kunderna jämförts med de svar som medarbetarna givit. Då framgick det att
kunderna ibland hade helt andra uppfattningar om exempelvis service, än
vad de anställda hade. Efter presentationen av kundundersökningen var
tanken, att personalens skulle delas upp i flera mindre grupper för att
diskutera resultaten. Enligt medarbetaren är det ingenting som genomförts
ännu.
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(Medarbetare)

Medarbetaren berättade vidare att det ibland uppstått situationer där de
resultat som presenterats inte stämt överens med hur personalen uppfattat
att de svarat. Hon menar att värdena många gånger blivit sämre än vad
personalen trodde att de skulle bli. Det framkom även att det inte har varit
någon diskussion om varför det blivit så. Det presenteras mest och sen
händer ingenting, menar hon.
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(Medarbetare)
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I intervjun med Staffan Ivarsson framgick att det hänger mycket på det
lokala ledarskapet att skapa engagemang för humankapitalmätningarna
bland medarbetarna. Vikten av att den lokale chefen arbetar aktivt med
återrapportering och uppföljning poängteras starkt. I FöreningsSparbanken
fungerar återrapporteringen så att efter en bearbetningsfas på cirka fem
veckor från det att medarbetarna svarat på enkäten får den lokale chefen
resultaten för sitt affärsområde. Han/Hon skall sedan presentera resultaten
för sina medarbetare. Samtidigt arbetas det på koncernnivå med analyser av
materialet på agregerad nivå för att se övergripande samband. Många
gånger fastställs åtgärder som blir aktuella för samtliga affärsområden.
Ledningen arbetar då fram vad man kallar ett lärmaterial, som ges ut i olika
former till ledare och medarbetare. Den dialog som förs från koncernnivån
riktas mot bankledningen och rapporterande till bankledning. Enligt Staffan
Ivarsson är det sedan de som ansvarar för att det förs en lokal dialog med
medarbetarna angående resultaten från mätningarna. Även Erik Träff
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menar att en dialog mellan ledning och anställda är viktig för att komma
fram till relevanta åtgärder. Han anser inte att organisationens storlek har
en avgörande betydelse i den frågan. Han menar istället att en väsentlig
faktor är att det går att bryta ner resultaten på lämplig nivå. För att skapa
den så viktiga delaktigheten i mätningarna anser Erik Träff att en lämplig
nivå är cirka tio till femton personer.

När det gäller hur stort fokus som läggs på de lokala cheferna i arbetet med
resultat och åtgärder hävdar Erik Träff att allt fokus ligger på cheferna. Han
poängterade samtidigt att det inte alltid behöver vara ledaren eller chefens
fel om mätningen visar ett dåligt resultat. Han menar att det även kan vara
gruppens fel och berättade att det kan finnas grupper som är mycket svåra
att arbeta med och detta måste tas hänsyn till. Även Kaisa Bratt menar att
det inte enbart är chefernas fel att en situation inte upplevs bli bättre. Hon
anser att medarbetarna måste hjälpa till mer själva. Som facklig
representant kan hon bli besviken och förvånad över hur oförberedda
människor många gånger är inför att ta mer ansvar över sin egen situation
och komma fram till vad de själva vill.

Erik Träff beskrev problemet med att diskutera resultaten med de berörda
samt varför resultaten ser ut som de gör, med att människor inte alltid vågar
säga vad de tycker. Han menar att det ibland uppstår situationer där de
anställda nekar till resultaten och menar att de inte har svarat så utan att det
måste vara någon annan.
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(Erik Träff)

Det går givetvis inte att se vad den enskilde medarbetaren har svarat i
specifika frågor, men Erik Träff tycker att det är konstigt att ingen av de
anställda i en grupp, när han talar med dem enskilt, känner igen svaret för
gruppen som helhet. Samtidigt menar han att detta har förbättrats i den nya
decentraliserade arbetsmiljön med större delaktighet bland de anställda.
Erik Träff tror att det finns många chefer som känner stor press på sig om
de inte uppnår ett bra resultat på mätningarna. Därför tycker han att det är
viktigt för ledarna att de innehar en sund inställning till mätningarna och att
de inser att resultatet är till för att hitta faktorer som kan förbättras.
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Vi frågade Staffan Ivarsson om hans uppfattning om huruvida större
intresse och fokus läggs på personalen som resurs i och med att företaget
gör humankapitalmätningar. Problemet är, anser Staffan, att man inte vet
hur det skulle se ut om man inte gjorde det. Han tycker att det rimligen
borde göra det, men att det också går att tänka sig att de ledare och chefer
som använder sig av verktyget idag, istället skulle använda någon annan
metod för att föra dialog med medarbetarna och driva förändringsarbete.
Staffan Ivarsson tror ändå att detta bidrar till ett större fokus på
medarbetarna och att han har fog för att tro det, men inga bevis. Det finns
en avsaknad av vetenskapliga bevis för den här frågan. Det framgick att om
humankapitalfrågor skall bli intressanta ur ett strategiskt perspektiv krävs
att det finns ett samband med den långsiktiga lönsamheten. Han menar att
det krävs någon form av kommersiellt värde för företagen för att
hälsofrågor som dessa skall föras upp på en strategiskt hög nivå. Det
viktigaste, menar han, är att kunna visa att det finns ett framtida värde för
företaget.
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(Staffan Ivarsson)

Kaisa Bratt kunde inte direkt säga om mätningarna lett till att mer fokus
lagt på personalen som företagets viktigaste resurs. Hon ansåg emellertid
att det numera förs en bra dialog om detta på ledningsnivå. Kaisa Bratt
menade vidare att för att personalen skall uppmärksammas mer krävs en
tydligare uppföljning av vad resultaten beror på. Hon föreslog att det
eventuellt kunde ställas upp personalekonomiska bokslut inom ramen för
arbetsmiljölagen. Ett sådant bokslut skulle enligt Kaisa Bratt kunna
användas för att komma åt övertidssituationen, som anses som ett stort
problem. Hon ställde sig däremot tveksam till om införandet av en lag på
att redovisa personalen skulle leda till att de fick det bättre. Hon tror att det
krävs mer än en lag för det. Inte heller Staffan Ivarsson trodde att detta
skulle bidra till att personalen får en bättre arbetssituation. Han påpekade
att lagen visserligen är tvingande, men att det är viktigare för företagen att
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de själva inser vikten av att arbeta aktivt med personalfrågor för företagets
långsiktiga lönsamhet och därmed även överlevnad. Risken vid införandet
av en lag, ansåg Staffan Ivarsson, är att företagen gör det här för att
tillfredsställa myndigheterna och facket och inte för personalens skull. Erik
Träff var inte heller särskilt positiv till införandet av en lag. Han menade att
företag borde komma till insikt om att detta är ett bra sätt att arbeta efter
utan en tvingande lag.
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(Erik Träff)

Staffan Ivarsson menar att det finns en risk i införandet av en lagstiftning
om personalekonomiska bokslut, eller skapandet av en trend att presentera
personalen i supplement till årsredovisning. Risken är att det endast blir ett
spel för gallerierna. Han menar vidare att det viktigaste med modellen som
FöreningsSparbanken använder är att den är åtgärdsorienterad och lokal.
Det externa resultatet skall mera ses som en följdeffekt av att det görs
mätningar och inte som den drivande faktorn. Staffan Ivarsson tror att det
skulle var förödande att gå ut externt på marknaden och presentera siffror
om personalen som det inte arbetas med i organisationen och som
medarbetarna inte känner igen eller har varit en del av.

FöreningsSparbanken har idag inte något bonussystem för varken
medarbetare eller chefer. Det pågår däremot ett arbete för att ta fram ett
bonussystem för ledare där en parameter som vägs in mycket väl skulle
kunna vara utvecklingen av humankapitalet, exempelvis bedömningen av
ledarskapet. Erik Träff medger att han är positiv till ett eventuellt
bonussystem kopplat till chefernas insatser gällande uppföljning av
mätresultat och infriande av åtgärder.
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Telia AB är ett av svenska staten helägt bolag och moderbolag i
Teliakoncernen. Telia AB erbjuder telekommunikations- och
informationstjänster med huvudinriktning i Sverige, övriga Norden och
inom Östersjöområdet. Internationellt driver Telia nu operativ verksamhet i
20 länder. Från den 1 april 1998 har koncernens verksamhet grupperats i
åtta affärsområden och tre marknadsområden, Danmark, Finland och
Norge. På Sverigemarknaden har affärsområdet det totala ansvaret för
utveckling, försäljning, installation och service av sina respektive
produkter.

Även Teliakoncernen har genomgått betydande förändringar de senaste
åren. Stora neddragningar och omstruktureringar har genomförts. Den nya
organisationsstrukturen skiljer sig betydligt från den gamla centraliserade
struktur som verkade under gamla Televerkstiden. Utvecklingen har gått
från att ha varit en centraliserad organisation till att bli en mer
decentraliserad verksamhet med mer frihet och ansvar till de anställda.
Telia har många likheter med FöreningsSparbanken när det gäller problem
att motivera och engagera personalstyrkan. Problem kan uppstå med att
hantera den nya frihet och medföljande ansvar, som arbetet med
humankapital innebär. En ny koncernstruktur samt rationaliseringsarbete,
som bland annat har inneburit minskad personalstyrka, har varit ett för
Telia avgörande drag för att möta en allt tuffare konkurrens.
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Under 1996 infördes TIM, ett nytt integrerat verktyg, vilket mäter
utvecklingen av, och samband mellan, marknadskapital, humankapital och
ekonomisk effektivitet. TIM står för Telias Integrerade Mätverktyg.
Tanken är att få en struktur som beskriver och värderar personalen som
resurs i företaget.
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(Marianne Nivert, Vice VD ur Telias personalredovisning 1996)
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Dessa principer är tänkt att visa hur arbetet skall ske inom företaget och hur
organisationen har valt att strukturera verksamheten för att fullfölja
affärsidé och förverkliga vision.

Eftersom Telia utvecklas mot ett alltmer informations- och kunskapsföretag
anses det vara nödvändigt att strukturera om informationen om tillgångar
och framhäva mer än vad den traditionella redovisningen gör. På detta sätt
önskar Telia ge en mer rättvisande bild av företagets värde på marknaden
och dess betydelse för kunder. I principer för personal- och
organisationsutveckling har det inom Telia definierats ett antal områden
som anses vara avgörande för dess framgång. Det har också definierats
indikatorer som är mått att mäta framsteg mot. De övergripande målen för
TIM är dels att det skall vara ett uppföljningssystem för ledare på strategisk
nivå, dels verktyg för ständiga förbättringar på operativ nivå. Det senare
målet var även ett skäl till att verktyget skapades, eftersom avsaknaden av
ett förbättringsverktyg på operativ nivå ansågs vara en brist i företaget.
Några andra bakgrundsfaktorer och övergripande skäl till TIM var att det
behövdes ett ”Early Warning System” som visade vart det var på väg. Det
fanns även ett behov av ett gemensamt styrsystem för hela koncernen samt
ett verktyg som kunde följa upp och fånga företagskulturen. Telia ser också
införandet av TIM som ett led i utvecklingen mot det moderna
kunskapsföretaget. Till detta påpekas att verktyget även ger information om
intern och extern benchmarking, vilket syftar till jämförelse mellan
enhetens/ teamets resultat och bolagets som helhet samt med svenskt privat
näringsliv.

Telia har i Sverige trettiofyra geografiska enheter som alla fungerar som
egna bolag med eget resultatansvar. Telia Nära Jönköping är Sveriges
fjärde största geografiska enhet. För varje enhet finns ett ledningsteam om
fyra personer, kallad fyrklöver. Detta ledningsteam har en formell chef,
men i praktiken är det ett delat ledarskap. Vi intervjuade Lars Lundkvist, en
av ledarna i fyrklövern på Telia Nära Jönköping. Telia Nära består av tre
huvudsakliga funktioner; butik, kundtjänst och servicetekniker.
Organisationen är uppdelad i ett antal team som innehåller medarbetare
från alla tre funktionerna. Teamen består i genomsnitt av femton personer
med en teamsamordnare utan formellt ansvar, men som fungerar som
informationsspridare och kontaktperson mot ledningen. Inom Telia Nära
Jönköping finns det cirka 90 anställda och det finns således sex olika team.
Ledningen har regelbundna möten med teamsamordnarna från varje team.
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När Telia Nära startade som bolag för tre år sedan var konceptet att arbeta i
team mycket annorlunda från det arbetssätt som pågått i gamla Televerket.
För att underlätta det nya arbetssättet skapade Lars Lundkvist och de
resterande tre i fyrklövern en utbildning i teamarbete. När
personalavdelningen för Telia fick höra hur Telia Nära i Jönköping
utbildade sin personal togs beslutet att använda samma modell för övriga
delar av verksamheten i landet. Utbildningen utgör idag steg ett i Telia
Näras utvecklingsprogram. Idag anser Lars Lundkvist att Telias
organisation är platt, med få hierarkier och stor grad av delegation.

En gång per år får samtliga anställda på Telia fylla i ett frågeformulär som
innehåller runt 35 frågor. Inom humankapitaldelen är frågorna inriktade på
kärnfaktorerna (som beskrivs nedan). Telias Humankapitalindex består av
nio delindex där respektive delindex har byggts upp av ett antal
bakomliggande frågor14. Detta humankapitalindex är ett genomsnitt av de
nio delindexen och uttrycks i promille. Frågorna är utarbetade tillsammans
med Sifo, vilka också sammanställer resultatet. Lars Lundkvist menar att
det som i huvudsak mäts i humankapitalmätningarna är medarbetarnas
uppfattning om eget ansvar, egna befogenheter, ledarnas roll samt
förtroendet för närmaste cheferna. Man mäter även förtroendet för
medarbetarna i det egna teamet och för organisationen i stort. Hur
medarbetarna upplever att den egna kompetensen räcker till är också en
viktig del i humankapitalmätningen, anser Lars Lundkvist. Han är noga
med att påpeka att de svar som mätningarna ger endast är resultat av
medarbetarnas uppfattningar om saker och ting.
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(Lars Lundkvist)
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Birgitta Gisner, managementkonsult på Telias huvudkontor, menar att TIM
är en viktig del av Telias strategiska kontrollsystem för att utveckla

                                          
14 Frågeformulären är belagda med sekretess, varför vi inte redogör för vilka frågorna

är.
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individens kunnande i linje med Telias verksamhetsmål och
marknadssituation. I Telias årsredovisning framgår det att skälet till
mätningarna inom humankapitalet är att få en uppfattning om hur
medarbetarna ser på sina möjligheter att utföra ett gott arbete och hur
ledarskapet och samarbetet mellan olika enheter fungerar.

Telia definierar humankapital som ett mått på medarbetarnas och
organisationens förmåga att skapa värde och effektivitet för kunderna.
Företaget har tagit fram ett antal kärnfaktorer inom humankapitalet som
anses viktiga. Dessa är ledarskap, individ, organisation samt värderingar
och kultur. Om alla kärnfaktorer fungerar tillfredsställande anses det leda
fram till ett ökat värde för kunden, vilket klargörs i bilden nedan.

Bilden visar modellens struktur med fyra grundläggande dimensioner;
värderingar och kultur, ledarskap, individ samt organisation. Faktorerna i
respektive dimension mäts i delindex.

Lars Lundkvist menar att mätningarna i sig inte gör att personal och
medarbetare får det bättre. Han anser istället att man borde vända på det
och se humankapitalmätningarna som ett bra sätt att i tid få information om
någonting inte är som det skall i organisationen. Det går sedan att den
vägen analysera och diskutera fram en lösning på problemet.

#����8"�TIMs struktur med grundläggande dimensioner,  Källa: Telia
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Efter att medarbetarna har svarat på enkäten och den har skickats tillbaka
till Sifo, sammanställs resultaten. Resultaten presenteras för
ledningspersonerna i fyrklövern. Där presenteras både helhetens resultat
samt de olika enheternas och teamens. Enligt Lars Lundkvist är det först
och främst till teamnivå som resultatet skall brytas ner, inte på funktion.
Det är även på teamnivå som det mesta arbetet med åtgärder görs.
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(Lars Lundkvist)
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(Medarbetare)

Då en sammanställning av det totala utfallet har gjorts kan varje enhet/team
se hur deras styrkor och svagheter fördelar sig i det egna
humankapitalresultatet. Det finns möjlighet till att jämföra årets resultat
med föregående års resultat. Det kan också göras en jämförelse med hela
bolaget samt jämförelse med den privata sektorn i Sverige. Birgitta Gisner
påpekar att i den mån organisatoriska förändringar har gjorts mellan
mätningarna bör detta beaktas vid genomgång av resultaten. De
grupper/team som har 10 svaranden eller fler får en fullständig redovisning.
De grupper/team som har 6-9 svaranden får en begränsad redovisning,
medan de grupper/team som har färre än 6 svaranden inte får något eget
resultat. Denna restriktion är till för att anställda inte skall kunna bli
utpekade inom teamet.

Tillsammans med resultaten kommer också ett förändringsmaterial en tid
senare. Detta kallas för ”arbetsbok”. I arbetsboken finns inte några färdiga
lösningar utan den är till för att varje team själva skall bearbeta sitt material
och komma fram till lösningar och förslag till förbättringar för teamet.
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(Lars Lundkvist)

Det finns även möjlighet att utarbeta en egen arbetsbok. Huruvida den
sedan används råder det delade meningar om. Enligt Birgitta Gisner är
arbetsboken ett hjälpmedel för att:

� kommunicera resultatet av humankapitalmätningarna

� möjliggöra en målfokuserad dialog kring humankapitalet på alla nivåer i
organisationen

� skapa engagemang och delaktighet kring bolagets utveckling och affär
hos alla medarbetare

� fokusera på strategiska mål och aktiviteter för Telia

� producera realistiska handlingsplaner för verksamheten

På teamträffarna går respektive team sedan igenom frågeställningar,
kommenterar och analyserar resultatet och beslutar om åtgärd. Ibland,
menar Lars Lundkvist, händer det att teamet inte alls känner igen resultaten
av mätningarna. Det kan röra sig om en fråga som har missuppfattats eller
känts oklar. Alla team skall sedan redovisa en handlingsplan till ledningen
innehållande vad de har kommit fram till, vilka åtgärder de vill skall vidtas
och förslag på hur teamet skall utvecklas. Handlingsplanerna presenteras
inte vidare upp i organisationen utan stannar på teamnivå.

� �� ����� ������ ����

	� ����	
��� ����������� ��� ��		�'�  �� ����� ��
����������� �� �"�� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� 	���	� ��	� ��
���
	�	�	��"�����������)����	��	�����������	���������������

����

'�#��
�������� ��	�� ��� ��5��������	��		� ��		�� ���������"�� ������"�����'�-	��
����������������
����		�	����	�����		����	�����������������
!������"�
)������������'���	�����	���������
�	'�.���������
�	�����		�'�

(Lars Lundkvist)

Enligt Lars Lundkvist sätts det upp resultatkrav på de olika teamen, men
han anser att det dock finns vissa företeelser som inte är meningsfullt att
föra ut på teamen. Det finns saker som teamen inte kan påverka själva och
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då gäller det istället att föra ut information och budskap om vikten av det
området för att skapa en delaktighet i totalresultatet. Lars Lundkvist menar
att fastställandet av milstolpar och mål kan liknas vid en tvåstegsraket där
man i praktiken bränner av det andra steget före det första. Först sätts det
ett mål för hela enheten, Telia Nära Jönköping, exempelvis att uppnå 750
poäng i humankapital (max är 1000). Nästa steg är att ledningen för Telia
Nära Jönköping, med andra ord fyrklövern, vänder sig till sina sex team
och låter de göra planer för hur mycket de kan uppnå. Förhoppningen är att
genomsnittet av de sex teamens humankapital då skall uppgå till minst
målet för hela enheten. Om detta inte uppnås krävs dialog och
kommunikation med teamen.
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(Lars Lundkvist)

Lars Lundkvist anser att det svåraste med att vara ledare i en platt
organisation är närvaron, att upplevas vara närvarande, till hands och
engagerad i var och en. Kraven på snabba resultat blir högre och det blir
svårt att vara en generös och öppen ledare. Han menar att det är lätt hänt att
det pekas med hela handen och ges order om vad som skall göras och att de
måste akta sig noga för att inte falla in i traditionell organisationsform.
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(Lars Lundkvist)

Ingen av de fackliga representanterna kunde nämna någon specifik åtgärd
som har satts in till följd av utfallet i mätningarna. De anser dock att
ledarna har varit lyhörda, tagit åt sig kritik och ändrat sitt beteende. Det rör
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sig också om åtgärder som man inte alltid kan ta på till exempel förbättrat
samarbete. Det framkom emellertid senare att insatser har planerats för att
behandla stress- och krishantering.
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(Medarbetare)
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Det viktigast för att få en hög svarsfrekvens på en sådan här mätning, tror
Lars Lundkvist, är att låta medarbetarna vara delaktiga i arbetet kring den.
Han menar att delaktighet, diskussion och debatt är tre huvudingredienser
för att få personalen att känna sig engagerade. Han menar att de direkt kan
se när de inte lyckats få med sig medarbetarna tillräckligt, då fungerar inte
verksamheten lika bra. Den exakta svarsfrekvensen på senaste mätningen
var det svårt att få besked om, men enligt Lars Lundkvist låg den troligtvis
runt 95 procent. Han menar att den i alla fall var så pass hög att de inte
brydde sig om att göra någon affär av det. Anledningen till att någon inte
skulle ha svarat, menar Lars Lundkvist, kan bero på att det är för många
frågor i formuläret och att personalen kan uppleva att det inte finns
tillräckligt med tid avsatt. Frågeformuläret är runt tio sidor med frågor på
båda sidorna.
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(Lars Lundkvist)

Enligt en facklig representant var svarsfrekvensen på senaste mätningen
dålig, bara runt hälften av medarbetarna svarade. Trots att de var ute flera
gånger med påminnelser och påpekade att formulären kunde fyllas i på
arbetsplatsen. Det framkom att i den senaste mätningen var det två team
som hade så dåliga underlag att de inte kunde få presenterat ett utfall på
teamet.
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(Facklig representant)

Enligt både de fackliga representanterna och medarbetarna, anses
formulären svåra att förstå. Detta medför att svaren kan bli felaktiga då de
anställda kan tolka frågorna olika. Vidare tror de inte att folk är ärliga när
de fyller i formulären på grund av att de är rädda för att bli utpekade. I de
sista frågorna i formuläret skall ålder, kön, arbetsuppgifter et cetera anges,
vilket kan skrämma folk så de inte vågar föra fram eventuell kritik. Denna
rädsla leder till att mätningarnas resultat inte alltid stämmer med vad folk
tycker när man pratar med dem, anser de fackliga representanterna. Andra
generella åsikter som framkom om mätningarna går ofta ut på att det tar
alldeles för lång tid att fylla i formuläret då det är väldigt omfattande. Flera
utav teamsamordnarna har svårt för att förmedla vidare informationen till
sina medarbetare så att de i sin tur kan ta tag i det och intressera sig för
eventuella åtgärder. Medarbetarna menar att en orsak till
teamsamordnarnas svårigheter att få med sig teamet är att de inte träffas
regelbundet. Det anses vara av stor betydelse att det ständigt förs en dialog
om mätningarna på teamnivå och att alla tar ansvar för att förbättra
situationen och vågar ta egna initiativ.
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(Facklig�representant)

Att människor inte heller är helt ärliga och vågar stå för sina synpunkter
tror de fackliga representanterna och medarbetarna till stor del beror på alla
nedskärningar som har gjorts inom Teliakoncernen. De anställda är rädda
för att inte passa in och för att inte riskera sin tjänst anpassar man sig hellre
och tiger än sticker ut och klagar. Det är svårt att motivera anställda när det
ständigt sker nedskärningar. Vidare pekar de fackliga representanterna på
att det finns många äldre människor som har svårt för att tänka om. Telia
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har varit en väldigt styrd organisation och de anställda har inte haft några
fria händer vilket gör det svårt för en del att ta till sig den nya friheten  och
våga säga vad man tycker. De menar att många ledare inte reflekterar över
detta då de själva just har tagit till sig friheten.

�#������� 	���
������ ������� ���	� ������
���� ���	����"���������	� ���	
�������������	�
������	������������������"����
��������	���	'�������
���� ��	�� ���� ��� ������ �����	������ ��	�� ������� �	�� ��� �		� �
�"��� ��	
������
��"����	����)����

�	���'�

(Medarbetare)

För att öka svarsfrekvensen menar en facklig representant att de borde ha
en temadag om humankapital där alla fyller i formulären och att det
verkligen avsattes tid. Då skulle alla få veta dess syfte, innebörd och vart
det är tänkt att leda. Även medarbetarna hade liknande åsikter. De
poängterar även vikten av att lösa frågor när det är aktuellt. Att det direkt
tas tag i frågorna när de uppstår för att intresset inte skall hinna svalna.
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(Facklig representant)

De fackliga representanterna anser att humankapitalmätningarna är ett bra
verktyg för att personalen skall kunna säga vad de tycker, problemet är bara
att det inte fungerar i dagens läge.
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(Facklig representant)

De fackliga representanterna anser att ickeengagemanget till trots är det bra
att det satsas på humankapitalmätningar. De menar att det är ett steg för att
få folk att våga öppna sig och att det ger en möjlighet till diskussion. En
medarbetare påpekar vikten av att tala om när något är bra. Han menar att
allt för många anställda hänger upp sig på småsaker som är fel, vilket gör
att hela förändringsprocessen avstannar. Vidare för han fram den goda
relation som hans team har till sina ledare och hur viktigt det är att hela
tiden föra en öppen dialog.
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(Medarbetare)

Medarbetarna anser att mätningarna är speciellt bra när det gäller
utbildningsfrågan. Det framkom att om någon anser att han/hon brister i
kompetens inom sitt område skall man vara mån om att fylla i det i
mätningen. Inom just kompetensområdet sätts ofta åtgärd in och utbildning
utformas efter specifika önskemål.

Det framkom genom intervjun med medarbetarna att återkopplingen på
mätresultaten har blivit bättre från ledningens sida. De tror att ledningen
även tidigare lyssnade, men att de hade så mycket att göra vid införandet av
den nya strukturen att de inte hann med att ge feedback på resultat och
kommentarer. Många ansåg att det arbetades i det tysta om det arbetades
alls med resultaten. Det är först nu det sista året som det har satsats
ordentligt anser medarbetarna. En annan anledning till att det inte gjordes
så mycket med resultatet tror de kan ha och göra med alla oroligheter inom
Telia i samband med stora nedskärningar. Medarbetarna är emellertid noga
med att påpeka att det går inte bara att klaga utan ledarna kräver att
alternativa förslag ges.
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När Lars Lundkvist och de tre andra ledarna för Telia Nära Jönköping för
tre år sedan startade den teamverksamhet som företaget har idag, insåg de
inte vidden av ett sådant förändringsarbete. Enligt Lars Lundkvist tog det
tid att få till en sådan förändring och det var flera affärsområden som inte
arbetade lika energiskt med att få till stånd en ny arbetsorganisation som
Telia Nära. De områden som inte tog till sig Telia Nära ideologin från
första stund utan istället var kvar i det gamla arbetssättet fick på kort sikt
bättre resultat än Telia Nära.

� ����������������������������	�
��������!"��	���������0��	�

�	�����		
��

�� ��� ���		��������� ��0	�

��		��������	�
�������� ���� �����������
��
��������'�$����	��)�
������	� 
���������

	���	�

������)������	��� �����
	�����������	'�#!"��	���		�����
	�	����������������������	!��"���	�

�'
��	������'�#�����������������	��	�����	���������	����	!�
������������'
��	��0��������	0����"��������"�������������	!�
����������"��	�	� ��



%����

81

��	'���	� ���������
������	��		����������������� ��� ��	� ���	���	�� �������������
�����	����������������	�����������������)��'�

(Lars Lundkvist)

Anledningen till att det inte är fler företag som uppmärksammar sin
personal på samma sätt som Telia kan, enligt Lars Lundkvist, bero på att
det finns för dålig kännedom om, och förståelse för, att det faktiskt lönar
sig. Han menar att det är lätt att få invändningarna att det inte bara går att
hålla på och lulla med personalen, utan att det också måste arbetas och
tjänas pengar. I viss mån anser Lars Lundkvist att det stämmer men han är
samtidigt övertygad om att de tre kapitalvärdena som Telia arbetar med,
marknadskapital, humankapital och ekonomisk effektivitet aldrig på egen
hand kan skapa lönsamhet för ett företag. Att enbart fokusera på ekonomisk
lönsamhet leder, enligt Lars Lundkvist, till att man inte bara tar knäcken på
personalen utan även på marknaden. Han menar att om ett företag
fokuserar för mycket på  ekonomisk effektivt kan det inte fungera generöst
och servicemässigt mot kund och företaget tappar därmed sin marknad. På
samma sätt försummas medarbetarna och personalen om företagsledningen
enbart ser till sista raden i resultaträkningen. Lars Lundkvist är emellertid
medveten om att ekonomisk effektivitet har en slags vetorätt. Vad han vill
framhäva är att det inte går att fokusera en av de tre variablerna på
bekostnad av någon annan. Han menar att arbete med
humankapitalmätningar och undersökningar om personalens uppfattningar i
olika frågor inte är någonting som ger resultat med en gång. Erfarenheten
från tiden då Telia Nära arbetade med den nya teamformen har lärt Lars
Lundkvist att det tar tid och att det inte räcker med att ändra folks beteende
för att få det att fungera bra. Det krävs att man även ändrar folks
värderingar, vilket vanligtvis är mycket svårare och tar längre tid. För att få
fler företag att arbeta på liknande sätt menar Lars Lundkvist att det krävs en
fokusering på de synergieffekter som uppstår mellan humankapital,
marknadskapital och ekonomisk effektivitet.
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(Lars Lundkvist)
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Det faktum att satsningar på personalen kostar och att det inte går att se
resultat av satsningarna omedelbart tror Lars Lundkvist kan leda till att
företag får en restriktiv inställning till personalsatsningar. Det är således
viktigt att det på något sätt går att visa på ökad lönsamhet för företagen för
att de skall tycka att detta är viktigt. Han menar att framgång med en
humankapitalmätning till viss del beror på vilken organisationsform
företaget har. För att medarbetarna skall känna den delaktighet i arbetet
som Lars Lundkvist beskrev som så viktig, menar han att de måste få
utrymme att ta eget ansvar och fatta egna beslut. För att klara av de snabba
svängningar som kännetecknar den IT-bransch som Telia är verksam inom,
anser Lars Lundkvist att enda chansen är att ha en snabb beslutsprocess och
platt organisation. Han menar att företag idag inte hinner gå igenom en
beslutsprocess i en hierarki med många steg förrän förutsättningarna på
marknaden har ändrats.
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(Lars Lundkvist)

De fackliga representanterna och medarbetarna var överens om att när ett
företag skall börja med humankapitalmätningar är det viktigt att de
informerar sina anställda om ���� mätningen görs. Just informationen
inför första mätningen anser de var mycket bristfällig, varav följden också
blev att det inte fungerade bra. Vidare anser de att presentationen av
resultatet måste utföras på ett tydligt sätt. De anställda måste kunna ha
glädje av det och verkligen jobba med det samt tydligt se helheten.
Medarbetarna menar att det hela är en process som tar tid och att tålamod
krävs. Den första humankapitalmätningen kanske inte lyckas men det blir
bättre. Telia Nära gick igenom två halvdåliga mätningar innan arbetet
förbättrades.
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(Medarbetare)
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De fackliga representanterna är av åsikten att samhället över lag har
kommit till insikt om att det handlar mer om personliga relationer hur folk
mår och det idag är viktigare än tidigare med kunskap. De menar att de
kunskapsmässiga kraven är högre än för tio år sedan. Tidigare kunde man
byta ut nästan vem som helst med inte alltför långt träningsmoment innan
den nyanställde var inne i produktionen. Det går inte idag. Vidare påpekar
de vikten av mjuka mänskliga relationer och att fokus numera inte bara
ligger på det ekonomiska.
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Microsoft grundades i USA 1975. Tio år senare startades ett dotterbolag i
Sverige, Microsoft AB, och något år senare bildades dotterbolag i
Danmark, Norge och Finland. Idag arbetar sammanlagt 375 personer på
Microsoft i de nordiska länderna. Det svenska dotterbolaget fungerar både
som huvudkontor för hela Norden och som Microsofts svenska kontor.
Företaget tillverkar bland annat mjukvara för persondatorer och operativ
system. Dess produkter är tillgängliga på drygt 30 olika språk och säljs i ett
50-tal länder. Microsoft är ett företag med skilda förutsättningar än både
FöreningsSparbanken och Telia. Microsoft är en relativt ny organisation
som ständigt expanderar. Företaget består av yngre karriärsinriktade
människor där klimatet inbjuder till samt förutsätter att medarbetarna tar
egna initiativ. Även det faktum att Microsoft är ett amerikanskt företag kan
påverka den företagskultur som råder.
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Martina Smedman arbetar som human resource generalist, eller
personalgeneralist, och är personalansvarig för Microsofts sälj- och
konsultsida i Norden. Martina Smedman är projektledare för de
humankapitalmätningar som görs inom Microsoft. Hon rapporterar till
personalchefen som är övergripande chef för hela verksamheten.

Sedan 1990 har Microsoft arbetat med ”Secured Employee Index”, SEI.
1998 integrerade Microsoft sin SEI-undersökning med den
partnerundersökning som görs varje år. Därmed skapades ett, vad
Microsoft kallar, värdeskapande system där värdet på både medarbetare
och kunder mäts. I samband med integreringen fick även undersökningen
en större genomslagskraft i organisationen. Sedan första mätningen 1990
har frågorna utvecklats och moderniserats i olika tappningar. På
medarbetarsidan mäts idag framförallt i vilken grad personalen upplever att
de kan, vill, får och törs, vilket Microsoft definierar som empowerment.

Humankapitalmätningarna äger rum en gång om året där en enkät skickas
per email till samtliga fast anställda genom Microsofts intranet. Enkäten
skickas elektroniskt från Sifo och i och med att de anställda svarar på
frågorna och returnerar enkäten landar den i en databas hos Sifo. Där
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sammanställer Sifo rapporter som sedan skickas tillbaka till Microsoft,
även då elektroniskt. Mätningarna inkluderar endast fast anställd personal
och inte projektanställda eller inhyrda med kontrakt från exempelvis
Proffice eller Manpower. Detta beror på att många frågor handlar om
kultur, värderingar och belöningssystem som finns hos företaget. Därför
anses det vara svårt för dessa personer att ange relevanta svar.

Mätverktyget som används har utvecklats i samarbete med Sifo men det är
Microsoft själva som bestämmer vilka variabler som skall mätas.
Tillsammans med Sifo tar Martina Smedman och personalavdelningen
fram vilka frågor som skall behandlas.
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(Martina Smedman)

Microsofts frågebatteri till medarbetarna består av åtta olika index. För
varje index finns ett antal frågor till medarbetarna som behandlar just det
området. Mätverktyget består av mätningar av både human- och
strukturkapital med olika index kopplat till respektive kapital (se bild
nedan). Microsoft har idag tre viktiga ledstjärnor som det arbetas med
”world wide”. Dessa ledstjärnor kallas ”keep, attract, and develop” och de
skall fungera för att behålla, attrahera och utveckla personalen. Även på
nordisk nivå finns tre ledstjärnor som nordiske  VD’n Mats Wennberg
anser det vara viktigt att Microsoft arbetar med. Dessa tre är jämställdhet,
stresshantering och ledarskap. ”Leadership Goals” är det index som har
ändrats mest sedan mätningarna startade. Indexet har numera utökats och
delats in i fyra delar. Dessa fyra är 4�	A�����, %���	�!� 3� .����"	,
B��"���� och 1	�"	����. Modellen nedan beskriver sambandet mellan de
olika indexen och lönsamheten för kunder.
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När mätningarna började 1990 var Microsoft en kraftigt växande
organisation och behovet av att kontrollera att personalen fungerade på ett
effektivt sätt ökade. Det var inom Norden som de först började mäta
humankapitalet. Resultatet blev så bra att efter en presentation för det
europeiska huvudkontoret startade liknande projekt på europeisk nivå. Efter
att även amerikanerna fått se resultaten började mätningarna att göras
”world wide”. De nordiska kontoren var även först med att skicka ut
enkäterna elektroniskt. Om amerikanerna börjar med detta tror Martina
Smedman att även undersökningen ”world wide” kommer att göras varje
år. Idag tror hon att den görs ”world wide” endast vart annat eller vart
tredje år.

Det huvudsakliga syftet med mätningarna, berättar Martina Smedman, är
att kontrollera att organisationen upplever en hög grad av empowerment.
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 "The Model" sambandet mellan index, struktur- och humankapital

samt kundvärde. Källa; Microsofts informationsmaterial.
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(Martina Smedman)

I intervjun framkom att Martina Smedman  anser att empowerment  är
viktigt för att medarbetarna skall kunna tillföra värde till partners och
kunder. Vidare menar Martina Smedman att det inte finns något
självändamål i att mäta hur personalen mår, bara för mätandets skull.
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(Martina Smedman)

För att lyckas vara värdeskapande anser Martina Smedman att det krävs att
personalen mår bra och upplever att de kan, får, vill och törs. Om inte det
är uppfyllt kan inte personalen vara effektiv ut mot partner och kund och då
tappar företaget försäljning.
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Resultaten från mätningarna presenteras i första hand till Mats Wennberg,
VD för nordiska kontoret. Sedan bryts resultaten ner ända till
avdelningsnivå eller så långt det går. Martina Smedman berättade att hon
har tjugo chefer som hon jobbar med och på vars personalmöten hon är
närvarande. Där är hon med och diskuterar de resultat som framkommit
från humankapitalmätningarna. Hur de olika avdelningarna sedan vill
arbeta med resultaten är olika. En del vill göra det helt på egen hand medan
andra helst ser att Martina Smedman är närvarande och deltar i analysen av
resultaten. I samband med presentationen diskuteras även resultaten och
hur medarbetarna har uppfattat frågorna.
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(Martina Smedman)

Varje enskild avdelning inom Microsoft får sätta upp egna milstolpar för
vad resultaten skall uppgå till vid nästa års mätning. Om däremot resultatet
för ett index skulle visa sig vara lågt generellt för hela organisationen, kan
ledningen på nordisk nivå besluta att det måste upp några procent utifrån
vad som verkar rimligt. Även om enskilda avdelningar själva har friheten
att välja vilka index de vill arbeta mot rekommenderar ledningen att inte
jobba med mer än tre faktorer åt gången. Detta för att hålla motivationen
uppe.

Efter presentationen för chefen och medarbetarna för respektive avdelning
arbetar avdelningen själva med materialet. Varje avdelning arbetar fram en
handlingsplan. Martina Smedman menar att det är viktigt att avdelningarna
själva kommer fram till vad som är mest relevant för de att arbeta med och
fokusera på.  Chefen för varje avdelning är sedan skyldig att lämna vidare
denna handlingsplan uppåt till ledningsgruppen. Varje enskild medlem i
ledningsgruppen får in ett antal handlingsplaner som han sammanställer till
en, vilken skall gälla för hela enheten. I ledningsgruppen görs sedan en
övergripande plan för Norden, där det tas fram tre stycken så kallade ”key
findings”. Dessa är viktiga faktorer och tanken är att de skall fungera som
en röd tråd för hela Norden att arbeta mot.
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(Martina Smedman)

Resultaten för de olika enheterna och avdelningarna jämförs på
ledningsnivå. Avdelningarna själva skall däremot inte göra jämförelser
mellan varandra. Martina Smedman menar att det tidigare gjordes sådana
jämförelser men att detta ledde till att avdelningarna inte ville se sina egna
problem. Istället fokuserades det mer på att det fanns andra som fick sämre
utfall. Detta ledde till att intresset inte var lika stort för att ta tag i sina egna
problem och komma till rätta med dem.
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Enligt Martina Smedman är Microsoft en väldigt öppen organisation och
folk som jobbar där är inte speciellt rädda för att säga vad de tycker. Hon
anser att Microsoft har bra förutsättningar jämfört med många andra
organisationer där man kanske tvingas att verkligen leta efter information
om vad folk tycker. Enligt Martina Smedman är hennes medarbetare
frispråkiga och har många uppfattningar. En anledning till detta tror hon
kan vara den internationella värdering som Microsoft har, att det inte skiljs
mycket på chefer och medarbetare.
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(Martina Smedman)

Martina Smedman tycker att de har fått en mycket positiv reaktion från
personalen angående mätningarna.
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(Martina Smedman)

Enligt Martina Smedman har Microsoft en svarsfrekvens på 95 procent på
humankapitalmätningarna. Medarbetarna kan välja om de vill svara
hemifrån eller på arbetet. Nästan alla anställda har bärbara datorer och kan
därför välja. Om frågeformuläret skulle skickas ut i pappersform istället för
med email tror hon att svarsfrekvensen skulle sjunka.
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(Martina Smedman)
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Martina Smedman anser att det viktigaste för att få en sådan här
undersökning förankrad hos personalen är att låta dem ta del av resultatet.
Om inte medarbetarna får se resultatet av mätningen tror hon inte att de är
intresserade av att svara nästa gång mätningen skickas ut. Hon menar att
det är viktigt att första mätningen säljs in ordentligt för att få medarbetarna
att förstå varför den görs. Med den höga svarsfrekvens Microsoft har idag,
tycker Martina Smedman att de har lyckats ganska bra med detta.

I intervjun med en av medarbetarna framkom det att redovisning och
presentation av resultatet från mätningarna är bra, ledningen konstaterar
utfallet som även diskuteras. Problemet är att det sedan inte händer något,
det är dåligt med insatta åtgärder för förbättringar. Medarbetaren nämnde
bland annat att det länge har konstaterats att de anställda är väldigt
stressade. Trots detta har ingen konkret åtgärd satts in. Det tas bara reda på
�		 de är stressade inte ����. Enligt medarbetaren har Microsoft en tuff
företagskultur med oerhört högt tempo där många vill göra karriär. Detta
har lett till att ingen vågar sätta stopp eller säga nej till ökad
arbetsbelastning eftersom många de tror att detta skulle påverka
karriärsutvecklingen negativt. En tydlig åsikt som framkom är att kulturen
borde ändras, att det inte bara går att peka på enskilda chefer. Många chefer
är bra och arbetar mycket med resultatet från mätningarna, men överlag är
det mer prat än handling.

Den andra medarbetaren vi talade med var mer positiv. Hon berättade dock
att hon bytt chef väldigt ofta och att det kanske är svårt att som ny chef se
vidden av ett sådant här arbete och ta tag i det. Personen vi talade med har
arbetat på Microsoft i fyra år. Under de två första åren tyckte hon att det
fungerade bra med mätningarna. Hon hade då erfarna chefer som visste hur
man skall arbeta med bland annat personalbarometrar. Hon berättade att det
byts chef ganska ofta i en dynamisk organisation som Microsoft. Det är
många omorganisationer. Hon tycker att det är viktigt att chefen för
resultatet vidare och kan förstå vad det innebär. Hon menar att detta
försvåras vid frekventa skiften av chefer.
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(Medarbetare)
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Det poängterades av medarbetarna att det i Microsoft arbetas mycket i små
grupper. Eftersom mätresultaten, på grund av anonymitetskrav, inte kan
redovisas i alltför små kluster menade medarbetarna att det många gånger
inte framkommer hur de mindre arbetsteamen mår. I en verksamhet som
Microsofts ansågs detta vara en brist med modellen. De var samtidigt
medvetna om att anonymitetskravet inte möjliggör en alltför specifik
redovisning. Anledningen till varför vissa inte svarar på enkäten, tror
medarbetarna inte beror på rädsla för att pekas ut. De tror snarare att det
beror på uppfattningen att det inte leder till någonting eller att man helt
enkelt inte orkar.
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Martina Smedman menar att mellanchefens roll är att koordinera arbetet.
Det betyder emellertid inte alltid att chefen själv sitter med gruppen som
arbetar med resultatanalysen. Tvärtom kan det var bra om chefen låter
gruppen göra detta på egen hand och själva presenterar en egen actionplan.
För att få den viktiga dialogen mellan chefer och medarbetare krävs att det
avsätts ordentligt med tid för personalmöten där det diskuteras och jobbas
aktivt med frågorna, samt att det görs en uppföljning på vad som beslutas.
Enligt Martina Smedman har Microsoft löst detta genom klara deadlines
för när cheferna skall lämna in handlingsplanerna. Detta medför att
cheferna tvingas skapa plats och ge tid för arbetet. Hon menar att
ledarskapet har fått extra fokus hos Microsoft av den anledningen att det är
en sådan viktig del i organisationen. Vidare anser Martina Smedman att det
är ledarskapet som håller ihop de två delarna i en mätning som riktar sig
både mot struktur- och humankapital.
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(Martina Smedman)

Martina Smedman poängterar chefernas och ledarnas betydelse i arbetet
med bland annat återkoppling och presentation av resultat från
mätningarna. Men trots att arbetsgivaren har en stor roll påpekar hon att
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även medarbetarna har vissa förväntningar på sig. Bland annat att de ska
svara på enkäten som skickas ut.
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(Martina Smedman)

En av medarbetarna poängterade att de workshops som genomförs är
obligatoriska möten där alla ska vara med. Medarbetaren tycker att det är
bra att det avsätts tid till detta från ledningen. Hon menar att detta är
avgörande för arbetet med åtgärder och förändringar. Det måste vara
chefsstyrt. Om personalen själva skulle ha fullt ansvar för detta tror
medarbetaren inte att det skulle bli så mycket gjort.
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(Medarbetare)

I belöningssystemet som Microsofts har för sina chefer finns en koppling
till resultatet från humankapitalmätningarna. Cheferna mäts på sitt
ledarskap genom att medarbetarna bland annat får svara på frågor om hur
chefen fungerar som coach och ledare. Om ledarskapsindexet slår högt eller
lågt så ligger det som bidragande grund för chefernas bonussättning.

Humankapitalmätningarna redovisas inte extern utan de fungerar endast
som ett internt redskap. Ändå sker ett visst utbyte av kunskap inom ämnet
med andra företag. Martina Smedman berättar att hon vid flera tillfällen har
gett föreläsningar för andra företagsledare om hur Microsoft aktivt jobbar
med den här processen. Den delen av undersökningen där frågor ställs till
kunder och partners om deras uppfattning om service med mera, vilken
också jämförs med medarbetarnas uppfattning, går dock ut externt.
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(Martina Smedman)

På frågan om vad kunder och ägare tycker om mätningarna framkommer
det att deras respons har varit positiv.
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(Martina Smedman)
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Martina Smedman anser att företag som inte behandlar humankapitalet på
strategisk nivå inte har förstått värdet av det.
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(Martina Smedman)

Martina Smedman påpekar återigen vikten av att personalen är
”empowered” och att medarbetarna kan jobba självständigt. Utan detta tror
hon inte att en organisation kan bli effektiv. Hon tror inte heller på
införandet av en lag som tvingar företag att göra sådana här mätningar eller
att ställa upp personalekonomiska bokslut. Hon menar att det finns alldeles
för många tomma lagar och att det inte räcker med en lag för att få
företagsledare att förstå vikten av att jobba med personalen. Det enda som
kan få organisationer att förstå det är att de tappar marknad och försäljning.
Martina Smedman tar som exempel upp kostnader för att rekrytera och lära
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upp personal och påpekar att situationen inte ser likadan ut för företag idag
som den gjorde för några år sedan.
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(Martina Smedman)
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edan föregående kapitel var en beskrivning av empiriska fall, är
analysen upplagd utifrån olika teman, med koppling till teoretiska
referenser. I presentationen av empirin var vår målsättning att på ett så
objektivt sätt som möjligt återge vad som framkom i intervjuerna.
Målsättningen med detta kapitel är inte att dra slutsatser om de enskilda
företagen, utan om arbetet med humankapitalmätningar generellt. Vi har
därför försökt väva ihop svaren från fallföretagen och analysera dessa. Allt
från empirin analyseras dock inte då vissa områden utgör
bakgrundsfaktorer som vi ansåg viktiga att presentera i empirin men som
inte avser analys. Vi har utgått från de frågeområden vi haft under
intervjuerna, det vill säga vad som mäts, hur det görs samt varför. Vi har
dock valt att följa ett annat mönster i analysen än vad som gjordes i
empirin. Analysen inleds därför med att behandla varför mätningarna äger
rum och övergår till frågeområdena som rör vad som krävs för att bedriva
effektivt arbete med humankapitalmätningar.
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I dagens informations- och kunskapssamhälle kan vi se en trend
motsvarande de inrevärldsvärderingar som Zetterberg (1983) beskriver. Då
människan i större utsträckning arbetar med sin egen personliga utveckling
som drivkraft blir följden en ökad efterfrågan på ett kvalitativt och
innehållsrikt arbete. Detta, tillsammans med utvecklingen mot mer
kunskapsintensiva företag där anställda uppfattas som företagens viktigaste
tillgång, anser vi vara en starkt bidragande anledning till att företag börjat
lägga mer vikt vid immateriella tillgångar. Fallföretagen delar upp
immateriella tillgångar i human- och marknadskapital och är övertygade
om att det finns en tydlig koppling dem emellan, som i sin tur genererar
ekonomisk effektivitet. Från respektive ledning har det klart framkommit
att det anses nödvändigt att utföra regelbundna mätningar av
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humankapitalet. De anser att företagen inte kommer att överleva på
marknaden om det bara ses till traditionella resultatmått. I och med att
fallföretagen förespråkar sambandet mellan humankapital och ekonomisk
effektivitet, har de accepterat den ekonomiska logiken om
personalekonomiska åtgärders lönsamhet, som bland andra Johanson &
Johrén (1996) diskuterar. Problemet med hur ekonomiska styrverktyg skall
kunna ta med personal i kalkylerna existerar emellertid fortfarande. I
verksamheter som alltmer består av personalens kompetens och
serviceanda krävs mer moderna styrverktyg som kan hantera och spegla
den nya konkurrenskraften. Ledningen bör följaktligen ha en god
uppfattning om hur personalen i företaget mår. De finansiella måtten
önskas därför kombineras med operativa mått där humankapitalmätningar
ingår. Vi anser att företagens sätt att arbeta med human- och
marknadskapital på flera punkter kan liknas vid företagsspecifika
balanserade styrkort. Vi menar att resonemanget som förs av fallföretagen,
om en kombination mellan finansiella och operativa mått, har många
likheter med de tankar och idéer som presenterats av Kaplan & Norton
(1992, -93 och -96).

Humankapitalmätningarna fungerar i stor utsträckning som ett internt styr-
eller kontrollverktyg. Det finns i huvudsak två användningsområden för
mätningarna, på strategisk alternativ koncernnivå samt på operativ eller
lokal nivå. På strategisk nivå skall det fylla funktionen som
informationskälla och uppföljningssystem. På operativ nivå däremot, ses
det som ett verktyg för ständiga förbättringar samt för att underlätta
kontroll av upplevd empowerment i organisationen. Samtliga fallföretag
utför, parallellt med humankapitalmätningen, även marknads- och
kundmätningar för att mäta marknadskapitalet. Eftersom en allt större del
av företags verksamhet idag innehåller tjänster är relationen med kunderna
avgörande för framgång. Företagen anser att kontakten med kunder är av
betydande vikt, och att nöjd och kunnig personal skapar nöjda kunder. I
kundmätningarna ställs därför bland annat frågor om hur kunderna
uppfattar företagets service och kompetens. I vissa fall redovisas
marknadskapitalet och kundernas uppfattning externt. Däremot presenteras
inte några resultat från humankapitalmätningarna utåt.

Det råder idag brist på kompetent arbetskraft. Många företag konkurrerar
med varandra om att anställa folk med specialiserad kompetens och
kunskap. Fallföretagen poängterar därför vikten av att ha rykte om sig att
vara bra arbetsgivare med god personalpolicy, som tar vara på sina
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anställda. Precis som Johanson och Johrén (1993) har visat att det är
kostsamt för företag att nyanställa och skola in personal inser företagen
vikten av att kunna behålla kompetent personal i företaget. Sannolikheten
för att få människor att stanna kvar i företaget ökar betydligt om de har en
arbetsmiljö där de trivs och känner att de utför ett värdefullt arbete. Det kan
därför verka rimligt att företag vill redovisa bra resultat för humankapitalet
externt. Vi ser emellertid problem med att redovisa dessa resultat utåt. För
att resultaten skall få något informationsvärde för presumtiva medarbetare,
investerare och aktieanalytiker, menar vi att de måste ställas i relation till
andra företags resultat. För att en jämförelse mellan företags mätresultat
skall vara tillförlitlig och relevant krävs standardisering av mätmetoder och
parametrar som mäts. Företagen måste då använda sig av samma
mätmetod.

De företag vi undersökt använder alla Sifos grundmodell, men hur
modellen tillämpas varierar. I enlighet med Booth (ur Management
Accounting, 1998) anser vi att varje företag själva bör utforma ett eget
ramverk för hur mätningarna skall gå till. De måste utgå från de parametrar
som är mest relevanta för deras specifika verksamhet och bransch. Att
företagen skulle kunna förmås att, i samråd med varandra, utarbeta en
standardmodell för hur mätresultat skall tas fram och presenteras, finner vi
osannolikt. Detta skulle i så fall tvingas regleras med lagstiftning. En lag
om personalekonomisk redovisning, likt den som lades fram i proposition
1990/91:140, anses dock irrelevant av företagen då de inte är intresserade
av personalekonomiska bokslut. Istället fokuseras det interna arbetet med
humankapital. Vi tror inte att införandet av en lag som reglerar
humankapitalmätningar är ett bra sätt att få företag att arbeta mer med
personalfrågor. Risken med en lag är att den efterföljs endast för att
tillfredsställa myndigheterna och inte för att personalen skall få det bättre.
Detta skulle i så fall innebära att syftet med lagen inte uppfylls.
Fallföretagen har klart uttalat hur viktigt det är att införandet av mätningar
sker av egen fri vilja och på grund av att ledningen insett vikten av dess
humankapital. Något som till viss del redan görs idag, men som vi tror kan
utökas, är informationsutbyte mellan företagen. Vi menar att det är viktigt
att företag kommunicerar med varandra och för en dialog då de kan ha
mycket att lära av varandras sätt att arbeta med humankapital.
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Vi anser att det råder delade meningar inom företagen om vad syftet med
humankapitalmätningarna är. Vi har i empirin uppmärksammat att det från
ledningens sida finns ett klart uttalat lönsamhetsmål i den här frågan. Syftet
med humankapitalmätningar är effektivare användning av företagets
resurser, kostnadsbesparingar samt ökad produktivitet och därmed högre
resultat och vinst till företaget. Från de anställdas sida uppfattas däremot
mätningarna som ett medel för att skapa en bättre arbetsmiljö. Enligt vår
mening är detta endast ett led i att uppnå syftet, ökad ekonomisk
effektivitet, vilket vi tror att de anställda inte upplever det som. För
personalen är följaktligen det huvudsakliga målet att skapa en bättre
arbetssituation för den enskilde individen.

Vi menar att det inte är hållbart för företag att enbart fokusera på lönsamhet
och att det i vissa fall kan bli förödande för både personal och
marknadskapital. Om personalen försummas försvåras möjligheten att vara
servicemässig mot kund och därmed tappar företaget marknad. Fokus
måste därför ligga på de synergieffekter som uppstår mellan humankapital,
marknadskapital och ekonomisk effektivitet. Även om företagen sätter stor
vikt vid att ha en personalstyrka som fungerar väl och känner att de trivs,
tror på sig själva och har ett meningsfullt arbete, har vi märkt att detta inte
är ett mål i sig. Vi tror att det är svårt för medarbetarna i dessa företag att se
helheten på samma sätt som ledningen och de ansvariga för mätningen. Vi
anser att det instrumentella ledningsperspektivet ofta står i konflikt med en
mer intrinsikal värdering sett ur ett individperspektiv. Med detta menar vi
att ledningen ser värdet av personalen som ett medel för att uppnå något
annat, ekonomisk effektivitet. Personalen upplever däremot att de har ett
värde i sig. Detta bidrar enligt vår mening till att det blir svårare att
förankra arbetet med åtgärder hos medarbetarna i organisationen. För att
sprida ledningens åsikter till de anställda om anledningen med dessa
humankapitalmätningar menar vi att det krävs ett mer aktivt arbete från
ledningen. Vår åsikt är att det behövs en balanserad kombination av både
ekonomiskt och humanistiskt tänkande för att uppnå önskvärda
synergieffekter mellan human- och marknadskapital. En sådan kombination
tror vi uppnås genom Human Resource Management med betoning på det
som Söderström & Lindström (1994) betecknar som mjuk HRM, alltså att
utgå från organisationens bästa och samtidigt förena individens individuella
mål med företagets långsiktiga mål.
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I följande avsnitt behandlar vi de delar av empirin vi ansett vara
betydelsefulla för att arbetet med humankapitalmätningar skall fungera på
ett effektivt sätt.

$���&� ��	�	������������	����

En, som vi uppfattat det, mycket viktig del i arbetsprocessen med
humankapitalmätningar är presentationen av mätresultaten. Det faktum att
det, i samtliga fallföretag, är högsta ledningen som först får en presentation
av resultatet på agregerad nivå bevisar ytterligare att detta är ett
ledningsverktyg. Detta är emellertid inte speciellt uppseendeväckande,
eftersom mätningarna bland annat syftar till att ge ledningen en
fingervisning om åt vilket håll det blåser i organisationen. Vad vi anser
vara av betydande vikt är att resultaten även bryts ned och presenteras till
anställda ute i organisationen. Även om svaren inte går att bryta ner längre
än vad reglerna om sekretess förordar, menar vi att det är viktigt att
företagen presenterar mätresultaten så uppdelat som möjligt. Om resultaten
endast presenteras för organisationen som helhet tror vi att de anställda får
svårt att känna sig som en del av mätningen och att detta minskar
engagemanget och känslan av delaktighet. Det är upp till respektive
avdelningschef att se till att resultaten presenteras vidare i organisationen.
De mellanchefer vi talat med anser, precis som vi, att det är mycket viktigt
att de som tar sig tid att svara på enkäten också får en presentation av
resultaten. Detta är en del av arbetet som anses fungera bra i samtliga
fallföretag. Medarbetarnas uppfattning om hur presentationen går till
stämmer relativt väl med den beskrivning vi fick av ledningen.

Vissa avdelningar har valt att jämföra sina resultat med andra avdelningars.
Likt Booths resonemang (ur Management Accounting, 1998), om
företagens möjlighet att jämföra sitt intellektuella kapital med varandra, ser
vi vissa problem med att jämföra resultaten av humankapitalmätningarna
avdelningar emellan. Förutsättningarna mellan avdelningarna varierar då
bland annat ledarstilar, tidsresurser och engagemang från medarbetare är
olika. Då avdelningarna inte har samma förutsättningar för arbete med
uppföljningar och åtgärder, går en stor del av poängen med att jämföra
resultat förlorad. Även om vi är av åsikten att det är bra med konkurrens,
ställer vi oss i viss mån frågande till det relevanta med en sådan jämförelse.
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Vi tror också att en jämförelse av resultaten kan öka de tendenser som
redan finns hos vissa avdelningar att bortförklara dåliga resultat, med
hänsyn till just sämre förutsättningar. Vår mening är därför att
avdelningarna inte bör jämföra enbart resultaten av mätningarna med
varandra, utan istället hur mätningarna följs upp. Det är idag relativt stor
skillnad på hur arbetet med detta fungerar. Vi tror därför att många enheter
kan dra lärdom av de som har kommit längre. Att det inom företaget sätts
upp rankinglistor för avdelningar tror vi dessutom kan leda till
suboptimering, där de olika avdelningarna inte är lika villiga att dela med
sig av sitt sätt att arbeta med åtgärder.

$����� ����������	����	�

Ytterligare en anledning som gör att presentationen av mätresultaten är
viktig är att det många gånger uppstår situationer där de anställda inte
känner igen svaren som presenteras. Empirin har tydligt visat att
mätresultaten ofta inte stämmer överens med gruppens eller enhetens
verkliga uppfattning om situationen. Detta kan ha många orsaker.
Personalen kan till exempel känna att de inte vågar svara ärligt på frågorna.
Det kan också bero på att vissa personer har svårt för siffror och utrycker
sig dåligt när svaren skall kryssas i på en sifferskala. Resultaten kan
därmed ge felaktig information till ledningen vid beslutsfattning.
Czarniawska-Joerges (ur Johanson & Nilson, 1992) diskuterade siffrans
legitimitet, hur den förmedlar olika innebörd till olika människor och att
vissa personer är mer mottagliga än andra för siffrans språk. Detta anser vi
är något man bör vara mer medveten om när resultaten av mätningarna
skall tolkas.

Vi citerar på ett ställe i empirikapitlet en mellanchef som poängterar att det
bara finns mjuka värden i humankapitalmätningar, att det handlar om folks
upplevelser och att det som kommer fram av en mätning inte nödvändigtvis
är sant. De svar som kommer fram från mätningarna bygger, enligt vår
mening, på subjektiva bedömningar från de anställda. Det finns därmed
inte någon objektiv sanning i en humankapitalmätning. Från det att
medarbetarna svarar på frågorna till det att svaren presenteras, menar vi att
det existerar ett flertal filter som gör att resultaten kan bli snedvridna.
Eftersom flera anser att enkäterna är för omfattande, att samma fråga
kommer upp i olika sammanhang och att vissa frågor är svåra att förstå,
uppstår det första filtret när en medarbetare skall svara på frågorna i
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enkäten. När sedan svaren sammanställs, slås ihop och analyseras av Sifo
uppstår nästa filter. Tredje filtret inträffar när ledningen på företaget
slutligen skall tolka och presentera resultaten. Denna process tror vi kan
medföra att personalen, när de får se slutresultaten, upplever att det inte var
så de svarade, eller ens upplevde frågans innebörd.

Vi anser att detta problem har stor betydelse för ledningens arbete med
åtgärder för personalen. Då mätresultaten i hög utsträckning ligger till
grund för vilka beslut om åtgärder som fattas, tror vi att risken för att fatta
felaktiga beslut ökar om beslutsfattarna litar blint på de resultat som
kommer fram av mätningen. Vi menar att det dessutom krävs en god känsla
för hur situationen är på avdelningen, att ansvarig chef har en bra
uppfattning om medarbetarnas åsikter. Det här ställer stora krav på
chefernas empati, förmågan att sätta sig in i de anställdas situation och
utifrån den fatta relevanta beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga.
Härmed inte sagt att humankapitalmätningarna inte kan ge en mycket god
fingervisning om hur situationen är, det är vi övertygade om att de gör.

$����� ���		��	
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Liukkonen (1994) framför att företag kan dra på sig stora kostnader om den
psykosociala miljön, såsom arbetsledning, arbetsgemenskap och
utvecklingsmöjligheter, inte är acceptabel för de anställda. Vi anser att de
ansvariga för mätningarna verkar se den av Liukkonen (1994) definierade
psykosociala miljön som en viktig del, i form av att lednings- och
utvecklingsmöjligheter poängteras i fallföretagens humankapitalmätningar.
Det är framför allt inom dessa områden som åtgärder har satts in till följd
av mätresultaten.

På samma sätt som Gröjer & Johanson (1996) förklarar samspelet mellan
reella handlingar och ekonomiska effekter, menar vi att fallföretagen
beräknar att de insatser och åtgärder som vidtas skall ge vidare effekter på
den långsiktiga lönsamheten. Många av de åtgärder som företagen satt in
består av olika program för utbildning och kompetensutveckling. Ofta är
det konstaterade höga stressnivåer som ligger till grund för dessa åtgärder,
vars primära mål är att medarbetarna skall arbeta mer effektivt genom att
stressen minskas. Precis som Johanson & Johrén (1993) visar hur
utbildning kan leda till ökad effektivitet, har företagen insett att stressen
kan minska i och med utbildning och att detta medför lägre kostnader för
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företaget. De åtgärder som sätts in har alltså ofta en eftertanke som bygger
på att den långsiktiga lönsamheten skall förbättras.

I intervjuer med mellanchefer konstaterades flera åtgärder som satts in som
en direkt följd av mätresultaten. Det kom däremot inte upp lika många
exempel på åtgärder när vi talade med medarbetare och fackliga
representanter. Det verkar som om åtgärderna som ledningen räknar upp
inte uppmärksammats av personalen och att definitionen på åtgärd går isär
en aning. Likt Johanson & Nilsons (1992) resonemang, tror vi detta kan
bero på de olika perspektiv som ledning och övrig personal har. Det
ledningsperspektiv som cheferna agerar utifrån gör att åtgärderna ses mer
långsiktigt. Det är därför svårt att se effekterna av dem. Personalen däremot
vill ofta, utifrån ett individperspektiv, se konkreta åtgärder vars effekter
tydligt går att peka på. Det uppstår därmed skilda meningar om huruvida
åtgärder har satts in eller inte. Vid ett tillfälle fick vi av en mellanchef
uppräknat för oss ett antal åtgärder som satts in som en direkt följd av de
resultat som framkommit av humankapitalmätningarna. En av
medarbetarna på samma avdelning kunde däremot inte erinra sig att det
satts in några som helst åtgärder till följd av mätningarna. Det framkom
dock av medarbetaren att en kvalitetsgrupp skapats där bland annat
personalens intressen skall tas tillvara. Likaså nämndes att anställda lyckats
få igenom ett förslag om att en personlig hälsoprofil skall genomföras på
samtliga anställda. Det vi anser anmärkningsvärt i detta fall är att
medarbetaren inte upplevt att åtgärderna satts in som en följd av
mätresultaten.
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I kunskapsintensiva företag är det ofta hos den enskilda individen som stora
delar av kunskapen ligger. Det är särpräglad kunskap och kompetens som
blir företagets främsta konkurrenskraft. För att företag skall kunna utnyttja
denna konkurrenskraft på effektivt sätt, anser vi att beslutsfattning skall ske
tillsammans med den enskilda individen. För att möjliggöra ett effektivt
utnyttjande av denna resurs krävs en organisation som ger utrymme för
eget ansvarstagande. Det räcker inte med att kunna säga att företaget har en
platt organisation, alla beslut kan fattas av ledningen i alla fall. Ett problem,
som på flera ställen framkom i empirin, är att medarbetarna många gånger
upplever att de inte är delaktiga i arbetet med humankapitalmätningarna
och efterföljande åtgärder. Mätningarna leder inte i sig till någon
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förbättring, de ger endast en uppfattning om var problemen finns. Det är
därför uppföljning och arbete med åtgärder som skall skapa högre
humankapitalvärde och ökad delaktighet. Vi tror att även ansvarskänslan
för mätningarnas resultat påverkas positivt om delaktigheten bland
medarbetarna ökar, det vill säga att de i större utsträckning vågar stå för
sina åsikter. För att öka delaktigheten och mätningarnas förankring hos
medarbetarna anser vi att det krävs insikt i hur arbetet med
humankapitalmätningar kan påverka medarbetarnas situation. I enlighet
med Enstam, Johanson & Nilson (1995) menar vi att ledningen kan
använda sig av olika kalkyler, exempelvis ballongmodellen, för att
konkretisera sambanden mellan personalen och företagets ekonomi. Vi tror
att en sådan modell lättare illustrerar dessa samband och därmed ökar
medarbetarnas förståelse, vilket i sin tur leder till ökad delaktighet.

Grundtanken i Sifos humankapitalmodell är att mäta vad medarbetarna kan,
vill, får och törs göra relaterat till affären, inte hur personalen mår. Här
menar vi att om personalen inte mår bra på sin arbetsplats finns nog risk att
��

 och 	�� faller bort med en gång. Det verkar som om flera medarbetare
inte vågar föra fram sina åsikter och svara helt uppriktigt på mätningarna.
Anledningar som framkommit till varför medarbetare inte svarar ärligt är
framför allt en rädsla att bli utpekad och att angivet svar skulle kunna
spåras tillbaka till respondenten. En annan orsak som poängterats är
osäkerhet runt personalens framtida positioner vid
organisationsförändringar och neddragningar av personalstyrkan. Vi menar
att humankapitalmätningar bör undvikas vid sådana tillfällen. Om
personalen inte vet om de får vara kvar i organisationen är de rimligtvis
mindre intresserade av att svara på enkätfrågor. Mår personalen inte bra på
sin arbetsplats tror vi att svarsfrekvensen sjunker och mätningarnas resultat
kan därmed ifrågasättas.

Att svarsfrekvensen är hög anser vi vara en mycket viktig faktor. En låg
svarsfrekvens tyder på dåligt engagemang från medarbetarnas sida, vilket
kan tolkas på olika sätt. En trolig anledning till att vissa medarbetare inte
svarar är att de inte tycker att det leder till något. Flera anser att det bara
mäts och att det är svårt att se resultat i form av konkreta åtgärder efter
mätningen. Problemet med låg svarsfrekvens är att tanken med mätningen
faller. Personerna som inte svarar kan mycket väl vara de som inte är nöjda
och vars kommentarer, av just den anledningen, har stor betydelse för
framtida förbättring. Vi anser att distansen mellan chef och medarbetare
spelar en viktig roll i frågan om engagemanget från medarbetarnas sida.
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Chefen måste visa öppenhet och bjuda in till diskussion. Att cheferna sitter
ute i kontorslandskap med övrig personal menar vi kan ha betydelse för
medarbetarnas engagemang. Detta leder oss in på nästa avsnitt som
behandlar vikten av ett bra ledarskap.
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Enligt Frick (1997) finns en rad hinder som gör att flera ledare inte kan,
eller inser att det går att, kombinera satsningar på personalens välmående
med ekonomisk effektivitet. Från några av hindren ser vi direkta kopplingar
till vad som framkommit i empirin.

� ������	�������
���	; ledarens begränsade möjlighet att få
information resulterar i långsam insikt i ny kunskap. Ledaren måste
själv inse vikten av att utföra mätningar och vad dessa leder till. Detta
går i flera fall långsamt, vilket vi tror har lett till att inte fler företag
infört liknande mätningar.

� *��
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�	��	��	�; i huvudsak fungerar
mätningarna bra sett ur högsta ledningens perspektiv. Det finns
emellertid inte alltid en insikt om att mer tid måste avsättas för
mellanchefer och de som verkligen skall arbeta med konsekvenserna av
en mätning.

� *��
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�������!�	��; om ledarna inte gynnas av att
de satsar och arbetar hårt med åtgärder utifrån mätningarnas resultat,
finns risken att flera struntar i arbetet.

� #��	����	����; det är viktigt, eller snarare en förutsättning, att det finns
en öppenhet mellan chef och medarbetare för att arbete med
humankapital skall fungera. Cheferna måste inbjuda till diskussioner
samt samarbeta och inte utnyttja sin position till att styra över
medarbetare.

Vi anser att det utifrån ovanstående resonemang tydligt kan urskiljas vilken
viktig roll mellancheferna, eller de personer som skall förmedla budskapet
från ledningen ned till medarbetarna, har. De skall arbeta med
mätningarnas resultat och infria förväntningar från både ledningens och
medarbetarnas sida. Hinder såsom informationsbrist, beslutsstruktur samt
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utnyttjande av maktposition är något som till stor del ligger på
mellanchefernas ansvar att undanröja. Vi ser här en risk i att mellanchefen
blir väldigt utsatt då de å ena sidan måste presentera resultat som uppfyller
ledningens önskemål där mätningarna ses som ett styrverktyg. Å andra
sidan skall medarbetarnas önskemål uppfyllas om infriandet av åtgärder
och bättre arbetsmiljö. Enligt vår mening skall personalekonomi inte enbart
ses ur antingen ett ledningsperspektiv eller individperspektiv. När ämnet
personalekonomi behandlas, anser vi att man istället bör ta utgångspunkt i
ett gemensamt perspektiv, både för den enskilde individens räkning som för
företagsledningens.

Mellancheferna bär emellertid inte allt ansvar. Det måste även ställas krav
på medarbetarna. Vi anser att cheferna skall bjuda in till dialog, visa att
förslag tas på allvar och diskuteras samt visa att det ses positivt på
initiativtagande. Medarbetarna i sin tur, kan inte bara vänta på att
åtgärdspaket skall läggas i händerna på dem. De måste visa engagemang
och ta tillvara på de möjligheter som erbjuds. För att arbetet skall fungera
måste medarbetarna ta mer ansvar över sin egen situation och komma fram
till vad de vill få ut av mätningarna. Deras ansvar ligger bland annat på att
svara på enkäten och arbeta med mätresultaten. Enligt vår åsikt bör
personalen se satsningar på humankapitalmätningar som en inbjudan till
dialog om att investeringar i personalen prioriteras inom organisationen.
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detta kapitel redovisar vi våra slutsatser om vilket syfte företag har
med humankapitalmätningar. Vi presenterar även faktorer vi anser vara
väsentliga för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter att bedriva
effektivt arbete kring mätningarna.

+�&� (%!	��	
����������������������

Vi har kommit fram till att det i huvudsak existerar två
användningsområden för humankapitalmätningarna. På strategisk
respektive koncernnivå används mätningarna som ett internt styr- och
kontrollverktyg. På operativ lokal nivå används de som ett medel för
ständiga förbättringar samt att underlätta en uppskattning av
organisationens upplevda empowerment. Vi har därmed dragit slutsatsen
att det finns två syften med humankapitalmätningarna. Ett instrumentellt
syfte utifrån ett ledningsperspektiv. Där skall mätningarna leda till
kostnadsbesparingar, effektivare användning av företagets resurser samt
ökad produktivitet. Vi har valt att benämna detta det primära syftet. För de
anställda är det huvudsakliga målet med mätningarna att skapa bättre
arbetsmiljö och bättre situation för den enskilde individen. Vi har benämnt
detta det sekundära syftet. Företagen är beroende av sina medarbetare och
för att uppnå ökad ekonomisk effektivitet krävs ständig utveckling av
företagets humankapital. För att det primära syftet skall uppfyllas förutsätts
därför att det sekundära syftet är uppfyllt.

Att endast utföra en humankapitalmätning uppfyller inte i sig dess syfte.
Mätningarna är ett internt styr- och kontrollverktyg, men för att verktyget
skall uppfylla sitt syfte får det inte användas som ett sådant. Vi har
utvecklat en modell som illustrerar hur det primära syftet är kopplat till det
sekundära. Modellen visar vilken väg arbetet med en humankapitalmätning
måste gå för att uppfylla det primära syftet. Istället för att utgå från det
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primära syftet måste ledningen ta utgångspunkt i det sekundära. Genom att
arbeta med personalekonomiska frågor samt förbättra arbetsmiljö och
arbetsorganisation uppfylls det primära syftet. Humankapitalmätningarna
blir då ett sätt att få fram vilka frågor det skall arbetas med. Om högsta
ledningen endast fokuserar på att uppfylla det primära syftet och
försummar det sekundära, leder detta till att mätningarna inte får önskad
effekt. Detta kan liknas vid ett försök att styra en bil där ratten inte är
hopkopplad med hjulen.

Modellen beskriver även hur vi anser att de olika nivåerna i organisationen
är kopplade till respektive syfte. Detta hänger ihop med vad som krävs för
att uppfylla syftet med humankapitalmätningarna. Vi har konstaterat att det
primära syftet förutsätter att det sekundära uppfylls. I följande avsnitt
presenterar vi därför ett antal åtgärder för att skapa bättre förutsättningar
för att uppnå det sekundära syftet.

�������	��������������� 
verktyg för att uppnå 

det primära syftet
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Vi anser det vara  av betydande vikt att ledningen ger tydlig information till
medarbetarna om avsikten med humankapitalmätningarna innan den utförs.
Medarbetarnas roll i arbetet måste klart framgå. Ledningen bör se till att
arbete med mätningarna överensstämmer med teorin och visionen som
förmedlats. Vi anser att det primära syftet med mätningarna bör
framkomma samt att det klargörs av ledningen att medarbetarna gynnas av
att organisationen som helhet uppnår målet med mätningarna. Det är viktigt
att öka kunskapen om vad en förbättring i humankapitalet leder till.

+���&� ���	����	���������		��	
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� För att företaget skall erhålla hög svarsfrekvens krävs att de som svarar
får bra återkoppling på sina svar.

� Presentationen av resultaten från humankapitalmätningarna bör ske så
uppdelat som möjligt för att alla medarbetare skall se sin del i helheten.

� Jämförelse av mätresultaten mellan avdelningar eller enheter kan öka
benägenheten att bortförklara resultat samt leda till suboptimering. Det
är arbetet efter presentationen av mätresultaten som är av betydelse.
Avdelningarna bör därför jämföra hur arbetet med åtgärder går till och
inte endast mätresultatens siffervärde.

� Avdelningarna har mycket att vinna genom att visa öppenhet mot
varandra och dela med sig av erfarenheter med arbetet av insatta
åtgärder och hur specifika problem har lösts. Genom att studera
varandras arbete med resultatpresentation, återkoppling och insatta
åtgärder kan avdelningarna utveckla sitt eget arbete.

� Mätresultaten bör inte ensamt ligga till grund för vilka åtgärder som
skall sättas in. Det är av betydande vikt att ledning och ansvariga för
mätningarna är medvetna om siffrans betydelse och att alla anställda
inte tolkar formulären och dess frågor på samma sätt.

� Åtgärder som sätts in till följd av mätresultaten skall ses ur både ett
lednings- som ett individperspektiv. För att arbetet med mätningarna
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skall få någon effekt krävs att medarbetarna upplever att åtgärder sätts
in. Medarbetarnas upplevelse av handling är betydligt viktigare än att
ledningen kan räkna upp ett antal faktiska insatser.

� Informationsutbytet med andra företag bör utökas.

+����� *	
������

� Det krävs ledare som kan kombinera ekonomiskt och humanistiskt
tänkande. Ledarna måste ha väl utvecklad empati. Beslut skall inte
enbart grundas på mätresultaten. Det krävs god kommunikation och
öppen dialog med de anställda.

� Mer tid och resurser måste avsättas för mellanchefens arbete.
Mellanchefen fungerar som en länk mellan ledning och medarbetare i
arbetet med mätningarna. De har därför en utsatt position då de både
skall uppfylla krav från ledning och infria anställdas förväntningar.

� Ett eventuellt bonussystem för chefer kopplat till mätningarna bör utgå
från hur arbetet med åtgärder och återkoppling sker, inte endast från
mätresultaten.

+����� -	������	

� För att en humankapitalmätning inte skall stanna vid att bara vara en
mätning fordras att medarbetarna känner sig delaktiga. Det krävs därför
en organisationsstruktur som främjar samarbete och delaktighet.

� Det måste ställas krav på medarbetarnas delaktighet i arbetet med
humankapitalmätningar. För att arbetet skall kunna ge något resultat
måste medarbetarna ta sitt ansvar. Detta innebär bland annat att svara på
enkäten.
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Intresset för att mäta humankapital grundar sig i tron på ett samband mellan
humankapital, marknadskapital och ekonomisk effektivitet. Då
humankapitalmätningar används som ett internt styr- och kontrollverktyg,
tappar det en del av den viktiga förankringen hos personalen. I och med
detta mister arbetet lite av sitt ursprungliga syfte, nämligen att nå ökad
ekonomisk effektivitet genom att öka värdet på human- och
marknadskapitalet. Vi anser att det många gånger brister i den kritiska
punkten, det vill säga mellanchefernas och medarbetarnas ansvar.

Vi anser det vara väsentligt att betona att införandet av
humankapitalmätningar inte i sig leder till att personalen får det bättre. Det
är återkoppling och arbete med resultaten som leder till önskvärda effekter.
Detta tar tid och måste ses som en långsiktig investering. Att ändra
människors värderingar kan innebära en förändring av företagskulturen,
vilket är en omfattande och mycket tidskrävande process. Trots litet
engagemang från personalen är arbetet med mätningarna ändå ett steg på
vägen för att få anställda att öppna sig. Det gäller att få medarbetarna att se
humankapitalmätningarna som ett verktyg för att kunna påverka.
Medarbetarna måste förstå vad deras roll i mätningarna är och sedan ta
ansvar för deras del i arbetet. För att verktyget, humankapitalmätningen,
skall kunna användas på rätt sätt och leda till resultat krävs att ledningen
sänder ut signaler om hur viktigt det är att vårda personalen och att detta
följs upp. Det är ledningens uppgift att se till att hela organisationen strävar
åt samma håll, att mätningarna bidrar till att allas intressen tillvaratas och
att detta slutligen leder till ökad ekonomisk effektivitet.

Intresset för satsningar i den här sortens frågor måste komma inifrån
företaget. Företagets ledningspersoner måste själva inse sambandet mellan
ett väl fungerande humankapital och ekonomisk effektivitet och utifrån det
frivilligt satsa på personalekonomiska åtgärder. En sådan inställning går
inte att skapa genom exempelvis lagstiftning. En lag skulle visserligen vara
tvingande men vi anser det vara viktigare att företagen själva inser värdet
av att aktivt arbeta med personalfrågor. Istället för en lag menar vi att det
skulle ge mer effekt om företag som arbetar med humankapitalmätningar
informerar andra företag om hur arbetet med dessa frågor sker. Vi tror att
informationsutbyte mellan företag många gånger ger större effekt än
forskningsresultat som pekar på personalekonomiska åtgärders lönsamhet.
Då företagen talar samma språk menar vi att det blir lättare att ta till sig
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budskapet som förmedlas och att tillämpa metoderna i den egna
organisationen. Det ligger således i företagets eget intresse att kunna visa
att det finns ett framtida värde i personalen och att frågor rörande
humankapitalet förs upp på strategisk nivå inom företaget.
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Vilken typ av mätning görs inom organisationen?
Vad mäts?
När påbörjades satsningen? Varför just då?

���

Hur görs mätningen/satsningen?
Vilka är inblandade?
Hur ofta utförs mätningarna?
Hur redovisas resultatet?
Vem/ vilka är ansvariga för mätningarna?
Var i organisationen finns engagemanget för detta?

���" �

Vad är syftet med mätningarna?
Vem kräver redovisning/ mätning?
Vem bestämmer vilka satsningar/åtgärder som skall göras?
Vilka åtgärder anses mest lönsamma att satsa på? Varför?
Mot vem/ vilka riktas mätningen?

+������

Vad har mätningarna gett för resultat?
Hur mäter man vad de har gett för resultat?
Vad används resultatet av mätningen till?
Sätts det upp milstolpar som resultaten bör uppgå till?
Har resultatet av mätningen motsvarat syftet med satsningen?
Vad har mätningarna fått för effekt på övrig verksamhet?
Vem får ta del av resultatet?
Vilka är de största hindren för att nå bra resultat?
Har ni något bonussystem kopplat till humankapitalmätningarna?
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Hur är åtgärder et cetera förankrat i organisationen?
Vad tycker personalen om mätningarna?
Lyssnar ledningen på personalens åsikter?
Har de anställda något att säga till om angående vilka satsningar som skall
göras?
Hur deltar personalen i projektet och vad anses om åtgärderna?
Hur uppmuntras och stimuleras personalutveckling?

-����������"�,���

Vilken respons har ni fått från exempelvis kunder och aktieägare angående
era mätningar?
Vad krävs för att hälsofrågor rörande personal förs upp på en strategiskt
hög nivå i näringslivet?
Om någon lag/ bestämmelse införs på att redovisa humankapital skulle det
då satsas mer på personalen?
Varför ska man satsa  på personalekonomiska åtgärder?


