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Förord
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att träffa oss och hjälpa oss med våra funderingar.

Uddevalla 2003-03-10

Eleonor Bodén Ann-Kristin Jensen



Sammanfattning
Företagens dolda värden, det intellektuella kapitalet, har fått stor uppmärksamhet

och betydelse för kunskapsföretag. I det intellektuella kapitalet ingår personalen,

organisationen och dess kunder. Begreppet är svårt att beskriva då det ofta avser

värden som inte går att ta på. Skillnaden mellan marknadsvärdet och substansvärdet

kan förklaras av de dolda tillgångarna. För detta krävs en modell för att kunna styra

och värdera dessa värden.

För att försöka lösa den traditionella ekonomistyrningens brister, och ett sätt att

lyfta fram de dolda tillgångarna har vi studerat Balanced Scorecard (BSc), en

modell utvecklad av två professorer vid namn Norton & Kaplan. BSc är en modell

för att styra och utvärdera en verksamhet från fler synvinklar än de traditionella,

finansiella nyckeltalen. Den traditionella styrningen och utvärderingen kompletteras

med nya icke-finansiella mått och nyckeltal. BSc används för internt syfte, och har

fyra perspektiv. Perspektiven är relaterade till finans, kunder, process och lärande.

En vidareutveckling av BSc är Skandias Navigator. Navigatorns syfte är att ge en

balanserad helhetsbild och kan användas både för intern och extern styrning.

Navigatorns perspektiv kallas fokus och är utökade till fem. Det femte fokuset är

humanfokuset (de anställda), med andra ord: spindeln i nätet.

Vi har i rapporten undersökt två företag, Skandiabanken som använder Navigatorn

och Länsförsäkringar Älvsborg som inte har någon ”befintlig” modell utan endast

delar av BSc.

Vid en jämförelse av BSc och Navigatorn ser man att det finns många likheter. Det

finns dels likheter i konstruktion och utseende men även de nyckeltal som relaterar

till modellerna är likvärdiga. Nyckeltalen är dock individuella för varje företag,

vilket gör att modellerna blir unika för varje enskilt företag.

Tyvärr finns ingen måttstock, inget rätt eller fel när det gäller val av modell. Det är

upp till varje enskilt företag att utifrån sina egna behov välja den modell som passar

dem bäst. I vår rapport ser vi endast till för- och nackdelar, utan att välja en

”vinnare”.



Abstracts
The companies hidden values, the intellectual capital, have received a significant

amount of attention to knowledge companies. The intellectual capital includes the

staff, the organisation and their customers. The concept is hard to explain, when it

often refers to values that can’t be touched. The hidden assets can explain the

difference between market value and the adjusted shareholder equity. Therefore

we need a model that can steer and evaluate these assets.

To try to solve the traditional economic steering deficiency and a way to lift

forward the hidden assets we have studied the Balanced Scorecard, a model

developed by two professors by named Norton and Kaplan. BSc is a model to

steer and evaluate a business from more angels than the traditional financial ratio.

The traditional steering and evaluating is supplemented with new none-financial

measure and ratios. BSc is used for intern purpose, and has four perspectives. The

perspectives are related to finance, customer, process and learning.

A further development of BSc is Skandias Navigator. The Navigator purpose is to

give a balanced comprehension and can be used both for internal and external

steering. The Navigators perspective is called focus and is enlarged to five. The

fifth focus is the humanfocus  (the staff), also called: the spider in the net.

We have investigated two companies, Skandiabanken that uses the Navigator and

Länsförsäkringar Älvsborg who hasn’t any “actual” model but uses parts of the

BSc.

When you compere the models you can see many equals. There are partly the

same in the construction and the appearance but even the ratio that relates to the

models is similar. The ratios is however individual for each company, which

makes the models unique for each separate company.

Unfortunately there is no yardstick, no right or wrong, when it comes to choosing

model. It’s up to every single company that from their own needs choose the

model that suits them best. In our report we only look for advantage and

disadvantage without choosing a “winner”.
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1 Bakgrund
För 200 år sedan när man fortfarande hade slavar fanns ett givet värde för

arbetskraften (humankapitalet). Priset/värdet på humankapitalet var det man

kunde få för slavarna när man sålde dem. Efter att man avskaffat slaveriet har

personalen som balanstillgång helt försvunnit. I början av 1970-talet startade dock

arbetet med att återigen utveckla den sociala redovisningen.1

Under 1980-1990-talet gick man från fokusering på tekniska värden till

sociala/humana värden. Detta innebar att den tekniska utvecklingen ersattes av

frågor om hur man stimulerade människors kreativitet, engagemang, deras vilja att

utveckla sin kompetens och förmågan att samarbeta med varandra. Det är här det

intellektuella kapitalet kommer in som ett kraftfullt och stödjande begrepp för den

framtida utveckling. 2

Begreppet intellektuellt kapital har fått stor uppmärksamhet under senare år, dels

beroende på Leif Edvinsson (tidigare direktör för det intellektuella kapitalet på

Skandia) som konstruerat en styrmodell som heter Navigatorn. Navigatorn går ut

på att värdera företagets intellektuella kapital, dvs. personalen (humankapital),

kunderna (kundkapital) och organisationen (strukturkapital).3

Allt fler kunskapsföretag som växt fram de senare åren har blivit mer beroende av

sina anställda och deras kunskaper, sitt humankapital. Trots att de allra flesta

analytiker och ekonomer är överens om att personalen är företagens viktigaste

resurs ser man sällan detta i årsredovisningarna. Idag är trots allt

årsredovisningarna den källa som externa intressenter använder sig av vid

värderingar och analyser. Det intellektuella kapitalet är ofta företagens framtid,

och bör lyftas fram tydligare i redovisningen.

                                                          
1 Gröjer, Jan-Erik (1992). Det personalekonomiska bokslutet
2 Stewart, Thomas A (1999). Intellektuellt kapital, s 10-11
3 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
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Många företag försöker ta tag i detta problem, och en del satsningar har även

lyckats. Dock verkar det genomgående vara så att företagen har det svårt att hitta

bra mått och värderingsmodeller på dessa ”mjuka” värden.

Vi tror att rapporten kan vara av intresse för bland annat olika kunskapsföretag

med en stor post intellektuellt kapital, samt även för andra ekonomistudenter,

dock krävs vissa ekonomiska förkunskaper.

Vi har valt att fokusera oss på det intellektuella kapitalet för att vi tycker det är

intresserant. Intresset för ämnet uppkom då vi hade en föreläsning inom ämnet

Revision och Företagsanalys hösten år 2002 i Uddevalla. Under kursens gång

nämndes bland annat att Skandia har en mycket utvecklad styrmodell: Navigator,

för hur man redovisar och värderar sitt intellektuella kapital både internt och

externt.

2 Problem
Dagens aktiemarknad värderar företag till avsevärt högre värde än de bokförda

tillgångarna. En orsak kan vara att analytiker värderar företagets immateriella

tillgångarna till ett högre värde. Exempelvis anser analytikerna att medarbetarnas

talanger, ledningseffekter, kvalitén på kundrelationer m.m. har ett givet värde, ett

värde som idag inte tas upp i den traditionella redovisningen. 4

När ett företag köps för mer än det bokförda värdet består övervärdet vanligen av

intellektuellt kapital eller förväntade framtida intäkter. Eftersom

bokföringsreglerna inte tillåter att man betalar för ingenting, så kallar man

skillnaden på inköpspriset och på det bokförda värdet för  goodwill. 5

                                                          
4 Stewart, Thomas A (1999). Intellektuellt kapital s.93
5 Ibid.
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Det finns betydande värden i företagen som inte syns i substansredovisningen

eller i de traditionella räkenskaperna. Ändå är det just i dessa, ur

redovisningssynvinkel, dolda tillgångar som allt större investeringar görs.

Det gäller kundrelationer, informationsteknologiska lösningar, nätverk och

kompetens6.

Ett förhållandevis tidigt angreppssätt för att få de immateriella (dolda)

tillgångarna att synas i redovisningen var personalekonomi. Idéen att synliggöra

personalen inom den traditionella ramen, det vill säga resultat- och balansräkning.

Personalekonomin har under senare delen av 1990-talet fått en nyare/modernare

benämning, intellektuellt kapital, där alla immateriella tillgångar behandlas.7

Att kunna värdera det intellektuella kapitalet är viktigt för företagen, så att de får

rätt bokförda värden. De bokförda värdena bör överensstämma med företagets

marknadsvärde. Kapitalmarknaden behöver bättre information om det

intellektuella kapitalets betydelse för värdeskapandet.8

Ett annat syfte är att ta fram styrtal internt för att få organisationen att fokusera på

vad som är väsentligt, samt få insikt om företagets interna styrkor. Det som krävs

är alltså inte att ersätta den traditionella ekonomistyrningen utan att komplettera

och ge den en delvis ny roll. Företagsledningen behöver information om sin

prestation ur fler perspektiv än bara det strikt ekonomiska. För att företagen just

skall kunna få insikt om sina interna styrkor och kunna redovisa dessa för externa

intressenter, så behövs  en fungerande modell för att kunna styra och värdera detta

redovisningsproblem. 9

                                                          
6 Skandias supplement 1995
7 Gröjer, Jan-Erik (1992). Det personalekonomiska bokslutet
8 Johansson, Ulf & Skoog, Matti (2000). Att mäta och styra verksamheten
9 Ibid.
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Under årens gång har olika modeller framtagits för att förändra det ekonomiska

tänkandet, en mycket erkänd modell är Balanced Scorecard som utvecklades vid

Harvard i början av 1990-talet av två professorer vid namnen Robert S Kaplan

och David P Norton. Med BSc försökte man ge företagen fyra viktiga perspektiv

för att lättare kunna se företagens verksamhetsstyrning, långsiktiga vision och

mål.10

I början av 1990-talet utvecklade Leif Edvinsson en modell som passade för

Skandia, resultatet blev Navigatorn. Modellens syfte var att  styra och värdera  det

intellektuella kapitalet. 1994 presenterar Skandia modellen externt som ett

supplement till årsredovisningen och får för detta stor uppmärksamhet i press och

media, även utomlands.11

Andra bolag inom samma verksamhetsgren, försäkringsbranschen, har andra

modeller för att värdera/kartlägga sin personal och även sina kunder. Bland annat

har Länsförsäkringar Nöjdmedarbetare Index och Nöjdkund Index som skall

hjälpa dem med den interna styrningen. 12

2.1 Forskningsfrågor
� Hur kan det intellektuella kapitalet definieras och värderas?

� Vilka för- och nackdelar har modellerna som Skandia och Länsförsäkringar jobbar

utifrån?

� Hur redovisas/behandlas resultatet av modellerna, externt samt internt ?

3 Syfte

Vårt syfte är att granska styrmodeller för att styra och värdera det intellektuella

kapitalet,  samt att redovisa för- och nackdelar med modellerna.

                                                          
10 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
11 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
12 Länsförsäkringars årsredovisning 2001
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4 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att studera två företag inom samma

verksamhetsområde, bank- och försäkringsbranschen. Företagen vi har valt är

Skandia och Länsförsäkringar. Skandia har vi valt för att de har en erkänd modell

för sitt intellektuella kapital, kallad Navigatorn. Länsförsäkringar har vi valt att

studera eftersom vi fann det intressant att studera ytterligare ett företag inom

samma bransch, Länsförsäkringar har dock ingen i litteraturen befintlig modell.

Anledningen till att vi begränsat oss till endast två företag är för att få en så

kvalitativ undersökning som möjligt. För att syftet med rapporten skall uppnås, är

det viktigt att få en djup förståelse av de modeller och metoder bolagen använder

sig av för att kunna värdera och styra sitt intellektuella kapital.

Vi har även valt att beskriva BSc i rapporten. Anledningen till att vi studerat

denna modell, är att modellen ofta ligger till grund för andra modeller och

metoder för bland annat intern styrning och värdering av företagets intellektuella

kapital.

5 Metod

Metoden för vårt arbete är det sätt vi har lagt upp arbetet på, för att analysera

oss fram till slutsatserna.

5.1 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod innefattar att man använder sig av formuleringar, skrivna eller

verbala. Man betraktar verkligheten subjektivt, dvs. att man menar att

verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion. I kvalitativ metod

utgår man från empirin och samlar in data.13

                                                          
13 Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser



Redovisning av intellektuellt kapital

- 6 -

5.2 Hermeneutik

Till stor del passar hermeneutisk inriktning in på vårt arbetssätt. Hermeneutiker

söker en helhetsförståelse, en insikt. Man försöker förstå handlingar och

tolkningar utifrån egna erfarenheter. Till exempel studier om hur människan

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. 14

Detta synsätt passar för vår rapport, då vi valt att förstå och tolka olika teorier och

styrmodeller inom ämnet.  Resultatet av vår rapport kommer till stor del att ske

utifrån tolkning och egna åsikter.

5.3 Validitet

Validitet betyder giltig. Att man är säker på att man mäter/undersöker rätt saker.

Validitet är ett mått på hur korrekt undersökningen är utförd och

mätinstrumentens förmåga att mäta det man avser att mäta.15

Det finns två former av validitet, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet

avser en specifik undersökning medan yttre validitet avser huruvida det utifrån

undersökningen är möjligt att dra slutsatser. 16

Man kan tolka validitet med att inre validitet kan jämställas med sanningsvärde

och yttre validitet med överförbarhet. Det betyder egentligen – i hur stor

utsträckning kan man lita på de resultat som undersökningen gett. 17

Vi har studerat en del av den litteratur som finns, samt utifrån empiriska

undersökningar kunnat dra slutsatser i ämnet.

                                                          
14 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (1999). Att utreda forska och rapportera
15 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (1999). Att utreda forska och rapportera
16 Ibid.
17 Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod.
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5.4 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om hur stor chansen är att man får samma resultat en gång

till, och kommer att  kunna upprepas. Om inte undersökningen mäter det som det

är tänkt har det ingen betydelse hur bra undersökningen egentligen är.

Tillförlitligheten är ett stort problem i tolkande undersökningar eftersom

människans beteende är föränderligt.18

För att erhålla bra reliabilitet i vår empiriska undersökning undvek vi bundna

frågor till respondenterna. Dels för att vi skulle få en personlig uppfattning, samt

för att kvalitén på intervjuerna skulle öka när man hade möjlighet  att uttrycka sig

fritt.

5.5 Datainsamling
 I litteraturstudien hänvisas till sekundärdata, dvs. litteratur som böcker,  rapporter

och årsredovisningar. För att leta reda på bra litteratur har vi bland annat sökt i

Sofia på HTU s biblioteks hemsida. Vi har även sökt information på Internet,

bland annat affärsdata, artikelarkivet m.fl. samt företagens hemsidor. Sökord vi

har använt oss av är bland annat; intellektuellt kapital, Skandia, Länsförsäkringar,

styrmodeller, Navigatorn, BSc.

5.6 Undersökningsmetod
Man kan genomföra undersökningar på olika sätt. Man kan antingen gå på djupet

(fallstudie), studera utvecklingen av ett visst fenomen över en viss tidsperiod

(tidsseriestudie) eller en bred undersökning som jämför olika saker vid en speciell

tid (tvärsnittsundersökning). 19

Vi har valt att göra vår uppsats som en fallstudie, eftersom vi undersökt två givna

företag och deras användning av olika styrmodeller.

                                                          
18 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (1999). Att utreda forska och rapportera
19 Holme P. & Walbin C. (1993). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder
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5.6.1 Intervjuer

I undersökningen har vi att använt oss av primärdata i form av intervjuer. Vi har

valt att göra kvalitativa intervjuer, då de går mer på djupet.  Det går att använda

flera olika typer av intervjuer: öppna, riktade öppna, halv och helstrukturerade.

Den metod vi valt att använda var öppen intervju då det gav möjlighet för

respondenterna att framföra sina åsikter samtidigt som vi fick möjligheten att

styra intervjun. 20

Under intervjuerna förde vi anteckningar, detta för att respondenterna skulle ha

möjlighet att tala öppnare. Anledningen till att vi valde att inte spela in våra

respondenter på bandspelare var att få en friare och öppnare intervjusituation,

ingen skulle känna sig hämmad att tala öppet. Vi använde oss av en intervjuguide

med övergripande frågor, respondenterna fick inte frågorna i förväg. Utifrån

intervjuguiden talade sedan respondenterna fritt, och en diskussion

utvecklades/skapades.

Respondenterna vi intervjuade var Kaj Svensson, Administrativ chef på

Länsförsäkringar i Vänersborg och Glenn Hägelmark, regionchef för

Skandiabanken i Göteborg.

5.7 Analys och slutsatser

Under analys har vi jämnfört de olika modellerna, utifrån litteraturstudien och

empirin. Slutligen har vi med hjälp av vår analys dragit slutsatser relaterade till

forskningsfrågorna.

                                                          
20 Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun.
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6 Litteraturstudie

I vårt teoriavsnitt har vi för avsikt att studera styrmodellerna Navigatorn och BSc,

dess uppbyggnad och funktion och vad som gömmer sig bakom de olika

rubrikerna i modellerna. För att få en djupare förståelse för ämnet har vi

beskrivit innebörden av intellektuellt kapital.

6.1 Kunskapsföretag
Ett kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap. Kunskapsföretagen har ofta

högutbildad personal som erbjuder sina tjänster till andra företag, men även till

den enskilde individen. Därför krävs det stor kundkännedom för att kunden skall

bli tillfredställd.21

6.2 Problemen med att värdera kunskapsföretag
Värdet på aktierna i ett kunskapsföretag är inte annorlunda än värdet på aktierna i

ett annat företag. Det finns dock en skillnad, risken. Risken är inte större, men den

skiljer sig från andra företag. Risken är okänd och okvantifierbar.

Årsredovisningarna är normalt en god hjälp för att bedöma vinstpotentialen och

risken i företaget, men för investerarna räcker inte de traditionella/finansiella

nyckeltalen som vägledning. Årsredovisningarna bör därför också återspegla

företagets intellektuella kapital, på ett sätt så att läsaren förstår.22

6.3 Vad är intellektuellt kapital?
Termen ”intellektuellt kapital” definieras som ”kombinationen av information och

tyst kunskap förpackat i ett paket” av Laurence Prusak på Ernst &Young23

Begreppet ”intellektuellt kapital innefattar de produktionsfaktorer som inte syns i

den traditionella balansräkningen, men som har en avgörande betydelse för ett

företags långsiktiga lönsamhet”.24

                                                          
21 Anell, Siv. Et al. (1990).  Den osynliga balansräkningen
22 Ibid.
23 Sveiby, Karl-Erik (1996) Kunskapsflödet. s.177
24 www.intellectualcapital.se
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� Det intellektuella kapitalet är stödjande och inte underordnat den finansiella

informationen.

� Det intellektuella kapitalet är ett icke-finansiellt kapital och representerar det

dolda gapet mellan marknadsvärde och bokfört värde.

� Det intellektuella kapitalet är en skuldfråga och inte en fråga om tillgångar.25

6.4 Grunderna för att förstå intellektuellt kapital

Att försöka förstå innebörden av intellektuellt kapital är inte alltid så enkelt då det

inte är något ”synligt”, inget konkret som man kan ”ta på”. ”Det finns ett naturligt

flöde som utgör grunden för tillkomsten av de värderingsbara delarna av det

intellektuella kapitalet.26

6.4.1 Skandias värdeschema

För att tydliggöra det intellektuella kapitalet har Leif Edvinsson illustrerat ett

diagram.

Figur 1, Skandias värdeschema27

                                                          
25 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
26 Hansson, Johan & Andersson, Pähr E (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik .s.144
27 Skandias supplement (1995).Om värdeskapande processer.
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Diagrammet som är ett värdeschema mäter vanligen skillnaden mellan företagets

marknadsvärde och substansvärdet. Substansvärdet är det samma som det

bokförda tillgångar minus skulder, dvs. finanskapital. Skillnaden är ofta stor

mellan dessa värden, det måste finnas andra tillgångar som förklara det höga

marknadsvärdet, som inte är finanskapital. Det är här det intellektuella kapitalet

kommer in som en förenkling till verkligheten. Det intellektuella kapitalet indelas

i sex fokuseringsområden, humankapital dvs. personalen och personalens

kompetens. Strukturkapitalet är det som finns kvar när personalen gått hem, dvs.

organisationskapitalet. En del av strukturkapitalet är kundkapitalet, (inga kunder

inget företag). Innovationskapital är att det måste ske ständig utveckling och

förnyelse, t.ex. nya patent och varumärken. Processkapital är arbetssättet, t.ex. att

kunna hantera företagets datasystem.28

6.5 Hur bör intellektuellt kapital redovisas i balansräkningen ?

Det intellektuella kapitalet ingår i posten immateriella tillgångar. Immateriella

tillgångar är de som saknar fysisk existens men som trots det har ett värde för

företaget. De är ofta långsiktiga och kan inte värderas exakt förrän tillgångarna

eller företaget säljs. Vissa immateriella tillgångar är uppenbara som t.ex. patent,

varumärken och upphovsrätt. Men å andra sidan kan företaget lägga mycket

resurser på forskning och utveckling som belastar skuldsidan. Denna skuld skall

förhoppningsvis ge fördelar på intäktssidan i framtiden. 29

Om man hade kunnat redovisa det intellektuella kapitalet direkt skulle det stått på

skuldsidan, då det kan anses vara ett ”lån” från de anställda.  Man har så att säga

medarbetarna till låns. Intellektuellt kapital är med andra ord både en skuld och en

tillgång, men kommer att hamna på tillgångssidan i framtiden, då det

intellektuella kapitalet får ett givet värde (i kronor).30

                                                          
28 Johansson, Ulf & Skoog, Matti (2000). Att mäta och styra verksamheten
29 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
30 Hansson, Johan & Andersson, Pähr E (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik
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Tillgångar             = Skulder

Strukturkapital Kortfristig skuld

Affärskapital Långfristig skuld

Finanskapital Eget kapital

Vinst

Figur 2, Balans mellan tillgångar och skulder31

Bilden visar en schematisk uppställning över tillgångar och skulder i en

resultaträkning. De immateriella tillgångar som företaget har är strukturkapital,

affärskapital och finanskapital. Tillgångarna får på detta vis en tydlig framtoning

och blir ”synliga”. Strukturkapitalet avser företagets uppbyggnad, med vilka

processer bolaget arbetar, t.ex. intranät, kundindex och medarbetarindex.

Affärskapitalet är de tillgångar inom företaget som driver bolaget framåt, som

genererar nya kunder och affärer (kunder, kontrakt, leasingavtal och serviceavtal).

Finanskapitalet är de bokförda tillgångarna minus skulderna.32

Idag har man tre principer man kan följa för värdering av sitt intellektuella

kapital:

� Vilka har kostnaderna varit ?
� Vilket värde har skapats ?
� Vad är det värt i framtida intäkt och vad motsvarar det i dagsvärdet ?33

                                                          
31 Hansson, Johan & Andersson, Pähr E (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik
32 Ibid.
33 Ibid.
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6.6 Svårigheter med att värdera intellektuellt kapital.

Flera olika faktorer spelar in och gör att posterna, intellektuellt kapital, sällan eller

aldrig framkommer tydligt.

Några av dessa faktorer är:

� Den bokföringslag och redovisningssed som vi har i Sverige är inte tvingande.
34

� Redovisningssystemen är sällan utvecklade för annat än det som är reglerat i
lagar och föreskrifter.35

� Viljan, intresset och kompetensen saknas ofta eller i stor utsträckning. 36

� Företagsledningar tycker att redovisningen känns meningslös. De menar att de
inte får den respons av t.ex. finansanalytiker som läser deras årsredovisning.37

� Ett annat skäl är att företagen är rädda att avslöja för mycket till t.ex. sina
konkurrenter. 38

6.7 Grundmodell för värdering av intellektuellt kapital

För att kunna redovisa värden används bland annat olika nyckeltal. För att värdera

det intellektuella kapitalet krävs det att nyckeltalen är relaterade till detta, utöver

de traditionella finansiella nyckeltalen. Nyckeltalen tas fram med utgångspunkt i

affärsredovisning, försäljning, orderingång m fl.  Det ger ett sätt att ta fram hur

det står till idag, och även hur det ser ut historiskt i företaget. De olika delarna i

grundmodellen skall gå att mäta med hjälp av nyckeltal, som sedan kan

återkopplas till de anställda så att de får reda på hur det står till för dem.

Nyckeltalen skall relatera till något eller några av framgångsfaktorerna.  Ett sätt

att till exempel få fram kundvärdet är att fråga kunderna, så kallad

kunduppföljning. Andra faktorer som skall vägas in i talet är nedlagd tid på

kunden, reklamationer mm. För att få jämförbara värden gör man om

utvärderingarna med personalen regelbundet och kopplar då till tidigare värden

och de mål den individuelle medarbetaren har för sin anställning. 39

                                                          
34 Ett friskt arbetsliv- humankapitalets strategiska betydelse för företag (2000). Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Stockholm
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Sveiby, Karl-Erik (1995) Kunskapsflödet- organisationens immateriella tillgångar
39 Hansson, Johan & Andersson, Pähr E (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik
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Olika indikatorer som man kan använda för att ta fram värden relaterade till

personalen kan till exempel vara:

� Samverkan

� Kundrelation

� Motivation och engagemang

� Kommunikation

� Förändringsbenägenhet

� Helhetsförståelse40

Grundmodellen beskriver relationen mellan framgångsfaktorer, indikatorer och

nyckeltalen. Hur de olika modellerna utnyttjas är väldigt individuellt utifrån

företag och verksamhetsbransch.  Nedan följer en schematisk uppställning av

dokumentation enligt grundmodellen.41

Figur 3, Grundmodellen för värdering av intellektuellt kapital

6.7.1 Nyckeltal

Genom att ta fram relevanta nyckeltal kan man säkerställa styrningen mot

visionen. Nyckeltalen bör ge en bild både av företaget och omvärlden, samt kunna

tolkas och jämföras över tid. Det är svårt att på förhand bestämma vilka nyckeltal

som ska användas, det är individuellt för varje företag. Vilka mått som är bra

beror på den egna verksamheten och dess situation.42

                                                          
40 Hansson, Johan & Andersson, Pähr E (1999). Intellektuellt kapital i teori och praktik
41 Ibid.
42 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
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De olika nyckeltalen är data. För att data skall kunna bli information, få en

mening, måste den först tolkas. Detta är ett av de problem de icke-finansiella

nyckeltalen har. För de flesta finansiella nyckeltal finns det normer för vad som

anses vara ett bra eller dåligt värde. Ibland finns det även tillgång till

branschindex och kapitalmarknadens värderingar. Det finns inte för de icke-

finansiella nyckeltalen. Det är inte lätt att tolka de olika data, då det dels sällan

finns bra jämförelsetal att tillgå och dels använder sig olika företag av olika

nyckeltal (det varierar).43

Som grundläggande krav för all information brukar relevans, pålitlighet och

förståbarhet nämnas. När det gäller nyckeltal så ställs det krav på vad syftet är

med nyckeltalet. Talen kan användas för en beskrivning, belöningssystem, internt

eller externt. Hårdast ställda krav har man på de nyckeltal som skall publiceras

externt , då de skall ge en beskrivning av företagets ställning och utveckling. När

man använder nyckeltalen internt når de en mindre grupp människor, människor

som har en viss mängd förkunskaper om företaget och dess förutsättningar.44

Företagen tvingas ta ställning till hur de olika måtten påverkar varandra. Genom

att försöka tydliggöra sambanden och få en diskussion  skapas grunden till

lärandet.  Sambanden mellan de finansiella måtten är väl utvecklade i olika

formler. I en verksamhet som har en icke-finansiell styrning passar inte dessa

formler. 45

6.7.1.1 Beskrivning av nyckeltal
Nyckeltal relaterade till det intellektuella kapitalet är många och därmed mycket

individuella för olika företag och branscher. Nedan följer några exempel på

nyckeltal och mått som är vanliga inom tjänsteföretag.

Marknadsandel i procent, detta tal visar hur man förhåller sig till sina

konkurrenter och hur man tilltalar kunderna.46

                                                          
43 Kaplan & Norton. (1999) The BSc – Från strategi till handling.
44 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
45 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
46 Ibid.
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Nöjd kundindex. Ett index som fångar företagets kunder. Man ser bland annat över

kundrelationerna och hur man tillfredställer sina kunders behov. 47

Kostnad för kompetens/anställd. Den enskilde medarbetarens kostnad för

utbildning. Denna kostnad ses oftast som en investering i företaget. 48

Nöjd anställdindex, detta mått på de anställdas attityder och motivation. Denna

undersökning brukar oftast ske en gång per år inom företagen, dels för att kunna

användas för personalutvecklingssamtal och dels för att kunna bedöma interna

styrkor. 49

Forskning och utvecklingskostnader. Dessa kostnader anses som framtida

investeringar i företaget.50

Personalrelaterade tal och mått är bland annat antal anställda,

personalomsättning, könsfördelning, heltidsanställda och genomsnittsålder. Dessa

tal och mått är relativt enkla för företagen att ta fram och att redovisa i bl.a.

årsredovisningarna. 51

                                                          
47 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
51 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
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6.8 Styrmodeller
Vi har valt att studera två modeller som kan användas för att värdera

intellektuellt kapital, nämligen BSc och Skandia Navigator.

6.8.1 BSc

Det allra första tankarna om  balanserade styrkort(BSc) förekom 1992 i en artikel

i tidningen Harvard Business Reviews (USA). Idén/tankarna framfördes av två

professorer vid namn Robert S Kaplan och David P. Norton. Man försökte att ge

företagen fyra viktiga perspektiv för att lättare kunna se till företagens

verksamhetsstyrning, långsiktiga vision och mål. Man ville ge företagen en

möjlighet att styra och påverka den dagliga verksamheten som påverkar

morgondagens utveckling. BSc bygger därför på igår, idag och i morgon. 52

Sedan 1992 har många företag och företagsledare intresserat sig för BSc. Nya

strategiska inriktningar ställer nya krav på information vid planering,

beslutsfattande, kontroll och styrning. Därför behöver man ta hänsyn till faktorer

som påvisar huruvida verksamheten kommer att vara konkurrenskraftig även i

framtiden. Genom BSc-modellen får man fram ett bra verktyg. Man får möjlighet

att ta fram underlag som kan ligga till grund för att företagen snabbare skall nå

sina mål och visioner. Det är här som till exempel BSc kommer in som ett verktyg

för att på ett övertygande sätt kunna presentera olika icke-finansiella nyckeltal 53

Tack vare att man kan dela upp styrkorten och använda dem individuellt på de

olika avdelningarna eller verksamhetsgrenarna kan man lättare anpassa

styrningen. I organisationen får man även större förståelse för de olika

processerna om man vet att det är specifikt för ens eget område, och inte något

centralt beslut. Man kan säga lite generellt att BSc handlar om att bredda

ledningens fokus från traditionell ekonomisk styrning till verksamhetsstyrning. 54

                                                          
52 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The BSc – Från strategi till handling.
53 Ibid.
54 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
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De fyra perspektiv som år 1996 kom att sammanfatta Norton & Kaplans BSc-

modell är följande:

� För att lyckas finansiellt, hur bör vi se ut inför våra aktieägare?

� För att uppnå vår vision, hur bör vi se ut inför våra kunder?

� För att tillfredställa våra aktieägare och kunder, i vilka interna affärsprocesser
måste vi vara framstående?

� För att uppnå vår vision, hur ska vi vidmakthålla vår förmåga att förändras och
förbättras?

Bakom alla fyra perspektiven ligger en uttalad vision och strategi. 55

Figur 4,  BSc-processen enl. Kaplan & Norton56

6.8.1.1 Översättning av vision och strategi - Finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet svarar på den första frågan, för att lyckas finansiellt,

hur bör vi se ut inför våra aktieägare?

Det finansiella perspektivet har dels ett övergripande perspektiv för alla de andra

målen och dels skall det fastställa de finansiella perspektiven som förväntas av

strategin i företaget.57

                                                          
55 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
56 Ibid.
57 Ibid.
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Ett företags främsta mål är att skapa ökat värde för dess ägare. Lyckas företaget

med detta resulterar det förhoppningsvis i nöjda och tillfredställda ägare vilket i

sin tur ger stabilitet i ägandet och bättre möjlighet till ytterligare riskkapital. Här

återfinns många av de traditionella ekonomiska nyckeltalen för styrning och

redovisning, relaterade till hur det har sett ut tidigare (dåtid). 58

Nyckeltal relaterade till finansperspektivet är till stor del de traditionella

nyckeltalen såsom : räntabilitet totalt kapital, vinstmarginal, soliditet och cash-

flow..59

6.8.1.2 Kommunikation och länkning - Kundperspektivet
Kundperspektivet svarar på frågan för att uppnå vår vision, hur bör vi se ut inför

våra kunder?

Möjligheten att tillgodose kundens önskemål anses avgörande för ett företags

överlevnad idag. Det är kunderna som är de verkliga finansiärerna, genom att

efterfråga företagets produkter. Det gäller att komma fram till vilka kundvärden

som skall tillfredställas, vad kunderna är beredda att betala för. Detta undersöks

bland annat genom att mäta lojalitet, kundtillfredsställelse och inflöde av nya

kunder. Högre lojalitet och  återköp syns tydligt i det finansiella perspektivet.

Nöjda kunder sprider sig som ringar på vattnet 60

Många företag arbetar därför målmedvetet mot en ökad kundorientering. I

styrkortet handlar kundperspektivet om att se vilka kund- och marknadssegment

man verkar inom. Det är dessa segment som i slutet skall generera intäkter till

företaget.61

Några nyckeltal relaterade till kundperspektivet är ex. marknadsandel, nöjd

kundindex, antal kunder och kunder/anställd .62

                                                          
58 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The BSc – Från strategi till handling.
59 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
60 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The BSc – Från strategi till handling.
61 Ibid.
62 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
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6.8.1.3 Feedback och strategisk inlärning - Processperspektivet
Processperspektivet svarar på frågan för att tillfredställa våra aktieägare och

kunder, i vilka interna affärsprocesser måste vi vara framstående?

I alla företag förekommer det processer av något slag.  Det kan t.ex. vara att skapa

en ny vara/produkt. Inom processperspektivet tar företagsledningen fram de

processer inom företaget som leder fram till att man når sina kund- och

aktieägarmål. För att göra detta måste företaget kartlägga sina processer.

Meningen är att man skall se vilka processer som skapar kundvärde (utvecklas),

och vilka som inte bidrar till ökat kundvärde (avvecklas). I detta fokus är

företagets inre effektiviteten viktig. Det är avgörande när det gäller bland annat

hur effektivt man utnyttjar sina resurser och hur bra man skapar de rätta

kundvärdena. 63

Exempel på nyckeltal relaterade till processperspektivet är andel felfria kontrakt

lageromsättningshastighet, processtid utbetalningar, IT-kapacitet/anställd,

administrativa kostnader/totala intäkter och leveransprecision.64

6.8.1.4 Planering och målformulering - Lärandeperspektivet

Lärandeperspektivet svarar på frågan för att uppnå vår vision, hur ska vi

vidmakthålla vår förmåga att förändras och förbättras?

I detta perspektiv gäller det för företaget att identifiera den infrastruktur som

behövs för att skapa långsiktig tillväxt, lönsamhet och förbättring. I detta

perspektiv framhålls medarbetarna. Dagens medarbetare sätter sin personliga

utveckling främst och stannar hos de företag som bäst uppfyller kraven på

utveckling. Kunskap är en färskvara, och därför är det nödvändigt med

kontinuerlig utveckling och utbildning inom företaget. Mål och styrtal är ofta

relaterade till framtida investeringar, personal och kompetensutveckling. 65

                                                          
63 Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The BSc – Från strategi till handling
64 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
65 Ibid.
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Exempel på några nyckeltal relaterade till lärandeperspektivet är forskning och

utvecklingskostnader, utvecklingskostnader/anställd och nöjd anställningsindex.66

6.8.1.5 Grundmodell för framtagning av BSc

Det första steget vid framtagning av ett Balanserat Styrkort (BSc) är att formulera

företagets vision. Detta är den vikigaste grundstenen för det fortsatta

utvecklingsarbetet. Visionen kan sägas vara den inställning som finns hos

företagsledningen om vad företaget ”skall vara” på längre sikt – i framtiden. 67

Framtagningsprocessen kan illustreras med följande figur:

Figur 5, Framtagningsprocessen enligt Kaplan & Norton68

Efter detta bör man fastställa vilka perspektiv som är viktiga för företaget. Det

behöver inte vara de fyra perspektiv som används i grundmodellen för BSc, varje

företag kan välja individuella perspektiv. Utifrån visionen och de valda

perspektiven specificerar företaget strategiska mål inom varje perspektiv. 69

                                                          
66 Kaplan & Norton. (1999) The BSc – Från strategi till handling
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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Nästa steg är att bestämma de faktorer som är avgörande för att kunna nå de

strategiska målen och visionen – de så kallade kritiska framgångsfaktorerna.  I det

sista steget fastställs vilka nyckeltal man vill ha inom företaget. 70

Om BSc används som ett styrverktyg i företaget kan nyckeltalen även benämnas

som styrtal. Genom att bestämma målvärden, mäta och följa upp, dessa nyckeltal

styrs organisationen.71

”Du får vad du mäter”, skrev Kaplan och Norton år 1992. För att BSc skall

fungera bra och ge möjlighet till att infria företagets vision är det viktigt att ha en

bra framtagningsprocess. Rätt process, ger ett logiskt samband mellan företagets

vision och de nyckeltal som till slut används72.

Slutprodukten i ett BSc är en sammanställning av nyckeltal som är relevanta för

att nå de strategiska målen och i slutändan förverkliga företagets vision. Man kan,

i huvudsak, tala om två sätt att ta fram dessa nyckeltal; ”uppifrån och ned” eller

”nedifrån och upp”. Dessa metoder utesluter inte varandra utan bör istället

användas parallellt. Genom att använda sig av BSc försöker man göra det

tydligare mellan vision och de olika målen. BSc skall verka för ökad

kommunikation mellan ledningen och de anställda, vilket i sin tur skapar en

lärande organisation där alla skall kunna känna sig delaktiga och motiverade. De

anställda får ökad förståelse för sin roll i företaget och vad de kan göra för att

förbättra företagets resultat och framtida värde. Alla skall känna sig delaktiga.73

6.8.1.6 Dagens användare av BSc

Idag finns det ett antal företag som har infört olika typer av BSc i sin

verksamhetsstyrning. Företagen har utifrån de egna behoven konstruerat modeller

som passar just deras verksamhet. Modellerna har döpts inom företagen och har

en mängd olika namn, inte alltid relaterade direkt till BSc. 74

                                                          
70 Kaplan & Norton. (1999) The BSc – Från strategi till handling
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
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De allra flesta företag som använder sig av den här typen av styrmodell är företag

eller organisationer som befinner sig inom tjänstesektorn. Företag som har en stor

mängd personal som skall utföra olika typer av tjänster. Utifrån detta har även

kommunförbundet i Sverige utvecklat BSc för att passa för kommunal

verksamhet, en organisation som är helt och hållet tjänsteinriktad. De olika

perspektivens titlar är utbytta mot andra mer passande inom kommunal

verksamhet; omvärldsperspektiv, hushålla med resurser, utveckling av kompetens

och metoder och utveckling av kultur och värderingar. Organisationer som

tillämpar detta är bland annat Göteborgs skolnämnd, Halmstad kommun och

Växjö kommun. 75

Ett välkänt exempel inom företagsvärlden är klädkedjan Kapp-Ahl´s arbete med

att införa BSc. Projektet inledes åren 1995/1996 som ett led i att vända företagets

negativa trend. Årsskiftet 1997/1998 fördes styrkorten ut på butikerna, för att visa,

att de olika enheterna var lika viktiga. Hösten år 1998 infördes BSc som en

avgörande del i verksamhetsstyrningen.76

Andra företag som infört Balanserade Styrkort är ABB, Electrolux, VOLVO

Personvagnar, SKF, Gustavsbergs VVS, Orihon Pharma, SJ samt sist men inte

minst Skandia (Navigatorn). 77

                                                          
75 Olve, Nils-Göran, Roy, Jan & Wetter, Magnus (1999). BSc i svensk praktik
76 Ibid.
77 Ibid.
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6.8.2 Skandia Navigator

I början av 1990-talet utvecklade Skandia med Leif Edvinsson i spetsen en ny

affärsplaneringsmodell kallad Skandia Navigator. Navigatorn är ett hjälpmedel för

att planera, styra, följa och kommunicera företagets långsiktiga lönsamhet på ett

balanserat sätt. Modellen bygger på värdeschemat (se 6.4.1), här har man brutit

ner de olika områdena i det intellektuella kapitalet för både värdering och

navigation (styrning). 78

Figur 6, Skandias Navigatorn79

6.8.2.1 Navigatorns struktur
Navigatorn  syftar till att ge en balanserad bild av såväl det finansiella kapitalet

som det intellektuella kapitalet. Navigatorn är uppbyggd av fem

fokuseringsområden. Varje fokus har sin färg, och till varje fokus finns relaterade

nyckeltal presenterade i samma färg. Detta ger läsaren en tydlig bild över de olika

fokusområdena. I Edvinssons bok presenteras 164 nyckeltal som är fördelade på

respektive fokus, samt fördelat på individuella enheter och dotterbolag. (Att ta

upp alla 164 nyckeltal i rapporten är oväsentligt, så vi har valt att nämna de

vanligaste.)80

                                                          
78 www.skandia.se
79 Skandias supplement (1998)
80 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
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Överst (taket) ligger finansfokus som är företagets förflutna och visar företagets

balansräkning. Redovisnings- och styrmåtten för det intellektuella kapitalet

grupperas i tre olika områden: kundfokus, processfokus och förnyelse- och

utvecklingsfokus. Kundfokus och processfokus (väggarna) mäter intellektuellt

kapital och  en del strukturkapital idag. Grunden som riktas till framtiden är fokus

för förnyelse och utveckling, den andra delen av strukturkapitalet. I centrum ligger

företagets hjärna, intelligens och själ, humankapitalet. Detta är den del av

företaget som går hem varje kväll. Den består av personalens kompetens och

förmåga, personalens sammansättning av erfarenheter och innovationer.(se figur 6

föregående sida)81

6.8.2.2 Finansfokus

Finanskapitalet visar historiska värden i balansräkningen, som berättar var

företaget har befunnit sig. Värdena är uttryckta i form av kontanter, inventarier

och anläggningar. I det intellektuella kapitalet får finanssidan en ny roll som

förråd som i framtiden skall omvandlas till pengar. Forskning och utveckling,

kundtillfredsställelse och t.ex. personalmoral skall i framtiden bli en inkomst för

företaget. Nyckeltal relaterade till finansfokus är t.ex. totala tillgångar/anställd,

vinst/anställd och intäkter/anställd 82

6.8.2.3 Kundfokus
Kundkontakten har fått en stor betydelse i vårat teknologiska samhälle. Kunden

vet inte alltid vad den vill ha, så säljaren måste känna till kundernas smak, behov

och intressen. Det krävs oerhört mycket tillit från sina kunder. Man måste ha ett

långsiktigt program för att få starkare förtroende och lojalitet från kunderna, för

att inte nämna glädje. Några nyckeltal relaterade till kundfokus är t.ex.

marknadsandel, nöjd kundindex, antal kunder och kunder/anställd. 83

                                                          
81 Skandias Supplement till årsredovisningen (1994)
82 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
83 Ibid.
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6.8.2.4 Processfokus
Teknologi som datorer och telekommunikationer har gjort företagen snabbare,

effektivare och mer anpassningsbara. Dessa teknologiska produkter är inte bara

fördelar för företaget. De kostar och måste användas på rätt sätt. Att tillämpa ny

teknologi är alltid en chansning. Exempel på nyckeltal relaterade till processfokus

är administrativa kostnader/totala intäkter och IT-kostnader/anställd. 84

6.8.2.5 Förnyelse och utvecklingsfokus.
Här förflyttar man sig från det närvarande och försöker fånga de möjligheter som

kommer att definiera företagets framtid. Att identifiera förändringarna och sedan

aktivt främja sin egen förnyelse som svar. Kundrelationer, attraktion på

marknaden, produkter och tjänster, infrastruktur, strategiska partners och personal

är de sex områden man undersöker. Exempel på några nyckeltal relaterade till

förnyelse och utvecklingsfokus är kostnader för kompetensutveckling/anställd och

nöjd anställningsindex. 85

6.8.2.6 Humanfokus
Medan de olika fokusen i Navigatorn samspelar med varandra, så är det bara

humanfokus som tränger igenom de andra och fungerar som ett aktivt medel på de

andra, med andra ord spindeln i nätet. Humanfokus är också det svåraste att

värdera. 86

Figur 7, Beskrivning av humankapitalets komponenter87

                                                          
84 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Skandias supplement (1998). s6



Redovisning av intellektuellt kapital

- 27 -

Kompetens omfattar tre dimensioner; professionell kompetens, social kompetens

och kommersiell kompetens. Dvs. att kunna utnyttja organisationens

strukturkapital, fungera tillsammans med andra människor och förmåga att

samarbeta med kunder och andra partners. Kompetens kan enligt Skandia närmare

beskrivas som kunskap, vilja och förmåga. 88

Relationsförmåga är förmåga till samspel och kunskapsdelning med andra

kollegor. Värderingar är olika ”uppfattningar – uttryckta eller underförstådda hos

en individ eller en grupp”. 89

Några nyckeltal relaterade till humanfokus är antal anställda,
personalomsättning, utbildningsdagar och antal kvinnliga chefer. 90

De humanrelaterade nyckeltalen är ofta vanligt förekommande i årsredovisningar.

Även med statistik över flera år, för att läsaren skall få en uppfattning av

förändringar och utvecklingar.

6.8.3 Sammanfattning av litteraturstudien

För att få en förståelse av det intellektuella kapitalet har vi ovan sammanställt viss

litteratur inom ämnet. Den teoretiska delen visar att modellerna är mycket lika

både till utseende och funktion. Utifrån våra teoretiska kunskaper har vi sedan gått

vidare för att få insikt om hur teorierna fungerar i praktiken.

                                                          
88 Skandias supplement (1998)
89 Skandias supplement (1998). Humankapital i omvandling. s.7
90 Edvinsson, Leif & Malone, Michael S (1997). Det intellektuella kapitalet
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7 Empiri
Under denna rubrik presenterar vi företagen för vår empiriska undersökning. Vi

har valt Skandiabanken i Göteborg och Länsförsäkringar Älvsborg i Vänersborg.

Båda kontoren är regionkontor, samt placerade inom vårt närområde. Vi har

även sammanställt intervjuerna från de två företagen, samt viss information från

företagens årsredovisningar och hemsidor. Syftet med intervjuerna var att få en

förståelse för hur modellerna fungerar och används inom företagen idag.

7.1 Skandia
Skandia är ett försäkrings- och finansbolag som bildades år 1855. Bolaget har

varit noterat på Stockholmsbörsen sedan år 1863. Under de senaste åren har

Skandia genomgått en förändring och har gått från ett traditionellt

skadeförsäkringsföretag till ett dynamiskt, globalt sparandeföretag. Skandia är

idag verksamt i 25 länder. Bolaget har 2436 anställda i Sverige, varav 55% är

kvinnor. 91

7.1.1 Affärside och Strategi

Skandias affärside är att tillgodose kundernas sparbehov genom att erbjuda

innovativa tjänster och produkter i världsklass. Strategin är att inrikta sig på de

delar i värdekedjan där Skandia har sin kärnkompetens och att samarbeta med

parter som är världsledande inom sina områden.92

7.2 Skandiabanken

I Skandias värdekedja ligger Skandiabanken som en distributionskanal.

Skandiabanken har 11 kontor i Norden. Skandiabanken består av två

affärsområden: Internetbanken och Rådgivningsbanken. Skandiabankens

regionkontor i Göteborg har cirka 100 anställda, vars verksamhet bygger på

relationer med framför allt kunder och leverantörer. 93

                                                          
91 Skandias Årsredovisning (2001)
92 Ibid.
93 Ibid.
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7.2.1 Inledning

Syftet med Navigatorn var att modellen skulle redovisas externt. Dels för att

externa intressenter skulle få information om det intellektuella kapitalet och dels

för att påverka marknadsvärdet, samt därmed höja aktiekursen.94 Idag använder

inte Skandia Navigatorn som ett externt instrument, men däremot för intern

styrning. Inom Skandia har man valt att bryta ner Navigatorn på region- och

individnivå. 95

7.2.2 Navigatorns funktion på individnivå

Varje enskild medarbetare har sin egen Navigator. Syftet med den individuellt

utformade Navigatorn är att medarbetaren själv kan sätta upp mål relaterade till

varje fokus utifrån sig själv och företagets situation. De anställda skall lära sig att

se en helhet, fokusera på helhetslösningarna. Brister ett fokus så faller hela

modellen, och målen måste då omvärderas. För att målen skall kunna uppnås är

det viktigt att målen är få men relevanta, och att de går att följa upp. På individuell

nivå är det mycket viktigt med uppföljning. För att alla anställda skall vara

medvetna om de mål man har för regionen har man kick-off i januari varje år. 96

7.2.3 Utvecklingssamtal

Medarbetaren har utvecklingssamtal med sin chef minst en gång per år. Chefen

som har vissa direktiv och mål, kommer överens med medarbetaren om den

enskildes mål och hur de skall uppfyllas. Det tekniska (IT-lösningarna) brister hos

Skandia, medarbetaren har inte sin ”egen” Navigator i datorn ännu. Medarbetaren

i samverkan med sin chef utarbetar målen med ” papper och penna ”. Strukturen

på den individuella Navigatorn är den samma som på koncern- och regionnivå.

Dvs. att den består av fem fokusområden.97

                                                          
94 www.skandia.se
95 intervju Glenn Hägelmark, Skandiabanken, 2003-01-16
96 Ibid.
97 Ibid.
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� Finansfokuset är det fokus som är minst individuellt, eftersom bolaget har

vissa direktiv gällande lönsamheten. Exempel på mål för den individuelle

medarbetaren kan vara: i år skall jag sälja för X kr.

� Processfokuset kan vara hur man jobbar strukturellt, för att få arbetet så

effektivt som möjligt. Målet kan vara t.ex. att kategorisera sina kunder inom

vissa områden t.ex. utifrån kundens intressen.

� Kundfokuset är att man vet så mycket som möjligt om sina kunder. Målet kan

vara att man t.ex. skall ta fram sina X antal viktigaste kunder, och ordna

möten med dem under det kommande året.

� Förnyelse- och utvecklingsfokuset visar var medarbetaren står idag och hur

denne vill utvecklas inom yrket. Målet kan vara: i år skall jag lära mig mer

om data.

� Humanfokuset är hur medarbetaren mår och hur denne kan må bättre, och på

sikt prestera bättre.  Målet kan vara: att medarbetaren skall gå två

promenader i veckan. 98

Chefen och medarbetaren har uppföljning av Navigatorn minst två gånger per år.99

Figur 8, Individuell Navigator (egen bearbetning)

Figuren visar en schematisk bild av hur en individuell Navigator kan se ut för

medarbetarna, färgerna utgår från de färger som återfinns i Navigatorn (se 6.8.2).

                                                          
98 Intervju Glenn Hägelmark, Skandiabanken, 2003-01-16
99 Ibid.
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7.2.4 Navigatorns funktion på regionnivå

Syftet med Navigatorn på regionnivå är att få en helhet över lönsamheten. Man

tittar på utfallet från föregående år och sätter upp nya mål. På regionnivå använder

man sig mer av nyckeltal än på individnivå. Nyckeltalen man fokuserar på är

lönsamhetsrelaterade t.ex. vinstmarginal, avkastning på totalt kapital och

soliditet. På regionnivå har man även vissa mål relaterade till fokusområdena,

exempel på dessa är: utveckla användandet av datorsystemen, licensiera 50 % av

rådgivarna och ha minst två utvecklingssamtal varje år med sina medarbetare.100

Uppföljning av finansiella nyckeltal och mål sker på regionnivå en gång i

månaden. Varje marknadschef uppdaterar sin Navigator genom att föra in de olika

nyckeltalen från sin verksamheten manuellt in i modellen. 101

7.2.5 Personal

Man har inom Skandiabanken väldigt låg personalomsättning. Under år 2002

minskade man dock sina anställda med ett 50-tal personer, vilka gick över till det

renodlade sakförsäkringsbolaget if…, som ägs av Skandiakoncernen .102

Totalt har Skandiabanken i Göteborg cirka 100 anställda. Företaget har en

regionchef, som vi nämnt tidigare, Glenn Hägelmark. Marknadscheferna är fem

stycken, varav en är kvinna. Skandia har även en administrativ chef som är

kvinna. Företaget har ca 20 säljassistenter, varav 100% är kvinnor. 75 rådgivare

som består av 70 % män och 30% kvinnor, samt fyra jurister som består av två

kvinnor och två män. 103

                                                          
100 Intervju Glenn Hägelmark, Skandiabanken, 2003-01-16
101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ibid.
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7.2.6 Rekrytringar och utbildning

Glenn Hägelmark anser att det är en investering att anställa nya medarbetare. Man

anställer cirka 10 % från branschen och 90 % utanför branschen som man sedan

utbildar själva. Utbildningen är mycket gedigen och väl ansedd inom branschen.

De personer som väljer att avsluta sin anställning i Skandiabanken väljer till stor

del att fortsätta som fondmäklare eller går till renodlade banker. 104

Att värdera varje enskild medarbetare till ett belopp fungerar inte i praktiken. Man

är däremot medveten om vad det kostar att rekrytera en ny medarbetare, dvs.

rekryteringskostnader, utbildning- och introduktionskostnader105

7.2.7 Skandias externa redovisning av det intellektuella kapitalet

I Skandias årsredovisning år 2001 kan man läsa om intellektuella kapitalet på en

A4-sida under rubriken ”humankapital”. Företaget nämner sin vision: att vara

förstahandsvalet som arbetsgivare. Strategierna för att uppfylla denna vision är

bland annat ständig kompetensutveckling för medarbetarna.  På samma sida kan

man se diagram över medelantal anställda och åldersstruktur. Företaget

presenterar på en annan sida koncernens nyckeltal under fem år. En uppställning

av de traditionella, finansiella nyckeltal, men även personalrelaterade nyckeltal,

som: antal anställda, medeltal och premieinkomst per anställd samt antal

kunder.106

Skandia har redovisat sitt intellektuella kapital externt vid sju tillfällen, som

supplement till årsredovisningarna. År 1994 presenterades om arbetet med Det

intellektuella kapitalet. I detta supplementet får läsaren en helhetsuppfattning av

begreppet intellektuellt kapital samt Skandias arbete med Navigatorn. Skandia har

beskrivit utförligt svårigheterna med de dolda värdena i bolaget. Med hjälp av

supplementet vill bolaget synliggöra de dolda värdena.107

                                                          
104 Intervju Glenn Hägelmark, Skandiabanken, 2003-01-16
105 Ibid.
106 Skandias Årsredovisning 2001
107 www.skandia.se
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Under år 1995 presenterade Skandia två supplement, Förnyelse av Det

intellektuella kapitalet och Om värdeskapande processer.  I Förnyelse av Det

intellektuella kapitalet kan läsaren få information om förnyelse och utveckling

inom ett urval enheter i Skandia. I Om värdeskapande processer beskrivs Skandias

arbetssätt med det intellektuella kapitalet. År 1996 presenterades ytterligare två

supplement, Innovationskraft och Kundvärde. I innovationskraft beskrivs

medarbetarnas motivation, engagemang, vilket är en viktig del i det intellektuella

kapitalet eftersom medarbetaren är spindeln i nätet. I Supplementet Kundvärde

kan man läsa om kunderna, en viktig  del av det intellektuella kapitalet, inga

kunder- inget företag. Företagandet med intelligent perspektiv  presenterades år

1997. I supplementet ges information om drivkrafterna för värdeutveckling i den

nyskapande innovativa förmågan. Humankapitalet i omvandling är det senaste

supplementet Skandia presenterat. I detta supplement får läsaren information om

hur viktig medarbetaren är för bolaget. Ständig kompetensutveckling och

engagemang är viktiga framgångsfaktorer. Samtliga supplement ger information

om det intellektuella kapitalet uttryckt i både ord och i siffror. Supplementen är

omfattande, på mellan nio och 24 sidor. Skandia använder sig av styrtal

(nyckeltal) som är relaterade till det intellektuella kapitalet. Styrtalen är också

relaterade till respektive enhet inom bolaget, t.ex. bank eller försäkring. 108

7.3 Länsförsäkringar

Länsförsäkringar bildades redan år 1801, som det första lokala

länsförsäkringsbolaget. År 1917 bildade de flesta länsförsäkringsbolagen en

frivillig allians. År 1969 tog man det gemensamma namnet Länsförsäkringar. På

1970-talet inledde man sin breddning med att gälla även företag och motorfordon.

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har man förvärvat andra bolag

för att bredda sin verksamhet. 109

                                                          
108 www.skandia.se
109 www.lansforsakringar.se
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7.3.1 Ambitioner och Strategi

Ambitionen är att Länsförsäkringar bank kommer att fortsätta växa, man har

förhoppningar om en marknadsandel på 5%. Bankverksamheten spelar en

huvudroll i breddningen av varumärket Länsförsäkringar. Strategin är att sälja

finansiella tjänster i första hand till sakförsäkringskunderna. Ett övergripande mål

är att företaget skall uppfattas som ledande inom de finansiella tjänsterna. 110

7.4 Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg har funnits sedan år 1841. Länsförsäkringar har 4673

anställda, varav 209 är anställda i Älvsborg. Av dessa är ca 54 % kvinnor.111

7.4.1 Inledning

Kaj Svensson, administrativ chef på Länsförsäkringar Älvsborg i Vänersborg,

anser att redovisningen av personalen i årsredovisningen inte fungerar i praktiken.

Däremot anser sig företaget ha stor intern kontroll av sin personal och

organisation. Länsförsäkringar har ett starkt varumärke och en stark ekonomi,

vilket leder till att om samtliga medarbetare, mot förmodan, skulle sluta så har

Länsförsäkringar vissa styrkor kvar av sitt intellektuella kapital. Även om man

inte sätter ett givet värde på varje enskild medarbetare så vet man vad denne är

värd. Man vet vad det kostar att rekrytera ny personal, att vidareutveckla

personalen samt vad inkomstbortfallet blir om någon är långvarigt borta.112

7.4.2 Nöjd medarbetarindex

Nöjd medarbetarindex har funnits i tre år hos Länsförsäkringar. Från början

konstruerades indexet av konsulter som även utförde undersökningen på uppdrag

av bolaget. Nu svarar medarbetarna på undersökningen själva, anonymt, över

företagets intranät. Efter det sammanställs frågorna av bolaget. Frågorna ändras

inte från olika år då man vill kunna spåra trender.113

                                                          
110 Intervju Kaj Svensson, Länsförsäkringar Älvsborg, 2002-12-05
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Ibid.
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Personalen svarar på 21 frågor rörande ledningsgruppen, organisationen,

arbetsmiljö, kompetens och trivsel. Medarbetaren har 5 svarsalternativ, där 1 är

dåligt, 5 är mycket bra. Uppföljning sker årligen. De frågor som fått lågt betyg,

under 3,0, bearbetar man och försöker åtgärda. Undersökningen går att spåra

avdelningsvis, detta förenklar uppföljningsarbetet om man behöver åtgärda något

speciellt. Exempel på frågor är; jag upplever att ledningen (VD och

avdelningschefen) har tilltro till medarbetarna, jag tycker att mitt arbete är

mycket intressant och stimulerande, vi har ett bra system för kompetensutveckling,

jag upplever att det är bra att framföra nya idéer på min avdelning.(se bilaga

3).114

7.4.3 Nöjd kundindex

Undersökningen av Länsförsäkringars befintliga kunder sköts av SIQ, Institutet

för Kvalitetsutveckling, Garantidata AB och Handelshögskolan. 300 kunder rings

upp slumpvis och svarar på ett 20-tal frågor angående deras kontakt med

Länsförsäkringar. Frågorna berör vad kunderna tycker om premierna,

skadereglering, information, villkor samt vissa allmänna frågor t.ex. betydelsen

av att det finns kontor i närheten där de bor. Kunderna betygsätter

Länsförsäkringar på en skala från 1 – 4 (dåligt – mycket bra). Utifrån detta får

man fram ett medeltal på hur nöjda kunderna är. 115

7.4.4 Personalutvecklingssamtal

En gång per år har cheferna personalutvecklingssamtal med de anställda. Under

samtalens gång skall man komma fram till vad de anställda behöver för

kompetensutveckling under året och om man har andra önskemål angående sin

arbetssituation. Kaj Svensson på Länsförsäkringar Älvsborg poängterar att  ”

Kompetensutveckling är den enskildes ansvar – men Länsförsäkringar ger

möjligheten till utveckling”. 116

                                                          
114 Intervju Kaj Svensson, Länsförsäkringar Älvsborg, 2002-12-05
115 Ibid.
116 Ibid.



Redovisning av intellektuellt kapital

- 36 -

Vidare anser han att medarbetarna måste utvecklas – det är inte bra om man

tycker att man kan allt (jag-har-varit-här-så-länge-nu-och-kan-mitt-jobb).

Företaget arbetar för att de anställda skall vara så attraktiva på arbetsmarknaden

som möjligt.117

7.4.5 Rekryteringar och utbildning

Länsförsäkringar Älvsborgs län har 220 anställda, med en personalomsättning på

ca 5-10 %. Länsförsäkringar är mycket noga vid rekryteringen av personal. Det är

viktigt att rätt person passar för tjänsten, att personen har de värderingar som

krävs för just den tjänsten. När man hittat rätt person får han/hon utbildning av

företaget, beroende på tjänst och medarbetarens behov. All kompetenshöjande

verksamhet ses som en investering för företaget, de anses som väl använda

pengar.118

7.4.6 Extern redovisning

I länsförsäkringars årsredovisning år 2001 skriver bolaget om medarbetarna, på

två hela A4-sidor.  Bolaget har som rubrik valt Länsförsäkringar en attraktiv

arbetsgivare. De nämner olika satsningar som gjorts för att bygga

Länsförsäkringar till ett starkt varumärke. Länsförsäkringar klättrade under året

från en 29:e plats till en 11:e plats på rankingen som Sveriges populäraste

arbetsgivare (utförd av Image Survey International). Detta leder till att företaget är

en attraktiv arbetsgivare hos yngre akademiker, i kombination med stora

utvecklingsmöjligheter bland annat genom det traineeprogram som finns inom

företaget. 119

                                                          
117 Intervju Kaj Svensson, Länsförsäkringar Älvsborg, 2002-12-05
118 Ibid.
119 Länsförsäkringars årsredovisning 2001
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I årsredovisningen nämns också nya studiemetoder som används, bl.a.

distansutbildningar och e-utbildningar. Detta skall ge större möjlighet till

kompetensutveckling inom bolaget. Man kan även se diagram över

åldersfördelning och sjukfrånvaro. Det redovisas även viss medarbetarstatistik

såsom antal årsarbetare, nya tillsvidare-anställningar, rekryteringsbehov för

kommande år, antal som slutat under året, könsfördelning samt även

könsfördelning på ledande poster. På varje länsbolags egen sida i

årsredovisningen presenteras sedan olika traditionella nyckeltal, det enda

nyckeltal som återfinns här relaterat till personalen är antalet anställda.120

                                                          
120 Länsförsäkringars årsredovisning 2001
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8 Analys

Vi har i undersökningen granskat bolagens årsredovisningar för år 2001, för att

få en uppfattning hur bolagen redovisar sitt intellektuella kapital externt. I

undersökningen framgick att båda bolagen arbetar med det intellektuella

kapitalet internt. Vi skall i detta kapitel jämföra de två bolagens sätt att redovisa

intellektuellt kapital internt och externt samt koppla till litteraturstudien.

8.1 Navigatorn
Skandia Navigator skapades redan år 1991, vars syfte var att synliggöra det

intellektuella kapitalet externt. Under tiden har denna styrmodell utvecklas, och

används nu  för planering och styrning av verksamheten. Samtliga dotterbolag har

sin Navigator. Inom vissa bolag används den på chef och mellannivå, men även

vissa enheter har lagt upp Navigatorn för den enskilde medarbetaren. På

individnivå fungerar Navigatorn även som underlag för utvecklingssamtal, och

medverkar till ökad kommunikation mellan de anställda och cheferna.

Medarbetaren är delaktig i företagets planering och kan samtidigt påverka både

företagets och sina egna framtida mål. Cheferna har ansvar för att följa upp, ge

konstruktiv feedback och ge fortsatta direktiv för att nå organisationens mål.

8.2 Länsförsäkringar
Syftet med Länsförsäkringarnas kontroll över sitt intellektuella kapital är av

internt intresse. Företaget är i nuläget inte intresserad av att marknadsföra sitt

intellektuella kapital externt, man anser inte att personal kan värderas i kronor och

ören. Företaget ser mer till att de interna styrkorna fungerar, t.ex.

kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och nöjda kunder. Länsförsäkringars vision

är att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda bra tjänster för sina kunder.
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8.3 BSc
Syftet med BSc är att försöka ge företagen fyra viktiga perspektiv för att lättare

kunna se till företagens verksamhetsstyrning, långsiktiga vision och mål.

Modellen skall ge företagen en möjlighet att styra och påverka den dagliga

verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. BSc bygger därför på igår,

idag och i morgon. BSc-modellen är ett bra verktyg, för att ta fram underlag som

kan ligga till grund för att företagen snabbare skall nå sina mål och visioner. Då

det går att dela upp styrkorten och använda dem individuellt på de olika

avdelningarna, kan man lättare anpassa styrningen.

8.4 BSc v/s. Skandia Navigator
Det går att se likheter mellan modellernas utseende och konstruktion. Navigatorn

har ursprungligen utvecklats och utformats för att användas i den externa

redovisningen.  Genom Skandia Navigator ges en helhetsbild, där man kan se

skillnaden mellan marknadsvärde och det bokförda värdet. Idag har Navigatorns

funktion ändrats, och  liknar till stor del BScs modell.

BSc är mer inriktad på att utveckla organisationen och följa upp de interna

nyckeltalen. BSc syftar till att förenkla och förtydliga den interna styrningen för

att skapa en så smidig arbetsmiljö som möjligt.

8.4.1 Likheter

Utseendemässigt påminner modellerna om varandra, och bygger på igår, idag och

imorgon. Modellerna bygger på att kunna sammanföra likvärdiga traditionella

nyckeltal med personalrelaterade nyckeltal. De kan även användas för intern

styrning och kontroll.

8.4.2 Skillnader

BSc kallar sina hörnstenar perspektiv, medan Navigatorn kallar sina för fokus.

BSc har fyra perspektiv. Navigatorn har fem fokus, och kallar det femte för

humanfokus. Navigatorn fokuserar mer ekonomiskt än BSc som fokuserar på god

intern styrning. Navigatorn kan användas som extern information. BSc används

endast i internt syfte.
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8.5 BSc v/s Länsförsäkringars index

8.5.1 Likheter

Länsförsäkringars modell bygger på två olika index, dessa index nämns under

kund- och lärandeperspektivet i BSc. Båda modellerna bygger på internt bruk, och

fokuserar på god arbetsmiljö, nöjda medarbetare och nöjda kunder.

8.5.2 Skillnader

BSc bygger på fyra perspektiv och ger en helhetsbild över hela

organisationen/företaget. BSc går att härleda till varje enskild medarbetare, det

gör inte Länsförsäkringarnas Index där medarbetarna och kunderna är anonyma.

Länsförsäkringar bygger bara på delar av två perspektiv, vilket inte ger denna

helhetsbild av företaget.

8.6 Navigatorn v/s Länsförsäkringars index

8.6.1 Likheter

Modellerna kan kopplas till behovet av kompetensutveckling, avdelningsvis och

ger en god bild av arbetsmiljö, trivsel och motivation. I båda modellerna ingår

index för nöjda kunder och medarbetare. De används idag för internt bruk. På

individnivå har man inte nyckeltal relaterade till ekonomi.

8.6.2 Skillnader

Navigatorn fokuserar på helheten i organisationen, är individuell och ligger till

grund för utvecklingssamtal. Navigatorn kopplar samman individen med

företagets mål och visioner. Länsförsäkringar har en nöjd kund och nöjd

medarbetar undersökning som ligger till grund för fortsatt utveckling och trivsel.

Eftersom Länsförsäkringars index är anonymt, finns det ingen individuell

uppföljning. Länsförsäkringars modell stärker arbetsgivarens syfte med att vara en

attraktiv arbetsgivare, medan Navigatorn har ett ekonomiskt syfte med relaterade

nyckeltal.
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8.7 Modellerna v/s litteratur
Grundaren till Navigatorn, Leif Edvinsson, har presenterat modellen i boken det

intellektuella kapitalet. I boken kan man läsa om hur arbetet med Navigatorns

uppbyggnad, dess stuktur och hur den fungerar. Boken ger mycket reklam om

Edvinsson själv och beskriver Navigatorn som en enastående modell. Vi har

studerat ett flertal böcker inom ämnet, och funnit att denna revolutionerande

modell, Navigatorn, påminner  bland annat om BSc.

I Edvinssons bok få man intrycket av att han själv kommit på denna unika modell

och BSc nämns inte över huvud taget. I boken BSc i svensk praktik skriver

författarna att ”Skandia är det svenska företag vars arbete med BSc blivit mest

omskrivet och uppmärksammat även utanför Sverige”.  Alltså en beskrivning på

koppling mellan modellerna.

Edvinsson skriver också att skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärdet

är intellektuellt kapital. Enligt andra författare behöver skillnaden inte enbart vara

intellektuellt kapital, något vi (författarna) inte fokuserat på i vår rapport.  Det

man kan hålla med Edvinsson om, är att det unika med denna modell, är att den

kan redovisas externt. Att de externa intressenterna kan få del av företagets

intellektuella kapital är viktigt, dels för att man skall kunna fatta beslut och dels

för att få information om företagets framtidsutsikter.

I BSc i svensk praktik och i Det intellektuella kapitalet presenteras en mängd olika

icke-finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal är till stor del identiska eller snarlika

varann. Även strukturen igår, idag och imorgon är likadant formulerat

Länsförsäkringarnas modell är svårare att koppla till litteraturen, eftersom det inte

är någon renodlad modell. Vi har däremot hittat vissa delar i BSc som liknar

Länsförsäkringarnas Indexundersökningar, nämligen kund- och

lärandeperspektivet i BSc. Precis som med BSc trycks det mycket på vikten av

nöjda kunder (inga kunder – inget företag) och nöjda medarbetare.
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9  Slutsatser
9.1 Hur kan det intellektuella kapitalet definieras och värderas?

”Dolda värden”, ”osynliga värden”, ”intellektuellt kapital”, det finns många

definitioner på företagets immateriella resurser. Efter att studerat den uppsjö av

litteratur som finns inom ämnet, så fann vi ämnet svårdefinierat. Personalen,

kunskap, teknologin och kraven på kunskap förändras ständigt. Det som

författarna till litteraturen definierar som intellektuella styrkor kan ha en helt

annan innebörd för en annan författare.

I den litteratur vi granskat, koncentreras det mycket på att man skall få ett värde

på det intellektuella kapitalet för att kunna redovisa detta för externa intressenter,

tex. aktieägare. Något konkret svar på hur exakt detta skall gå till, kan vi inte få

svar på i litteraturen.

För att få ett värde på detta kapital, så kan man använda sig av olika styrmodeller.

Navigatorn är en sådan styrmodell, vars syfte är att synliggöra det intellektuella

kapitalet. Modellen hjälper företaget med styrning, värdering och fokusering.

Att kunna värdera det intellektuella kapitalet tillförlitligt tror vi är svårt. Man kan

använda sig av relaterade nyckeltal och mått. Att ha indexundersökningar på sina

medarbetare och kunder är också ett alternativ för värdering. Det intellektuella

kapitalets värde tror vi kan beskrivas tydligare med ord än siffror.

I litteraturen står det också att man skall föra in det intellektuella kapitalet i

balansräkningen. Hur detta skall gå till, får vi inte heller något bra svar på. De två

företag vi studerat har inte redovisat intellektuellt kapital i balansräkningen, och i

de empiriska undersökningarna  har vi inte heller kunnat få svar på detta.

En anledning till att det intellektuella kapitalet inte förts in i balans- och

resultaträkningen är att det inte finns någon lagstiftning om detta. Om man införde

någon lag eller rekommendation om detta, så skulle man vara tvungen att ta fram

bättre redovisningssystem och modeller för denna typ av värdering.
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Man skulle kunna tänka sig att chansen till nyare redovisningssystem i framtiden

ligger i att vi nya ekonomer m.fl. har ett intresse för den här typen av frågor och

problem, samt verkar drivande i denna utveckling.

9.2 Vilka är några av de för- och nackdelar modeller har, som Skandia och
Länsförsäkringar jobbar utifrån?

9.2.1 Navigatorn

9.2.1.1  Fördelar

Extern redovisning av intellektuellt kapital är bra för intressenterna, om rätt

information kommer fram begripligt. Redovisningsmodellen är även bra för den

interna styrningen i företaget. Navigatorn tar t.ex. fram medarbetarnas

individuella framgångsfaktorer. Det är bra att medarbetarna får känna sig

delaktiga och att de redovisas, det visar att man har ett värde inom företaget.

Navigatorn ger en balanserad helhetsbild av organisationen, dvs. finans, personal,

organisation, kunder, process, utveckling och förnyelse.

9.2.1.2  Nackdelar

Redovisningen av intellektuellt kapital sker bäst och tillförlitligast med ord, inte

med siffror. Det är svårt att få fram tillförlitliga värden/mått eftersom modellen

inte kan omvandla alla mål och styrtal till ett finansiellt värde. Detta gör det

omöjligt att integrera det intellektuella kapitalet i balansräkningen.

9.2.2 Länsförsäkringars index

9.2.2.1  Fördelar

Modellen gör det lätt att mäta nyansskillnader, eftersom indexunderökningarna

mäter tiondelar. Det går att jämföra med tidigare undersökningar. En fördel är

också att det fokuseras mycket på vikten av nöjda kunder och personal.

9.2.2.2  Nackdelar

En nackdel är att undersökningen av personalen görs helt anonymt. Den går därför

inte att följa upp individuellt. Man kan inte se den enskilde medarbetarens

eventuella förändring, därför är den ofullständig i sin helhet.
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9.3 Hur redovisas/behandlas resultatet av modellerna, externt samt internt ?

9.3.1 Navigatorn

9.3.1.1  Externt

Skandia har redovisat sitt intellektuellt kapital vid 7 tillfällen under 1990-talet

som supplement till årsredovisningarna. I dessa supplement kan man få

information om det intellektuella kapitalet i både siffror och ord. Varför Skandia

inte har fortsatt med supplementen till årsredovisningarna har vi inte lyckats få

svar på, men en teori vi har är att bolaget inte fick den respons från marknaden

man hoppades på. Vi tror också att det är svårt att redovisa tillförlitliga mått och

styrtal, intressenterna kan missuppfatta informationen eller att företaget ger

otydlig information. Detta kan leda till att intressenterna tror att företaget

redovisar bättre tal/mått än vad det verkligen är. En annan anledning kan vara att

man är rädd för att avslöja sina styrkor, t.ex. till sina konkurrenter, som kan ta del

av informationen.

9.3.1.2  Internt

Numera har man lagt ut Navigatorn på regionerna för att använda den i den

interna styrningen och på individnivå. Modellen är en bra modell för att helheten i

företaget skall fungera. Vi anser att företaget arbetar mer humant nu, man

fokuserar mer på personalen, dess arbetsmiljö och att tillfredställa sina kunder.

9.3.2 Länsförsäkringar

9.3.2.1  Externt

De olika indexen nämns mycket vagt i årsredovisningen. I årsredovisningen kan

man läsa om medarbetarundersökningar och medarbetarnas kompetensutveckling.

Under rubriken ”kunder” i årsredovisningen nämns att man årligen utför nöjd

kundundersökning. Resultatet av denna undersökning redovisas både text och i

diagram i årsredovisningen. Vi anser att undersökningarna av personalen borde få

ett större utrymme i årsredovisningen.
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9.3.2.2  Internt

Undersökningarna av personal och kunder behandlas av ledningen lokalt för att

vidta eventuella åtgärder. Varje enskild avdelningschef presenterar resultatet

muntligt för de anställda. Mätningen på indexen används för att den interna

styrningen skall fungera och vidareutvecklas.

9.4 Förslag till fortsatt arbete

9.4.1 Skandia

Den tekniska delen av modellen på intranätet brister. Vi tycker att företaget borde

lägga energi på detta, eftersom det förenklar arbetet med Navigatorn både för

ledningen och individen i företaget. Den externa redovisningen kan bli mycket

bättre. Eftersom Skandia är så medvetna om sitt intellektuella kapital, så borde

detta beskrivas mycket tydligare i t.ex. i den ordinarie årsredovisningen.

9.4.2 Länsförsäkringar

Man bör inom företaget utveckla de två indexen till en mer fullständig modell. Vi

anser att man även bör ta bort anonymiteten på medarbetarindex, för att underlätta

uppföljningen. På det viset skulle man kunna se om den individuelle medarbetaren

blev mer tillfredställd av t.ex. sin arbetsmiljö och ledning. Indexet skulle i så fall

passa som en del av personalutvecklingssamtalet.
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9.5 Egna reflektioner

Vilken styrmodell som är bäst kan vi inte svara på. Varje modell har ju sina för-

och nackdelar. Om den bästa modellen är en av de befintliga som finns, delar av

olika modeller eller kanske en egenkonstruerad modell, så är det viktigaste ändå

att företaget har en modell som tillfredställer deras specifika krav och behov. Vi

anser att BSc och Navigatorn är kopior av varandra, vilken som kom först kan vi

inte avgöra.

Under 1990-talet var begreppet intellektuellt kapital som mest omtalat. En

anledning kan vara den IT-bubbla som rådde då. Inom IT-företag finns mycket

hjärnkraft, och för att få ett värde på dessa osynliga tillgångar, så var man tvungen

att hitta orsaken till den stora skillnaden mellan marknadsvärde och

substansvärde. När IT-bubblan sprack runt år 2000, så tystnade snacket om

intellektuellt kapital. Det kan väl inte vara så att det intellektuella kapitalet sjunkit

eller försvunnit under denna period. Vi tror snarare att den höga skillnaden är

förväntningar. Dvs. att man har framtida förväntningar om företagen, man tror att

allt skall bli mycket bättre än vad det är. Att spekulera på framtida värden istället

för på nuvarande värden, tror vi kan vara en orsak till den stora skillnaden.

Vi tror även att Skandia har insett att man inte kan bygga upp framtida

förväntningar. Därför har de inte till syfte att redovisa Navigatorn externt idag. De

fokuserar sig istället på den interna redovisningen. De tänker inte bara

ekonomiskt, utan personalen och kunderna står i fokus.
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Bilaga 1 - Intervjuguide Länsförsäkringar Älvsborg

� I Er årsredovisning talas det om NMI, Nöjd Medarbetare Index.

� Hur är den uppbyggd ?

� Hur fungerar den ?

�  Hur ofta sammanställs den?

� Uppföljning ?

� Kopplat till enskild medarbetare?

� Åtgärdspaket?

� Hur länge har den funnits ?

� Vem utför ”undersökningen” ?

� Har ni fler sätt att redovisa ert Intellektuella kapital ? Hur ?
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Bilaga 2 - Intervjuguide Skandia Banken

� Används Navigatorn idag ? Aktivt ?

� Används alla delar i N. ?

� Vad används den till ? Internt eller Externt ?

� Hur ofta uppdateras den ?

� Alla de nyckeltal som Edvinsson lanserade, 164 St., används de ? Vilka används ?

� Värderas personalen i kronor idag, som det var tänkt från början ?
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Bilaga 3 - Enkätfrågor till medarbetarna på
Länsförsäkringar

1. Jag känner väl till Länsförsäkringarnas affärside´

2. Vi har klart definierade mål i Länsförsäkringar

3. Vi har god översikt över vad som händer på marknaden

4. På vår avdelning har vi mycket bra arbetsfördelning

5. Jag har ett gott samarbete med mina kollegor på andra avdelningar

6. Vi har ett bra system för kompetensutveckling

7. Jag kan i stor utsträckning fatta egna beslut inom mitt affärsområde

8. Liv och humor präglar vardagen hos oss

9. Om det uppstår en konflikt finns det alltid en positiv vilja att lösa den

10. Jag känner att jag uppskattas efter de arbetsinsatser jag gör

11. Jag upplever att jag har goda möjligheter till personlig utveckling på lobbet

12. Jag har vanligtvis en mycket god känsla inför varje ny dag på jobbet

13. Jag tycker inta att arbetsbelastningen är så stor att den är psykiskt påfrestande

14. Jag tycker att mitt arbete är mycket intressant och stimulerande

15. Jag upplever att ledningen (VN och avdelningschefer) har tilltro till

medarbetarna

16. Det talas oftast positivt om ledningen

17. Stabsfunktionerna, information och kundombudsman, bidrar mycket till att

våra mål uppnås

18. Jag upplever att det är bra att framföra nya idéer på min avdelning

19. På min avdelning är det ok att ifrågasätta sättet vi arbetar på

20. Jag känner mig delaktig i utvecklingen av länsförsäkringar Älvsborg

21. På vår avdelning söker vi inte syndabockar om något går fel121

Frågorna värderades mellan 1(dåligt) och 5 (jättebra).Frågorna besvaras
anonymt över företagets intranät.  122

                                                          
121 Intern intervjuguide Länsförsäkringar Älvsborg
122 Intervju Kaj Svensson Länsförsäkringar Älvsborg


