
    Magisteruppsats 
    Juni 2003 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skapar styrning av intellektuellt kapital med 

styrverktyget Dolphin ett mervärde för företagets 

anställda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare Författare 
Carl R Hellberg Pär Hammensjö 
Jan E Persson Anna Magnarsson 
 Hanna Olsson 



Innehållsförteckning    
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 INLEDNING.......................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 5 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 6 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 9 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................ 10 

1.6 Disposition ..................................................................................................................... 10 

2 METOD................................................................................................................................ 12 

2.1 Inledning......................................................................................................................... 12 

2.2 Förberedelsefasen........................................................................................................... 12 

2.2.1 Val av ämne............................................................................................................. 12 

2.2.2 Angreppssätt............................................................................................................ 13 

2.2.3 Val av teori .............................................................................................................. 13 

2.2.4 Val av företag .......................................................................................................... 14 

2.2.5 Datainsamlingsmetod .............................................................................................. 14 

2.2.6 Val av förhållningssätt ............................................................................................ 15 

2.2.6.1 Vår referensram................................................................................................ 16 

2.3 Utredningsfasen.............................................................................................................. 16 

2.3.1 Intervjuer ................................................................................................................. 16 

2.3.1.1 Sammanställning av intervjuerna ..................................................................... 17 

2.3.2  Litteratur................................................................................................................. 18 

2.4 Analysfasen .................................................................................................................... 18 

3 INTELLEKTUELLT KAPITAL....................................................................................... 20 

3.1 Utveckling av intellektuellt kapital ................................................................................ 20 

3.1.1 Edvinsson och Malone ............................................................................................ 21 

3.1.2 Roos et al................................................................................................................. 22 

3.1.3 Stewart..................................................................................................................... 23 

3.1.4 Sveiby...................................................................................................................... 23 

3.2 Styrning av intellektuellt kapital .................................................................................... 24 

3.2.1 Kunskap................................................................................................................... 25 

3.2.1.1 Olika former av kunskap .................................................................................. 26 

3.2.2 Hur styrs intellektuellt kapital ................................................................................. 27 

3.2.2.1 Kunskapsstyrning ............................................................................................. 27 

3.2.2.2 Styrning av intellektuellt kapital ...................................................................... 29 
3.2.2.3 Styrning av intellektuellt kapital kopplat till Skandianavigatorn..................... 31 

3.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 32 



Innehållsförteckning    
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4 SKANDIANAVIGATORN OCH DOLPHIN................................................................... 33 

4.1 Utvecklingen av Skandianavigatorn............................................................................... 33 

4.1.1 IK-värdeschema ...................................................................................................... 34 

4.1.2 Skandianavigatorn................................................................................................... 35 

4.1.2.1 Skandianavigatorns roll som styrverktyg......................................................... 36 

4.1.2.2 Skandianavigatorns fem fokus ......................................................................... 38 

4.1.3 Utvecklingen av Dolphin ........................................................................................ 41 

4.2 Sammanfattning ............................................................................................................. 43 

5 MERVÄRDE ....................................................................................................................... 44 

5.1 Olika sätt att beskriva värde ........................................................................................... 44 

5.2 Vad är mervärde för de anställda?.................................................................................. 44 

5.2.1 Kompetens, attityd och intellektuell vighet............................................................. 46 

5.2.2 Personlig utveckling................................................................................................ 48 

5.2.3 Kompensations- och belöningssystem .................................................................... 49 

5.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 51 

6 ANALYS .............................................................................................................................. 52 

6.1 Länsförsäkringar Fond ................................................................................................... 52 

6.1.1 Styrning av intellektuellt kapital i Länsförsäkringar Fond...................................... 52 

6.1.1.1 Användandet av Dolphin.................................................................................. 52 

6.1.1.2 Humankapital ................................................................................................... 57 

6.1.2.2 Strukturkapital .................................................................................................. 59 

6.2 SEB................................................................................................................................. 61 

6.2.1 Styrning av intellektuellt kapital i SEB................................................................... 62 

6.2.1.1 Användandet av Dolphin.................................................................................. 62 

6.2.1.2 Humankapital ................................................................................................... 65 

6.2.1.3 Strukturkapital .................................................................................................. 69 

6.3 Vad är mervärde för de anställda och hur används Dolphin för att skapa mervärde för 
dem? ..................................................................................................................................... 71 

6.3.1 Inre värden............................................................................................................... 71 

6.3.2 Yttre värden............................................................................................................. 73 

6.3.3 Ekonomiska värden ................................................................................................. 75 

7 SLUTSATS .......................................................................................................................... 77 

7.1 Reflektion ....................................................................................................................... 78 

7.2 Förslag till framtida forskning........................................................................................ 80 

8 KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................... 81 

 



Innehållsförteckning    
_________________________________________________________________________________________________________________ 

FIGURFÖRTECKNING 
 
3:1 Styrning av intellektuellt kapital ........................................................................................ 30 
4:1 Skandias IK-värdeschema.................................................................................................. 33 
4:2 Skandianavigatorn.............................................................................................................. 35 
4:3 Det balanserade styrkortet.................................................................................................. 36 
4:4 Dolphins processmodell ..................................................................................................... 41 
5:1 Uppbyggnad av intellektuellt kapital ................................................................................. 45 
5:2 Tillväxtfaktorer för humankapital ...................................................................................... 47 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 83 
 
 



Inledning   5 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Inledning 

 detta inledande kapitel klargörs uppsatsens bakgrund och problemdiskussion vilket leder 

fram till en problemformulering. Därefter formuleras syftet med denna uppsats samt vilka 

avgränsningar vi har valt att göra.  

1.1 Bakgrund 

Det traditionella redovisningssystemets fokusering på materiella värden har gjort att fokus har 
hamnat på kostnader istället för på förädlingsvärdet.1 När en maskin används ”konsumeras” 
den och skall därför minska i värde. Detta gäller dock inte det intellektuella kapitalet i ett 
företag. När kunskap används, till exempel genom utbyte av erfarenheter eller vid utbildning, 
minskar den inte i värde. När ny kunskap utvecklas och används kan den istället öka i värde.2 
När ett företag värderas till tre, fem eller till och med tio gånger det bokförda värdet ger detta 
en tydlig signal. Ett företags fasta tillgångar bidrar mycket mindre till värdet av dess 
verksamhet än de immateriella tillgångarna. De anställdas kompetens, ledningens effektivitet 
och kvaliteten på kundrelationerna är immateriella tillgångar som utgör företagets 
intellektuella kapital.3 Problemet är att detta intellektuella kapital inte redovisas i företagens 
årsredovisningar, vilket gör att redovisningarna inte ger en korrekt och sann bild av företagets 
ställning och resultat.4 Olika styrinstrument har därför utvecklats för att bättre kunna styra och 
utveckla den kunskap, kompetens och potential som finns i ett företag, framförallt genom de 
anställdas arbete och kommunikation med varandra. 
 
Att företagen och dess intressenter värdesätter de anställda är dock inget nytt. Redan på 1600- 
och 1700-talet betonade Williams Petty och Adam Smith betydelsen och värdet av de 
anställdas kompetens och skicklighet i tillverkningsprocessen och vilken påverkan det hade 
på produktens kvalitet. Adam Smith argumenterade i sin bok ”Wealth of nations” för att de 
anställdas utbildning och kunskap skulle vara avgörande för vilken lön de fick. Tyvärr hade 
varken Williams Petty eller Adam Smith några väl utvecklade styrverktyg för att på ett bra 
sätt kunna mäta och utveckla den kompetens och skicklighet som de anställda hade. 
 
Det var inte förrän inpå mitten av 1900-talet som begreppet humankapital uppstod.5 
Utvecklingen har sedan dess gått fort framåt och på 1980-talet började olika former av 
styrverktyg utvecklas för att bättre kunna mäta, identifiera och rapportera de icke-monetära 

                                                 
1 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 93 
2 Peppard, J., et al., (2001), “Using an intellectual capital perspective to design and implement a growth strategy: 
the case of ApiON”, European Management Journal, Vol. 19, No. 5, s. 515 
3 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 86 ff. 
4 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 93 
5 Nerdrum, L., et al., (2001), “Intellectual capital: a human capital perspective”, Journal of Intellectual Capital, 
Vol. 2, No. 2, s. 128 

I 
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tillgångarna. Som exempel kan nämnas ”Intangible Asset Monitor” som har utvecklats av 
Karl-Erik Sveiby, ”Balanced Scorecard” skapad av Kaplan och Norton samt 
”Skandianavigatorn” utformad av bland annat Leif Edvinsson. Varför har då intresset helt 
plötsligt fokuserats på dessa faktorer? Fanns de inte där tidigare? Svaret är naturligtvis att 
dessa faktorer fanns där tidigare och spelade en viktig roll. Den moderna organisationen och 
den nya informationsekonomin har dock gjort att de spelar en allt viktigare roll i den globala 
konkurrensen. Företagen behöver ständigt anpassa sin strategi, kundernas krav ökar och den 
snabba utvecklingen av service- och kunskapsbaserade företag har skapat nya förutsättningar.6 
 
IC Community är ett tydligt exempel på ovanstående och har utifrån Skandianavigatorn 
vidareutvecklat styrverktyget Dolphin Navigator System7. Dolphin är ett webbaserat 
styrverktyg där avsikten är att verktyget skall bidra till att företaget mäter och styr finansiella 
såväl som icke-finansiella värden. Det skall även fungera som en hjälp i planeringen av 
verksamheten och i utvecklandet av företagets strategi och vision. Meningen med Dolphin är 
att det skall kunna fungera som ett uppföljningssystem där följderna och resultaten av fattade 
beslut skall kunna utvärderas och analyseras. Systemet tillåter även att det skapas individuella 
incitamentsprogram, vilket kan vara av intresse för de anställda.8 
 
Det traditionella redovisningssystemet hjälper oss inte att urskilja relevanta flöden i 
organisationer där tillgångarna i huvudsak består av icke-monetära och immateriella 
tillgångar. Många författare och forskare anser att det är förändringarna av tillgångarna vi 
skall fokusera på och inte nivån på tillgångarna.9 Det har blivit allt viktigare att styra och 
förädla det intellektuella kapitalet i företaget så att företaget i största möjliga mån utnyttjar de 
resurser som finns. Forskningen har till stora delar fokuserat på vad det intellektuella kapitalet 
kan skapa för mervärde för företaget och för dess kunder genom olika former av styrverktyg. 
De anställda har varit en viktig del i att försöka uppfylla de mål som finns för att öka 
mervärdet för företaget och dess kunder. Lite forskning har bedrivits om hur dessa styrverktyg 
i realiteten skulle kunna skapa ett mervärde för företagens viktigaste resurs, det vill säga dess 
anställda. 

1.2 Problemdiskussion 

Allt oftare fokuserar företag på vilka kunskaper den anställde kan bidra med istället för att 
fokusera på vad denne kostar i lön. Det är den anställde som attraherar kunder och på så sätt 
bidrar till intäkter för företaget. Företaget i sig självt kan inte bidra till detta.10 Möten sker 
mellan människor, inte mellan företag. Därför har allt fler företag valt att fokusera på de 
anställda och den kompetens och de utvecklingsmöjligheter som de har. Humankapitalet är 
flyktigt och lättrörligt. Av den anledningen måste företagen se till att de anställda arbetar i en 
                                                 
6 Guthrie, J., (2001), “The management, measurement and the reporting of intellectual capital”, Journal of 
Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1, s. 29 
7 Fortsättningsvis benämner vi det endast Dolphin. 
8 http://www.iccommunity.com/dolphin.shtml 
9 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 188 f. 
10 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 14 f. 
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stimulerande och kreativ miljö där personlig utveckling och kompetensutveckling står i fokus. 
Företagen måste också lyckas binda delar av den kompetens som de anställda har i system 
som inte är lika flyktigt, det vill säga att bygga upp det strukturella kapitalet i företaget. När 
en anställd slutar skall så mycket som möjligt av dennes kunskap och kompetens finnas kvar i 
organisationen. Detta är extra viktigt när det gäller nyckelpersoner. Allt för många exempel 
har visat på vilka negativa effekter som kan uppstå för ett företag när nyckelpersoner slutar 
eller avskedas. Av den anledningen måste företagen också fokusera på det strukturella 
kapitalet och se till att utveckla en stark företagskultur och en god kunskapsförmedling. 
 
Att värdera och mäta intellektuellt kapital har blivit allt viktigare, främst i tjänste- och 
kunskapsföretag. Som ett komplement till den vanliga redovisningen har en del företag valt 
att komplettera med information om de anställda och vikten av deras arbetsinsats. Personalens 
kompetens och skicklighet påverkar bland annat hur de agerar i olika situationer. Alla 
strukturer är resultat av mänskliga handlingar och är beroende av människor för att kunna 
bestå. De anställdas kompetens riktas utåt för att lösa kundernas problem och inåt för att 
skapa, underhålla eller förändra interna strukturer.11 För kunskapsföretag kan det därför vara 
viktigt att försöka styra och mäta det intellektuella kapitalet. 
 
Det intellektuella kapitalet kan delas upp i två delar, dels i strukturkapital och dels i 
humankapital. Strukturkapitalet kan sägas utgöra det som återstår av företaget när alla 
anställda har gått hem. Det utgör grunden för kunskapsförmedling, stärkt företagskultur och 
utvecklingen av företagets generella kompetens. Det strukturella kapitalet bör vara så starkt 
att företaget inte är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Dessa skall kunna sluta utan att hela 
företagets struktur och organisation förfaller. Humankapitalet i sin tur utgör själva grunden 
för företagets utveckling och innovationsförmåga. Detta ägs dock inte av företaget utan är 
bara till låns. Därför är det viktigt att ett företag stimulerar och uppmuntrar de anställda till att 
vilja stanna kvar i företaget. Det är dessutom viktigt att de har en god kommunikation och ett 
bra utbyte med kunder och andra intressenter.12 För att lyckas med detta kan företaget 
använda ett styrverktyg som hjälpmedel för att kunna mäta och utvärdera hur väl företaget 
lyckas. Till sin hjälp kan företaget använda Dolphin eller något annat av de styrverktyg som 
finns att tillgå. 
 
Som svar på kritiken mot traditionell ekonomistyrning kom Kaplan och Norton med en 
beskrivning av ett balanserat styrkort år 1992. Genom ett balanserat styrkort skulle den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen kombineras med den långsiktiga visionen och strategin. 
Vidare skulle både finansiella och icke-finansiella mått styras och mätas.13 Det finns ett flertal 
olika styrmodeller som försöker mäta både finansiella och icke-finansiella mått samt koppla 
måtten till företagets övergripande strategi. Maisels ”Balanced Scorecard” är ett exempel på 
ett styrkort med fyra perspektiv, där ett av dem är humanperspektivet. ”The performance 
Pyramid” av McNair, Lynch och Cross är en annan modell där företagets övergripande 

                                                 
11 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 39 ff. 
12 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 28 ff. 
13 Olve, N.-G., (1997), Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 11 ff. 
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strategi kompletteras med finansiella och icke-finansiella nyckeltal.14 I Sverige kom Skandia 
och ABB med var sitt styrkort med fem fokus, varav ett är humanfokus. Skandia utvecklade 
sin navigator och ABB styrkortet EVITA. Skandia ser sitt styrkort både som ett internt 
styrverktyg och som ett komplement till den externa rapporteringen.15 IT-styrverktyget 
Dolphin, som är en utveckling av Skandianavigatorn, är således endast ett i raden av 
balanserade styrkort. Det är dock ett av dem som har fått mycket uppmärksamhet för sitt 
humanfokus. Anledningen till uppmärksamheten beror bland annat på att Skandia tidigt 
började arbeta med att synliggöra det intellektuella kapitalet, vilket kunde knytas till 
Skandianavigatorn, samt att de valde att offentliggöra sitt arbete med publikationer och 
konferenser. Således är Dolphin ett styrverktyg i mängden som Skandia utvecklat för att 
arbeta med intellektuellt kapital.  
 
En av grundtankarna med styrverktyget Dolphin är, som tidigare nämnts, att det skall kunna 
fungera som ett uppföljningssystem och på så sätt hjälpa företaget att utvärdera hur väl de 
lyckats i sin verksamhet. Det är främst tänkt som ett styrverktyg men kan även komma den 
anställde tillgodo genom möjligheten att utveckla individanpassade utvecklingsprogram. På så 
sätt skulle företaget kunna använda verktyget för att på ett bättre sätt kunna integrera det 
struktur- och humankapital som finns i företaget. För att lyckas måste verktyget skapa 
incitament för de anställda att ta del av och utnyttja de möjligheter som finns i verktyget. Att 
ha ett styrverktyg garanterar inte en korrekt och bra styrning av det intellektuella kapitalet 
utan verktyget måste även användas av människor som förstår styrverktygets för- och 
nackdelar och hur det bäst kan användas.  
 
Diskussionerna kring hur företag skall arbeta med intellektuellt kapital har ofta fokuserat på 
vad de anställda kan bidra med till företaget och till kunderna och hur man utifrån dessa 
perspektiv ökar de respektive intressenternas mervärde. Vi finner det därför intressant att se 
det från en annan synvinkel, nämligen vad styrningen av intellektuellt kapital betyder för de 
anställda och hur företag kan öka deras mervärde. Spelar det någon roll på vilket sätt 
intellektuellt kapital styrs? Krävs det någon särskild modell för att styra intellektuellt kapital 
för att ha möjligheten att skapa mervärde åt företagets anställda? IT-styrverktyget Dolphin 
fokuserar på humankapital men hur fungerar det i praktiken? Vad vill de som använder 
Dolphin uppnå? Går det att skapa mervärde utifrån en användning av styrverktyget? Om 
Dolphin används för att styra intellektuellt kapital är det Dolphin i sig eller är det att 
intellektuellt kapital styrs som eventuellt kan bidra till mervärde för anställda?   
 
Vad är då mervärde för en anställd? Det är inte en enkel fråga att svara på. Uppfattningen om 
vad som är mervärde kan skilja sig mellan olika personer på grund av deras olika erfarenheter 
och preferenser. Det kan även skilja sig beroende på om vi vänder oss till privatpersonen eller 
till den yrkesverksamma personen. Ett annat problem är hur vi på ett tillförlitligt sätt skall 
kunna mäta och fastställa om företaget har lyckats öka mervärdet för den anställde. Kan den 
anställde själv avgöra om det har skapats mervärde? Har vi någon möjlighet att objektivt mäta 

                                                 
14 Olve, N.-G., (1997), Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 25 f. 
15 Olve, N.-G., (1997), Balanced Scorecard i svensk praktik, s.153 ff.  
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och styra mervärde för den anställde? Det är viktigt att vi är medvetna om att människor drivs 
av olika mål och ambitioner i sina liv. Vissa personer söker framförallt erkännande medan 
andra söker ökade ersättningsnivåer eller mer makt. Därför kan det vara problematiskt att med 
styrverktyg skapa och öka mervärdet för den anställde, på grund av människors olikheter och 
skilda förutsättningar. Går det att skapa mervärde för de anställda genom att använda 
styrverktyget Dolphin?   
 
Robert S. Hartman utvecklade under 1960-talet en teoretisk grund för värdelära och delade 
upp begreppet värde i tre dimensioner; inre-, yttre-, och ekonomiska värden. Inre värden 
handlar om förändringar i bland annat medvetenhet, kunskaper och attityder medan yttre 
värden handlar om de praktiska konsekvenser dessa förändringar får. Ekonomiska värden är 
de effekter de två första dimensionerna får ekonomsikt.16 Dessa tre dimensioner bör alltså 
ligga till grund för en analys om vad som är medvärde för den anställde. Det handlar dock 
som tidigare nämnts till stora delar om subjektiva och högst individuella uppfattningar vilket 
gör en analys problematisk. 

1.3 Problemformulering 

De styrverktyg som har utvecklats under de senaste två decennierna fokuserar på en rad olika 
områden i en organisation och hur samspelet mellan dessa områden fungerar. Vi vill i den här 
uppsatsen fokusera på de anställda och hur intellektuellt kapital styrs i företag. Vi har valt att 
studera detta genom Dolphin, som skall ses som ett exempel på ett styrverktyg och inte något 
unikt för att styra intellektuellt kapital. Utifrån ovan förda resonemang har vi därför valt att 
formulera följande frågeställningar: 
 

! Skapar styrningen av intellektuellt kapital, med styrverktyget Dolphin, ett 
mervärde för företagets anställda? 

! Hur används Dolphin för att styra det intellektuella kapitalet i Länsförsäkringar 
Fond och SEB? 

! Skapar styrningen av det intellektuella kapitalet i Länsförsäkringar Fond och SEB 
ett mervärde för de anställda?  

 
Utifrån dessa frågeställningar har vi formulerat syftet med uppsatsen som återfinns nedan. 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur styrverktyget Dolphin kan 
användas för att styra intellektuellt kapital samt att analysera om Dolphins styrning av det 
intellektuella kapitalet kan skapa ett mervärde för de anställda. 

                                                 
16 Hansson, J., et al., (1999), De nya kunskaparna, s. 29 f. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att studera hur Dolphin används i Länsförsäkringar Fond och SEB. Vidare 
kommer vi att titta på hur intellektuellt kapital styrs med Dolphin i våra fallföretag. Eftersom 
vi kommer att fokusera på hur intellektuellt kapital styrs med Dolphin och om detta kan skapa 
mervärde för anställda är vårt fokus humanperspektivet. Vi kommer därför inte att i detalj 
redogöra för hur företagen arbetar med övriga fokusområden, utan endast i den mån det krävs 
för att skapa en förståelse för hur Dolphin fungerar samt då övriga fokus samspelar med 
humanfokus.  
 
Vi har valt att studera om styrverktyget Dolphin i sig har förmåga och möjlighet att öka 
mervärdet för de anställda. Vi kommer därför inte att studera vilken uppfattning de anställda 
har om Dolphin utan om Dolphin som styrverktyg de facto har förmågan att skapa mervärde 
för de anställda.  Därför har inga intervjuer gjorts med fler anställda på SEB och 
Länsförsäkringar Fond utan vi har endast intervjuat ansvariga för Dolphin på respektive 
företag. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 klargör uppsatsens bakgrund och problemdiskussion vilket leder fram till en 
problemformulering. Därefter formuleras syftet med denna uppsats samt vilka avgränsningar 
vi har valt att göra. 
 
Kapitel 2 redogör för metoden, vilken ligger till grund för genomförandet av denna uppsats. 
Inledningsvis klargörs för det förhållningssätt vi har valt att arbeta efter under 
förberedelsefasen. Därefter följer utredningsfasen med en genomgång av använd litteratur och 
intervjumaterial, vilket även granskas kritiskt. Vi förklarar hur vi har gått tillväga under 
processen med intervjuer och litteraturstudier. Sist behandlas analysfasen där vi redogör för 
hur vi har analyserat det empiriska materialet och den teoretiska referensramen.     
 
Kapitel 3 behandlar det första av tre kapitel av den teoretiska referensramen. Detta inledande 
kapitel börjar med en bakgrund till varför intellektuellt kapital har uppmärksammats samt 
olika författares definition av intellektuellt kapital. Denna referensram anger vilken definition 
vi utgår från för uppsatsens syfte. Detta för att läsaren skall få en förståelse och ledas in på 
ämnet. Vidare behandlas teorier om hur intellektuellt kapital skall styras. Teorierna har sin 
utgångspunkt i kunskap och diskussionerna kring kunskapsstyrning. 
 
Kapitel 4 behandlar hur IT-styrverktyget Dolphin växte fram. Detta genom en redogörelse för 
hur Skandia har arbetat med att synliggöra det intellektuella kapitalet. Det ledde till att 
Skandianavigatorn utvecklades. Eftersom Skandianavigatorn utgör grunden för Dolphin 
behandlas dess olika delar med fokus på humanfokus eftersom det är det intellektuella 
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kapitalet vi skall undersöka. Sist redogörs för hur Dolphin är tänkt att användas som ett 
styrverktyg.    
  
Kapitel 5 behandlar teori kopplad till mervärde. Inledningsvis redogörs för olika sätt att 
beskriva begreppet värde. För att diskutera vad som är mervärde för de anställda behandlas 
faktorer som påverkar deras kompetens, personlig utveckling och ekonomiska belöning.  
 

Kapitel 6 presenterar uppsatsens analys. Först redogörs för de empiriska resultaten från 
Länsförsäkringar Fond vad gäller deras användning av Dolphin samt styrning av intellektuellt 
kapital. Därefter behandlas SEB. Utifrån detta görs en analys. Sist analyseras om styrning av 
intellektuellt kapital med Dolphin skapar ett mervärde för de anställda. 
 
 Kapitel 7 presenterar de slutsatser vi har kunnat dra av vår undersökning och våra analyser. 
Vi presenterar dessutom förslag på områden som vi anser vara relevanta för fortsatta studier.  
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2 Metod 

 enna del av uppsatsen redogör för metoden, vilken ligger till grund för genomförandet 

av  denna uppsats. Inledningsvis klargörs för det förhållningssätt vi har valt att arbeta 

efter under förberedelsefasen. Därefter följer utredningsfasen med en genomgång av använd 

litteratur och intervjumaterial, vilket även granskas kritiskt. Vi förklarar hur vi har gått 

tillväga under processen med intervjuer och litteraturstudier. Sist behandlas analysfasen där 

vi redogör för hur vi har analyserat det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen.     

2.1 Inledning 

Detta metodavsnitt skall spegla vår valda metod och den arbetsgång som har präglat vårt 
arbete med denna uppsats. För att skapa en överskådlighet över metodavsnittet har vi valt att 
dela in det i tre faser; förberedelse-, utrednings- och analysfasen, vilka representerar det sätt vi 
har arbetat med uppsatsen. Under förberedelsefasen, valde vi vilket ämne vi skulle skriva om. 
Detta styrde i sin tur vilken litteratur vi valde att studera och vilka företag vi valde att 
kontakta. Utredningsfasen kommer att präglas av de djupintervjuer som genomfördes samt 
våra litteraturstudier. Slutligen kommer analysfasen att baseras på den teori och empiri vi har 
använt oss av samt våra egna reflektioner.  

2.2 Förberedelsefasen  

2.2.1 Val av ämne 

Debatten har pågått under en längre tid både vad gäller värdering och redovisning av 
intellektuellt kapital. Eftersom det är ett aktuellt och intressant ämne valde vi att inrikta 
uppsatsen på intellektuellt kapital. Skandia, med Leif Edvinsson i spetsen, var en av 
pionjärerna inom området. Skandia arbetade fram ett värdeschema för att synliggöra 
intellektuellt kapital och gav ut ett supplement till årsredovisningen år 1995. Det fortsatta 
arbetet med intellektuellt kapital ledde fram till Skandianavigatorn, som är ett styrverktyg för 
finansiella och icke-finansiella tillgångar med humanfokus i centrum. För att 
Skandianavigatorn skulle kunna implementeras i hela organisationen krävdes ett IT-stöd, 
vilket var orsaken till att Dolphin utvecklades. Idag är det företaget IC Community som 
tillhandahåller och vidareutvecklar IT-styrverktyget Dolphin till Skandia men även till andra 
företag. Eftersom vi först och främst förknippade intellektuellt kapital med Skandia var vi 
intresserade av att studera intellektuellt kapital utifrån Skandianavigatorn och styrverktyget 
Dolphin. Eftersom det har gjorts många studier på hur intellektuellt kapital genererar värde åt 
företaget fann vi det intressant att se det ur ett annat perspektiv. Vi ville se om Dolphin, som 

D 
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ett exempel på ett styrverktyg med humanfokus i centrum, har förutsättningarna att skapa 
mervärde för företagets anställda. Vi valde således att studera om styrning av intellektuellt 
kapital med Dolphin kan skapa mervärde för de anställda.  

2.2.2 Angreppssätt  

När en forskare har som syfte att producera kunskap om en viss företeelse finns det två vägar 
att gå. Den ena kallas deduktion, bevisföringens väg och den andra kallas induktion, 
upptäcktens väg. De båda anger tillvägagångssätt utifrån vilket det kan dras vetenskapliga 
slutsatser.17 Med induktion menas att man går från observationer mot teorier. Det är en 
vetenskaplig metod där forskaren utifrån enskilda fall sluter sig till allmänna teorier. 
Deduktion innebär istället att man går från teorier till observationer, vilket då är en 
vetenskaplig metod där forskaren utifrån allmänna teorier sluter sig till enskilda fall.18 Vår 
metod har grundat sig på en växelverkan mellan empiri och teori, varav båda har successivt 
utvecklats med hjälp av varandra. Vi har således utgått från en kombination av induktiv och 
deduktiv metod, vilket benämns abduktion och denna lämpar sig väl för fallstudiebaserade 
undersökningar.19 Detta har ökat vår förståelse för sambanden mellan teori och empiri, vilket 
är en av fördelarna med att arbeta abduktivt.  

2.2.3 Val av teori 

Vi började med att göra en grundlig genomgång av befintlig teori för att få en djupare insikt i 
ämnet. De teoretiska studierna har legat till grund för insamlandet av primärdata för att vår 
empiriska studie skulle få en tydlig teorianknytning. 
 
Inledningsvis studerade vi teori kring intellektuellt kapital, dess grund och utveckling. Då 
uppmärksammade vi att det fanns ett antal författare som deltagit flitigt i debatten kring 
intellektuellt kapital. Vi valde att fördjupa oss i material skrivit av Edvinsson, Stewart, Roos 
et al. och Sveiby. Detta gav oss insikt i hur utvecklingen av intellektuellt kapital har vuxit 
fram samt hur författarna definierar intellektuellt kapital. Vidare studerade vi hur Skandia har 
arbetat med intellektuellt kapital och hur Skandianavigatorn och Dolphin har skapats samt 
utvecklats. Eftersom Dolphin är ett styrverktyg har också teori om ekonomistyrningsverktyg 
såsom balanserade styrkort studerats. För att förstå hur intellektuellt kapital kan styras har vi 
som grund studerat teori kring kunskap och kunskapsstyrning och därefter material som finns 
skrivet om styrning av intellektuellt kapital. Då vi har valt att se huruvida en styrning av 
intellektuellt kapital med Dolphin skapar mervärde för företagets anställda har vi definierat 
mervärde för vårt syfte. Vi har också tagit upp teori kring vad som är värdeskapande för de 
anställda. I teorin belyses viktiga aspekter utifrån de artiklar från forskningstidskrifter som vi 
har  läst.  
 

                                                 
17 Andersen, I., (1998), Den uppenbara verkligheten, s. 28 
18 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), Företagsekonomisk metodlära, s. 107 f. 
19 Alvesson, M., Sköldberg, K., (1996), Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 42 
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För att finna lämpligt teoretiskt material har vi studerat litteratur och forskningsartiklar. 
Källorna har vi främst funnit genom sökningar i universitetets databaser såsom Lovisa och 
Elin. Vi har även använt databasen Libris för att erhålla litteratur från andra bibliotek i 
Sverige då litteratur saknades i Lund. Vid sökning av litteratur har våra sökord främst varit 
intellektuellt kapital, Skandianavigatorn, humankapital, sturkturkapital, knowledge 
managament, balanserat styrkort, employee samt added value. Vi har även hämtat information 
och inspiration från hemsidor. Det gäller främst IC Community, Edvinsson och Sveibys 
hemsidor. Vi har också i vissa fall granskat de källförteckningar som funnits i sekundärkällor.  
 
Vi är medvetna om att det krävs ett källkritiskt förhållningssätt till den valda teorin. Detta 
eftersom litteratur och artiklar innehåller författares subjektiva åsikter. Eftersom vår grund 
utgörs av Dolphin som bygger på Skandianavigatorn har vi använt oss av teori skriven av 
Skandia och Edvinsson. Dessa ger självklart en positiv bild av sina arbetsverk men vi anser 
inte att det har påverkat oss i någon större utsträckning. Då vi har använt oss av den 
litteraturen handlar det till största delen om att åskådliggöra hur Skandia har arbetat fram 
Skandianavigatorn och vidare Dolphin, samt hur de är uppbyggda. Det ligger således ingen 
värdering i användningen av sådan litteratur. När det gäller att definiera intellektuellt kapital 
har vi studerat hur ett antal författare definierar det och sett att alla har ungefär samma 
definition eller innebörd, dock ibland med olika benämningar.  

2.2.4 Val av företag 

Vårt intresse under förberedelsefasen riktades mot Skandianavigatorns utveckling till Dolphin 
och då kontaktade vi Elisabeth Gemzell Mikkelsen efter tips från vår handledare Carl R. 
Hellberg. Hon arbetar på IC Community som tillhandahåller och vidareutvecklar IT-verktyget 
Dolphin. Vi fick då information om vilka företag som använder verktyget Dolphin i sin 
verksamhet samt vem som var ansvarig för användningen av Dolphin på företagen. Efter att 
vi kontaktat företagen fick vi svar från Länsförsäkringar Fond och SEB att de hade tid med 
intervjuer med oss. Båda företagen har använt tjänsten Dolphin i drygt två år. Skillnaden är 
dock att SEBs arbete med Dolphin har legat nere och det var först i januari år 2003 som 
arbetet har återupptagits. Vi såg inte detta som något negativt utan ansåg att båda företagen 
kunde bidra med empirisk data. Genom att Länsförsäkring Fond och SEB har kommit olika 
långt i sitt arbete med Dolphin fick vi en möjlighet att se hur Dolphin fungerar i båda fallen. 
Eftersom SEB är i inledningsskedet med Dolphin gav det oss möjligheten att se de initiala 
förutsättningarna att med Dolphin eventuellt skapa ett mervärde åt företagets anställda.  

2.2.5 Datainsamlingsmetod 

Vid val av datainsamling krävs det att vi väljer om vi skall göra en kvantitativ eller kvalitativ 
studie. Skillnaderna mellan metoderna ligger i hur undersökningens data sammanställs och 
presenteras. En kvantitativ studie innebär en undersökning där statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder används. En kvalitativ studie innebär istället att verbala analysmetoder 
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används.20 Det avgörande för vilken av metoderna som skall användas beror på hur vi har 
formulerat vårt undersökningsproblem. Vad är syftet med studien, vad är det som skall 
undersökas och hur skall det undersökas? 
 
Eftersom det bara är ett fåtal företag i Sverige som använder sig av styrverktyget Dolphin och 
att vi endast fick tillgång till två av de företag som använder Dolphin anser vi inte att en 
kvantitativ studie hade kunnat uppfylla vårt syfte. Syftet med uppsatsen är att beskriva och 
analysera hur SEB och Länsförsäkringar Fond styr intellektuellt kapital med styrverktyget 
Dolphin samt att analysera om Dolphins styrning av det intellektuella kapitalet kan skapa ett 
mervärde för de anställda. För att uppnå vårt syfte gick vi på djupet och undersökte hur 
företagen verkligen använder Dolphin. För att uppnå detta valde vi att göra djupintervjuer på 
våra utvalda företag, vilket har inneburit en kvalitativ metod. Kvalitativa studier präglas av 
flexibilitet eftersom felformulerade frågeställningar kan rättas till under undersökningens 
gång. Uppläggningen är också flexibel genom det sätt vi närmar sig undersökningsenheterna. 
Under studiens förlopp finns det möjligheter till ny kunskap och förståelse som vi kan anpassa 
oss till. Då vi under processens gång har inhämtat kunskap har vi kunnat göra förändringar 
under arbetets gång då vi upptäckt fel eller brister. Den kvalitativa metoden ger en bättre 
förståelse för undersökningsobjektet och ger relevant information. Nackdelen är att det är 
mycket svårare att generalisera utifrån en kvalitativ studie. Det är svårt att avgöra i vilken 
grad informationen kan vara giltig för andra.21 
 
Både SEB och Länsförsäkringar Fond kunde tyvärr inte på grund av hög arbetsbelastning låta 
oss intervjua mer än en person på respektive företag. Anledningen till att vi ansåg att detta 
räckte var att vi till största delen var intresserade av hur styrning av intellektuellt kapital sker 
med Dolphin samt om Dolphin kan skapa mervärde för de anställda. Att inga anställda har 
intervjuats beror på att vi har avgränsat oss från att studera om de anställda uppfattar att 
användningen av Dolphin har bidragit till mervärde för dem. Vi har istället valt att fokusera 
på om användningen av Dolphin har förmågan och möjligheten att skapa mervärde för de 
anställda.   

2.2.6 Val av förhållningssätt 

Genom en kvalitativ undersökning om styrning av intellektuellt kapital med Dolphin kan 
skapa mervärde för anställda har vi arbetat utifrån ett aktörsynsätt. Det handlar om att skapa 
en förståelse av helheten utifrån olika delars egenskaper.22 Aktörsynsättet ser verkligheten 
som socialt konstruerad och genom aktörsynsättet har vi haft möjligheten att se situationen ur 
nya perspektiv som har kunnat förändra de initiala förutsättningarna23. Vi har inte velat 
förklara verkligheten utan istället haft för avsikt att skapa en föreställning om hur 

                                                 
20 Patel, R., Davidsson, B., (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 12 
21 Ibid. 
22 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), Företagsekonomisk metodlära, s. 67 
23 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), Företagsekonomisk metodlära, s. 326 
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verkligheten kan se ut. Vi utgick från en hermeneutisk ansats eftersom den har sin grund i att 
förstå och tolka ett fenomen till skillnad från positivismen som vill förklara fenomenet.24 

2.2.6.1 Vår referensram 

Alla människor påverkas av olika faktorer, exempelvis utbildning, erfarenheter och 
uppfostran under sin livstid. Genom detta skapas olika referensramar, föreställningar och 
fördomar, vars förhållanden i stor utsträckning styr våra val och vårt beteende.25 Vi nalkas 
verkligheten utifrån en viss ståndpunkt och neutral samt värderingsfri forskning existerar 
inte.26 Vår referensram har avspeglats i hur vi har uppfattat och tolkat det vi undersökt, varför 
våra samlade kunskaper, normer och värderingar påverkat uppsatsens resultat. Vi är tre 
personer med olika bakgrund och erfarenheter och vi har därför olika referensramar. 
Intellektuellt kapital är ett nytt ämne för oss alla och vi har endast kommit i kontakt med det 
på det teoretiska planet varför teoretiker i hög grad påverkat vår referensram. 

2.3 Utredningsfasen 

2.3.1 Intervjuer 

Våra intervjuer utgörs av personliga intervjuer med Länsförsäkringar Fond och SEB. Vid 
intervjuer finns det en del svårigheter att övervinna. För att kunna hantera dessa problem läste 
vi metodböcker om intervjuer och diskuterade hur vi skulle genomföra intervjuerna. Efter att 
vi hade sammanställt vår intervjuguide skickade vi den till respondenterna en vecka före 
tillfället för intervjun, se bilaga 1. Detta för att respondenten skulle få en möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun. Det ansåg vi skulle öka våra möjligheter att få mer kvalitativa 
svar och mindre svarsbortfall.  
 
Vid våra intervjuer i Stockholm har vi alla i gruppen varit närvarande för att minska risken för 
missuppfattningar. På Länsförsäkringar Fond har vi intervjuat Eva Gottfridsdotter Nilsson 
som arbetar som Business Controller samt stabschef för ekonomi och utveckling. På SEB har 
vi intervjuat Maud Skanse vars befattning är Controller och ansvarig för Dolphin support. 
Under intervjuerna utgick vi från den intervjuguide vi i förväg hade sänt till respondenterna. 
Vi följde dock inte frågorna exakt utan ställde följdfrågor vid behov och respondenten fick 
också utrymme att återkomma till en fråga. Intervjufrågorna var samma till Länsförsäkring 
Fond och SEB. Vi förde anteckningar under intervjuns gång och gjorde ingen inspelning. 
Detta för att en inspelning kan ha en negativ inverkan på respondentens svar. Respondenten 
kan känna sig mindre bekväm och samtalet blir således inte lika spontant. Under intervjuns 
gång försökte vi undvika att ställa ledande frågor samtidigt som vi försäkrade oss om att våra 
respondenter förstod de frågor som ställdes. 
 

                                                 
24 Arbnor, I., Bjerke, B., (1994), Företagsekonomisk metodlära, s. 62 
25 Andersen, I., (1998), Den uppenbara verkligheten, s. 56 
26 Solvang, B. K., Holme, I. M., (1997), Forskningsmetodik, s. 30 
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Vi är medvetna om att kritik kan riktas mot att vi endast har intervjuat en person på respektive 
företag. Med anledning av att vi inte fick tillgång till fler intervjuer anser vi att vi har anpassat 
vårt arbetssätt och våra analyser utifrån att vi endast har haft en intervju. Dessutom anser vi 
att eftersom syftet endast är att studera om Dolphin som ett ledningsverktyg kan skapa ett 
ökat värde för de anställda har vi genom en detaljerad intervju med ansvarig för Dolphin fått 
god kännedom om hur Dolphin används. Intervjuer färgas alltid i viss mån av vad 
respondenten själv har för åsikter och eftersom vi endast har intervjuat en person på de båda 
företagen har vi fått vara extra kritiska till intervjumaterialet. Vi har försökt att skilja fakta 
från respondentens subjektiva åsikter, förutom i de fall respondents egen åsikt har efterfrågats. 
Respondenten på Länsförsäkringar Fond har ett förflutet inom Skandia och har tidigare 
arbetat med Dolphin, vilket självklart påverkar hennes kunskap och åsikt om Dolphin. 
Intervjuerna varade på respektive företag i cirka tre timmar. Vi har säkerställt tillförlitligheten 
genom att vi under intervjuns gång fick ta del av Dolphinsystemet på företagen. Det var på så 
sätt lättare att koppla svaren till hur det praktiskt användes.  
 
Med anledning av att SEB är i ett tidigt skede med sitt arbete med Dolphin ansåg vi att 
tidsaspekten skulle kunna vara ett problem. Vi kunde här inte titta på vilka effekter SEB har 
uppnått genom att använda Dolphin. Vi ansåg dock att det var intressant att få veta hur de har 
börjat använda Dolphin och hur de styr intellektuellt kapital. Genom att titta på vilka avsikter 
de har med Dolphin kan vi studera om det kan komma att skapa något mervärde för de 
anställda.  

2.3.1.1 Sammanställning av intervjuerna 

Då data sammanställs från intervjuer finns det en tendens till att materialet blir alltför 
omfattande. Detta har ställt krav på vår förmåga att urskilja relevant och irrelevant material. 
För att hantera detta har vi gått igenom och diskuterat intervjupersonernas svar efter intervjun 
och bedömt dess relevans för vår uppsats. Vi har valt att redogöra för intervjusvaren som en 
löpande text uppdelad per företag samt efter vår problemställning och vårt syfte. Av den 
orsaken har vi inte redogjort för intervjusvaren fråga per fråga utan vi har istället gjort en 
tolkning i texten av de svar vi har fått från intervjuerna. Vid sammanställningen insåg vi att vi 
saknade en del information från respondenten och tog åter kontakt med båda respondenter för 
att klargöra vissa frågor. Vi har låtit våra fallföretag som så har önskat att granska vår 
sammanställning av intervjuerna. Det anser vi har ökat tillförlitligheten samtidigt som vi har 
varit noga med att granska de synpunkter företagen har kommit med. Detta för att säkerställa 
att företagen inte styr sammanställningen av materialet och på så sätt påverkar analysen i 
alltför stor utsträckning. 
 
På grund av att vi har tolkat svaren från våra respondenter i den löpande texten kan en 
liknande undersökning komma fram till ett annat resultat. Detta för att vi påverkas av vårt 
syfte, våra föreställningar och vår kunskap på området. När det handlar om tolkning av svar 
kan olika personer tolka svaren från respondenterna olika. Vi har som tidigare nämnt i största 
möjliga mån försökt minimera risken för subjektiv tolkning genom vårt arbetssätt men 
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eftersom vi gör val efter vad vi anser vara relevant för vår uppsats kan vissa tolkningsfrågor 
uppstå. 

2.3.2  Litteratur 

Vi har löpande under uppsatsprocessen granskat relevansen och tillförlitligheten i den 
litteratur vi har studerat. Den litteratur vi har använt oss av har skrivits under 1990-talet eller 
senare, vilket innebär att litteraturen uppfyller tidskravet att den skall vara aktuell. Oss 
veterligt har inga större förändringar skett på området de senaste åren. Vidare har vi tagit 
ställning till hur författarna förhåller sig till ämnesområdet. När det gäller litteratur skriven av 
Edvinsson anser vi att det finns en viss risk för subjektivitet eftersom han har arbetat på 
Skandia med att synliggöra det intellektuella kapitalet och Skandianavigatorn. Eftersom vi 
först och främst har använt litteraturen för att åskådliggöra hur navigatorn och Dolphin har 
arbetats fram och är uppbyggda anser vi inte att eventuell subjektivitet har skapat något 
problem för vår uppsats. När det gäller övrig teori har vi varit medvetna om risken för 
subjektivitet och har därför studerat en rad olika artiklar där vi har sett att många har använt 
samma tankesätt. Det finns endast begränsat med litteratur om styrning av intellektuellt 
kapital, varför vi främst har använt artiklar skrivna av Edvinsson och Sullivan. Genom att vi 
har granskat andra författares definitioner av intellektuellt kapital och följt deras resonemang 
har vi dock indirekt fått en uppfattning om hur de ser på styrning av intellektuellt kapital. 
Detta har gett uppsatsen en grund i teorin utifrån kunskapsstyrning och vi har kunnat koppla 
styrning av intellektuellt kapital till vår empirsiska undersökning. 
 
För att läsaren skall få förståelse för hur vi hänvisar till våra referenser vill vi här klargöra hur 
detta fungerar i vår uppsats. När vi hänvisar till referens med fotnot innanför punkten innebär 
detta att referensen skall hänföras till meningen som står skriven innan punkten. Om vi 
däremot använder en referens i form av fotnot efter punkten innebär detta att allt som står 
ovanstående fram till fotnoten är relaterat till referensen.  

2.4 Analysfasen 

Inför analysfasen stod vi inför valet hur det insamlade materialet och teorin skulle tolkas och 
analyseras. Vi har under uppsatsens gång försökt att arbeta fram en struktur som skall skapa 
en överskådlig disposition för att förstå kopplingen mellan teori och analys av den empiriska 
undersökningen som vi har genomfört. Då vi har använt oss av en kvalitativ undersökning 
innebär det att vi vill förstå det undersökta objektet. För att uppnå detta har vi systematiskt 
försökt att kategorisera och systematisera insamlat material. Under processens gång har vi fått 
en förståelse för hur styrning av intellektuellt kapital sker med Dolphin. Vi har utifrån den 
teoretiska referensram som vi byggt upp samt den empiriska undersökningen analyserat vår 
problemformulering. Under uppsatsarbetet har vi successivt fått egna åsikter och synpunkter 
vilka vi tydligt redogör för i analysen. 
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När vi har analyserat våra undersökningsresultat har det varit mycket viktigt att ställa oss 
frågande till om vi har mätt det som vi haft för avsikt att mäta, det vill säga hur validiteten i 
uppsatsen är. Vi anser att vi genom våra intervjuer med ansvariga i fallföretagen för 
styrverktyget Dolphin har fått en god uppfattning om styrverktygets förmåga att styra 
intellektuellt kapital samt dess förmåga till att skapa mervärde för anställda. Vidare anser vi 
att de fakta som fallföretagen har givit oss är de resultat vi har velat fånga. Dock var inte SEB 
införstådda med att humanfokus stod i centrum i vår uppsats, vilket har bidragit till att det i 
vissa avseenden har varit svårt att finna svar till det vi har haft för avsikt att analysera. Efter 
intervjuerna har en av våra respondenter, Maud Skanse, valt att ta del av empirin. Detta har 
bidragit till att trovärdigheten i SEBs empiridel har ökat eftersom hon har kunnat påverka 
felaktigheter genom korrigeringar. Med Länsförsäkringar Fond stämde vi av på telefon så att 
vår empiri inte var missuppfattad i något avseende.  
 
Det finns endast ett fåtal företag som arbetar med styrverktyget Dolphin. Vi endast har 
undersökt två företag som arbetar med styrverktyget och därför anser vi att vårt 
beslutsunderlag är alltför tunt för att kunna dra generella slutsatser av om styrning av 
intellektuellt kapital kan skapa mervärde för andra företag.  Vi anser dock att det vore mycket 
intressant att göra samma undersökning på andra företag som använder Dolphin för att se 
vilka slutsatser vi skulle komma fram till i dessa företag.   
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3 Intellektuellt kapital 

 e tre kommande kapitlen behandlar den teoretiska referensramen. Detta inledande 

kapitel börjar med en bakgrund till varför intellektuellt kapital har uppmärksammats 

samt olika författares definition av intellektuellt kapital. Denna referensram anger vilken 

definition vi utgår från för uppsatsens syfte. Detta för att läsaren skall få en förståelse och 

ledas in på ämnet. Vidare behandlas teorier om hur intellektuellt kapital skall styras. 

Teorierna har sin utgångspunkt i kunskap och diskussionerna kring kunskapsstyrning. 

 
Under hela människans historia har kunskap i olika former varit människans väg till 
framgång. Kunskap har under de sista årtiondena blivit viktigare än någonsin i takt med att 
kunskapssamhället har utvecklats. Kunskap och information har kommit att bli allt viktigare 
produktionsfaktorer. Dessa abstrakta ting som kallas immateriella tillgångar har fått en ökad 
betydelse jämfört med fysiska produktionsfaktorer, viket kräver att vi förstår 
kunskapstillgångarnas betydelse och hur de fungerar. Makten finns hos dem som har 
intellektuell kapacitet och intellektuella tillgångar, vilket utgörs av medarbetarna i 
organisationer. Ett problem för dagens företag är att personal kan lämna företaget och de tar 
då med sig sina specifika kunskaper och tillgångar. Detta är ett problem som företag måste 
vara beredda på och vidta åtgärder för att minska förlusten då personal slutar. Därför är det 
viktigt att det intellektuella kapitalet som de anställda har görs tillgängligt även för 
organisationen. Organisationen måste lära sig att leda kunskapsutveckling och finna den rätta 
balansen mellan human- och strukturkapital27.  
 
Vi redogör nedan för en sammanfattad bild över hur utvecklingen av intellektuellt kapital har 
skett. Vi har valt att använda oss av hur Edvinsson, Roos et al, Stewart och Sveiby definierar 
och klassificerar intellektuellt kapital. Detta för att vi anser att de är representativa för 
ämnesområdet och har deltagit aktivt i debatten om intellektuellt kapital. 

3.1 Utveckling av intellektuellt kapital 

Revolution betyder en plötslig, genomgripande eller fullständig förändring. Förändringar som 
sker runtomkring oss leder oftast till stora framtida effekter, exempelvis globaliseringen som 
har öppnat nya marknader och lett till ökad konkurrens, informationsteknologins framväxt, 
förändring av företagshierarkier och förändring av industrisamhällets arbetsliv. Kring dessa 
krafter växer en ny samhällsekonomi fram, kunskapssamhällets ekonomi, vars främsta källa 
till förmögenhet och välstånd är kunskap och kommunikation snarare än naturtillgångar och 
fysisk arbetskraft.28 Eftersom människan som individ och dess kunskap har blivit allt 

                                                 
27 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 16 
28 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 31 

D



Teoretisk referensram  21 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

viktigare har definitionen kunskapssamhället och kunskapsföretag uppstått29. Ett 
kunskapsföretag kännetecknas av ett företag som lever på att sälja sin kunskap och är en 
undergrupp inom tjänstesektorn30. Arbetsgruppen Konrad med Sveiby som redaktör 
publicerade i slutet av 1980-talet boken ”Den osynliga balansräkningen”. Denna bok 
behandlar olika nyckeltal för kunskapsföretag att presentera dess viktigaste resurs, personalen. 
 
Den traditionella redovisningsmodellen har svårt att synliggöra värden i den moderna 
kunskapsintensiva organisationen. Det har under alla tider funnits en viss skillnad mellan hur 
marknaden uppfattar ett företag och företagets redovisning. Denna skillnad har kommit att 
variera i allt större utsträckning, vilket visar på en systematisk brist i det sätt företag mäter 
sina värden. Verkligheten ser således annorlunda ut och det har blivit uppenbart att det inte 
går att värdera företag enbart utifrån traditionella redovisningsmått. Det krävs något mer för 
att fånga den förändring som har lett till att information och kunskap blivit en allt mer viktig 
produktionsfaktor för att skapa värde för företaget. Denna tillgång som benämns intellektuellt 
kapital definieras på diverse olika sätt men har samma innebörd, det är något immateriellt 
som skapar värde åt företag.31 Utvecklingen av intellektuellt kapital startade således med att 
finna metoder för att synliggöra det intellektuella kapitalet. Orsaken var att företag inte endast 
skulle fokusera på finansiella nyckelmått vid ekonomistyrning, utan att finna en balans mellan 
finansiella och icke-finansiella mått. 

3.1.1 Edvinsson och Malone 

I oktober år 1994 publicerade Thomas A Stewart i tidskriften Fortune artikeln ”Your 
Company´s Most Valuable Asset: Intellectual capital” och den har enligt Edvinsson och 
Malone fungerat som en väckarklocka för företag att det intellektuella kapitalets tidsålder har 
inletts32. De menar vidare att det verkliga genombrottet med forskning kring intellektuellt 
kapital kom år 1995 när Skandia gav ut världens första offentliga årsredovisning kring det 
intellektuella kapitalet som ett supplement till den finansiella redovisningen33. 
 
I en metafor har Edvinsson och Malone liknat ett företags intellektuella kapital med ett träds 
rötter, det vill säga det dolda som ligger till grund för det synliga företagets byggnader och 
produkter. För att definiera intellektuellt kapital beskriver Edvinsson och Malone det som 
summan av humankapital och strukturkapital. Humankapital är en tillgång som inte kan ägas 
av företaget utan är de anställdas kunskap, skicklighet, innovationsförmåga och förmåga att 
utföra sina arbetsuppgifter. Humankapitalet inkluderar också delvis företagets värderingar, 
kultur och filosofi. Författarna utvecklar denna definition med att humankapital måste utgöra 
mer än summan av dessa mått och måste således ”…fånga dynamiken och kunskapsflödet hos 
en intelligent organisation i en föränderlig och konkurrenspräglad omgivning”34. 

                                                 
29 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 15 
30 Konradgruppen, (1989), Den osynliga balansräkningen, s. 9 
31 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 18 f. 
32 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 34 
33 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 35 
34 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 55 
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Humankapital måste också omfatta organisationens kreativitet och innovationsförmåga35. 
Strukturkapital är det som finns kvar på arbetsplatsen när de anställda har gått hem för dagen 
och kan till skillnad från humankapital ägas av företaget. Strukturkapital är 
organisationskapacitet som stödjer de anställda i deras produktivitet, exempelvis hårdvara, 
mjukvara, databaser, organisationsstruktur, patent och varumärken.36 Vidare beskrivs 
strukturkapital som den stödjande infrastrukturen hos humankapitalet. Det är företagets 
förmåga och de fysiska system som används för att överföra och lagra intellektuellt kapital, 
vilket innebär en omvandling från humankapital till strukturkapital. Humankapitalet bygger 
upp strukturkapitalet och på så sätt kan de anställdas kunskap delas med övriga individer i 
organisationen37.  
 
Under strukturkapitalet finner vi tre sorter av kapital. Organisationskapitalet omfattar 
organisationens investeringar i system och verktyg som ökar kunskapsflödet. Dessa system 
och verktyg krävs för att kunna använda kompetensen som systematiserad, paketerad och 
kodifierad. Innovationskapitalet består av innovationers resultat i form av affärsmässigt 
skyddade rättigheter, intellektuell egendom och andra immateriella tillgångar. Sist utgörs 
processkapitalet av den kunskap som används i det fortlöpande värdeskapandet, exempelvis 
arbetsprocesser, tekniker och personalprogram.38 Edvinsson och Malone innefattade 
ursprungligen kundkapitalet i strukturkapitalet men har efter en utveckling av Hubert Saint-
Onge, före detta ansvarig för utveckling av organisatoriskt lärande och ledarskap på Canadian 
Imperial Bank of Commerce, brutit ut kundkapitalet till en separat del39.  

3.1.2 Roos et al. 

Enligt Roos et al. kan ett företag delas upp i två delar, dels det som består av det finansiella 
kapitalet, dels det som kan definieras som det intellektuella kapitalet. Det finansiella kapitalet 
består av alla fysiska och monetära tillgångar medan det intellektuella kapitalet utgörs av 
osynliga processer och tillgångar i företaget. Det intellektuella kapitalet delar Roos upp i två 
delar; strukturkapital och humankapital. Dessa två delar innehåller de osynliga tillgångarna 
och processerna samt den kunskap som finns hos de anställda. Roos anser att det är viktigt att 
särskilja struktur- och humankapital då humankapital behöver helt annorlunda lednings- och 
styrmetoder än strukturkapital.40 
 
Roos ser det intellektuella kapitalet som en tänkande och en icke-tänkande del av företaget. 
Det icke-tänkande strukturella kapitalet utgörs av företagets olika förhållanden med kunder, 
leverantörer och partners samt de organisatoriska värden som finns inbyggt i företaget. Dessa 
organisatoriska värden består av strukturella och systematiska variabler som gör att företaget 
kan utföra sina dagliga rutiner och processer och som kan skapa och utveckla nya värden för 

                                                 
35 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 56 
36 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 28 f. 
37 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 56 
38 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 56 f. 
39 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 57 
40 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 30 f. 
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företaget. Det tänkande humankapitalet utgörs av företagets anställda som genererar värden 
genom sin kompetens, sina attityder och sin intellektuella vighet. Den anställdes kompetens 
består av dennes skicklighet och utbildning medan attityder handlar om den anställdes 
beteenden i och förhållningssätt till sitt arbete. Intellektuell vighet omfattar den anställdes 
förmåga att förnya och förändra rådande praxis, att vara medveten om eventuella problem och 
komma fram med nya och innovativa lösningar.41 

3.1.3 Stewart 

Stewart definierar intellektuellt kapital som summan av alla kunskaper som finns i ett företag 
och som ger företaget en konkurrensfördel42. Intellektuellt kapital är till skillnad från 
exempelvis maskiner och fastigheter immateriellt, och består av kunskap, information, 
intellektuell egendom och erfarenhet som kan användas för att skapa förmögenhet. Stewart 
benämner allt samlat intellektuellt kapital för gemensam hjärnkraft.43 Vidare skriver Stewart 
att ”Intellektuellt kapital är förpackad användbar kunskap”44. Med det menar han att 
intelligens blir en tillgång när intellektuellt material får en sammanhängande form så att den 
kan hanteras, utbytas och användas för att bidra till att göra något. Att intellektuellt material 
får en sammanhängande form innebär exempelvis att en databas upprättas, dagordning för ett 
möte skrivs och en process beskrivs. Detta så att det intellektuella materialet kan hanteras, 
utbytas, utnyttjas och bidra till att göra något, som inte kunde göras när det intellektuella 
kapitalet var utspritt.45  
 
Stewart skriver att det intellektuella kapitalet går att finna på tre ställen; bland människorna i 
företaget, i företagets organisation och bland kunderna. Stewart resonemang motsvarar 
Edvinssons i att dela in intellektuellt kapital i human-, struktur- och kundkapital. 
Humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning när medarbetarnas tid och 
begåvning engageras i aktiviteter som leder till innovationer46. Strukturkapital är kapital som 
tillhör hela organisationen och kan delas av alla. En del av strukturkapitalet är juridiska 
rättigheter såsom uppfinningar, data, publikationer och tillverkningsmetoder som kan 
patentskyddas, vilka alla kan säljas av det ägande företaget. Stewart skriver vidare att strategi, 
organisationskultur, system, rutiner och arbetsprocesser ingår i strukturkapitalet.47    

3.1.4 Sveiby 

Sveiby har argumenterat för att en stor del av tillgångarna i kunskapsföretag är av osynlig 
karaktär, men att de däremot är av betydande vikt så att de måste uppmärksammas och 
redovisas. Sveiby väljer att dela in de osynliga tillgångarna på ett företags balansräkning i tre 
huvudgrupper; personalens kompetens, interna strukturer och externa strukturer. Personalens 
                                                 
41 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 31 f. 
42 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 13 
43 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 14 
44 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 99 
45 Ibid.  
46 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 122 
47 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 147 f. 
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kompetens utgörs av deras förmåga att agera i olika situationer för att skapa tillgångar. En 
individs kompetens kan visserligen inte ägas av någon annan än individen själv, men Sveiby 
argumenterar för att personalens kompetens bör inkluderas i den osynliga balansräkningen. 
Orsaken till detta är att en organisation inte kan fungera utan dess personal. Den interna 
strukturen utgörs av exempelvis patent, datasystem och administrativa system som har skapats 
av personalen men som ägs av organisationen. Den interna strukturen och personalen utgör 
tillsammans det vi kallar organisation och organisationen skapas genom att individer 
samverkar med varandra. Den externa strukturen ägs däremot inte av organisationen i samma 
utsträckning och utgörs av relationer med kunder, varumärken och image.48 I en jämförelse 
med Skandianavigatorn skriver Sveiby att personalens kompetens har sin motsvarighet i 
humanfokus, interna strukturen i processfokus och den externa strukturen i kundfokus49.  
 
I början på 1990-talet när Sveibys diskussion var aktuell om de osynliga immateriella 
tillgångarna i kunskapsföretag hade begreppet intellektuellt kapital ej börjat användas, istället 
använde Sveiby benämningen kunskapskapital50. Kunskapskapitalet delas upp i individkapital 
och strukturkapital. Individkapitalet utgörs av en persons utbildning, erfarenheter, färdigheter, 
kompetens och förmågan att omsätta allt detta i handling. Strukturkapitalet består av sådan 
kunskap som inte kan härledas till att den ägs av en enskild individ utan utgörs av sådant som 
är bundet till organisationen, exempelvis system, rutiner och nätverk. Denna struktur gör 
företaget mindre känsligt för personalavhopp.51 Vi ser alltså att Sveiby har använt sig av 
individ- och strukturkapital med samma innebörd som andra författare senare väljer att kalla 
humankapital och strukturkapital.  
 
Vi har ovan redogjort för olika författares definitioner på intellektuellt kapital och sett att 
skillnaderna är väldigt små. Genomgående i den fortsatta texten kommer vi att använda 
begreppet intellektuellt kapital i betydelsen humankapital tillsammans med strukturkapital. 
Humankapitalet utgörs då av all den kunskap, kompetens och erfarenheter som de anställda 
har medan strukturkapitalet innefattar infrastrukturen för att utveckla, dela och knyta 
humankapitalet till organisationen.  

3.2 Styrning av intellektuellt kapital 

Kunskapsföretags överlevnad avgörs till stor del av medarbetarnas förmåga att komplettera 
sin kunskap för att optimera sin effektivitet och produktivitet. Det krävs därför att kunskap 
återvinns genom att den förädlas till koncept och metoder samt görs tillgänglig för alla 
medarbetare i organisationen, det som benämns knowledge management.52 Eftersom vi har 
valt att studera huruvida styrning av intellektuellt kapital med styrverktyget Dolphin skapar 
ett mervärde för anställda tar vi nedan upp teori kring styrning av intellektuellt kapital. Teorin 

                                                 
48 Sveiby, K.-E., (1997), The new organizational wealth, s. 10 f. 
49 Sveiby, K.-E., (1997), The new organizational wealth, s. 189 
50 Sveiby, K.-E., (1990), Kunskapsledning, s. 81 
51 Sveiby, K.-E., (1990), Kunskapsledning, s. 81 ff. 
52 Hansson, J., et al., (1999), De nya kunskaparna, s. 23 f. 
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kring styrning av intellektuellt kapital är väldigt begränsad och utgörs till största delen av 
knowledge management. Kunskap, som är en del av det intellektuella kapitalet, har blivit en 
allt viktigare produktionsfaktor och en diskussion kring intellektuellt kapital förstås bäst 
genom att klargöra begreppet kunskap. Vi vill därför ge en bakgrund av hur kunskap styrs, 
vilket vi vidare kommer att benämna kunskapsstyrning. För att skapa en förståelse för 
styrning av intellektuellt kapital kommer vi först att redogöra för begreppen kunskap och 
kompetens.  

3.2.1 Kunskap 

Utvecklingen mot allt fler kunskapsintensiva företag har bidragit till ett ökat fokus på de 
anställdas kunskap. Vi skall därför nedan förklara begreppet kunskap utförligare och utröna 
hur data och information förhåller sig till kunskap. Kunskap är inte data eller information utan 
är relaterade till båda. Enligt Davenport och Prusak är data diskreta, objektiva fakta om någon 
händelse i dåtid, nutid eller framtid. Endast data är inte av någon större vikt utan data är 
råmaterial för att skapa information. Information beskrivs som ett meddelande med en 
sändare och mottagare, där informationen kan ha en påverkan på mottagarens bedömning och 
beteende. Information skapar således en innebörd jämfört med data.53 Davenport och Prusaks 
definition på kunskap är inte entydig utan visar på en förening av olika element. Deras 
definition lyder: 
 
” Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert 
insights that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and 
information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often 
becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, 
processes, practices, and norms”54. 
 
Nonaka definierar kunskap som: ”…justified true beliefs and bodily aquired skills”55. Nonaka 
argumenterar att den enda pålitliga källan till konkurrensfördel är kunskap och framgångsrik 
strategi som kombineras med kunskapsskapande56. Framtiden finns för de företag som lyckas 
skapa nya former av kunskap och översätta denna kunskap till handling via teknologisk 
kunskap inbäddad i produkter och processer57. Genom att härleda ordet kunskaps etymologi 
fås två olika betydelser; dels ordet kunna med innebörden att ha förmågan och dels ordet 
känna med innebörden att känna till, att veta58. Människor skapar ständigt ny kunskap genom 
att tolka de sinnesintryck de tar in från sin omgivning, men samtidigt förloras en del gammal 
kunskap om kunskapen inte underhålls59.  
 

                                                 
53 Davenport, T. H., Prusak, L., (1998), Working knowledge, s. 2 f. 
54 Davenport, T. H., Prusak, L., (1998), Working knowledge, s. 3 
55 Nonaka, I., et al., (1998), “Management focus The ´ART´of knowledge: Systems to Capitalize on Market 
Knowledge”, European Management Journal, Vol. 16, No. 6, s. 673-684  
56 Nonaka, I., (1996), “The knowledge-creating company”, How Organizations Learn, s. 18 
57 Nonaka, I., (1996), “The knowledge-creating company”, How Organizations Learn, s. 28 
58 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 101 
59 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 103 
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Sveiby skriver att kunskap bäst beskrivs i verbform, vilket benämns tacit knowing. Sveiby 
anser att ett substantiv behövs användas och då är kompetens det användbara ordet. En 
individs kompetens utgörs av fem delar; explicit kunskap, kunnande, erfarenhet, värderingar 
och socialt nätverk. Det är väldigt svårt att i ord beskriva hela sin kompetens, eftersom den 
mesta kompetensen är ”tyst”. Delar av kompetensen kan dock artikuleras och överföras 
genom olika media, således blir kompetensen formaliserad till explicit kunskap. Av dessa fem 
faktorer är det endast en av dem som handlar om kunskap erhållen från information, nämligen 
den explicita kunskapen. Därav handlar kompetens till stor del om omgivningen i form av 
nätverk och värderingar.60  

3.2.1.1 Olika former av kunskap 

Nonaka och Takeuchi talar om två sorters kunskap, tacit knowledge och explicit knowledge,61 
vilka på svenska benämns tyst kunskap och explicit kunskap. Explicit kunskap är formell och 
systematisk, den kan uttryckas i ord och siffror och går att dela med sig av på ett enkelt sätt. 
Tyst kunskap, såsom subjektiva insikter och känslor är däremot icke uttalbar och är inbäddad 
i kontext och handlingar. Den är rotad i en persons känslor, erfarenheter och värderingar, 
varför den är svår att kommunicera.62 En viktig uppgift i organisationer är att överföra 
kunskap mellan medarbetare och organisationen. Denna överföring kan ske genom samtal, 
text eller annan artikulerad mänsklig kunskap. Problemet är den tysta kunskapen som inte kan 
överföras i ord, exempelvis kunskapen i hur en drive i golf slås, eftersom denna kunskap är 
för komplex. Informationen har ingen mening i sig utan det är mottagaren som ger mening åt 
den. Därav kan inte avsändarens mening med sin kunskap få samma innebörd hos mottagaren, 
utan mottagaren måste själv öva, pröva och reflektera över informationen som denne har 
erhållit.63 Att göra personlig kunskap tillgänglig för andra i en organisation är en central 
uppgift i kunskapsskapande företag och Nonakas och Takeuchis resonemang kring tyst och 
explicit kunskap har resulterat i fyra mönster för skapande och överföring av kunskap i en 
organisation.  
 

Socialisering, från tyst till tyst: En person lär sig av en annan genom att observera, imitera 
och praktisera och denna kunskap blir då en del av personens egen tysta kunskap. 
Kunskapen kan inte användas av organisationen som helhet eftersom kunskapen aldrig 
blir explicit.  
Kombination, från explicit till explicit: I detta fall är det frågan om explicit kunskap som 
sätts ihop till ny explicit kunskap. Denna kunskap ger ingen direkt utökad kunskapsbas för 
organisationen.  
Externalisering, från tyst till explicit: Genom att ha kommit på ett sätt att uttrycka sin tysta 
kunskap blir den explicit och ny kunskap skapas som organisationen kan ha användning 
av.  

                                                 
60 Sveiby, K.-E., (1997), The new organizational wealth, s. 35 ff. 
61 Nonaka, I., Takeuchi, H., (1995), The knowledge-Creating Company, preface viii 
62 Ibid.  
63 Sveiby, K.-E., (1995), Kunskapsflödet – organisationens immateriella tillgångar, s. 157 ff.  
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Internalisering, från explicit till tyst: Den explicita kunskapen som finns i organisationen 
används på ett sådant sätt att den utökar den personliga tysta kunskapen.64 

 
Vidare skriver Nonaka och Takeuchi att växelverkan mellan tyst och explicit kunskap, som 
genererar ny kunskap till organisationen, får ökad omfattning och hastighet då fler deltar i 
processen. Det sker en dynamisk integration mellan de fyra mönsterna och en spiral av 
kunskap startar.65  
 
En del författare delar inte upp kunskap i explicit och tyst kunskap utan delar upp den i 
kodifierad och tyst kunskap, vilket har samma innebörd som explicit och tyst kunskap. 
Kunskap som är kodifierad kan skrivas ned, överföras och delas med andra. Kodifierad 
kunskap kan definieras och skyddas av juridiska rättigheter som patent, copyright och 
varumärke. Tyst kunskap är däremot svår att beskriva och är lättare att visa. Tyst kunskap kan 
exempelvis vara en tillverkningsprocess som inte kan beskrivas i ord utan måste 
åskådliggöras för att utomstående skall kunna förstå och ta till sig kunskapen.66  

3.2.2 Hur styrs intellektuellt kapital 

Kunskapsstyrning är inget nytt fenomen utan har funnits i alla tider genom att exempelvis de 
äldre har undervisat de yngre, hantverkaren har lärt upp en lärling och arbetare har delat med 
sig av sina kunskaper till varandra. Det var först på 1990-talet som chefer började tala om 
kunskapsstyrning. Detta eftersom intellektuella tillgångar har kommit att bli en allt viktigare 
produktionsfaktor och chefer ville undersöka företagets kunskap och hur denna kunskap 
användes inom organisationen. Samtidigt gjorde den tekniska utvecklingen det möjligt att 
koda, lagra och sprida kunskap på ett enklare och billigare sätt. Vi har ovan behandlat 
kunskap och dess definition. Eftersom kunskap är osynligt och abstrakt finns det kritiker som 
hävdar att det inte går att styra kunskap. Dessutom är kunskap personlig för varje individ och 
individer bestämmer själva över sin kunskap, vilket försvårar styrningen.  
 
Eftersom kunskap har kommit att bli allt mer viktigt vid tillverkning och vid försäljning av 
tjänster har en väsentlig uppgift för företag blivit att förvalta kunskap. Att förvalta det 
intellektuella kapitalet avser då att finna och odla det, att lagra, sälja och dela med sig av 
det.67 

3.2.2.1 Kunskapsstyrning 

Davenport och Völpel skriver att styrning av kunskap skall betraktas utifrån synsättet hur ny 
kunskap kan genereras, distribueras och användas. Då skulle inte styrning av kunskap ses som 

                                                 
64 Nonaka, I., Takeuchi, H., (1995), The knowledge-Creating Company, s. 62 ff. 
65 Nonaka, I., Takeuchi, H., (1995), The knowledge-Creating Company, s. 70 ff. 
66 Edvinsson, L., Sullivan, P., (1996), ”Developing a Model for Managing Intellectual Capital”, European 
Management Journal, Vol. 14, No. 4, s. 356-364 
67 Stewart, T. A., (1999), Intellektuellt kapital, s. 38 
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något omöjligt.68 Genom att företag har börjat anamma tänkandet av att styra kunskap har det 
förändrat deras sätt att tänka och agera. I sin styrning av kunskap skall företag fokusera på hur 
de kan fånga den kunskap som de anställda har och införskaffar. Teorin om två sorters 
kunskap, tyst och explicit som vi har behandlat ovan, är viktig för kunskapsstyrning eftersom 
det är viktigt för företag att omvandla de anställdas tysta kunskap till explicit. Davenport och 
Völpel håller med Sveiby att det är viktigt att uppmärksamma och mäta immateriella 
tillgångar som intellektuellt kapital, men de vill inte se kunskap värderat på balansräkningen. 
Företag skall arbeta med och styra kunskap och intellektuellt kapital för att skapa mer 
kunskap samt för att göra individers kunskap tillgänglig för andra.69  
 
Författarna diskuterar vidare att företag ofta styr kunskap via olika projektkategorier. Ett 
managementprojekt kan bestå i att arbeta med databaser för att information skall finnas 
lättillgänglig för alla i organisationen samtidigt. Att flytta kunskap med hjälp av tekniska 
hjälpmedel eller genom direkt kontakt mellan personer är ett annat managementprojekt. 
Många projekt inom kunskapsstyrning handlar om att styra kunskapstillgångar bättre genom 
att mäta dess värde i organisationen och framför allt öka värdet genom rätt användning av 
tillgångarna. Det sista projektet inom kunskapsstyrning som författarna konstaterat vid sin 
undersökning är försök till att förbättra hela miljön i organisationen för att underlätta styrning 
av kunskap. Detta kan till exempel vara att öka medvetenheten av kunskap och vilken roll 
kunskap spelar i en organisation eller att motivera anställda att skapa, dela med sig och 
använda sig mer av kunskap. Det sistnämnda projektet kan inom kunskapsstyrning kopplas 
till arbetet med att skapa lagringssystem för kunskap. Hur den organisatoriska strukturen är 
uppbyggd påverkar i vilken omfattning det är möjligt med kunskapsstyrning och 
organisationen bör vara uppbyggd för att passa till kunskapsorienterade uppgifter. Davenport 
och Völpels sammanfattar sitt resonemang om kunskapsstyrning genom att förklara att 
processen börjar med kunskapsskapande, vilket därefter leder till att organisationer försöker 
fånga och lagra denna kunskap samt göra krävda modifieringar. Nästa skede är att kunskapen 
skall distribueras och användas av övriga i organisationen. Sist krävs en granskning och 
utvärdering av processen som kan vara till nytta när processen med kunskapsstyrning börjar 
om på nytt. Det viktiga är sammanfattningsvis att skapa en kultur med medarbetare som är 
öppna för att dela med sig av sin personliga kunskap och styra den till kunskap som 
organisationen kan äga.70 
 
En vanlig missuppfattning med kunskapsstyrning är att det räcker med att investera i 
avancerad IT-teknik för att ny kunskap skall generas. Det är samspelet mellan människor som 
skapar ny kunskap, därigenom bidrar de till den kunskap som organisationen äger och som i 
sin tur kan förenkla för alla i organisationen som behöver använda sig av kunskapen. Detta 

                                                 
68 Davenport, T. H., Völpel, S. C., (2001), “The rise of knowledge towards attention management”, Journal of 
Knowledge Management, Vol. 5, No. 3, s. 212-221  
69 Ibid. 
70 Davenport, T. H., Völpel, S. C., (2001), “The rise of knowledge towards attention management”, Journal of 
Knowledge Management, Vol. 5, No. 3, s. 212-221  
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resonemang visar på vikten av att kunskapsstyrning fokuserar på människorna i 
organisationen och inte bara på tekniker för att lagra information.71  
 
Hansen, Nohria och Tierney diskuterar två strategier, kodifiering och personifiering för 
kunskapsstyrning, där de påpekar vikten för kunskapsföretag att välja rätt strategi. Kodifiering 
innebär att individers kunskap är kodifierad och lagrad i databaser så att kunskapen är 
tillgänglig för alla anställda i organisationen. På detta sätt kan kunskapen återanvändas och 
appliceras av andra. Kodifiering har samma innebörd som explicit kunskap. Personifiering 
betyder att kunskap överförs genom kommunikation mellan individer, det kan vara genom 
personligt möte eller kommunikation via teknisk utrustning såsom telefon, elektroniskt brev 
eller videokonferens. Författarna skriver att det inte är lämpligt att endast använda en av dessa 
två strategier utan det optimala är att välja en dominerande strategi och en stödjande. Om 
kodifiering väljs som den dominerande strategin krävs någon form av personliga råd eftersom 
kunskapens innebörd inte kan uttryckas helt i ett dokument. Om personifiering används krävs 
det någon form av möte mellan individer för att utbyta kunskap. För att skapa 
bakgrundskunskaper före ett möte kan det vara bra att använda sig av kodifierad kunskap. 
Vilken strategi för kunskapsstyrning som ett företag väljer beror på vilken övergripande 
företagsstrategi företaget har. Det har diskuterats att kodifiering är ett bra alternativ då företag 
producerar standardiserade produkter och de anställda använder sig av explicit kunskap. 
Personifiering är däremot att föredra om företaget tillhandahåller kundspecifika produkter och 
tjänster och då de anställda har mycket tyst kunskap.72     
 
Enligt Stewart är det viktigaste verktyget, för att överföra kunskap från humankapital till 
strukturkapital, kunskapsdatabaser. Genom användandet av databaser stöds organisationen i 
arbetet med att identifiera kunskap, utbyta kunskap och utveckla kunskap.73   

3.2.2.2 Styrning av intellektuellt kapital 

Vi har försökt att skapa en bild av innebörden av kunskapsstyrning. Som ovanstående 
resonemang visar handlar teorierna i stor utsträckning om hur kunskap skall lagras, skapas 
och spridas i organisationen med hjälp av tekniska hjälpmedel. Teorin behandlar inte i lika 
stor omfattning hur styrningen av intellektuellt kapitalet bör genomföras för att 
överrensstämma med den övergripande styrningen som en organisation arbetar med. Styrning 
av intellektuellt kapital är mer än kunskapsstyrning och Edvinsson anser att det handlar om att 
vikta och styra human- och strukturkapital i kombination74. År 1996 skrev Edvinsson och 
Sullivan en artikel om hur intellektuellt kapital kan styras. De utarbetade en modell, se figur 
3:1, med fyra huvudelement; humankapital, strukturkapital, verksamhetstillgångar och 
intellektuell egendom. Ledningen i en organisation ser intellektuellt kapital uppdelat i 

                                                 
71 Goh, W.-K., Yahya, S., (2002), “Managing human resources toward achieving knowledge management”, 
Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No. 5, s. 457-468 
72 Hansen, M. T., et al., (1999), ”What´s your strategy for managing knowledge?”, Harward Business Review, 
Vol. 77, Issue 2, s. 106-117  
73 Stewart, T. A., (1997), Intellektuellt kapital, s. 150 ff. 
74 Edvinsson, L., (1997), “Developing Intellectual Capital at Skandia”, Long Range Planning, Vol. 30, Issue 3, s. 
366-373 
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mänskliga resurser och strukturkapital, där intellektuella tillgångar ingår. Denna uppdelning 
är extra viktig vid styrning av intellektuellt kapital.  
 
Enligt Edvinsson och Sullivans modell är en av uppgifterna för de som arbetar med styrning 
av intellektuellt kapital att omvandla mänskliga resurser till intellektuella tillgångar som kan 
ägas av organisationen och bli en del av strukturkapitalet. Författarna beskriver mänskliga 
resurser som tyst kunskap och kunskapen kan inte användas utan den anställde. De 
intellektuella tillgångarna beskrivs som kodad kunskap som organisationen har tillgång till. 
Strukturkapitalet är infrastrukturen i organisationen som stödjer och utvecklar 
humankapitalet, vilket finns kvar på kontoret när de anställda har gått hem. 
Verksamhetstillgångarna är strukturkapitaltillgångar i organisationen som används för att 
skapa värde i försäljningsprocessen, exempel på det är distributionsnätverk, 
marknadsrelationer och servicegrupp.  
 
Genom dessa nämnda faktorer, som åskådliggörs i figur 3:1, försöker företag styra 
humankapital till strukturkapital och skapa ett ökat värde för företaget. Humankapitalet 
möjliggörs genom att organisationens tillgångar skapar ett strukturkapital. Samspelet och 
relationerna mellan faktorerna som ingår i ett företags intellektuella kapital skall i slutändan 
leda till något som ger företaget ett ökat ekonomiskt värde, som all företagsverksamhet går ut 
på. Författarna skriver att företag som framgångsrikt styr sitt intellektuella kapital uppnår ett 
flertal saker. Först utvecklas interna regler, procedurer och beslutsprocesser för att utveckla 
innovationsprocesser. Därefter genomförs processer för att utvärdera innovationer för att 
identifiera vilka som skapar mest värde för företaget. Då företag väljer att styra intellektuellt 
kapital bör de se över sin organisationsstruktur, metoderna för hur incitament skapas för 
anställda och vilken stil som skall användas för att styra de anställda och dess kunskap. 
Sammanfattningsvis finns det tre sätt att skapa värde för kunskapsföretag. Först skapas 
innovationer av företagets humankapital, vilka blir organisationens egendom när de är 
omvandlade till intellektuella tillgångar. När dessa sedan är juridiskt skyddade blir de 
intellektuell egendom. Det andra sättet att skapa värde är genom att innovationer kopplas till 
strukturella organisatoriska tillgångar. Genom att använda detta skapar företaget produkter 
och tjänster som säljs på marknaden. Tredje källan till värde är företagets förmåga att använda 
andra företags intellektuella egendom till fördel för båda parter.75 
 
Utmaningen för företag är att styra processen av utveckling av intellektuellt kapital genom 
insamling, sammanställning och delgivning av kunskap. Målet med styrning av intellektuellt 
kapital är att förbättra företagets värdeskapande förmåga genom effektivare användning av 
kunskap och målet med intellektuellt kapital är att förbättra företagets värdegenerering genom 
att identifiera, fånga och vikta intellektuellt kapital.76   
 

                                                 
75 Edvinsson, L., Sullivan, P., (1996), ”Developing a Model for Managing Intellectual Capital”, European 
Management Journal, Vol. 14, No. 4, s. 356-364 
76 Edvinsson, L., (1997), “Developing Intellectual Capital at Skandia”, Long Range Planning, Vol. 30, Issue 3, s. 
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Figur 3:1 Styrning av intellektuellt kapital 
Källa: Edvinsson, L., Sullivan, P., (1996), ”Developing a Model for Managing Intellectual Capital”, European 

Management Journal, Vol. 14, No. 4, s. 361 
 

3.2.2.3 Styrning av intellektuellt kapital kopplat till Skandianavigatorn 

Edvinsson och Malone tar upp modellen som Edvinsson och Sullivan har arbetat fram och 
skriver hur Skandianavigatorn bidrar till styrning av intellektuellt kapital. Skandianavigatorn 
är ett verktyg till hjälp för företagets ledning och navigatorn visar att ledning av intellektuellt 
kapital är mer än bara ledning av kunskap eller immateriell egendom. Att styra intellektuellt 
kapital är att använda sig av en kombination av human- och strukturkapital. Edvinsson och 
Malone anser att styrning av intellektuellt kapital är ett resultat av en process i fyra steg. Det 
första steget är att förstå de delar i navigatorn som visar förmågan till skapande och 
exploatering av värde. Andra steget är kombinationen av dessa värden genom samspel med 
förmågor inom eller utom företaget. Nästa steg är fokuseringen på flödet och utbytet hos 
organisationens kompetenser genom att skapa lager av kunskap. Det fjärde och sista steget 
innebär att kapitalisera processen genom att frigöra, kodifiera, återvinna och utbyta de 
ingående intellektuella egendomskomponenterna. Vidare skriver författarna att fördelarna 
med denna process är en brantare inlärningskurva, kortare ledtid för tillämpning, besparingar i 
kostnader och investeringar för strukturkapital och större adderat värde genom förbättrade 
växelverkan. För att detta skall fungera krävs en ledning som är engagerad i utvecklingen av 
intellektuellt kapital.77 

                                                 
77 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 28 f. 
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3.3 Sammanfattning 

Då vi i teorin redogjorde för hur författare definierar intellektuellt kapital såg vi att de med 
olika begrepp beskriver intellektuellt kapital som summan av human- och strukturkapital. Det 
är denna definition vi utgår från när vi löpande i uppsatsen använder ordet intellektuellt 
kapital. Med humankapital avses då de anställdas kunskap, kompetens och erfarenheter. 
Strukturkapitalet innefattar organisationens infrastruktur för att utveckla, dela och knyta 
humankapitalet till organisationen. Strukturkapitalet delas upp i organisations-, innovations- 
och processkapital. Humankapitalet är individbundet och ägs inte av företaget men företaget 
äger däremot strukturkapitalet. Med denna uppdelning av intellektuellt kapital blir frågan hur 
ett företag skall kunna styra det intellektuella kapitalet? Att förvalta det intellektuella kapitalet 
innebär enligt Stewart att finna, odla, lagra, sälja och dela med sig av det. Genom att styra 
intellektuellt kapital skall företag fånga den kunskap som de anställda har och införskaffar 
samt omvandla den till strukturkapital. Därigenom blir den en del av organisationens 
tillgångar. För att förstå hur företag skall kunna tillvarata den kunskap som de anställda har 
samt skapa ny kunskap måste vi förstå skillnaderna mellan olika sorters kunskap. Detta har 
gjorts genom att förklara tyst och explicit kunskap utifrån Nonakas teorier. Teorierna om 
kunskapsstyrning visar på att det är viktigt att kunskap hanteras och blir tillgängligt i 
företaget. Teorin om styrning av intellektuellt kapital utgörs i huvudsak av en modell 
utformad av Edvinsson och Sullivan. De delar upp ett företag i huvudfaktorerna 
strukturkapital, humankapital, verksamhetstillgångar och intellektuell egendom. Styrning av 
intellektuellt kapital sker genom olika arbetssätt mellan dessa faktorer. Teorin kring hur 
intellektuellt kapital skall styras kommer vi att koppla till Dolphin vid våra undersökningar.  
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4 Skandianavigatorn och Dolphin 

 detta kapitel behandlas hur IT-styrverktyget Dolphin växte fram. Detta genom en 

redogörelse för hur Skandia har arbetat med att synliggöra det intellektuella kapitalet. Det 

ledde till att Skandianavigatorn utvecklades. Eftersom Skandianavigatorn utgör grunden för 

Dolphin behandlas dess olika delar med fokus på humanfokus eftersom det är det 

intellektuella kapitalet vi skall undersöka. Sist redogörs för hur Dolphin är tänkt att användas 

som ett styrverktyg.    

 

4.1 Utvecklingen av Skandianavigatorn 

På 1980-talet upptäckte Skandia att traditionell managementteori inte passade 
kunskapsintensiva företag. De insåg, liksom många andra, att styrkan i företaget allt mindre 
låg i de traditionellt redovisade tillgångarna, utan styrkan fanns snarare i de immateriella 
tillgångarna. Frågan var hur de skulle mäta och hantera dessa immateriella tillgångar. I 
september år 1991 inrättade Skandia AFS, en division inom Skandia, världens allra första 
funktion för intellektuellt kapital och anställde Leif Edvinsson som direktör. Uppdraget för 
denna funktion var att utveckla företagets intellektuella kapital och att synliggöra det som ett 
komplement till balansräkningen. Arbetet påbörjades med att precisera det intellektuella 
kapitalets egenskap och tre grundläggande insikter uppstod.78  Dessa är  
 

”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.”79  

 
Den tredje insikten innebär att det intellektuella kapitalet skall betraktas på samma sätt som 
det egna kapitalet, det vill säga som att det är ett lån från företagets intressenter, exempelvis 
kunder och anställda.  
 
Ett stort steg för ämnesområdet och forskningen kring intellektuellt kapital kom i maj år 1995 
när Skandia gav ut en redovisning av det intellektuella kapitalet, ”Att synliggöra det 
intellektuella kapitalet”, som var ett supplement till den vanliga årsredovisningen. Detta var 
ett resultat av den forskning som en pionjärgrupp med Leif Edvinsson i spetsen hade lyckats 
utveckla. Skandia var vid denna tidpunkt först i världen med att ge ut en offentlig 

                                                 
78 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 62 ff. 
79 Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 64 

I 



Teoretisk referensram  34 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

årsredovisning av det intellektuella kapitalet.80 För Skandia var dock arbetet med intellektuellt 
kapital inget nytt. De hade tidigare arbetat med ett internt dokument vars syfte var att skapa 
en balanserad årsredovisning där såväl finansiell som icke-finansiell information fanns 
presenterad.81  

4.1.1 IK-värdeschema 

Intellektuellt kapital (IK) kan enligt Gottfried Grafström och Leif Edvinssons 
inspirationsskrift om intellektuellt kapital ”definieras och klassificeras som intellektuella 
kapitalresurser, det vill säga den kunskap, erfarenhet och tekniska infrastruktur, de 
kundrelationer, rutiner och yrkeskompetenser som skapar den framtida intjäningsförmågan”82. 
För att kunna värdera de olika delarna i det intellektuella kapitalet presenterade Skandia detta 
i ett IK-värde- schema, se figur 4:1. Genom att analysera de olika komponenterna som skapar 
intellektuellt kapital kan det intellektuella kapitalet styras och analyseras på ett bättre sätt 
vilket således kan bidra till att företag spenderar resurser där de främst behövs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Skandias IK- värdeschema  
Källa: Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 75 
 
Desto mer komplex ett företags omgivning är, desto mer sofistikerade instrument krävs för att 
kunna manövrera den. Dagens företag agerar i en mycket komplex omgivning, en omgivning 
där kunskap kan vara avgörande för företagets framtida överlevnad. Hur skall då företagen 
kunna mäta och styra kunskap? Enligt Edvinsson och Malone är första steget att ”inget 
endimensionellt format kommer att fungera för så skilda typer av information”83. Nästa steg 

                                                 
80 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 35 
81 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 76 
82 Grafström, G., Edvinsson, L., (1998), Välkomna till värde- evolutionen!, s. 27 
83 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 90 

 
Marknadsvärde 

Intellektuellt 
kapital 

 

Finanskapital 

 

Strukturkapital 
 

Humankapital 

Organisations-
kapital 

 

Kundkapital 

 
Processkapital 

 

Innovationskapital 



Teoretisk referensram  35 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

består i att förstå att den traditionella redovisningen är ett presentationsverktyg för en 
förfluten tid medan intellektuellt kapital är ett navigationsinstrument för framtiden.84  
 
Redan i början av 1990-talet fann Leif Edvinsson och hans medarbetare att det fanns alltför 
många värden som var dolda i den traditionella redovisningen på grund av att denna endast 
ger en bild av förfluten tid. Därav fann de det nödvändigt att finna ett verktyg som även 
presenterade företagets potential inför framtiden. Resultatet av dessa idéer är ovan nämnda 
IK-värdeschema samt Skandianavigatorn85.  

4.1.2 Skandianavigatorn  

Förutom den offentliga rapporten ”Att synliggöra det intellektuella kapitalet” arbetade 
Skandia med att utveckla en rapport som skulle ha balans mellan finansiell och icke-finansiell 
redovisning, en modell inriktad både på värdering och navigering. Navigering i den mening 
att skapa en modell som belyser den fortlöpande processen i organisationen. Skandia ville 
knyta samman alla fokuseringsområdena av intellektuellt kapital, visa hur de integrerar och 
placera dem i tidsperspektiv. Skandia arbetade fram sitt navigationsinstrument som de valde 
att kalla Skandianavigatorn. Strategier översattes till kritiska framgångsfaktorer som i sin tur 
översattes till styrtal, vilka delades in i fem fokusområden. Genom Skandianavigatorn har en 
karta utvecklats över intellektuellt kapital och den fångar organisationens alla värden.86 
 
Skandianavigatorn är uppbyggd som ett hus vilket symboliserar Skandias bild av själva 
företagandet. Navigatorn består av fem fokusområden; finans-, kund-, process-, förnyelse och 
utveckling samt humanfokus, se figur 4:2. Enligt Edvinsson och Malone är det genom fokus 
på dessa områden som ett företag skapar intellektuellt kapital.87 Taket på huset, finansfokus, 
utgörs av företagets förflutna och presenterar var företaget befann sig en viss tidpunkt. 
Nedanför taket, i husets väggar, finner vi kundfokus och processfokus, vilka mäter 
intellektuellt kapital och var företaget befinner sig idag. Den nedersta delen, husets grund, 
blickar framåt i tiden och där återfinns förnyelse- och utvecklingsfokuset. Humanfokus är 
beläget i huset centrum för att visa att det är organisationens hjärta och själ och den påverkar 
övriga fokusområden.88   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 90 
85 Edvinsson, L., (2002), Corporate Longitude Navigating the Knowledge Economy, s. 98 
86 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 76 ff. 
87 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 91 f. 
88 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 92 
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Figur 4:2 Skandianavigatorn  
Källa: Edvinsson, L., Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 91 

 

4.1.2.1 Skandianavigatorns roll som styrverktyg 

Studerar vi Skandias styrkort, Skandianavigatorn, ser vi att det har stora likheter med Kaplan 
och Nortons balanserade styrkort. År 1992 skrev Kaplan och Norton, till följd av den ökade 
kritiken mot de traditionella ekonomistyrningssystemen, den första artikeln om det 
balanserade styrkortet89. Artikeln om denna styrmodell var resultatet av ett cirka årslångt 
forskningsprojekt som involverade ett tiotal företag i USA. Under de tio år som styrkortet 
funnits har det kommit att utvecklas. Från att initialt ha fungerat som ett mätsystem utgör det 
balanserade styrkortet idag ett managementsystem för att styra, kommunicera och möjliggöra 
ett strategiskt lärande i organisationen90. 
 
Det balanserade styrkortet syftar till att förtydliga och skapa enighet kring företagets vision 
och strategi, samt att föra ut den i hela organisationen. Styrkortet skall harmonisera olika 
avdelningars och individers mål, koppla de strategiska målsättningarna till långsiktiga mål 
samt identifiera och samordna strategiska incitament91. Genom att skapa diskussioner kring 
hur satsningar på att utveckla kompetenser, kundrelationer och informationsteknologi ger 
utdelning i framtiden, skall ett större medvetande och en djupare förståelse skapas för 
verksamheten. Då viktiga faktorer i verksamheten på ett mer systematiskt sätt skall mätas och 
användas i en fortgående konversation om verksamheten, frambringas således möjligheter till 
lärande. Det balanserade styrkortet skall även bidra till att vara en komplettering till 
årsredovisningens finansiella bild och kommunicera en tydlig förklaring av företagets 
verksamhet, strategi och kompetens samt vad det står för92.  
 

                                                 
89 Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1992), “Measuring Performance in the Organization of the Future”, Harvard 
Business Review, Jan-Feb 
90 Olve, N.-G., et al., (1997), Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 24 
91 Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1999), The Balanced Scorecard: Från Strategi till handling, s. 27 f. 
92 Olve, N.-G., et al., (1997), Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 17 ff. 
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I ett citat av Kaplan och Norton, skriver de att ”det man inte mäter kan man inte styra”93. En 
av de grundläggande idéerna med det balanserade styrkortet är därför att ge mätningar av de 
icke-finansiella måtten en mer central plats i styrsystemet och på så sätt underlätta 
övervakningen av dem. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
Figur 4:3 Det balanserade styrkortet  
Källa: Kaplan, R. S., Norton D. P., 1999, The Balanced Scorecard: Från Strategi till handling s. 72 
 
Modellen i figur 4:3 visar det traditionella sättet att illustrera det balanserade styrkortet på. 
Denna belyser hur styrkortet skall fungera som ett hjälpmedel för att omvandla 
organisationens vision och strategi till en för alla intressenter begriplig uppsättning 
nyckelmått94. Förvandlingen går via fyra olika perspektiv; kund-, process-, finansiellt samt 
utvecklings- och lärandeperspektiv. Det framgår också av modellen att perspektiven är 
anslutna till varandra, samt är förankrade i olika tidsdimensioner. Nyckelmåtten i varje 
perspektiv skall ge upphov till en konkret handlingsplan.  
 
Det balanserade styrkortet och Skandianavigatorn har fyra liknande fokus, vilka visar både 
finansiella och icke-finansiella mått. Det finns dock en stor skillnad då Kaplan och Norton har 
fyra perspektiv medan Skandianavigatorn fokuserar på företagets medarbetare i ett eget 
fokusområde. Kaplan och Norton har valt att kalla sitt ”framtidsperspektiv” för utveckling 
och lärande medan Skandia har valt att benämna sitt för förnyelse och utveckling. Författarna 
hävdar dock att de är medvetna om detta men menar att humanfokuset täcks in i deras 
lärandeperspektiv. 
 
Skandianavigatorn kan fungera som ett instrument för analytiker och investerare men har en 
ännu större betydelse som ett stöd för företagets ledning. Navigatorn klargör att ledning av 
intellektuellt kapital inte endast handlar om att leda kunskap och immateriell egendom utan i 
verkligheten handlar det även om att använda humankapital och strukturkapital i kombination, 
vilket vi behandlat ovan i avsnittet om styrning av intellektuellt kapital. En annan roll som 

                                                 
93 Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1999), The Balanced Scorecard: Från Strategi till handling, s. 29 
94 Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1999), The Balanced Scorecard: Från Strategi till handling, s. 19 ff. 
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Skandianavigatorn har är att den kan användas som en innehållsförteckning för att kartlägga 
en organisations mönster av intellektuellt kapital.95 
 
Edvinsson och Malone poängterar tydligt att den traditionella redovisningen inte skall 
nedvärderas samt att det kommer att ta tid innan en fulländad modell för att mäta det 
intellektuella kapitalet kan presenteras. Skandianavigatorn skall istället betraktas som ett steg 
på vägen, men inte som ett fulländat instrument.96 
 
Skandianavigatorn skall enligt Edvinsson och Malone uppfylla tre uppgifter97:  
 

Se inåt och granska måtten. Instrumentet skall vara ett navigationsinstrument och knyta 
samman måtten till en helhet. Syftet är att helheten skall visa organisationens position, 
riktning samt hastighet.  

 
Se uppåt mot metamått. All information skall bearbetas så att det kan skapas perspektiv. 
Siffrorna och informationen skall kunna användas för att avläsa styrkan på ett företags 
intellektuella kapital och därmed underlättas även benchmarking.  

 
Se utåt mot användaren. Att få ett system begripligt för användaren är i många fall svårare 
än det vid en första anblick kan verka. Vid skapandet av ett nytt system skall det vara en 
utmaning, men systemet måste även vara såväl begripligt som användarvänligt. 

 

4.1.2.2 Skandianavigatorns fem fokus 

Navigatorn är alltså uppbyggd med humanfokus i centrum, men övriga fokus är också viktiga 
för att skapa en integrerad helhet i organisationen. Fokusen mäter olika saker och påverkar 
varandra i varierande omfattning. Vi kommer nedan att kort beskriva innebörden i 
navigatorns fem fokus.   
 
Finansfokus  
Finansfokus, taket på Skandianavigatorn, innehåller det traditionella sättet att mäta och 
dokumentera i företag. Edvinsson och Malone redogör för att den finansiella rapporten är 
underordnad IK-rapporten i Skandianavigatorn, då den senare ger en helhetstäckande analys 
av företagets värden. Edvinsson och Malone beskriver att i det intellektuella värdet intar 
finansfokus rollen som förråd. De menar att en process med intellektuellt kapital kan ta år 
eller timmar, men att allt intellektuellt kapital någon gång måste omvandlas till pengar eller 
något annat ekonomiskt värde. Efter hand som det intellektuella kapitalet utvecklas kommer 
det att krävas andra krav på finansiella mått. Det finansiella fokus måste anpassa sig till 
utvecklingen i övriga fokus.98   
 

                                                 
95 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 82 
96 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 94 
97 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 93 f. 
98 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 98 ff. 
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Kundfokus 
Enligt Edvinsson och Malones bild av Skandianavigatorn har vi nu förflyttat oss från förfluten 
tid till nutid och kan förhoppningsvis därmed åskådliggöra verkliga värden.99  
 
Kundens roll i samhället har förändrats drastiskt under senaste årtiondena. Idag har kunden 
betydligt större kontroll över inköpsprocessen och förväntar sig en personligt anpassad 
produkt eller tjänst. Dagens kunder förväntar sig också expertis på en produkt eller tjänst samt 
att den levereras i tid, att den aldrig går sönder samt att leveransen är felfri. Detta leder till att 
dagens företag försätts i en tävlingsliknande situation där det är avgörande att fånga in kunder 
och att sedan tillgodose deras förväntningar.100 Huvuduppgiften för IK-kundmått är att hitta 
de mått som bäst fångar den nya verkligheten hos effektiva och intelligenta relationer mellan 
företag och kund. Dessa indikatorer måste fånga flödet av relationer mellan företag och dess 
nuvarande och potentiella kunder. Skandias kundindikatorer är uppdelade i kundtyp, 
kundvaraktighet, kundroll, kundstöd och kundframgång.101 
  

Processfokus  
I Skandianavigatorn ligger processfokus i samma tidsperiod som kundfokus och hanterar 
teknologins roll som instrument för att stödja det övergripande värdeskapande i företaget. 
Processfokus i Skandianavigatorn har till syfte att mäta, identifiera och skapa de processer 
som är viktiga för att uppnå kund- och aktieägarmål. Det är viktigt att förbättra de existerande 
processerna men även att identifiera och skapa nya processer. I processfokuset skall företaget 
mäta värdet av vald teknologi. Detta är viktigt eftersom om teknologin är en del av det 
intellektuella kapitalet och företaget investerar i teknologi som inte skapar värde, då ökar inte 
företagets intellektuella kapital i värde. 
 
Fitz-Enz anger att processer är länken mellan humankapitalets ledning och företagets 
strategiska mål. Humankapitalet skall betraktas som tillgången som företaget, genom 
processer, satt i arbete. När företaget har investerat i och slutfört en process är det viktigt att 
mäta hur mycket de olika delarna bidragit till slutresultatet. En metafor skulle kunna göras i 
att människan är katalysatorn som kan omsätta maskinens potential till värde för 
organisationen. Därav är en maskin endast värdefull om den används av folk som förstår den 
och dess potential, annars blir den bara ett stycke metall.102 
 
Förnyelse- och utvecklingsfokus  
En förflyttning har skett från nutid till framtid då vi studerar förnyelse- och utvecklingsfokus i 
navigatorn. Förnyelse- och utvecklingsfokus kan betraktas som det finansiella perspektivets 
motpol. Genom att studera detta fokus söks möjligheter till framtida intjäningsförmåga samt 
innovationskraft.103 
 

                                                 
99 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 91 
100 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 116 
101 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 120 f. 
102 Fitz-enz, J., (2000), The ROI of Human Capital 
103 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 139 
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Edvinsson och Malone presenterar i dess förnyelse- och utvecklingsfokus sex 
förändringsområden under rubriken ”Där framtiden bor”. Dessa sex förändringsområden är: 
kundrelationer, attraktion på marknaden, produkter och tjänster, strategiska partners, 
infrastruktur samt personal.104 
 
En förutsättning är enligt Kaplan och Norton att organisationen har förmåga att lära och växa 
för att målen i de övriga perspektiven skall kunna uppnås. En lärande organisation kan 
stimuleras genom insatser gentemot medarbetarna, exempelvis IT-system och en 
välfungerande samordning i organisationen.105 De behandlar tre viktiga delar i 
lärandeperspektivet:  

 
Medarbetarnas kompetens, vilket mäts i tre styrtal; tillfredsställelse, lojalitet samt 
produktivitet. 
Informationssystemens prestanda; organisationen måste exempelvis ha ett IT-system som 
ger tillräckligt stöd. 
Motivation och den gemensamma inriktningen. Företaget måste skapa en motiverande och 
utvecklande miljö med team-arbete, ”högt i tak” samt god företagskultur där medarbetare 
vågar framföra sina synpunkter. 106 

 
Humanfokus 
Den mest dynamiska och centrala faktorn i Skandianavigatorn är utan tvekan humanfokus och 
beskrivs som vi tidigare nämnt som själen och hjärtat i navigatorn. De övriga fokusområdena 
i navigatorn samspelar i olika omfattning, medan humanfokuset påverkar de andra fokusen 
aktivt hela tiden. Utan humanfokuset kommer inte de övriga fokusen att fungera på ett 
optimalt sätt.107 
 
I kunskapsföretag är en av ledningens viktigaste uppgifter att förvalta humankapitalet och 
försöka omvandla det till strukturkapital. Humanfokus är dock en av de allra svåraste delarna 
att mäta i navigatorn. Det finns inget enkelt uttalat sätt att mäta eller begripa andra 
människors tankar. Att tilldela motivation och förhållningssätt ett värde är förknippat med 
helt andra problem än att redovisa exempelvis total försäljning. Med anledning av detta måste 
styrtal som behandlar personal, enligt Edvinsson och Malone vara: 

 
Välgrundade, detta för att försäkra att det som organisationen väljer att mäta i slutändan 
inte kommer att visa sig meningslöst. 
Välutformade, detta för att undvika påverkan från andra variabler. 
Teleologiska, handlingen att välja mått återspeglar företagets partiskhet rörande mänskliga 
resurser. Måtten skall således väljas så att de reflekterar över såväl företagets nuvarande 

                                                 
104 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 140 ff. 
105 Kaplan, R. S., Norton, D. P., (1999), The Balanced Scorecard: Från Strategi till handling, s. 90 ff. 
106 Ibid. 
107 Edvinsson, L, Malone, M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s. 151 
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som framtida position. Vidare skall några av måtten successivt ändras i takt med att 
samhällets värderingar förändras.108 

 
Svårigheter att mäta det intellektuella kapitalet hos anställda i ett företag beror bland annat på 
att företags organisationsformer har förändrats. Företag kan ha anställda som arbetar på 
kontoret, distansarbetare, ”road warriors” och kunskapsnomader. Detta gör att det krävs olika 
strukturer för att mäta intellektuellt kapital och att arbeta med att omvandla humankapital till 
strukturkapital.109  
 
Edvinssons diskussion av olika former av anställda kan jämföras med Sveibys definition av 
humanfokuset. Sveibys humanfokus motsvaras av employee competence där han delar in de 
anställda i fyra olika kategorier; Professional, Leader, Support staff och Manager. 
Professional competence anger den kunskap som individen har i den position och den 
befattning som individen har. Organizational competence beskriver den kunskap som 
individen har om organisationen, dess egenskaper och dess funktion. Vidare anger Sveiby att 
en chef måste förstå alla fyra grupper av anställda för att framgångsrikt kunna leda 
organisationen. De interaktioner och konflikter som sker mellan de anställda måste också 
kunna tolkas och utnyttjas.110 

4.1.3 Utvecklingen av Dolphin  

Utvecklingen i Skandia med att redovisa det intellektuella kapitalet var till en början ett 
externt syfte, men som vi har redogjort för så utvecklades Skandianavigatorn för att även 
fungera som ett internt styrverktyg. Några år efter att utvecklingen av Navigatorn hade skett 
blev modellen alltmer tillgänglig och utbredd inom Skandia. Det var först då som det fanns 
tillgång till ett fungerande IT-stöd som kunde understödja vidare utbredning av 
styrmodellen.111 Detta IT-stöd benämndes Dolphin. Skandias syfte med en rapportering av 
intellektuellt kapital var från början svaret på ett externt rapporteringskrav. Utvecklingen av 
navigatorn har även lett till ett internt styrverktyg med intellektuellt kapital i fokus.  
 
Skandias utveckling av navigatorn till Dolphin låg under IC Vision AB, ett till Skandia helägt 
dotterbolag. Nu har IC Community bildats genom en sammanslagning av IC Vision AB, 
Skandia Komptens och Skandia Knowledge Mangagement och är ett helt fristående bolag. IC 
Community tillhandahåller och vidareutvecklar tjänsten Dolphin Navigator System som 
grundas på Skandianavigatorn. Skandia, If, Länsförsäkringar Fond och SEB är några av IC 
Communitys kunder. Syftet med Dolphin är att ha ett webbaserat styrverktyg för att kunna 
styra och leda såväl finansiella som icke-finansiella värden. Missionen i IC Community är att 
Dolphin skall vara ett managementverktyg som fokuserar på sambandet mellan vision, 
strategi och ”nyckelindikatorer”. IC Community betonar att Dolphin är ett styrverktyg som 
underlättar såväl styrningen som planeringen för företagsverksamheten. Dolphin har vidare 
                                                 
108 Edvinsson, L., Malone M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s 152 
109 Edvinsson, L., Malone M. S., (1997), Det intellektuella kapitalet, s 155 ff. 
110 Sveiby, K.-E., (1997), The new organizational wealth, s.  54 ff. 
111 Lindvall, J., (2001), Verksamhetsstyrning, s.225 
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som funktion att vara ett uppföljningssystem. Dolphin har även egenskaper för utformning av 
individuella incitamentsprogram. Figur 4:4 visar styrsystemet Dolphin där modellen är 
uppdelad i individuella steg. Vidare illustrerar bilden vikten av att varje steg genomförs 
fullständigt innan nästa steg påbörjas för att uppnå målet och syftet med användandet av 
styrsystemet.112  
 
Ett mål med Dolphin är att låta anställda i organisationen dela med sig av sin kunskap, 
information och erfarenheter och att ha en ständig kommunikation via systemet. Dolphin är 
alltså inte bara ett rapporteringssystem, utan ett verktyg för kommunikation, information och 
lärande.  
 
Dolphin bygger alltså på Skandianavigatorn och innehåller således samma fem fokusområden 
som skall åskådliggöra den värdeskapande processen. Därför kommer vi inte att gå in närmare 
på de olika fokusområdena då vi har berört dessa i tidigare avsnitt. Att arbeta med 
styrverktyget Dolphin är en process som berör organisationens alla verksamheter och 
organisationen måste gå igenom de olika stegen för att kunna bestämma vad som är det 
kritiska inom varje fokusområde. Dolphin är uppbyggt i olika steg, enligt figuren nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:4 Dolphins processmodell 
Källa: http://www.iccommunity.com/dolphin-process_model.shtml 

 
Först måste företagets vision och mål identifieras, vad företaget vill uppnå och vilken strategi 
som skall användas för att stödja visionen. Det måste vara en grund som kan användas i hela 
organisationen och som de anställda kan identifiera sig med. Därefter skall framgångsfaktorer 
bestämmas, vilket är faktorer som fångar förhållanden som är kritiska för organisationens 
vision och mål. Det gäller att finna ett fåtal faktorer som verkligen är kritiska och viktiga. 
Aktiviteterna skall vara dokumenterade och påverka indikatorerna i önskad riktning. 
Indikatorer används som ett diagnosinstrument för att åskådliggöra en händelse vid en viss 
tidpunkt och informationens relevans kommer av kombinationen med valda aktiviteter. 
Indikatorerna skall representera framgångsfaktorerna och det ideala är om en framgångsfaktor 
skapar fem indikatorer, en för varje fokusområde. Syftet med detta är att en balanserad syn på 

                                                 
112 http://www.iccommunity.com/dolphin.shtml 
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organisationen skall uppnås. Det måste vara möjligt med mätbara och uttömmande 
indikatorer, därför måste det efter ett beslut om vilka indikatorer som skall användas 
dokumenteras och finna ett sätt att mäta dem. Det är indikatorerna tillsammans som 
representerar värden och sätter mål. Olika färger används för att indikera relation till mål, 
därmed används de som instrument för att följa prestationer i organisationen.113  

4.2 Sammanfattning 

Dolphin är ett IT-baserat styrverktyg som är uppbyggt på Skandianavigatorn. Vi har redogjort 
för hur Skandianavigatorn har vuxit fram samt vad navigatorns delar är uppbyggd av. 
Navigatorn är lik Kaplan och Nortons balanserade styrkort, dock med skillnaden att 
navigatorn har fem fokus med humanfokus centrum. På så sätt har det intellektuella kapitalet 
fått en betydelsefull roll i verksamhetsstyrning med navigatorn. Dolphin innefattar också en 
process för att utforma navigatorn enligt företagets premisser. Genom att starta i företagets 
vision och mål och därefter utforma framgångsfaktorer, aktiviteter och indikatorer kan fem 
fokus i navigatorn arbetas fram. Vid styrning av intellektuellt kapital är det humanfokus som 
är det viktiga men övriga fokus påverkas av humanfokus och uppfyller sin roll i den 
balanserade styrningen. Dolphin är inte bara ett rapporteringssystem utan ett verktyg för 
kommunikation, information och lärande. 

                                                 
113 http://www.iccommunity.com/dolphin-process_model.shtml 030503 
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5 Mervärde 

 etta kapitel behandlar teori kopplad till mervärde. Inledningsvis redogörs för olika sätt 

att beskriva begreppet värde. För att diskutera vad som är mervärde för de anställda 

behandlas faktorer som påverkar deras kompetens, personlig utveckling och ekonomiska 

belöning.   

5.1 Olika sätt att beskriva värde 

För att förstå vad mervärde är för en anställd försöker vi bryta ner ordet värde i några olika 
dimensioner. Robert S. Hartman utvecklade under 1960-talet en teoretisk grund för värdelära, 
så kallad axiologi. Den hjälper oss att uppfatta värden och hur de hänger samman sinsemellan. 
Hartman delade upp värden i tre dimensioner; inre värden, yttre värden och ekonomiska 
värden.114 
 
Inre värden är den första av de tre dimensionerna och den som berörs först då all utveckling 
startar hos människor. Till denna dimension hör förändringar i det intellektuella och 
känslomässiga planet, till exempel kunskaper, medvetenhet, insikt, attityder och färdigheter. 
Nästa dimension är de yttre värdena och dessa värden är mer praktiska och funktionella. Med 
bland annat nya insikter och kunskaper kan den anställde öka sin produktivitet och 
effektivitet. Den sista dimensionen är de ekonomiska värdena och berör de effekter de två 
första dimensionerna får i ekonomiska termer. Det kan handla om ökad ersättningsnivå till 
den anställde, ökade intäkter eller lägre kostnader för företaget eller någon annan ekonomisk 
effekt.115 
 
De inre värdena kan mätas genom att de uppskattas och beskrivs verbalt genom kvalitativ 
mätning eller mätas på skalor genom kvantitativ mätning, till exempel genom en 
attitydmätning. Yttre värden mäts lättast genom olika former av nyckeltal och de ekonomiska 
värdena mäts i absoluta tal. Vilka värden som kan åstadkommas beror till stor del var ett 
företag och den anställde befinner sig och vilken typ av företag det rör sig om. Ett företag 
med små resurser eller ett tillverkningsföretag skiljer sig från ett företag med stora resurser 
respektive ett som klassificeras såsom kunskapsföretag.116 

5.2 Vad är mervärde för de anställda? 

Vad som är mervärde för en anställd behöver inte vara det för en annan anställd, även om de 
arbetar med liknande arbetsuppgifter och arbetar i samma företag. Vad som uppfattas som 
                                                 
114 Hansson, J., et al., (1999), De nya kunskaparna, s. 29 f. 
115 Hansson, J., et al., (1999), De nya kunskaparna, s. 30 
116 Hansson, J., et al., (1999), De nya kunskaparna, s. 30 f. 
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mervärde har till stor del att göra med vilka förutsättningar en individ har samt vilka 
erfarenheter och uppfattningar hon eller han har. När vi försöker avgöra vad som är mervärde 
för en anställd måste vi också skilja på privatpersonen och den yrkesverksamma personen. 
Här kan dock gränsdragningen vara svår att göra. Detta beroende på att vad som skapar 
mervärde i arbetet kan få positiva effekter även i det privata livet och vice versa.117 Vi skall i 
det här avsnittet försöka redogöra för den teori som finns på området. Tyvärr är mängden teori 
på området begränsad, då de flesta artiklar och det mesta av litteraturen är skrivna utifrån vad 
som kan skapa mervärde och vad som är värdeskapande för företaget genom de anställda. 
Mycket av det som har skrivits på området handlar om att försöka värdera de anställda och 
presentera detta på olika sätt i den finansiella information som företagen presenterar. Ytterst 
få artiklar har fokuserat på vad som är mervärde för den enskilde anställde. 
 
Ett annat problem med mervärde är att vi måste kunna mäta det på ett tillförlitligt sätt om vi 
skall kunna avgöra om vi verkligen har skapat ett mervärde. Hur mäter vi då mervärde för den 
enskilde anställde? Hur kan vi mäta om han eller hon har fått ett ökat mervärde i sin 
kompetens och yrkesutövning? Svaret är att det är mycket svårt. Vi kan mäta en grupp av 
anställda som har någon form av avgränsning och eventuellt också någon form av 
resultatansvar, vilket är svårt för en enskild individ. Mervärde skapas genom människors 
agerande och handlande, genom deras interaktion med varandra. Därför är en mätning av 
mervärde för den anställde ytterst komplicerat. Det handlar mycket om godtyckliga och 
subjektiva uppfattningar om vad som är mervärde. Vi måste på något sätt mäta om 
organisationen har skapat ett mervärde och utifrån det försöka dra slutsatser om det har gagnat 
den anställde.118 
 
En viktig faktor för att öka mervärdet för den anställde är att fokusera på att bygga upp 
kunskapsbaser där de anställdas enskilda kunskap samlas. Det gäller för företaget att skapa 
mekanismer som gör att erfarenheter och tyst kunskap kan utvinnas från de anställda och 
samlas och omvandlas till strukturellt kapital. På så sätt får den enskilde tillgång till hela 
företagets samlade kunskaps- och erfarenhetsmassa, någon kan ta över ett projekt som en 
annan person har lämnat och en nyanställd kan snabbare komma in i sina arbetsuppgifter. En 
annan viktig orsak till att skapa ett starkt strukturellt kapital är att risken minskar att någon 
som slutar tar med sig värdefull kunskap.119 
 
Ett styrverktyg bör fungera så väl att det hjälper anställda och företaget som helhet att 
överbygga kunskapsluckor. Styrverktyget måste kunna fokusera, koordinera och integrera de 
anställdas initiativ och förmågor till något som är värdeskapande för de andra anställda och 

                                                 
117 Zimmerman, E., (2001), “What are employees worth?”, Workforce, Februarinumret x 
118 Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No. 4, s. 521-533 
119 Peppard, J., et al., (2001), “Using an intellectual capital perspective to design and implement a growth 
strategy”, European Management Journal, Vol. 19, No. 5, s. 510-525 
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för företaget. Figuren 5:1 beskriver hur en sådan transformering bör gå till. De anställdas 
skicklighet och kompetens skall transformeras till organisatorisk kunskap.120 

5.2.1 Kompetens, attityd och intellektuell vighet 

För att öka mervärdet hos de anställda bör främst tre faktorer förstärkas och befrämjas. Dessa 
tre faktorer är kompetens, attityd och intellektuell vighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 Uppbyggnad av intellektuellt kapital 
Källa: Peppard, J., et al., (2001), “Using an intellectual capital perspective to design and implement a growth 
strategy”, European Management Journal, Vol. 19, No. 5, s. 522 
 
Kompetens 
Kompetens handlar om att utveckla de anställdas kunskap och skicklighet. Kunskap kan sägas 
vara teoretisk medan skicklighet kan sägas vara dess motsats. Även de anställdas know-how 
och eventuella talanger måste få utrymme att utvecklas och företaget måste uppmuntra att 
sådana förmågor tas till vara och används. Kompetens kan inte endast utvecklas genom 
”learning-by-doing” eller ”trail-and-error” metoder. Den måste även komma från böcker, 
lärare och mentorer. Ett sätt för företaget att styra och mäta de anställdas 
kompetensutveckling är att använda sig av olika former av nyckeltal eller indikatorer. Dessa 
nyckeltal och indikatorer har även betydelse för den enskilde anställde när denne avgör om 
det har skapats något mervärde. Några viktiga faktorer är hur många av de anställda som har 
någon form av akademisk utbildning, antalet timmar nedlagda i utbildning per anställd, 
genomsnittlig anställningstid och vilket IT-kunnande som finns.121 
 

                                                 
120 Peppard, J., et al., (2001), “Using an intellectual capital perspective to design and implement a growth 
strategy”, European Management Journal, Vol. 19, No. 5, s. 510-525 
121 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 35 f. 
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Målet med utbildningen måste vara att öka kompetensen och effektiviteten hos den enskilde 
samt att skapa grunden för ett framtida mervärde genom att utveckla expertis och potential 
hos den anställde. Samtidigt måste målet vara att kunna utnyttja den ökade kompetensen 
omgående och på så sätt förbättra de nuvarande metoderna och systemen.122 
 

Attityd 
Attityd handlar om att skapa en miljö där de anställda är kapabla och villiga att använda sin 
skicklighet och förmåga för företagets bästa. Attityd består av tre delar; motivation, beteende 
och uppförande. Motivation handlar om just motivation och hur en motiverande arbetsmiljö 
kan skapa goda förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling. Beteende handlar 
om att entusiastiska människor skapar dynamiska miljöer som gör att de anställda blir mer 
produktiva. Dynamiska miljöer skapar en grogrund för kommunikation och utbyte av 
erfarenheter. Uppförande handlar om ett etiskt perspektiv, vilka etiska värderingar som finns i 
den miljö som företaget är verksam i och som påverkar företaget. De värderingar som 
påverkar företaget, påverkar även de anställda. För att öka mervärdet för de anställda är det 
därför viktigt att företaget utvecklar goda attityder inom företaget och till företaget av 
utomstående. Viktiga indikatorer inom detta område är ledarskaps- och motivationsindex.123 
 

Intellektuell vighet 
Intellektuell vighet handlar om att i vår snabbt föränderliga värld ha förmågan att tillämpa 
kunskap i många olika situationer, att ha förmågan att ta till sig nyheter och transformera nya 
idéer till nya produkter eller tjänster. Intellektuell vighet indikerar på förmågan att kunna 
omvandla kunskap från ett sammanhang till ett annat, att kunna sammanlänka liknande 
faktorer av information, att vara innovativ och anpassningsbar. För företaget gäller det att 
skapa en miljö och gynnsamma förhållanden där detta är möjligt för den anställde. Då 
genererar företaget ett mervärde för den anställde.124 
 
Det är viktigt att företaget inser att det är de kritiska faktorerna i det intellektuella kapitalet 
som gör företaget lönsamt idag, men de måste även förstå att dagens intellektuella kapital 
skapar förutsättningarna för fortsatt lönsamhet. Det är dynamisk utveckling som avgör 
skillnaden mellan ett företag som lyckas och ett som inte gör det. Det är inte värderingen eller 
mätningen i sig själv som avgör det. Det ständiga skapandet av ny kunskap och nya 
erfarenheter samt dess tillgänglighet för de anställda är fundamentalt för företaget och dess 
anställda. Mervärde skapas för de anställda när detta flyter omkring i organisationen och de 
kan använda sin förmåga att integrera och utnyttja sitt omdöme, att vara innovativa och 
intuitiva samt utveckla och använda sig av mänskliga kontakter.125 

                                                 
122 Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No. 4, s. 521-533 
123 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 36 ff. 
124 Roos, J., et al., (1997), Intellectual capital, s. 39 ff. 
125 Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No. 4, s. 521-533 
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5.2.2 Personlig utveckling 

Ett problem med mervärde är att många människor kan känna sig nöjda med den situation de 
befinner sig i. Den anställde kan sägas vara statisk och gör samma saker dag efter dag med 
samma nivå av kompetens. Företaget och dess struktur måste i detta fall uppmuntra och 
förbättra förutsättningarna för att den anställde skall våga ta steget till en mer dynamisk 
arbetssituation.126 Personlig utveckling kan ske genom en kombination av följande faktorer, 
men faktorerna måste också betraktas separat, se figur 5:2. 
 
Brister i de enskilda faktorerna kan påverka mervärdet för den anställde negativt. Det är 
betydelsefullt att fokusering sker på både de negativa och positiva aspekterna i de enskilda 
faktorerna och att det finns en balans mellan dessa. Det viktiga är att företaget ökar de 
positiva aspekterna och försöker eliminera de negativa. Utifrån nedanstående modell måste 
företaget kunna komma fram till om den anställde känner att denne kan bidra positivt till ett 
framtid värdeskapande.127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:2 Tillväxtfaktorer för humankapital 
Källa: Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No 4, s. 527 
 

Individuell förmåga bör visa personliga förmågor, professionell och teknisk know-how, 
erfarenheter, personligt kontaktnät och de värderingar och attityder som påverkar personens 
handlingar. Sammantaget bör det ge en indikation på vad den anställde tar med sig till arbetet 
från andra delar av sitt liv. Individuell motivation handlar om att den anställde måste vilja 
bidra till ett fullgott arbete. Studier har visat att arbetet i sig självt ofta är en tillräckligt god 
motivationsfaktor om den tilltalar och intresserar personen ifråga. Därför är det viktigt, för att 
öka mervärdet hos den anställde, att han eller hon matchas med rätt sorts uppgifter. Som 
nämnts tidigare har dock olika personer olika ambitioner och mål med sina arbeten och liv. 
Vissa personer söker olika former av erkännande, andra drivs av ersättningsnivåer eller makt. 

                                                 
126 Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No 4, s. 521-533 
127 Ibid. 
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Därför är de tre följande faktorerna viktiga för motivationen, då de påverkar den miljö i vilken 
den anställde arbetar.128 
 
Ledarskapet är en viktig faktor för att öka mervärdet för den anställde. Gott ledarskap som 
motiverar och skapar ett mervärde för de anställda genom ökad produktivitet eller resultat kan 
vara en starkt bidragande orsak till detta. Det är nämligen ledarskapets roll att producera 
resultat, oavsett vad detta resultat innebär. Ledarskap handlar om att nå dessa resultat och en 
viktig del är att motivera och uppmuntra de anställda. 
 
Organisationsklimatet är en annan viktig faktor. För att skapa mervärde för den anställde 
måste undersökning göras hur företaget värderar personer och team. Fokuserar företaget på fel 
och brister istället för på prestationer? När misstag sker, ses det som något företaget och den 
anställde kan lära sig av eller söks syndabockar? Innovativa anställda är viktig del av det 
intellektuella kapitalet och den framtida kapaciteten. Uppmuntras nya idéer och eget tänkande 
eller styrs och begränsas den anställde av stela processer och planer? Måste den anställde 
alltid fråga överordnad innan denne kan gå till handling eller får den anställde använda sitt 
sunda förnuft i stor utsträckning? Företaget och organisationen måste också uppmuntra och 
betona vikten av att den anställde delar med sig av sin kunskap samtidigt som den måste 
finnas tillgänglig för alla andra på företaget.129 
 
Frågorna ovan handlar om att den anställde måste känna att han eller hon kan bidra till att 
skapa ett mervärde för framtiden. Det är en kombination av den anställdes förmåga att 
anpassa sig och växa med de föränderliga omständigheter som finns i deras yrkesroll samt den 
anställdes potential att medverka till en högre, bredare och djupare nivå än dagens.130 
 
Arbetsgruppens effektivitet handlar om att den anställde oftast är beroende av andra anställda 
för att lösa och utföra olika uppgifter. Gruppen måste på ett effektivt sätt bidra till mervärde 
för den anställde genom att dela med sig av problem och idéer. På så sätt kan både den 
individuelle medarbetaren och gruppen som helhet lära sig av sina misstag och dra lärdomar 
utifrån de problem som har uppstått.131 

5.2.3 Kompensations- och belöningssystem 

I en undersökning som gjordes under år 2001 försökte man få fram vilka faktorer som gör att 
de anställda känner tillfredsställelse i sitt arbete.132 För att den anställde skall känna att han 
eller hon har en god relation med företaget kom undersökningen fram till följande. Den 
anställde måste känna sig som en ”medlem” i företaget, ha en bra balans mellan privatliv och 

                                                 
128 Mayo, A., (2000), “The role of employee development in the growth of intellectual capital”, Personnel 
Review, Vol. 29, No. 4, s. 521-533 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid.  
132 Costello, R. T., (2002), “Value-added total compensation statements: Developing strategic content for a 
winning communication”, Employee Benefits Journal, Vol. 27, No. 3, s. 24-29 
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arbete samt ha lön och förmåner som är anpassade efter deras individuella behov.133 Vi skall i 
detta avsnitt redogöra för delar av den teori som finna kring kompensations- och 
belöningssystem. 
 
En viktig del för att den anställde skall känna mervärde är att denne får rätt kompensation och 
belöning för sitt utförda arbete. Kompensation och belöning kan bestå av olika delar, bland 
annat lön, förmåner och stimulerande kompensationer. Det finns olika typer av 
kompensationer samt belöningar och vissa är av finansiell karaktär medan andra är av 
psykologisk och social karaktär. Finansiella stimuli utgörs av lön, bonus och förmåner i form 
av till exempel tjänstebil, träningskort, extra semesterdagar. Psykologiska och sociala stimuli 
inkluderar befordringsmöjligheter, ökat ansvar, mer självständigt arbete eller olika former av 
erkännande.134 
 
Den anställde påverkas både av positiv och negativ stimuli. Ett positivt stimuli, eller en 
belöning, utgörs av ett resultat som ökar tillfredsställelsen av individens behov medan ett 
negativt stimuli, eller ett straff, är ett resultat som minskar tillfredsställelsen i behoven. 
Individer tenderar att vara mer motiverade av belöningar än av rädslan för bestraffningar 
vilket gör att företaget bör vara belöningsorienterat mer än bestraffningsorienterat.135 
 
En personlig belöning är relativ och beroende av situationen. Monetär kompensation är en 
viktig del när företaget skall öka mervärdet för den anställde. Vid en viss nivå av 
tillfredsställelse eller uppfyllda behov är monetär kompensation nödvändigtvis inte så viktigt 
som icke-monetär kompensation.136 
 
Agentteorin, som utvecklades under 1960-talet, antar dock att alla individer handlar i 
egenintresse. Det som kan motivera individer och öka deras mervärde är alltså att 
kompensation och belöningar ligger i deras egenintressen. Tillfredsställelse får den anställde 
inte bara i form av ekonomisk kompensation utan även från arbetsförhållandena, mängden 
fritid och möjligheten till flexibel arbetstid.137 
 
Enligt en undersökning som gjordes i USA år 2002, bland 6 000 anställda i 26 företag138, 
upptäcktes ett samband mellan den kunskap som de anställda har om företagets 
kompensationsstrategi och deras uppfattning om att de hade en tillfredsställande lön. Det 
fanns också ett samband med hur stark förbindelse de anställda kände med företaget. Det 
fanns ingen skillnad i uppfattning mellan de olika nivåerna i företagen, det vill säga ledning 
var av samma uppfattning som arbetarna. Undersökningen visade att de anställda var minst 

                                                 
133 Costello, R. T., (2002), “Value-added total compensation statements: Developing strategic content for a 
winning communication”, Employee Benefits Journal, Vol. 27, No. 3, s. 24-29 
134 Anthony, R. N., et al., (2001), Management Control Systems, s. 505 ff. 
135 Ibid 
136 Ibid 
137 Anthony, R. N., et al., (2001), Management Control Systems, s. 523 
138 Anonym, (2002), “Can communication boost employees’ pay satisfaction”, HR Focus, Vol. 79, No. 7, s. 12 
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lika intresserade i ”the how” som i ”the how much”.139 För att öka mervärdet hos de anställda 
bör därför företaget vara öppet i sin kommunikation med dem och klargöra hur man har valt 
att kompensera de anställda och inte bara visa på hur mycket företaget har valt att 
kompensera. 
 
Ett styrverktyg kan hjälpa företaget att individanpassa den data och information som inhämtas 
och lämnas ut om de anställda. Personlig information tillåter företaget att skapa en 
kunskapsbaserad kommunikation. Denna personliga information kan bestå av den anställdes 
ålder, civilstånd, anställningstid, förmåner, arbetsgrupp och så vidare. Informationen kan 
användas i kommunikationen med den anställde och användas som ett kraftfullt verktyg i 
många situationer. Personlig information har en tendens att öka intresset hos den som läser 
den vilket gör att informationsvärdet ökar. I dagens situation med så kallad ”information 
overload” sållas lätt information bort. Är den mer personlig ökar sannolikheten att den når 
fram och tas emot av läsaren på ett bra sätt.140 

5.3 Sammanfattning 

För att strukturera upp och kunna analysera om Dolphin har förmågan att skapa mervärde för 
de anställda har vi använt oss av teori som handlar om hur de anställdas värde kan påverkas. 
Det handlar bland annat om personlig utveckling. Personlig utveckling byggs upp av 
individuell förmåga och motivation, organisationsklimat, arbetsgruppens effektivitet samt 
ledarskap. För att skapa mervärde är kompetensutveckling, attityder och intellektuell vighet 
viktiga faktorer. Slutligen skapar olika former av kompensations- och belöningssystem 
mervärde för den anställde. Huvuduppdelningen i analysen bygger på de empiriska resultaten 
och på teorin kring värdelära. Värdeläran delas upp i inre värden, yttre värden och 
ekonomiska värden och analysen kommer att följa denna uppdelning. 
 

                                                 
139 Anonym, (2002), Can communication boost employees’ pay satisfaction, HR Focus, Vol. 79, No. 7, s. 12 
140 Costello, R. T., (2002), “Value-added total compensation statements: Developing strategic content for a 
winning communication”, Employee Benefits Journal, Vol. 27, No. 3, s. 24-29 
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6 Analys  

är presenteras uppsatsens analys. Först redogörs för de empiriska resultaten från 

Länsförsäkringar Fond vad gäller deras användning av Dolphin samt styrning av 

intellektuellt kapital. Därefter behandlas SEB. Utifrån detta görs en analys. Sist analyseras 

om styrning av intellektuellt kapital med Dolphin skapar ett mervärde för de anställda. 

6.1 Länsförsäkringar Fond 

Länsförsäkringar består av 24 självständiga, lokala länsförsäkringsbolag som samverkar 
genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Dessa bildar tillsammans 
en kundägd och lokalt förankrad bank och försäkringsgrupp.141 
 
Länsförsäkringar arbetar med sakförsäkringar och marknadsandelen för detta affärsområde 
uppgår ungefär till 28 procent. Inom liv- och pensionsförsäkring uppgår marknadsandelen till 
cirka åtta procent och bankmarknadens andel är cirka tre procent. Totalt förvaltar 
Länsförsäkringar tillgångar värderade till 170 miljarder kronor och premieinkomsten uppgick 
år 2001 till ungefär 19 miljarder kronor.142 

6.1.1 Styrning av intellektuellt kapital i Länsförsäkringar Fond  

6.1.1.1 Användandet av Dolphin 

Länsförsäkringars fondavdelning, vilken innefattar cirka 45 personer, använder styrverktyget 
Dolphin sedan drygt två år tillbaka. Ansvarig för användandet av styrverktyget Dolphin är 
Eva Gottfridsdotter Nilsson, vars befattning är Business Controller samt stabschef för 
ekonomi och utveckling. Hon har tidigare ett förflutet inom Skandia där hon jobbade i elva år 
och kom i kontakt med styrverktyget Dolphin. Därefter började hon arbeta på 
Länsförsäkringars kapitalförvaltning och nu har hon internrekryterats till fondförvaltningen.  
Fondavdelningen är indelad i sex grupper där varje grupp har en ambassadör som ansvarar för 
gruppens nyttjande av Dolphin. Fördelen med att utse en ambassadör för varje grupp är att de 
kan utbildas gemensamt och diskutera systemets fördelar samt nackdelar genom feedback 
från dess användare. 
 
När Gottfridsdotter Nilsson började arbeta på Länsförsäkringar, vilket var hösten år 2000, 
användes ett styrverktyg vid namn Itap. Även detta system är webbaserat, men det var det inte 
hösten år 2000. Gottfridsdotter Nilsson anser att Itap är ett ”idiotiskt program” varför hon inte 
är intresserad av att använda det på fondavdelningen. Samtidigt hävdar hon att systemet 

                                                 
141 www.lansforsakringar.se 
142 www.lansforsakringar.se 
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fortfarande används av controllers på övriga avdelningar hos Länsförsäkringar fyra gånger per 
år. Införandet av Dolphin på Fondavdelningen har inte endast varit ”guld och gröna skogar”. 
Fortfarande finns en mentalitet att ”vi skall minsann klara oss själva” och en typ av 
”storebrorssyndrom” gentemot Skandia. Genom användandet av Dolphin kan företaget uppnå 
stora fördelar i affärsplaneringsprocessen. De främsta fördelarna i detta är Dolphins enkelhet 
och förmåga att förenkla målstyrning i företaget. Att styra med målstyrning, prognoser, ABC-
kalkyler och balanserade styrkort är viktiga ingredienser i användandet av Dolphin. Enligt 
Gottfridsdotter Nilsson är detta betydligt bättre styrmedel än att använda exempelvis 
bakåtriktade styrmedel som en budget. Viktigt att poängtera vid Länsförsäkringar Fonds 
användande av Dolphin är att de inte vill kopiera Skandias nyckeltal och stoppa in sin egen 
input i dessa. Gottfridsdotter Nilsson anser att det skulle vara intressant att arbeta på detta sätt 
ur ett benchmarkingsynsätt men det kräver väl etablerade definitioner så att alla stoppar in 
samma slags input för att få fram de olika nyckeltalen. Om välkända definitioner skulle finnas 
skulle således inte Länsförsäkringar Fond ha något emot att jämföra sina nyckeltal med andra 
företags. Ett sätt att i dagsläget jämföra användandet av Dolphin, trots att det inte finns 
vedertagna definitioner av nyckeltal, är att diskutera med andra Dolphinanvändare på de så 
kallade användarmötena. Detta är ett sätt att underhålla styrverktyget genom att ge feedback 
på användarmöten, vilket arrangeras med bland annat SEB, If och Hjärt-Lungavdelningen i 
Lund, vilka alla är kunder till IC Community. 
 
Enligt Gottfridsdotter Nilsson är ambassadörsmötena ett sätt att underhålla styrverktyget då 
en person från varje grupp, vilket som ovan nämnts är sex stycken inom Länsförsäkringar 
Fond, träffas för att diskutera styrverktygets användning. Genom användarmötena har 
förståelse för konceptet Dolphin ökat och det finns inte samma motstånd mot användande av 
ett nytt styrverktyg. Vissa svårigheter består trots införandet av Dolphin, bland annat 
svårigheten att finna relevanta styrtal till det företaget avser att mäta. Dolphin har dock sedan 
införandet ökat mätningen av andelen kvalitativa mått på fondavdelningen i Länsförsäkringar. 
Enligt Gottfridsdotter Nilsson kan uppmärksammandet av kvalitativa mått vara ett sätt att visa 
att företaget är mer intresserade av att analysera framtiden än historien. För att Dolphin skall 
fungera på ett tillfredställande sätt krävs dock att resurser i form av såväl tid som pengar 
satsas på styrverktyget. Vidare är det viktigt att ett stödjande ledarskap tillämpas vid 
användandet av Dolphin. Det handlar om att skapa dialog och ha ett självständigt arbete.  
 
Visionen vid användandet av Dolphin är att ”få medarbetare att veta dess mål och att de skall 
vara berörda”. Tillsammans med Dolphin använder Länsförsäkringar ett 
kompetensinventeringsverktyg vid namn Win-Cat. Detta hjälpmedels syfte är, enligt 
Gottfridsdotter Nilsson, att kunna se var kunskapsgapet finns och att därmed kunna erhålla 
den kunskap och kompetens som företaget upplever att de saknar. Dessutom har 
Länsförsäkringar utformat bonussystem som är kopplat till Dolphin. Bonusen är en monetär 
bonus som är uppbyggd på fyra parametrar;  
 
Övergripande affärsplan, det vill säga till ett mål som omfattar hela företaget.  
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Avdelningsparametrar, vilket innebär att bonusen relateras till ett mål som är specifikt för 
avdelningen.  
Två stycken individparametrar, vilka är kopplade till den enskilde medarbetarens utveckling 
och potential till att bli en ännu bättre medarbetare.  
 
Eva Gottfridsdotter Nilsson berättar att en av fördelarna med användandet av Dolphin är att 
det är ett flexibelt styrverktyg. Företaget kan själv välja vilka fokusområden i Dolphin som de 
vill fokusera på. Länsförsäkringar Fond har valt att använda ett styrkort med fyra 
fokusområden; ekonomi-, kund-, medarbetare- samt processfokus. Anledningen till att 
Länsförsäkringar Fond inte har valt att ta med förnyelse- och utvecklingsfokus är att de anser 
att varje fokus innehåller någon form av utveckling. Nedan redogörs för exempel på vilka 
indikatorer som används övergripande av fondavdelningen under medarbetare- och 
processfokus.  
 

Medarbetare 
• Hälso- och arbetsprofil, vilket innebär att de vill få fler medarbetare att göra en hälso- 

och arbetsprofil. De kan inte tvinga någon att göra det, men uppmanar så många som 
möjligt.  

• Individuella mål, vilka skall stå explicit i målkontraktet. 
• Nöjdmedarbetarindex, vilket Länsförsäkringar Fond har som mål att det skall vara 75 

procent. 
• Individuella utvecklingsplaner, vilka skall finnas med i målkontraktet.  
• Hälso- och arbetsaktivitetsplan, vilka även dessa kan finnas med i målkontraktet.  

 

Process 
• Aktiviteter, vilket skall mätas i aktivitetsprocent. Innebörden är att företaget 

utvärderar tidsplan, deadline och kvalitet på aktiviteter. 
• Projekt. På Länsförsäkringar Fond är det endast större arbeten som får denna 

beteckning. 
• Öka STP (Straight through processing)  

 
De mått som företaget har valt att mäta i Dolphin kopplas till visionen genom 
sambandskontroller där företaget har till syfte att undersöka om styrtalen mäter det som 
företaget vill uppnå. För att öka förståelsen för mätningarnas betydelse hos medarbetarna har 
företaget informella frukostmöten och olika typer av avstämningsmöten för högre chefer. 
Dessutom är uppföljning av styrtal och mätningar väsentligt för att användningen av Dolphin 
skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.  
 
Enligt Gottfridsdotter Nilsson är Dolphins största användningsområde att sprida information 
på ett effektivt sätt. Detta bidrar till att förståelsen för andra avdelningars verksamheter ökar 
när övriga inom företaget enkelt kan se vilka uppgifter de behandlar. Vidare har Dolphin goda 
funktioner som presentationsverktyg. Informationen finns redan lagrad på ett snyggt och 
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strukturerat sätt och därmed behövs exempelvis ingen PowerPoint presentation av information 
som redan ligger inlagd i Dolphin.  
 
Användarna av Dolphin är enligt Gottfridsdotter Nilsson svårt att uttala sig om. Det är mycket 
individberoende vem i företaget som använder sig av Dolphin. I mångt och mycket handlar 
det om en inställning till förnyelse och förändring, denna är helt oberoende av om det är en 
chef eller en medarbetare som har den. Så länge medarbetaren har en inställning till att nya 
system kan generera ny kunskap, så ökar även sannolikheten för att medarbetaren går in i och 
använder sig av Dolphin. I Länsförsäkringar Fond är trenden att alltfler börjar använda 
Dolphin. Dolphin bör även betraktas som en informationskälla och därför finns det, med rätt 
användare, inga begränsningar i själva styrverktyget. Då stor del av informationen som läggs 
in i Dolphin är länkad till företagets affärsplan, till resultat- och balansräkning samt andra 
rapporter, kan även informationen i Dolphin i stor utsträckning betraktas som beslutsunderlag. 
Eftersom informationen i Dolphin redan är strukturerad på ett tydligt sätt kan 
beslutsunderlaget bli ännu större än vad det är för närvarande. Ett syfte med Dolphin som 
styrverktyg är att den samlade informationen i sig skall generera ett mervärde, anser 
Gottfridsdotter Nilsson. 
 
De största fördelarna med användandet av styrverktyget Dolphin är enligt Gottfridsdotter 
Nilsson att det är enkelt, tydligt, flexibelt samt att de anställda på IC Community är lyhörda 
för att få feedback på systemet och är mycket serviceinriktade. Andra fördelar är att 
styrverktyget har en mycket bra funktion som databas samt att behörighetssystemet är väl 
utformat. Med ett väl fungerande behörighetssystem kan medarbetarna få tillgång till den 
information som just de behöver i deras informationssökande. Med ”rätt” användare av 
styrverktyget kan Gottfridsdotter Nilsson inte se några uppenbara nackdelar i användningen 
av Dolphin.  
 
Genom användandet av styrverktyget Dolphin uppfattar Gottfridsdotter Nilsson att de 
anställdas förståelse för verksamheten har förbättrats. Det går inte att statistiskt påvisa att 
medarbetarna har blivit nöjdare sedan de börjat använda Dolphin men däremot kan 
Gottfridsdotter Nilsson utan tvekan våga påstå att användandet av Dolphin har bidragit till 
mer engagerade medarbetare.  
 
Kaplan och Norton skrev citatet ”det man inte mäter kan man inte styra”. Den grundläggande 
idén med användandet av Dolphin i Länsförsäkringar Fond är, precis som Kaplan och Norton 
anser, uppmärksammandet av det som företaget avser att styra. Användandet av Dolphin 
genererar precis som det balanserade styrkortet att mätningar av de icke-finansiella måtten får 
en mer central plats i styrsystemet. Detta har enligt vår uppfattning bidragit till att det även 
har blivit enklare att övervaka de icke-finansiella måtten och styrtalen i Länsförsäkringar 
Fond. Dessutom syftar Kaplan och Nortons balanserade styrkort till att förtydliga och skapa 
enighet kring företagets vision och strategi, samt att föra ut den i hela organisationen. Precis 
samma funktion anser vi, av beskrivningen från Gottfridsdotter Nilsson, att Dolphin har i 
Länsförsäkringar Fond. Genom tydlighet, så att alla individer vet sin roll i företaget, kan goda 
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prestationer från medarbetarna förväntas. Fördelen med användandet av Dolphin ur denna 
synvinkel är att företagets mål tydligt finns beskrivna i Dolphin samt att det är enkelt att finna 
den strukturerade informationen snabbt.  
Länsförsäkringar Fond har, som ovan nämnts, valt att använda sig av styrverktyget Dolphin 
med fyra fokusområden. De valde att inte ta med förnyelse- och utvecklingsfokus som ett eget 
fokus eftersom de anser att detta finns inkluderat inom alla fokusområden. Vilka 
konsekvenser får det för dess användande av styrverktyget Dolphin? Vi anser inte att det får 
så skilda konsekvenser än om de skulle ha använt sig av Dolphin med de fem fokusområden 
som finns i Skandianavigatorn. Vi tror att det kan vara en fördel i att välja fyra perspektiv som 
Länsförsäkringar Fond har gjort, relativt att ha fem fokusområden, eftersom det är enklare att 
arbeta med färre styrtal och fokusområden. Det uppstår oftare förvirrning om det blir alltför 
många mått som skall mätas, utvärderas och styras. Det balanserade styrkortet som Kaplan 
och Norton presenterade hade fyra fokusområden men inte medarbetarfokus utan istället hade 
de framtidsfokus med i sitt styrkort. Vi anser dock att det är viktigare att betona 
medarbetarfokus, vilket Länsförsäkringar Fond gör, än att betona framtidsfokus av den 
anledningen att detta borde vara inkluderat i alla fokusområden. Således kan konstateras att 
”grundbultarna” i Länsförsäkringar Fonds styrkort skiljer sig från såväl det som Edvinsson 
och Malone byggde styrkortet på som vad Kaplan och Norton gjorde. Vi är dock av den 
uppfattningen att denna skillnad är i favör för Länsförsäkringar Fond. Det är också viktigt att 
poängtera att det kan finnas styrkort som är uppbyggda på precis samma sätt men de kan ändå 
vara så att det fungerar perfekt i det ena fallet men inte i det andra. Det handlar om att välja de 
fokusområden som är rätt för det enskilda företaget och att mäta, utvärdera och leda med hjälp 
av styrtalen på rätt sätt. För att kunna gör detta fodras kompetenta medarbetare som förstår 
innebörden av styrkortet.  
 
Fitz-Enz för ett resonemang om en metafor där människan kan betraktas som en katalysator 
som kan omsätta maskinens potential till värde för organisationen. Innebörden i resonemanget 
är att en maskin endast är värdefull om den används av människor som förstår den och dess 
potential, annars blir den bara ett stycke metall. Vi är av den uppfattningen att Gottfridsdotter 
Nilsson ser användandet av Dolphin på samma sätt. Dolphin blir användbart först när 
medarbetarna i organisationen förstår styrverktygets potential, möjligheter och 
användningsområden. Därför har Gottfridsdotter Nilsson medvetet lagt in all information som 
hon vill att medarbetare i organisationen skall ha tillgång till i Dolphin. Detta bidrar till att de 
tvingas använda och lära sig systemet. Det är först när medarbetarna har lärt sig att använda 
styrverktyget som de kan dra nytta av verktygets fördelar.  
 
Länsförsäkringar Fond har delvis valt att använda Dolphin som styrverktyg för att kunna 
presentera organisationens mänskliga resurser i siffror. Detta överensstämmer med Sveibys 
tankesätt att synliggöra företagets osynliga tillgångar. Vi anser att det är viktigt att kunna 
beskriva de mänskliga värdena i företaget med siffror och att de synliggörs. 
 
Gottfridsdotter Nilsson betonar att många viktiga beslut fattas med resultat- och 
balansräkningen som beslutsunderlag. Att dessa finns länkade till Dolphin och att 
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informationen därmed går att hämta direkt ur Dolphin innebär inte att användningen av 
Dolphin alltid är källan till beslutsunderlag, utan snarare att informationen finns att hämta där 
på ett enkelt och strukturerat sätt.  Vi anser därför, precis som Edvinsson och Malone, att den 
traditionella redovisningen inte skall nedvärderas. Dolphin och Skandianavigatorn skall 
istället betraktas som ett steg på vägen och inte som ett fulländat styrverktyg för 
beslutsunderlag.  

6.1.1.2 Humankapital 

Vid styrningen av humankapital används inom Länsförsäkringar Fond två verktyg. Dels 
används Dolphin, dels ett kompetensinventeringsverktyg vid namn Win-Cat. Såväl Dolphin 
som Win-Cat är verktyg för Länsförsäkringar Fond för att se över vilken kompetens de saknar 
samt hur de skall kunna styra, uppmärksamma och nyttja sitt humankapital på allra bästa sätt. 
 
Ett annat sätt för att styra humankapitalet hos Länsförsäkringar Fond är genom så kallade 
målkontrakt. Från och med år 2003 skall målkontrakt finnas på alla avdelningar hos 
Länsförsäkringar AB. Syftet med målkontrakt är att styra och motivera de anställda. 
Innebörden av dessa är att varje medarbetare tillsammans med sin coach utformar 
individbaserade mål med vilka de strategiska företagsmålen skall fungera som ”morötter” för 
de anställda. I målkontraktet skall finnas individuella utvecklingsplaner, individuella mål samt 
en hälso- och arbetsaktivitetsplan som är explicit uttryckta. Det viktiga med målkontrakt är att 
medarbetarna tror på det och har en positiv uppfattning om det, annars är de inga bärare av 
konceptet. Ännu ett sätt i Länsförsäkringar Fond att styra humankapitalet är genom att göra 
nöjdmedarbetarindex. Länsförsäkringar Fond har som mål att detta index skall vara 75 
procent. Detta är enligt Gottfridsdotter Nilsson optimalt, eftersom medarbetarna då upplever 
en stor trivsel på arbetsplatsen samtidigt som de utför ett arbete på ett kvalificerat sätt. Om 
nöjdmedarbetarindex hamnar över 75 procent ger det enligt Gottfridsdotter Nilsson en 
indikation på att medarbetarna går till arbetsplatsen mer för att umgås och att de värderar 
fikapauserna högre än att utföra arbetet. För närvarande är nöjdmedarbetarindex på fond 
avdelningen 79,4 procent, vilket i så fall skulle kunna innebära att de anställdas benägenhet 
att arbeta minskar. Nöjdmedarbetarindex är viktigt i styrningen av humankapitalet eftersom 
det är avgörande att medarbetarna känner sig nöjda med sin arbetssituation för att de skall 
kunna nyttja sina kunskaper och sitt humankapital på bästa sätt.  
 
I medarbetarfokus hos Länsförsäkringar Fond mäts även hur medarbetarna mår genom en 
hälso- och arbetsprofil. Företaget tvingar ingen medarbetare att utföra detta test men de 
uppmanar så många som möjligt att göra det. Orsaken till detta är att Länsförsäkringar Fond 
har värderingen att om medarbetarna mår bra så kommer även individernas humankapital att 
bättre komma företaget till nytta. I styrningen av humankapitalet är det därför avgörande att 
finna indikatorer som uppmärksammar hur medarbetarna i en organisation mår och hur detta 
styrtal utvecklas över tiden.  
 
För att sprida kunskap inom företaget och öka medarbetarnas humankapital krävs att 
Länsförsäkringar Fond arbetar med en ökad kunskapsspridning inom företaget. Detta är 
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enormt viktigt ur den synvinkeln att humankapital skall kunna omvandlas till strukturkapital. 
För att öka kunskapsspridningen gäller det enligt Gottfridsdotter Nilsson att få medarbetare att 
känna sig trygga och viktiga för företaget. När individer har en inre trygghet och mår bra vill 
de ofta nå utveckling såväl för sig själva som för hela företaget. Genom att sprida sin egen 
kunskap bidrar de med såväl personlig utveckling som utveckling för hela företaget. För att 
öka kunskapsspridningen krävs att chefer uppmuntrar kommunikation, dialog och använder 
sig av ett stödjande ledarskap. Ett stödjande ledarskap innebär enligt Gottfridsdotter Nilsson 
att låta individen själv ha idéer om hur en uppgift skall genomföras, låta individen genomföra 
den och sedan följa upp resultatet och ge personen i fråga feedback. Ibland kan det i 
Länsförsäkringar Fond trots allt finnas problem med att sprida kunskap, men dessa problem 
tror Gottfridsdotter Nilsson inte är oöverstigliga.  
 
Det är viktigt att ett företag är införstått med att det inte räcker med att investera i avancerad 
IT-teknik för att skapa ny kunskap. Istället är det människor som genom användandet av 
bland annat IT-teknik kan generera ny kunskap. Samspel och relationer mellan människor är 
andra sätt att producera ny kunskap. Med denna bakgrund förstår vi att styrning av 
humankapital är en av nycklarna för att nå framgång. Kunskapsstyrning är därför ett begrepp 
för styrning av humankapital. Länsförsäkringar Fond satsar mycket resurser på 
kunskapsstyrning och att styra sitt humankapital. Detta anser vi är en förutsättning för 
utveckling inom företaget eftersom ett starkt humankapital är grunden för att lyckas bygga 
upp ett starkt strukturkapital och utan dem båda kan inte en organisation nå framgång. 
Länsförsäkringar Fond har satsat enorma resurser på att alla avdelningar inom 
Länsförsäkringar AB skall ha explicita målkontrakt för varje individ. På Länsförsäkringar 
Fond har detta inneburit att målstyrning har blivit allt viktigare för att individerna skall förstå, 
genomföra och lyckas uppnå de specifika målen i målkontrakten.. Gottfridsdotter Nilsson 
betonar att hennes roll som ledare gentemot medarbetarna handlar om att vara en coach och 
ge stöd samt feedback. Det skall inte vara något kontrollerande ledarskap utan istället en 
betoning på att medarbetaren själv skall få utveckla sin tankeförmåga och lösa uppgifterna på 
ett självständigt sätt. Genom detta stödjande ledarskap främjas utvecklandet av humankapital. 
Dolphin har, liksom kompetensinventeringsverktyget Win-Cat, varit till god hjälp i dessa 
avseenden. På detta sätt kan Dolphin och Win-Cat sägas vara viktiga verktyg för att styra 
Länsförsäkringar Fonds humankapital. Vi anser att utan dessa skulle inte företaget kunna 
koppla sina målkontrakt till något webbaserat verktyg och därmed skulle inte medarbetarna 
lika enkelt kunna finna sitt målkontrakt och sina mål. Det är viktigt för medarbetare att kunna 
finna sina mål explicit uttryckta eftersom tydlighet gör att målen på ett lättare sätt nås vilket 
gagnar såväl individens personliga utveckling som företagets resultat.  
 
Genom att följa upp nöjdmedarbetarindex kan Länsförsäkringar Fond på ett tydligt sätt följa 
medarbetarnas trivsel på avdelningen. Detta anser vi är viktigt för att möjliggöra skapande av 
nytt humankapital. Men samtidigt är det viktigt, precis som Gottfridsdotter Nilsson är 
medveten om, att trivseln inte blir så stor att arbetet och uppgifterna som medarbetaren har att 
utföra blir sekundära. På Länsförsäkringar Fond var trivseln enligt deras riktmärken för hög. 
Något vi då funderar på är varför de uttalar att trivseln inte får vara för hög samtidigt som de 
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inte verkar göra något åt detta. Hur gör man egentligen för att sänka trivseln på en viss 
avdelning? En anledning till att de inte vill sänka trivselfaktorn kan vara att de anställda 
samtidigt upplever att stressen och pressen att klara deadlines har varit stor. Vi finner det trots 
allt bra att Länsförsäkringar Fond inte bara har som mål att höja trivselindex utan att även ”ha 
koll på” när trivsel övergår från att vara en arbetsplats till att bara handla om social samvaro.  
 
Att fokusera på hälsan hos företagets medarbetare tror vi är viktigt för att humankapital skall 
kunna skapas. Därför anser vi att Länsförsäkringar Fond skall fortsätta att arbeta för att 
medarbetarna utför hälsokontroller. 
 
Genom spridning av ny kunskap genereras ny kunskap hos individer. I Länsförsäkringar Fond 
upplever vi att de arbetar för att öka kunskapsspridningen inom avdelningen genom bland 
annat stödjande ledarskap, kommunikation och dialog. Några specifika åtgärder eller 
incitament för att öka kunskapsspridningen som direkt påverkar den enskilda medarbetaren 
finner vi inte. Detta anser vi är negativt för Länsförsäkringar Fond. Genom att anordna fler 
aktiviteter, exempelvis genom att skapa någon typ av belöningssystem för att individer sprider 
sin kunskap, skulle kunskapsspridningen kunna öka inom avdelningen. Detta skulle leda till 
att humankapital byggs upp hos fler individer, fler människor skulle kunna utföra varandras 
arbeten och företaget skulle inte ha samma behov av att omvandla humankapital till 
strukturkapital. Vi förespråkar därför att Länsförsäkringar Fond skall satsa mer resurser på att 
försöka omvandla tyst kunskap hos en individ till tyst kunskap hos en annan individ. 
Sannolikheten att alla skulle sluta på en och samma gång är inte speciellt stor, därför ser vi 
inga uppenbara risker med en omvandling av kunskap på detta sätt. Den enda nackdel som vi 
ser i detta är att det är tidskrävande och därmed dyrt att sprida kunskap genom ”word of 
mouth”.  

6.1.2.2 Strukturkapital  

För att företaget inte skall vara beroende av ett fåtal nyckelpersoner är det viktigt att det har 
förmågan att omvandla det ovan diskuterade humankapitalet till strukturkapital. Detta är 
Gottfridsdotter Nilsson mycket medveten om. På avdelningen Fond har arbetet med att 
omvandla humankapital till strukturkapital pågått länge och väldigt mycket kunskap finns 
numera standardiserad. Länsförsäkringar Fond har bland annat processbeskrivningar som har 
till syfte att koppla processer till beskrivningar. Alla processbeskrivningar finns inlagda i 
affärsplanen, vilken i sin tur är direkt kopplad till Dolphin. Dock finns inte alla 
processbeskrivningar direkt inlagda i Dolphin, utan det är processer där det finns 
förbättringspotential som är inlagda i Dolphin. Orsaken till detta är att det är processer som 
har en förbättringspotential, som företaget anser är viktiga att följa upp och se utvecklingen 
av. För att öka företagets strukturkapital har företaget även lagt in presentationsmaterial i 
Dolphin så att alla medarbetare enkelt kan hålla en presentation om Länsförsäkringar. 
Gottfridsdotter Nilsson anser att Länsförsäkringar Fond successivt blir bättre på att omvandla 
humankapital till strukturkapital i takt med att avdelningens användande av IT-stöd har ökat. 
En fråga som Gottfridsdotter Nilsson anser är befogad att ställa i sammanhanget är följande: 
Är det verkligen positivt att omvandla så mycket som möjligt från humankapital till 
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strukturkapital? Med detta menar hon att en del kunskap bäst förstås i och nyttjas om den är i 
den form som den ursprungligen fanns i. Målstyrning och stödjande ledarskap kan påverkas 
negativt om inte individen själv får vara en människa och tänka och agera självständigt. 
Standardiserad information kan i vissa fall hindra kreativitet och nytänkande. Viktigt att 
komma ihåg är att värdet i humankapitalet finns hos en människa med allt vad detta innebär 
medan strukturkapitalet finns i organisationen som helhet. Det är vidare viktigt att finna en 
bra balans mellan humankapital och strukturkapital i en organisation för att kunskapen skall 
kunna nyttjas optimalt. Styrverktyget Dolphin kan betraktas som ett verktyg för att kunna 
omvandla humankapital till strukturkapital och detta verktyg är enligt Gottfridsdotter Nilsson 
mycket bra anpassat för detta ändamål.  
 
Strukturkapitalet består även av processkapital, varför även detta blir viktigt att styra, mäta 
och uppmärksamma. I Länsförsäkringar Fond mäter de därför aktiviteter inom avdelningen i 
form av aktivitetsprocent. Länsförsäkringar Fond mäter och utvärderar avdelningens tidsplan, 
deadline och kvalitet i aktivitetslistan i Dolphin. Fördelen med att mäta detta i Dolphin är att 
det åskådliggörs på ett mycket tydligt sätt genom ett färg- och pilsystem. Om aktiviteten löper 
enligt tidplan är pilen rakt framåt, om det gått snabbare är det en pil uppåt och om aktiviteten 
ligger efter sin tidsplan är pilen nedåtriktad. Dessutom är det klart med olika färger på pilarna 
för respektive utfall. Vidare, för att styra processkapitalet, utvärderar Länsförsäkringar Fond 
alla projekt på avdelningen. Det är endast större arbeten som får beteckningen projekt och 
dessa skall följas upp till 100 procent. En annan faktor som granskas för att styra 
processkapitalet är ”Straight through processing” (STP). Här granskas hur 
förbättringspotentialen i en aktivitet är och hur denna process skall kunna utvecklas till det 
bättre.  
 
Strukturkapitalet utgör infrastrukturen i organisationen samt stödjer och utvecklar 
humankapitalet. Edvinsson och Malone anger att en av de allra viktigaste uppgifterna för de 
som arbetar med intellektuellt kapital är att omvandla humankapital till strukturkapital. Vår 
uppfattning är att även Länsförsäkringar Fond ser vikten av att omvandla tyst kunskap till 
kodifierbar. Gottfridsdotter Nilsson berättade att denna omvandling av kunskap har pågått 
under en lång tid i Länsförsäkringar Fond och att det mesta numera finns lagrat i olika 
datasystem samt i pärmar. Fördelen med detta anser vi är att Länsförsäkringar Fond blir 
mindre beroende av nyckelpersoner. Om någon av dessa slutar så kan fortfarande företaget 
”leva vidare” och generera ny kompetens och goda prestationer. Men, liksom Gottfridsdotter 
Nilsson antydde, ser vi även en nackdel i att allt humankapital omvandlas till strukturkapital. 
Viss kunskap förstås och nyttjas bäst genom mänskliga beslut, tankar och värderingar. Ibland 
är inte kunskap lämpad att standardisera. Detta anser vi att man lätt kan glömma i ivern att 
skapa ett företag som är så oberoende som möjligt av sina nyckelpersoner. Vidare redogjorde 
Gottfridsdotter Nilsson för att det finns en uppenbar nackdel i att omvandla humankapital till 
strukturkapital. Denna nackdel består i att människor förlorar respekt och värde om all 
kunskap finns lagrad i strukturkapitalet. En människa känner sig uppskattad och kreativ om 
den själv får tänka och agera. För att stimulera utveckling på en arbetsplats bör därför ett 
företag sträva efter att ha en bra balans mellan human- och strukturkapital. Då kan de fungera 
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som ett komplement och inte som ett hinder för varandra. Vi anser att det är positivt att 
Länsförsäkringar Fond är medvetna om denna hävstångsverkan som råder mellan human- och 
strukturkapital. Samtidigt ställer vi oss frågande till om användningen av styrsystemet 
Dolphin är ett optimalt hjälpmedel för att styra företagets intellektuella kapital. I vår intervju 
med Gottfridsdotter Nilsson framkommer vid ett flertal tillfällen att användandet av Dolphin 
inom Länsförsäkringar Fond bör premieras och uppmuntras från chefer till medarbetarna på 
avdelningen. Vår uppfattning är att Dolphin i stor utsträckning kan betraktas som en 
informationsportal och därmed som ett sätt att öka strukturkapitalet. Är då inte Dolphin ett hot 
mot humankapitalets framtida utveckling inom Länsförsäkringar Fond? Om inte 
Länsförsäkringar Fond använder Dolphin och dess kapacitet på rätt sätt så tror vi att det kan 
vara ett hot mot humankapitalet. Men, med rätt användning av styrverktyget blir det enligt oss 
inget hot mot humankapitalet. Det viktiga är att det finns styrtal i Dolphin som 
uppmärksammar, värderar och ser till utvecklingen av humankapitalet. Därmed blir Dolphin 
ett viktigt verktyg i styrningen av såväl human- som strukturkapitalet.  
 
Processkapitalets utveckling mäts bland annat genom att Länsförsäkringar Fonds aktiviteter 
utvärderas. Detta anser vi är mycket viktigt att analysera, eftersom aktivitetens kvalitet, och 
tidsplanens deadline är viktiga för att arbetet hos Länsförsäkringar Fond skall gå framåt. 
Dolphins aktivitetslista är enligt oss bra eftersom den tydligt visar projektets utveckling. Vår 
granskning av Länsförsäkringars aktivitetslista gav oss uppfattningen att de flesta aktiviteter 
låg efter sin tidsplan. Då ställer vi oss frågande till om aktiviteterna ges för lite tid eller om 
medarbetarna inte tar deras deadline på allvar. Är det någon mening att följa upp aktiviteterna 
om medarbetarna ändå inte bryr sig om att de är efter sin tidsplan? I så fall har ju inte Dolphin 
uppfyllt sitt syfte med sin aktivitetsplan. Ett sätt att få individerna att hålla tidsplanen tror vi 
kan vara att koppla ett belöningssystem till aktivitetslistan. Detta har inom Länsförsäkringar 
Fond redan utvecklats men vi tror att det skulle kunna användas i ännu större utsträckning.   
 
Utvärdering av projekt och förbättringspotentialen i processer är faktorer som används för att 
styra processkapitalet. Detta anser vi är värt att utvärdera, men att tyngdpunkten i utvärdering 
och styrning av processkapitalet bör ligga i aktivitetslistan. 

6.2 SEB 

SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större 
företag, institutioner och privatpersoner. Totalt har SEB 627 kontor och fyra miljoner kunder i 
Sverige, Tyskland och Baltikum. Koncernen finns representerad i ett tjugotal länder runt om i 
världen och har omkring 20 000 anställda.143 Koncernen är uppdelad i olika affärsområden 
där Nordic Retail & Private Banking (NRPB) är ett av dem och har cirka 5000 anställda. 
Denna del av koncernen är i sin tur uppdelad i olika affärsenheter; Private Banking, tre 
stycken regioner med 36 geografiska rörelser och 200 kontor, Telefon & Internet och SEB 
Kort. Vi har intervjuat Maud Skanse som arbetar som Business Controller inom NRPB. Halva 

                                                 
143 http://swp2.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/net/index.asp?lang=sv SEB 
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hennes tjänst innefattar att supporta och införa användandet av Dolphin. Skanse har arbetat i 
företaget i 25 år och arbetat med styrverktyget Dolphin sedan 1 januari år 2003.   

6.2.1 Styrning av intellektuellt kapital i SEB 

6.2.1.1 Användandet av Dolphin 

Dolphin togs in på initiativ av en enhet inom SEB redan år 2000. Därefter har Dolphin 
implementerats i vissa delar av koncernen, i huvudsak inom NRPB, där systemet bland annat 
fungerar som en ”informationsportal”. Enheterna utnyttjar systemets struktur för att lägga upp 
eller länka in rapporter och information som behövs för uppföljningen av en enhet/avdelning. 
Därmed går alla ansvariga in i systemet för att ta del av denna information.  
 
Många enheter använder även övriga funktionaliteter i systemet och ser fördelar med att 
använda Dolphin i sitt arbete med att med utgångspunkt från den framtagna affärsplanen, 
styra, följa upp och kommunicera sin verksamhet. Successivt använder fler och fler enheter 
systemet för att följa upp de mål och aktiviteter som definierats i affärsplanen. Genom att 
använda Dolphin berättar Skanse att affärsplanerna kan levandegöras, kommuniceras och 
följas upp på ett strukturerat sätt. Aktivitetslistan är lätt att uppdatera och det är lätt att se 
status för de olika aktiviteterna. För en viss aktivitet anges vem som är ansvarig, när 
aktiviteten skall vara utförd, hur långt de har kommit samt om det är enligt plan. Nackdelen 
med aktivitetslistan i Dolphin är enligt Skanse att den, när de lagt upp många aktiviteter, blir 
alltför lång och därmed oöverskådlig eftersom den inte går att sortera på ett enkelt sätt. Hur de 
ligger till i förhållande till de prioriterade målen syns också tydligt. Att kommunicera all 
uppföljning är således den viktigaste funktionaliteten i Dolphin. De anser att Dolphin bidrar 
till en ökad öppenhet under kontrollerbara former, att det blir enklare att finna information 
och möjligheter till benchmarking. 
 
Vid införandet av Dolphin fanns det inget enskilt styrverktyg som det ersatte. Affärsplanen är 
grunden för all uppföljning. I affärsplaneringsprocessen använder sig SEB av en metodik som 
kallas LOTS. De ingående delarna är Vision, Kritiska Framgångsfaktorer, Mål, Rapportering, 
Aktiviteter samt Personal & Organisation. Den affärsplan som tas fram enligt LOTS-
metodiken går enligt Skanse att på ett naturligt sätt att lägga in i Dolphin.  
 
I sitt arbete med Dolphin använder sig SEB av den ursprungliga strukturen i Dolphin. Skanse 
visar att de använder ”huset” med de fem fokusen; finansiell, kund, human, process samt 
utveckling och förnyelse. I affärsplanen har definierats framgångsfaktorer för de olika 
fokusområdena. Dessa skrivs in i Dolphin och de mål som är kopplade till de angivna 
framgångsfaktorerna läggs upp som styrtal i Dolphin. Därmed syns såväl målen som hur de 
ligger till i förhållande till målen i ”huset” under respektive fokusområde. Det är viktigt att 
affärsplanen har definierade mål som är konkreta och möjliga att följa upp.  
 
I användningen av Dolphin betonar Skanse att Dolphin är ett system som skall fyllas med 
information och att systemet ger en bra struktur för detta. Styrningen uppnås genom att 
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uppföljningen blir synlig och att kopplingen mellan aktiviteter och måluppfyllelse blir tydlig. 
Denna helhetsbild delges inte bara ledning och egna medarbetare, utan även sidoordnade 
enheter. Det blir enklare för olika stabsfunktioner att snabbt finna relevant och strukturerad 
information. Vidare är det enligt Skanse svårt att påvisa i vilken utsträckning det faktum att 
informationen är strukturerad i Dolphin faktiskt bidrar till ett bättre beslutsfattande på olika 
nivåer. Inom NRPB används Dolphin mest på mellannivåer som regionala rörelser och 
kontor. Att affärsplanen följs upp kontinuerligt och att den inbegriper framgångsfaktorer, mål 
och aktiviteter inom alla fokusområden är viktigt. Helt klart gäller att ”det som mäts blir 
gjort”, och uppföljning är avgörande oavsett om den sker i Dolphin eller på annat sätt. 
Dolphin är ett verktyg som rätt använt kan ge ett mervärde. En del upplever dock att 
uppföljning av aktiviteter och styrtal i Dolphin blir ett dubbelarbete eller ett mer 
arbetskrävande sätt än det som använts tidigare. Den framtida användningen av dessa 
funktioner i Dolphin inom SEB är helt avhängigt om användare och beslutsfattare ser ett 
mervärde i den enhetliga strukturen som motiverar den arbetsinsats som krävs för att göra 
uppföljning i Dolphin. 
 
NRPB ser fördelar med att använda Dolphin som ett uppföljningssystem i verksamheten och 
Dolphin används ej som ett styrverktyg. Istället är det affärsplanen som är det centrala. 
Uppföljning av affärsplanen tydliggörs med hjälp av Dolphin. Enligt IC Vision används 
Dolphin som ett styrverktyg. För att nå fram till själva navigatorn startar processen i att 
klargöra vision, mål, framgångsfaktorer, aktiviteter och indikatorer. Detta leder till olika mål i 
de fokus företaget har valt att använda sig av i navigatorn. Det var på detta sätt Skandia 
arbetade fram navigatorn. Det är inget som säger att det är ett korrekt sätt, utan det är bara ett 
alternativ. Skanse menar att det inte är i Dolphin som mål sätts upp utan affärsplanen är det 
centrala och där definieras aktiviteter och mål. Vi ser att NRPB inte har valt att använda 
Dolphin i samma omfattning som Länsförsäkringar Fond utan NRPB fokuserar på 
affärsplanen. Dolphins syfte är bland annat att vara ett verktyg för kommunikation och 
information. Det anser vi att NRPB har tagit fasta på och det är en av anledningarna till att 
Dolphin används som ett hjälpmedel. De använder alltså inte Dolphin i den utsträckning att de 
arbetar med systemet för att klargöra exempelvis vision, mål och framgångsfaktorer. Detta 
arbetas fram i affärsplanen och den tydliggörs genom att mål och aktiviteter följs upp i 
Dolphin. Om endast affärsplanen hade använts tror vi att det hade krävts mer arbete för att 
synliggöra och kommunicera affärsplanen ut i organisationen. Därför frågar vi oss varför de 
har valt att fokusera på affärsplanen och inte använder Dolphin fullt ut. Å ena sidan tror vi att 
det borde vara tydligare att använda sig av ett styrverktyg där allt kan synliggöras.  Å andra 
sidan kan orsaken vara att det är mycket information som skall läggas in för att Dolphin skall 
fungera och tiden och energin för att lägga in informationen är inte tillräcklig.  
 

Vi ser fördelar att Dolphin används för att tydligt kommunicera information mellan enheter 
och avdelningar. Aktiviteterna som har identifierats i affärsplanen läggs in i Dolphin och det 
syns då tydligt vem som är ansvarig och hur långt de har kommit med aktiviteterna. Ur de 
anställdas synvinkel ser vi detta som en fördel eftersom de kan följa aktiviteterna och hur de 
framskrider. De anställda kan lätt få tillgång till information och behöver inte känna sig 
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förbisedda för att de inte vet vad som pågår i organisationen. Eftersom informationen som 
läggs in i Dolphin blir tillgänglig för andra enheter och avdelningar finns det möjligheter till 
benchmarking. Detta har Skanse liksom Länsförsäkringar Fond angett som en av fördelarna 
med Dolphin. Dock skall det påpekas att för att benchmarking skall vara möjligt krävs att 
nyckeltal definieras på samma sätt. Vi tror att det skulle kunna vara möjligt att uppnå i ett och 
samma företag men däremot skapar benchmarking mellan företag stora problem.   
 
När Skandia utformade navigatorn och IT-stödet Dolphin var syftet ett navigeringsinstrument 
som fokuserade både på finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Detta var samma tanke som 
Kaplan och Norton hade med sitt balanserade styrkort. NRPB har valt att använda Dolphin 
med dess ursprungliga fem fokus där humanfokus är i centrum. Det är den stora skillnaden 
från att använda Kaplan och Nortons balanserade styrkort eftersom de ej hade ett speciellt 
fokus för de humana värdena. Det känns verkligen som om NRPB är medvetna om att de 
anställda är det stödjande och centrala i organisationen och har valt Dolphin för att på ett 
tydligt sätt lyfta fram de anställda med humanfokus i centrum. De använder uppbyggnaden 
där fokusområden bildar ett hus vilket åskådliggör de anställdas centrala roll. Vi tror att det är 
enklare att övervaka de icke-finansiella måtten eftersom de får en mer central plats i Dolphin, 
vilket vi även uppmärksammade hos Länsförsäkringar Fond. Skillnaden mellan 
Länsförsäkringar Fond och NRPB är att Länsförsäkringar Fond endast har valt fyra fokus men 
fortfarande humanfokus i centrum. Detta ser vi inte som någon skillnad som påverkar arbetet 
med Dolphin i någon större utsträckning. Skillnaden är också att Länsförsäkringar Fond 
betonar att de använder Dolphin för att föra ut vision och strategi i organisationen och 
företagens mål finns beskrivna i Dolphin och det är enkelt att finna dem. NRPB synliggör 
också mål i Dolphin och gör information mer lättillgänglig, dock är det affärsplanen som är 
det centrala för att definiera exempelvis vision och mål. Det är väsentligt att företagens mål 
verkligen finns med och kan mätas på rätt sätt så att det finns indikatorer på att företaget 
arbetar i rätt riktning mot målen. Det krävs att företagen verkligen finner ett sätt att mäta det 
som indikerar att målet är uppnått. Ser företaget problem med sjukfrånvaron kan det skrivas 
in i ”huset” och de kan lägga in mål för att hantera sjukfrånvaron. Vi ser inget fel i att 
använda Dolphin på det sätt NRPB gör utan det är liksom Edvinsson också har påtalat bra att 
använda Dolphin som ett steg på vägen och ej som det enda styrverktyget för beslutsunderlag. 
Detta gäller även för Länsförsäkringar Fond, men vi anser att NRPB har valt att använda 
Dolphin i mindre omfattning jämfört med dem.  
 
Skanse har inte direkt uttalat att de använder Dolphin för att styra intellektuellt kapital, vilket 
däremot Länsförsäkringar Fond betonar. Skanse anser att Dolphin är ett bra 
informationssystem och uppföljningsverktyg. Kaplan och Norton har skrivit ”det man inte 
mäter kan man inte styra”. Detta kan vi relatera till Skanses uttalande att ”det som mäts blir 
gjort”. Därav krävs att affärsplaner som innehåller framgångsfaktorer, mål och aktiviteter följs 
upp och det är i detta sammanhang som Dolphin är ett bra hjälpmedel.  
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6.2.1.2 Humankapital 

Humanfokus är det centrala i Dolphin. SEBs human resource vision är “…is to create an 
environment that attracts and develops leading competence and stimulates top 
performance”144. I humanfokus identifierar SEB framgångsfaktorer som rör medarbetarna. 
Exempel på detta är enligt Skanse; motivation, internt samarbete, kommunikation, ledarskap, 
hälsotillstånd och jämställdhet. SEB använder sig av ett personalindex vid namn PULS, och 
ett kundnöjdhetsindex vid namn KNIX. Syftet med PULS och KNIX var för år 2002 att; 
 

• Utforma ett långsiktigt hållbart, integrerat och åtgärdsorienterat ”Stakeholder 
Management System” för SEBs viktigaste intressentgrupper; dess medarbetare och 
dess kunder. 

• Årligen mäta för att ge SEB kunskap om hur nöjda kunderna är, hur personalen mår 
samt skapa insikter om de bakomliggande drivkrafterna till personalengagemang och 
kundnöjdhet. 

• Skapa ett beslutsunderlag om vilka åtgärder som krävs för att öka medarbetarnas 
motivation och engagemang, samt vilka åtgärder som krävs för att öka kundnöjdheten. 

• Utifrån undersökningsresultaten utformas åtgärdsprogram för att säkerställa att SEBs 
affärsplaner och verksamhetsmål infrias. 

• Ha en koncerngemensam studie, både i tid och metod för att få ett helhetsgrepp om 
koncernens position vad gäller personalens motivation och engagemang samt 
kundernas nöjdhet och lojalitet.  

 
De frågeställningar som PULS har för avsikt att ta upp och besvara är följande;  
 

• Hur motiverade och engagerade är SEBs medarbetare totalt sett? 
• Hur fungerar chef- och ledarskapet inom SEB? 
• Hur uppfattas och värderas SEB som organisation? 
• Vilka egenskaper påverkar trivsel och motivation? 
• Vilka är de prioriterade förbättringsåtgärderna?  

 
När företaget använder personalindexet PULS görs bland annat en sammanvägning av om 
företaget har tydliga och väl definierade mål enligt dess medarbetare. Syftet med PULS är att 
ge en samlad bild av vad personalen tycker. Mätningarna av PULS genomförs en gång per år. 
PULS har funnits inom SEB i ett flertal år men det har hittills varit svårt att skapa jämförelser 
mellan tidigare år på grund av att det har skett många omorganisationer inom företaget. 
Dessutom har mätningen successivt modifierats i takt med att medarbetarnas värderingar 
förändras. För att kunna mäta effekten av utförda aktiviteter och dess resultat i form av högre 
PULS-index krävs jämförbarhet mellan åren. En variant av den årliga omfattande PULS-
mätningen är SEBs så kallade Mini-PULS. Här mäts betydligt färre variabler i ett enkelt 
webbaserat frågeformulär och här ges enheter och avdelningar möjlighet att mycket snabbare 
se effekter av aktiviteter i syfte att till exempel påverka medarbetarnas motivation.  

                                                 
144 Företagsinternt material SEB, från Maud Skanse 
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SEB arbetar aktivt för att ta till vara medarbetares kompetens, medvetenhet, personliga 
egenskaper och koncernsamverkan. Med kompetens och medvetenhet avses att medarbetare 
skall vara skickliga i sitt arbete och ständigt sträva efter utveckling och förbättring. De skall 
aktivt söka och förmedla information och arbeta mot kvalitets och lönsamhetsmål. De 
personliga egenskaperna anställda skall uppvisa är resultatorientering, kommunikativa 
egenskaper samt social kompetens. Koncernsamverkan innebär att anställda skall agera 
resultatinriktat i enlighet med affärsidé, mål och strategier, vara lojala mot SEB och 
samarbeta med kollegor och visa dem respekt. En affärsplan upprättas tillsammans med 
medarbetarna och löpande skall denna följas upp och justeras. Med affärsplanen som 
utgångspunkt sätts individuella lång- och kortsiktiga mål, tidsatta och med fastställda 
aktiviteter. Om denna uppföljning sker i Dolphin, är det enligt Skanse ett exempel på hur 
Dolphin fungerar som ett verktyg för målstyrning. Fördelen med Dolphin som styrverktyg är 
enligt Skanse att det kan bidra till tydliga och väl definierade mål även långt ner i 
organisationen, det vill säga mål för grupper och individer, och där kopplingen mellan dessa 
och mål på nivåer ovanför blir väldigt tydlig. Detta bidrar då till att de anställda enklare kan 
se sin plats i organisationen och klargöra sina mål.  
 
Som vi ovan nämnt använder enheter inom SEB Dolphin bland annat för att följa upp 
aktiviteterna i sin affärsplan. För närvarande anser inte Skanse att användandet av Dolphin har 
någon direkt påverkan på hur SEB styr sitt intellektuella kapital. Arbetet med det 
intellektuella kapitalet är en integrerad del av affärsplanen för respektive enhet på olika 
nivåer. I de fall de använder Dolphin för att följa upp sin affärsplan kan dock indirekt sägas 
att styrverktyget Dolphin är en del i styrningen av företagets intellektuella kapital. Skanse 
påpekar att det viktiga för styrningen av intellektuellt kapital är att det sker en uppföljning, 
men detta behöver nödvändigtvis inte ske i Dolphin. 
 
Ett exempel på att arbetet med humankapital är en integrerad del av affärsplanen är 
informationen om SEBs kompetensplanering. Skanse visar att inom SEB planeras 
kompetensutveckling utifrån en kompetensplaneringsmodell. Huvudtanken är att 
kompetensfrågor skall ingå som en naturlig del i arbetet med affärsplanen. Modellen ökar de 
anställdas möjligheter att ta ansvar för sin egen utveckling. Modellen består av fyra 
huvuddelar. Den första delen innebär att affärsplanen är utgångspunkten vid arbete med 
kompetensutveckling. Nästa del är att analysera vilken kompetens som finns och göra en 
bedömning över vad som krävs för att nå målen i affärsplanen. Det viktiga i detta arbete är 
utvecklingssamtalet. Utifrån vad som har framkommit skall en utvecklingsplan tas fram. I 
denna plan skall det framgå vilka aktiviteter som behöver genomföras för att nå rätt 
kompetens. Sista steget i modellen är att arbetet och aktiviteterna måste följas upp och mätas 
för att se om investeringen gav avsedd effekt. SEB anser att utifrån detta sista steg dras 
nödvändiga lärdomar för att ständigt förbättra kompetensplaneringen.  
 
Det praktiska tillvägagångssättet inom företaget för att omvandla humankapital till 
strukturkapital är ett ständigt pågående arbete och enligt Skanse mycket viktigt sådant i 
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organisationen. I humankapital inbegriper Skanse medarbetarnas kompetens, deras 
relationsförmåga och värderingar. För närvarande pågår ett omfattande arbete i koncernen 
som har till syfte att analysera och ta fram gemensamma värderingar för hela SEB koncernen. 
Dessutom har ett projekt skapats som har till syfte att ”göra ord till handling”. Detta projekt 
syftar bland annat till att skapa förståelse och engagemang för värderingar och få en 
diskussion mellan medarbetare kring värderingar och deras innebörd. Vidare identifieras vad 
arbetslaget behöver fokusera på för att i det dagliga arbetet leva upp till SEBs värderingar och 
slutligen tillsammans forma SEBs framtida företagskultur. Genom detta projekt hoppas SEB 
komma fram till en handlingsplan med mål och aktiviteter. Vidare skall projektet följas upp i 
de individuella utvecklingssamtalen samt i de framtida PULS-undersökningarna. Tanken med 
projektet är även att SEB i framtiden skall bära med sig företagets gemensamma värderingar i 
affärsprocessen. 
 
NRPB:s arbete med Dolphin utgör som tidigare nämnts endast en liten del av styrning av 
intellektuellt kapital. Utifrån vår undersökning är det endast några svar som tydligt handlar 
om hur NRPB går tillväga för att styra sitt humankapital. Däremot har vi identifierat faktorer 
som visar att användningen av Dolphin får en indirekt effekt på styrning av humankapital. 
Detta eftersom humankapital förutom medarbetares kunskap, kompetens och erfarenheter, 
inkluderar företagets värderingar, kultur och filosofi enligt Edvinsson och Malone. I SEBs 
personalindex PULS finns det en koppling till Dolphin och på så sätt styrs humankapitalet 
med Dolphin. I humanfokus identifieras framgångsfaktorer som rör medarbetarna. Dessa kan 
dock ej tilldelas Dolphins förtjänst utan SEB använder som ovan nämnts affärsplanen som 
grund och lägger därefter in aktiviteterna och målen i Dolphin. Genom SEBs personalindex 
PULS vill de mäta hur personalen mår, vilka åtgärder som krävs för att öka medarbetarnas 
motivation och engagemang och utforma åtgärdsprogram för att säkerställa att affärsplaner 
och verksamhetsmål infrias. De vill få ett helhetsgrepp om personalens motivation och 
engagemang. Dessa faktorer anser vi påverkar hur styrning av medarbetarnas och deras 
kunskap och kompetens skall ske. Genom att PULS används mäts om målen för de anställda 
är tydliga och väldefinierade. Skanse anser att Dolphins roll är att synliggöra och 
kommunicera dessa mål till medarbetarna. Återigen ser vi att Skanse poängterar Dolphins roll 
som informations- och uppföljningssystem. I vår undersökning har vi sett att SEB arbetar med 
helheten vad gäller medarbetarna. Vi har inte kunnat konstatera om de har för avsikt att 
använda sig av personliga undersökningar som kopplas till Dolphin.  
 
Roos et al. anser att humankapitalet behöver en helt annan form av styrning än 
strukturkapitalet. Vi anser att SEBs åtgärdsprogram för att säkerställa affärsplanen och skapa 
mål för de anställda är en form av styrning av humankapitalet. Självklart vill SEB att deras 
anställda mår bra, har god kompetens och stort engagemang. Detta skapar goda 
förutsättningar för att de anställda skall utföra ett bra arbete. All styrning av humankapital 
behöver inte handla om att omvandla human- till strukturkapital genom att lagra anställdas 
kunskaper i databaser eller omvandla kunskap med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. 
Stewart har beskrivit att humankapital utvecklas, sprids och kommer till användning när 
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medarbetares tid och begåvning engageras i aktiviteter. Detta anser vi sker genom att SEB 
arbetar med de anställda utifrån resultaten i PULS.  
 
SEB arbetar i sitt ledarskap med att utforma individuella affärsplaner för de anställda. De 
sätter upp tidsbestämda mål med fastställda aktiviteter. Detta kan följas upp i Dolphin och det 
är ett exempel på att Dolphin fungerar som ett verktyg för målstyrning. På så sätt kan den 
anställde se sin plats i organisationen och arbeta efter att uppfylla de uppsatta målen. Läggs 
det in i Dolphin kan andra anställda se vad andra gör, förutsatt att de har behörighet. De kan 
se vilken kunskap som företaget har och var den finns att hämta. De individuella målen för de 
anställda som mäts i Dolphin anser vi skulle kunna kopplas till ett belöningssystem. 
 
Skanse nämner att de arbetar aktivt för att ta tillvara bland annat medarbetarnas kompetens. 
Detta anser vi är en form av tillvaratagande av de anställdas humankapital. Genom att 
kompetens identifieras och individuella affärsplaner utarbetas är det en indikation på vilken 
kunskap som finns inom företaget och vilken kunskap som måste inhämtas, vilket är en form 
av styrning av intellektuellt kapital. På så sätt mäts kunskapsgapet i organisationen. Med hjälp 
av de individuella affärsplanerna sätts mål upp och vi anser att humankapitalet styrs indirekt. 
Genom att det fastställs vilken kompetens som skall uppnås engageras en anställd till att lära 
sig mer och den blir förhoppningsvis mer innovativ. Detta gynnar både företaget och den 
anställde på lång sikt. Att kompetensen granskas anser vi kan jämföras med att tyst kunskap 
blir till explicit kunskap. Detta eftersom en granskning måste innebära en form av 
”inventering” av vilken kunskap som finns och då måste denna kunskap uttalas.  Denna 
kunskap kan delas med övriga i organisationen om den synliggörs i någon form. Nonaka 
anser att en framgångsrik strategi måste kombineras med kunskapsskapande. SEB använder 
liksom Sveiby kunskap i verbform och talar om kompetens. Kompetens handlar till stor del 
om omgivning i form av nätverk och värderingar. Skanse inbegriper medarbetarnas 
kompetens, relationsförmåga och värderingar i humankapitalet. SEB arbetar med att ta fram 
gemensamma värderingar och identifiera vad som skall fokuseras på för att leva upp till SEBs 
värderingar och tillsammans forma den framtida företagskulturen. De skall komma fram till 
en handlingsplan med mål, aktiviteter och projektet som skall följas upp i individuella 
utvecklingssamtal samt i PULS. Allt detta arbete ser vi som en form av styrning av 
intellektuellt kapital, men återigen är det inte Dolphin som är utgångspunkten. Dolphin 
används som ett komplement genom att målen som utformas och läggs in i Dolphin där det är 
enklare att överskåda dem och göra en uppföljning.  
 
En del i att styra humankapital är att skapa ny kunskap. Att överföra kunskap mellan 
medarbetare kan ske via samarbete. Detta kallar Nonaka specialisering och denna kunskap 
blir inte explicit utan består av tyst kunskap som överförs från en medarbetare till en annan. 
Ett exempel i SEB på att tyst kunskap omvandlas till explicit är när de anställda med 
affärsplanen arbetar med kompetens. Att kompetensen inventeras är något som organisationen 
kan ha nytta av. Vid styrning av kunskap har den tysta och explicita kunskapen betydelse för 
att fånga de anställdas kunskap. Davenport och Völpel talar om att omvandla tyst till explicit 
kunskap och att styrning inte bara är att lagra kunskap med hjälp av diverse IT-tekniker. Det 
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krävs olika projekt för att styra kunskap och några av dessa projekt anser vi att SEB använder 
sig av. SEB har databaser där kunskap delas mellan de anställda i organisationen. Vidare styrs 
kunskapstillgångarna indirekt genom att exempelvis de anställdas kompetens mäts, följs upp 
och företaget försöker att öka värdet genom att använda kompetensen rätt. Ett annat projekt är 
att förbättra organisationsmiljön för att underlätta styrning av kunskap. Detta anser vi görs i 
SEB genom att värderingar och kultur arbetas fram och en identifiering görs av vad 
medarbetarna behöver fokusera på för att leva upp till värderingarna.  

6.2.1.3 Strukturkapital 

Dolphin har enligt Skanse en förmåga att skapa styrning åt ”levande” värden och fungerar 
utmärkt till att lagra bearbetad information i form av uppföljningsrapporter av olika slag. 
Vidare kan medarbetarna enkelt använda Dolphin som ett uppsamlingsdokument och gå in i 
systemet för att snabbt få en bild av helheten med strukturerad information men även för att 
vid behov fördjupa sig i detaljer som då finns tillgängliga i rapporter. Om en enhet lägger in 
sina planerade aktiviteter i Dolphin kan detta underlätta för medarbetarna att se samband 
mellan olika aktiviteter och olika värden.  
 
Det viktigaste med Dolphin är att systemet fungerar på ett effektivt sätt som 
informationsportal, genom att rapporter länkas in med hög grad av automatik och att alla som 
behöver information känner till och har möjlighet att ta fram den på ett enkelt sätt.  
Användarna av denna information är i dagsläget främst chefer och stabspersonal men 
företagets vision är att även medarbetare längre ner i hierarkin i framtiden kommer att 
använda Dolphin flitigt.  
 
Vad gäller frågan hur SEB arbetar med att omvandla humankapital till strukturkapital svarar 
Skanse att arbetet med humankapital är en integrerad del i affärsplaneringsprocessen. De 
aktiviteter som vidtas i syfte att omvandla humankapital till organisationens strukturkapital är 
till exempel att aktiviteter för kunskapsspridning skall ingå i affärsplaner på olika nivåer.  
 
Projektet om värderingar som vi tidigare tog upp under humankapital påverkar också SEBs 
strukturkapital. Genom att värderingarna diskuteras skapas också förståelse för vad som måste 
fokuseras på för att leva upp till SEBs värderingar. Värderingarna blir på så sätt uttalade och 
en del av organisationens strukturkapital.  
 
Inom SEB finns en mängd aktiviteter för att skapa kunskapsspridning inom företaget. Skanse 
betonar företagets väl utvecklade intranät, vilket ger goda möjligheter till kunskapsspridning. 
Intranätet har en god förmåga att sprida företagsledningens mål och fokus men även förmågan 
att sprida information, till exempel processbeskrivningar och instruktioner, som behövs för att 
medarbetare skall kunna utföra sitt arbete.  
 
Ett annat sätt att öka kunskapsspridningen inom företaget är ett arbete med operativ 
utveckling. Innebörden av detta arbete är att involvera alla medarbetare i processen att 
förbättra och utveckla verksamheten. En förutsättning för att medarbetarna skall kunna bidra 
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med något i detta arbete är att det finns engagemang och att verksamhetens strategiska 
inriktning är känd hos alla medarbetare. Här betraktar SEB varje medarbetare som kan bidra i 
arbetet som en individ med potential att påverka företaget i rätt riktning. För att få acceptans 
hos alla medarbetare är det avgörande att kunna förklara varför en viss inriktning är vald. 
 
Styrning av intellektuellt kapital innebär att både human- och strukturkapital styrs. Det skall 
styras på så sätt att en optimal kombination och human- och strukturkapital uppnås. Skanse 
har svarat att NRPB arbetar med att omvandla humankapital till strukturkapital genom att 
arbetet är integrerat i affärsplaneringsprocessen. Dolphin är dock inte det primära verktyget. 
Dolphin är återigen ett hjälpmedel för att synliggöra aktiviteterna och målen som har 
framkommit i affärsplanen. Vi jämför SEBs användning av Dolphin med en databas där de 
anställda hittar information. De anställda får en bild av helheten och kan se samband mellan 
aktiviteter och styrtal. Ett exempel på att explicit kunskap åter blir till explicit är att rapporter 
av olika slag läggs in i Dolphin. Detta sätt att ”skapa” kunskap benämner Nonaka 
kombination. Detta blir inte någon ny form av kunskap utan kunskap blir endast sammanställd 
på ett ställe och tillgänglig för andra i organisationen. Vi tror att en ökad användning av 
Dolphin leder till att fler lägger in olika former av information och att det kan ge upphov till 
den spiral av kunskap som Nonaka talar om. Det kan skapa en positiv effekt i ökad 
omfattning. SEBs intranät kan ses som en form av kunskapsdatabas eftersom det inte bara 
sprids data och information där utan även processbeskrivningar och instruktioner finns 
tillgängliga. Detta är då en form av explict kunskap. Eftersom NRPB lägger in olika rapporter 
i Dolphin anser vi att kunskap som läggs ut på intranätet skulle kunna läggas in i Dolphin. På 
så sätt finns kunskap samlat på ett ställe och medarbetare hittar varandras kunskap där. Vi tror 
att det ger en helhet och enklare överblick. Vi tror dock inte att det just är Dolphin som är det 
optimala för att lägga in kunskap och omvandla human- till strukturkapital. Det viktiga är 
snarare att verktyg används för styrning och mätning av intellektuellt kapital och Dolphin är 
ett av alternativen.  
 
Kunskapsspridningen i SEB sker genom att de försöker arbeta med operativ utveckling där 
alla medarbetare skall involveras. Det krävs engagemang och att företagets strategi är känd 
hos alla i organisationen. Frågan vi ställer oss är i vilken form medarbetare involveras. Är det 
genom kodifiering där kunskap lagras och är tillgänglig för anställda i företaget eller är det 
personifiering vilket innebär att kunskap överförs genom kommunikation i någon form mellan 
anställda? Hansen et al. skriver att det är lämpligt att välja en dominerande och en stödjande 
strategi för att sprida och styra kunskap. Vår bild av NRPB är att de använder båda 
strategierna eftersom kunskap lagras i databaser och att de anställda samarbetar för att 
överföra kunskap mellan varandra. Vilken av strategierna som är den dominerande kan vi inte 
identifiera. Eftersom NRPB är ett stor affärsområde har det självklart betydelse vilken enhet 
det avser. 
 
Det är inte helt rätt att dela upp styrning av intellektuellt kapital i en human- och en 
strukturkapitaldel eftersom det handlar om att styra båda så att de kombineras på rätt sätt. 
Edvinsson och Sullivan har utarbetat en modell över styrning av intellektuellt kapital. De 
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mänskliga resurserna i SEB är de anställdas kunskap och kompetens, vilka inte kan användas 
utan dem. En del av deras kunskap har företaget försökt att kodifiera genom exempelvis att 
processbeskrivningar ligger utlagda på intranätet. Då har organisationen tillgång till dessa 
tillgångar oberoende om den anställde befinner sig på plats. Strukturkapitalet är 
infrastrukturen i företaget och utgörs av bland annat databaser men också intranätet med 
processbeskrivningarna. Dessa faktorer tillsammans med verksamhetstillgångar kan utgöra en 
grund för styrning av intellektuellt kapital. För att detta skall bli effektivt och gynnsamt för 
företaget måste kunskap identifieras och lagras. Ett steg på vägen för SEB är deras 
individbaserade affärsplaner där det bland annat analyseras vilken kompetens som finns och 
personalindexmätningar. I denna process kan Dolphin vara till hjälp för att leda arbetet med 
att styra intellektuellt kapital. Det är möjligt att sätta upp vilka planer och mål som skall 
uppnås. Det gäller att skapa en god tillgång på kunskap, vilken kan läggas in i Dolphin. 
NRPB har valt att inte uttalat använda sig av Dolphin på detta sätt, men som vi visat ovan 
finns det mycket som talar för att deras användning av Dolphin indirekt skapar en form av 
styrning av intellektuellt kapital.  

6.3 Vad är mervärde för de anställda och hur används Dolphin 
för att skapa mervärde för dem? 

Vad som är mervärde för en person kan vara något annat för en annan person. Detta gör att 
det är svårt att avgöra vad som är eller kan utgöra mervärde för en anställd i ett företag. 
Människor drivs av olika mål och ambitioner i sina liv och detta påverkar deras uppfattning 
av vad som är mervärde. De har även olika erfarenheter och fördomar som i lika stor 
omfattning påverkar deras syn på värden och de handlingar som skapar mervärde för dem. 

6.3.1 Inre värden 

Vi har i teorin visat på att det ofta är lättare att mäta och skapa mervärde för en grupp 
individer eller en väl avgränsad del av företaget än för en enskild individ. Med hjälp av 
Robert S. Hartmans teoretiska grund för värdelära kan vi dock lättare försöka förstå om vi har 
skapat mervärde för den anställde. Har företagets åtgärder och handlingar ökat personens inre, 
yttre och ekonomiska värden? Genom att undersöka om det har skett några förändringar i den 
anställdes intellektuella och känslomässiga egenskap kan vi avgöra om det har skapats 
mervärde för denne. Företaget måste då undersöka om den anställdes kunskaper har ökat, 
dennes medvetenhet och insikt om företaget och dess verksamhet har ökat samt vilka nya 
attityder och färdigheter den anställde har fått. Genom att försöka mäta detta kan företaget få 
en klar bild av om det har lyckats att öka mervärdet för den anställde. Problemet för företaget 
är att tillförlitligt kunna mäta detta då det ofta handlar om attityds- och motivationsmätningar.  
 
Eva Gottfridsdotter Nilsson på Länsförsäkringar Fond anser att mätning leder till en ökad 
medvetenhet hos de anställda och därigenom ökar mervärdet för dem genom att de känner sig 
mer delaktiga i informationsflödet. Mervärdet ökar när de förstår sin egen roll och tydligheten 
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i systemet gör att de känner sig tryggare i rollen och vet vad som förväntas av dem. Genom att 
Dolphin används för styrning och målstyrning anser Gottfridsdotter Nilsson att detta ökar 
mervärdet hos de anställda. Hon anser att systemet är enkelt, flexibelt och tydligt så att alla 
kan ta del av och använda sig av det. På så sätt ökar mervärdet för de anställda. De tre 
framgångsfaktorer som styr arbetet i Länsförsäkringar Fond är att de skall vara en attraktiv 
arbetsgivare, ha en kompetent personal och att ständigt utveckla den kompetens som de 
anställda har. Dessa tre faktorer är viktiga i Länsförsäkringar Fond för att skapa mervärde hos 
den anställde. 
 
SEB gör en gång om året en personalundersökning vid namn PULS där olika faktorer vägs 
samman till ett slags index. De faktorer som mäts är bland annat vad de anställda anser om 
SEBs övergripande mål, om sina egna individuella mål samt hur arbetsmiljön är. Maud 
Skanse anser att denna undersökning producerar många siffror, vilket gör att uppföljning är 
väldigt viktigt för att öka den anställdes mervärde. 
 
Dolphin är inte uppbyggt och konstruerat för att hjälpa företaget att göra attityds- och 
motivationsmätningar. Företaget måste alltså göra dessa undersökningar och mätningar på 
mer traditionellt vis genom olika former av kvantitativa och kvalitativa undersökningar. De 
problem som då kan uppstå är hur företaget skall få ut informationen till de anställda på ett 
tillfredsställande sätt och hur företaget skall kunna binda den kunskap som framkommer i 
dessa undersökningar till dess strukturkapital. Inom Länsförsäkringar Fond arbetas det med 
olika former av målstyrning där den anställde ställer upp mål tillsammans med sin coach som 
skall uppnås. Det kan röra sig om allt från att lära sig att bättre tala inför grupp eller att 
förstärka någon särskild kunskap eller kompetens som den anställde har. I detta fall anser vi 
att Dolphin kan fungera som ett bra hjälpmedel att styra och mäta den förändring och 
utveckling som sker. För att Dolphin skall fungera som ett hjälpmedel i att utveckla och 
förändra de inre värdena krävs någon form av kvantifiering. Detta kan ske genom 
målformulering eller genom kvantifierbara mätetal. Styrsystemet kan sedan koppla dessa tal 
och mål mot varandra och företaget kan använda sig av informationen för att öka den 
anställdes mervärde vad gäller de inre värdena. Problemet i styrsystemet uppstår då vi inte 
kan kvantifiera det vi vill mäta och styra. Många av faktorerna som påverkar våra inre värden 
handlar om psykologiska och sociala faktorer. Dessa är ytterst svåra att kvantifiera vilket gör 
att styrsystemet har sina brister när det gäller att mäta och styra de inre värdena. 
 
Styrsystemet måste främja och förstärka tre viktiga faktorer för att mervärdet skall öka hos 
den anställde; kompetens, attityd och intelligent vighet. Systemet måste se till att den 
anställde har rätt kunskap och skicklighet. Om den anställde inte har detta måste styrsystemet 
hjälpa företaget att upptäcka detta och se till att informationen når berörda parter. Nästa steg 
för företaget är att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Naturligtvis kan inte Dolphin i 
sig självt vidta dessa åtgärder men ett korrekt uppbyggt och använt styrsystem underrättar och 
informerar rätt personer i tid och med relevant information. Dolphin måste även ha 
möjligheten att ”se in i framtiden” och ha sådan information som kan ligga till grund för en 
framtida strategi vad gäller de anställdas kunskaps- och kompetensutveckling. 
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All kompetensutveckling inom Länsförsäkringar Fond styrs av det enskilda behov som de 
anställda har och på så sätt får de anställda den kompetens de behöver. På SEB görs en 
mätning av kompetensgapet, vilken beaktas vid granskning av hur de skall kunna förbättra 
företagets totala kompetens. Skanse betonar vidare att det är viktigare att mäta 
kompetensgapet än att mäta till exempel antal utbildningsdagar per år. Genom att rikta in sig 
på kompetensgapet ökar möjligheterna för att rätt utbildnings- och kompetenshöjande 
verksamhet når rätt anställd. Företaget undviker på så sätt att resurser används där det inte 
behövs. 
 
Vi anser att Dolphin har lättare för att mäta och styra den anställdes behov av kompletterande 
utbildning än att mäta det kompetensgap som finns i företaget. Genom att mata in data i 
styrsystemet om den anställdes utbildningsnivå kan företaget snabbt få en överblick av 
utbildningsbehovet. Det är dock svårare för Dolphin att mäta och jämföra det kompetensgap 
som finns i företaget. Vi håller dock med Skanse om att det är mer intressant att mäta 
kompetensgapet än att mäta och styra den anställdes enskilda behov. Detta på grund av att om 
företaget mäter kompetensgapet skulle företaget på ett bättre sätt kunna jämna ut 
kompetensnivån i företaget och på så sätt skulle den anställdes mervärde kunna öka. När den 
anställde känner sig delaktig i hela företagets uppbyggnad och förändring anser vi att en god 
grund för mervärde skapas.  
 
Styrsystemet måste vara uppbyggt och konstruerat på ett sådant sätt att det inbjuder den 
anställde till att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Det handlar om att systemet bör 
främja en positiv attityd hos den anställde till att dela med sig till övriga inom organisationen. 
Det skall skapa en grund för kommunikation mellan de anställda och möjliggöra utbyte av 
erfarenheter. Den tredje faktorn som Dolphin bör förstärka är den anställdes intellektuella 
vighet. Med intellektuell vighet menas att den anställde måste ha förmågan att tillämpa sin 
kunskap i många olika situationer, att kunna ta till sig nyheter och värdefull information samt 
att ha förmågan att vidarebefordra nya erfarenheter och idéer. Dolphin måste kunna 
sammanlänka liknande faktorer av information och vara anpassningsbart efter rådande 
omständigheter. Den anställde måste kunna få tillgång till all information och kunskap för att 
på så sätt kunna omvandla denna från ett sammanhang till ett annat.  

6.3.2 Yttre värden 

Det som dagens styrsystem ofta är mycket användbara och bra på är att mäta och klargöra 
nästa steg i Hartmans värdelära. Det gäller då att undersöka och mäta om några förändringar 
har skett i de yttre värdena, vilka handlar om mer praktiska och funktionella värden. Har de 
förändringarna som har skett i den anställdes inre värden gjort att dennes effektivitet och 
produktivitet har ökat? Företaget kan använda sig av olika nyckeltal för att mäta detta och 
dagens styrsystem är ofta bra på att ta fram sådana siffror. Nästa steg blir då att analysera 
dessa siffror och få ut informationen i företaget. Företaget måste även kunna vidta åtgärder 
och skapa program för att på olika sätt öka både de inre respektive de yttre värdena. Hur detta 
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skall gå till är beroende av situationen och det finns inga klara svar på hur företaget bör lösa 
de problem som kan uppstå. 
 
Skanse anser att på affärsområdet NRPB i SEB är mervärde för de anställda att de vet sina 
mål och att dessa följs upp på ett bra sätt. Det är viktigt att de anställda når sina mål och att 
det sker en tydlig återkoppling till hur de anställda har agerat för att nå dessa mål. Mervärde 
för de anställda är att de har klara mål att arbeta efter och därmed underlättas även deras 
arbete, anser Skanse. SEB arbetar även mycket med företagskultur och värderingar. Företaget 
har fyra fastställda värderingar som de anställda bör följa och en av dessa är professionalism. 
Vilken innebörd som ligger i begreppet professionalism skiljer sig dock beroende på vilken 
arbetsnivå de anställda befinner sig på i företaget. En stark företagskultur och tydliga 
värderingar ökar mervärdet för de anställda. 
 
Vi anser att SEB är mer fokuserade på de yttre värdena än de inre värdena. Jämför vi SEB 
med Länsförsäkringar Fond ser vi en tydlig skiljelinje. SEB fokuserar på en stark 
företagskultur och tydliga värderingar medan Länsförsäkringar Fond fokuserar mer på att den 
anställde skall förstå sin roll i företaget, det vill säga ett tydligare individfokus. Därav anser vi 
att våra fallföretag betraktar vad som är mervärde för de anställda på olika sätt men att 
Dolphin kan bistå som hjälpmedel i båda fallen.  
 
En annan viktig faktor för att företaget skall kunna öka mervärdet för den anställde är att det 
måste kunna binda individuell kunskap, kompetens och skicklighet i företaget så att alla 
anställda får tillgång till den. Humankapitalet måste omvandlas till strukturkapital. 
Styrverktygets uppgift måste därför bli att kunna fokusera, koordinera och integrera de 
anställdas initiativ och förmågor till något som är värdeskapande för de andra anställda. Det 
gäller att minska de kunskapsluckor som kan uppstå då vissa nyckelpersoner slutar i företaget. 
Hur kan då detta gå till? Vi har i teorikapitlet visat på en modell som är möjlig, se figur 5:1, 
och våra fallföretag använder Dolphin ungefär på liknade sätt när det gäller 
kunskapsspridning. Organisatorisk kompetens skapas genom att den anställdes färdigheter, 
kunskap och beteenden binds i företaget genom olika processer, roller och strukturer.  
 
Gottfridsdotter Nilsson anser att en av starkaste fördelarna med Dolphin är att det är 
webbaserat och när någon lägger in information i systemet är det direkt tillgängligt för alla 
andra inom företaget. Genom att Dolphin används för målstyrning och uppföljning hjälper det 
företaget att sprida information till de anställda. Målstyrning och snabb informationsspridning 
skall skapa ett ökat engagemang hos de anställda och på så sätt öka deras mervärde, förklarar 
Gottfridsdotter Nilsson. Vidare anser Gottfridsdotter Nilsson att Dolphin skall hjälpa företaget 
och de anställda att bli medvetna om sina egna roller och att fler och fler skall få tillgång till 
mer information. 
 
Maud Skanse anser att Dolphin skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som något 
styrverktyg. Dolphin är fördelaktigt ur den synvinkeln att det skapar strukturerad och 
överskådlig information på ett och samma ställe. Därför behöver de anställda inte lägga ner 
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mycket tid och resurser på att spåra information som de är i behov av, under förutsättning att 
informationen finns inlagd i Dolphin. Skanse liknar Dolphin vid en informationsportal där de 
anställda har tillgång till företagets samlade informationsmassa. Hon betonar dock att NRPB 
inom SEB inte nyttjar Dolphins potential fullt ut eftersom många anser att det är ett merarbete 
att lägga in information i Dolphin.  
 
Som kunskapsspridare och informationscentral kan Dolphin fungera bra. Detta gör att den 
anställde lätt kan finna rätt sorts kunskap inom rimlig tid och behöver därmed inte lägga ner 
alltför stora resurser i sitt letande. Att samla gemensam kunskap och kompetens är en viktig 
faktor för att öka den anställdes mervärde. Den anställde slipper leta och jaga efter individer 
på företaget med unik kunskap eller kompetens.  
 
Ett styrsystem bör även ha förmågan att visa den anställdes individuella förmåga och 
motivation. Ett användningsområde kan vara att mata styrsystemet med information och data 
om den anställde och att systemet sedan matchar detta mot de uppgifter som denne har. 
Systemet kan då visa på om den anställde utför rätt sorts uppgifter i jämförelse med sin 
kompetens och skicklighet. Styrsystemet kan och skall även fungera som ett hjälpmedel för 
företagets ledning. Ledarskap handlar i slutändan om att producera resultat och ett styrsystem 
kan vara en bra start för uppföljning av individers handlande. Det kan hjälpa ledningen att 
bättre styra och följa upp de handlingar som ledde till ett visst resultat och på så sätt vidta 
korrekta åtgärder när de har upptäckt fel och brister. 
 
Många uppgifter handlar om att den anställde startar vid punkt A och skall ha kommit fram 
till ett resultat vid punkt B. I Länsförsäkringar Fond är det upp till den anställde att själv tar 
sig fram till punkt B och företaget premierar ett självständigt arbete. Företagets uppgift är 
istället att stödja processen hur den anställde tar sig till punkt B och utvärdera och följa upp 
de handlingar som den anställde vidtog. Detta är, enligt Gottfridsdotter Nilsson, vad ledarskap 
handlar om, det vill säga ett stödjande ledarskap vid målstyrning istället för ett styrande 
ledarskap. I och med att den anställde får ta egna initiativ och använda sin kreativa förmåga 
genereras mervärde. För att ytterligare öka mervärdet hos de anställda används hälso- och 
arbetsprofilsundersökningar, individuella mål- och utvecklingsplaner samt ett index som 
kartlägger hur nöjda medarbetarna är. 

6.3.3 Ekonomiska värden 

Dolphin kan även hjälpa företaget att mäta och undersöka nästa steg i Hartmans värdemodell, 
vilket handlar om de ekonomiska värdena. Dessa värden kan företaget mäta i absoluta tal och 
det är även ganska enkelt för företaget att styra och analysera dessa värden då det handlar om 
ekonomiska faktorer. Det handlar inte om sociala eller psykologiska faktorer utan det handlar 
om de förändringar som har skett i de inre och yttre värdena och vilka förändringar de har 
skapat i ekonomiska termer. Den är dock inte desto mindre viktig för det. I den 
undersökningen som gjordes i USA år 2001 visades att lön och förmåner spelade en viktig 
roll för att den anställde skulle känna att denne hade en god relation med företaget. En god 
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relation med företaget gör att den anställde känner sig uppskattad och därmed har företaget 
lyckats skapa en faktor som ökar mervärdet för den anställde. Utifrån våra intervjuer anser vi 
att Dolphin kan skapa goda förutsättningar för att företaget skall lyckas med sin 
kompensations- och belöningsstrategi. Systemet tillåter att det matas in data och information 
som sedan hela företaget får och kan ta del av. I en annan undersökning som gjordes i USA år 
2002 framkom det att många anställda är minst lika intresserade av varför de får den 
kompensation de får som i hur mycket de får i kompensation och belöning. För att öka 
mervärdet hos den anställde bör företaget därför ha en öppen dialog med denne och tydligt 
klargöra vilken strategi företaget har vad gäller kompensation och belöningar. Ett styrsystem 
som Dolphin kan göra detta möjligt på grund av den funktionalitet som finns inbyggd i 
systemet.  
 
Inom Länsförsäkringar Fond finns mål som är bonusrelaterade men dessa är ännu inte 
kopplade till Dolphin. Denna koppling skulle Gottfridsdotter Nilsson gärna se i framtiden. 
Bonusen grundar sig på företagsövergripande mål, avdelningsmål samt två stycken 
individuella parametrar. Genom individbaserade program i Dolphin kan ett ekonomiskt 
belöningssystem kopplas till styrverktyget och därmed kan det ekonomiska mervärdet öka för 
den anställde. 
 
Mervärde för den anställde innebär att denne får rätt kompensation och belöning för utfört 
arbete. Här kan Dolphin vara till god hjälp. Företaget kan mata in data och information bland 
annat om den anställdes anställningstid, utbildningsnivå, ålder, individuella mål och på så sätt 
skapa sig en god bild av den anställdes potential och kompetens. Detta kan företaget sedan 
använda för att ge den anställde rätt kompensation och belöning utefter individuella 
förutsättningar och ambitioner. 
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7 Slutsats 

 detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kunnat dra av vår undersökning och våra 

analyser. Vi presenterar dessutom förslag på områden som vi anser vara relevanta för 

fortsatta studier. 
 
I denna uppsats har vi undersökt och analyserat om styrning av intellektuellt kapital med 
styrverktyget Dolphin kan skapa mervärde för företagets anställda. Studien baseras på en 
teoretisk diskussion med hjälp av utvald litteratur och artiklar från olika tidskrifter. Vår analys 
baseras på djupintervjuer med två företag. Genom att jämföra de diskussioner vi för kring 
teorin om styrning av intellektuellt kapital och mervärde med resultatet från våra intervjuer 
har vi gjort en analys av styrning av intellektuellt kapital och om detta kan skapa mervärde för 
de anställda. Vi har även analyserat om styrning av intellektuellt kapital med styrverktyget 
Dolphin kan skapa mervärde för de anställda i våra fallföretag Länsförsäkringar Fond och 
SEB.  
 
Vår slutsats är att styrning av intellektuellt kapital skapar ett mervärde för företagets anställda. 
Det behöver dock nödvändigtvis inte ske med styrverktyget Dolphin. Att styra, 
uppmärksamma och synliggöra det intellektuella kapitalet anser vi kan skapa mervärde för 
företagets medarbetare. Följden av att företaget uppmärksammar icke-finansiella värden och 
därmed försöker mäta och styra dessa gör att de anställda vet att deras kunskap värdesätts och 
successivt värderas. På så sätt känner de en ökad tillfredsställelse genom att deras kompetens, 
kunskap och skicklighet används och värdesätts. När företaget fokuserar på att förändra och 
utveckla de inre värdena hos de anställda läggs en bra grund för att öka deras mervärde. En 
positiv utveckling av en människas kunskaper, insikter, attityder och färdigheter gör att denne 
känner en ökad tillfredsställelse både i det privata och i det yrkesmässiga livet, vilket leder till 
ett mervärde för dem. Genom att försöka mäta, styra och utveckla de inre värdena hos de 
anställda kan också de anställdas effektivitet och produktivitet öka. Det kan även innebära att 
företaget ger den anställde olika former av psykologiska och sociala stimuli, däribland 
befordringsmöjligheter, ökat ansvar eller mer självständigt arbete. Företaget har då påverkat 
de yttre värdena positivt hos de anställda och på så sätt bidragit till ett ökat mervärde. 
Sammantaget bör förändringarna i de inre och yttre värdena även skapa förändringar i de 
anställdas ekonomiska värden. Detta kan innebära ekonomisk kompensation i form av högre 
lön, bonus eller förmåner. Samtidigt måste företaget vara medvetet om att personlig 
utveckling sker olika hos olika personer. Därför kan individanpassade utvecklingsprogram 
vara en god idé. Till sin hjälp för att strukturera och använda ett individuellt 
utvecklingsprogram kan företaget använda ett styrverktyg som Dolphin. Vi måste dock 
poängtera att Dolphin inte har några unika egenskaper som gör styrverktyget enastående. Det 
viktiga är att företaget uppmärksammar det intellektuella kapitalet och försöker få 
medarbetarna medvetna om betydelsen av det intellektuella kapitalet. Förutom styrverktyget 

I 
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Dolphin kan detta ske med andra former av styrverktyg, intranät eller någon annan 
informationsportal där de anställda kan utbyta kunskap med varandra. Därför anser vi att 
Dolphin är ett styrverktyg som kan tydliggöra intellektuellt kapital och därmed skapa ett 
mervärde för den anställde. 
 
I denna uppsats har vi även granskat hur våra fallföretag Länsförsäkringar Fond och SEB 
använder styrverktyget Dolphin för att styra intellektuellt kapital. Länsförsäkringar Fond har 
kommit långt i sitt arbete med Dolphin och nyttjar en större del av styrverktygets potential, 
även om det fortfarande finns möjligheter i systemet som Länsförsäkringar Fond inte har 
utnyttjat. Inom Länsförsäkringar Fond används ett kompletterande styrverktyg till Dolphin, 
vilket benämns Win-Cat. Detta är ett kompetensinventeringsverktyg som har till syfte att 
granska var kompetensgapet finns i företaget och hur företaget kan höja sin generella 
kompetens. Tillsammans med Dolphin är dessa viktiga verktyg för att styra och 
uppmärksamma det intellektuella kapitalet. I SEB använder de inte Dolphin på samma sätt 
som i Länsförsäkringar Fond. Dolphin används i SEB mer som en informationsportal än som 
ett verktyg för att styra intellektuellt kapital. Dolphin används indirekt för att styra och 
utveckla det intellektuella kapitalet och SEB har flera verktyg för att lyckas med detta. Bland 
annat använder de ett verktyg som benämns PULS, som är ett personalindex. PULS används 
tillsammans med Dolphin för att styra och utveckla det intellektuella kapitalet. Vi har även 
funnit en relevant skillnad i hur och vilka visioner fallföretagen har med styrningen av 
intellektuellt kapital. SEB betonar arbetet med gemensamma värderingar och en tydlig 
företagskultur medan Länsförsäkringar Fond arbetar mer med att se individens roll i företaget 
och med målstyrning. Detta innebär att Dolphin inte används på samma sätt för att styra 
intellektuellt kapital och därför ger det olika resultat i olika företag. 
 
Skapar styrningen av det intellektuella kapitalet i Länsförsäkringar Fond och SEB ett 
mervärde för de anställda? Vi är av den uppfattningen att styrning av intellektuellt kapital 
skapar ett mervärde för företagets anställda. Vi är medvetna om att styrningen i våra 
fallföretag skiljer sig åt men att mätningen och styrningen av det intellektuella kapitalet bidrar 
till att de anställdas kunskap och kompetens värdesätts, värderas och nyttjas. Hur företagen 
väljer att styra sitt intellektuella kapital har vi sett skiljer sig åt. Hur företagen väljer att styra 
och mäta det är beroende av företagsspecifika faktorer och förutsättningar. Det är som med 
människor, olika organisationer har olika förutsättningar, preferenser och mål. Utifrån det 
resonemang vi har fört ovan anser vi att styrningen av intellektuellt kapital ökar de anställdas 
mervärde. Genom att de anställda känner sig mer uppskattade känner de sig mer tillfreds med 
arbetet. De får ett mervärde i form av förändring och utveckling av inre, yttre och ekonomiska 
värden.  

7.1 Reflektion 

Vi har studerat Dolphin, ett IT-baserat styrverktyg, som har stora likheter med ett balanserat 
styrkort. Eftersom det grundar sig på Skandianavigatorn, vars ursprungliga idé var att 
synliggöra och styra det intellektuella kapitalet, var det intressant att se hur det fungerar i 
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andra företag. Vår praktiska undersökning i denna uppsats har varit att studera hur 
Länsförsäkringar Fond och SEB använder Dolphin. Detta med fokus på hur intellektuellt 
kapital styrs med Dolphin och om det kan skapa mervärde för företagets anställda. Våra 
studier har visat att företagen indirekt styr intellektuellt kapital med Dolphin. Dock betonas att 
Dolphin används för andra faktorer än att styra intellektuellt kapital, främst i SEB. Vår 
uppfattning är att fallföretagen inte arbetar med Dolphin enligt Skandias ursprungliga idé. Det 
fokuseras inte lika mycket på det intellektuella kapitalet. Enligt den teori kring mervärde som 
vi har funnit har vi kunnat identifiera att den styrning som görs i Länsförsäkringar Fond och 
SEB med Dolphin kan sägas ha förmågan att skapa mervärde för företagets anställda. De 
faktorer som vi har identifierat är dock sådana faktorer företag kan arbeta med på annat sätt än 
med Dolphin och skulle därmed kunna skapa mervärde för de anställda. Att företag betonar 
intellektuellt kapital och fokuserar på en styrning av det leder till att det synliggörs. Vi tror att 
ett annat styrverktyg skulle kunna fungera lika bra eller dåligt som Dolphin. Det viktiga är att 
företag som vill styra intellektuellt kapital ser till helheten i företaget och fokuserar på både 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal och arbetar med de anställda i fokus. Fördelen med 
Dolphin är att det är ett effektivt sätt att arbeta med ett webbaserat styrverktyg som alla 
anställda kan ha tillgång till. Information i verktyget synliggörs direkt då den läggs in i 
systemet och finns därför tillgänglig för alla användare i samma sekund som det matas in i 
verktyget. Styrverktyget fungerar som en informationsportal där det går snabbt att finna 
relevant kunskap eller information och på så sätt effektiviseras sökandet efter kunskap och 
kompetens inom företaget. 
 
De anställda kan ha sin egen navigator vilket kan skapa en ökad motivation till att följa de 
individuella mål som är uppsatta i systemet. Vi har inte studerat andra IT-verktyg och kan 
därför inte uttala oss om hur andra system skulle ha fungerat vid styrning av intellektuellt 
kapital. Men eftersom vi anser att egenskaper som skapar mervärde för anställda går att 
uppfylla utan Dolphin är vår åsikt att något annat styrverktyg med fokusering på styrning av 
intellektuellt kapital skulle kunna åstadkomma mervärde för de anställda. Dolphin är således 
inte unikt utan det är endast ett exempel på ett verktyg som har komponenterna som ger 
möjligheterna för att styra intellektuellt kapital. Beroende på hur företaget väljer att hantera 
dessa komponenter, utifrån företagsspecifika förutsättningar, kan mervärde skapas för de 
anställda. 
 
Det har förts en livlig diskussion kring att företag skall ta tillvara på anställdas kunskap och 
synliggöra att intellektuellt kapital skapar värde för företaget. Frågan är då om styrning av 
intellektuellt kapital kan skapa mervärde för de som har kunskapen, det vill säga de anställda, 
och inte bara företaget som helhet. Detta är en ny och intressant synvinkel inom området 
intellektuellt kapital. Vi valde i vår undersökning att se om styrning av intellektuellt kapital, 
med styrverktyget Dolphin, kan skapa mervärde för de anställda. Utifrån våra studier i våra 
fallföretag kom vi fram till att styrning av intellektuellt kapital med Dolphin skapar ett 
mervärde för de anställda. Det finns dock inga unika faktorer i Dolphin som kan generera 
mervärde. Därför har vi dragit slutsatsen att styrning av intellektuellt kapital med Dolphin har 
förmågan att skapa mervärde för de anställda men att styrning med andra styrverktyg skulle 
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kunna göra samma sak. Faktorer som företaget måste lyfta fram och försöka utveckla samt 
förändra är de anställdas inre, yttre och ekonomiska värden. 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Vi har studerat styrning av intellektuellt kapital med ett IT-baserat styrverktyg i endast två 
företag. Vi har studerat om Dolphin har förmågan att styra intellektuellt kapital så att det 
skapar mervärde för de anställa men vi har inte studerat om de anställda verkligen upplever ett 
mervärde genom styrningen. Det hade därför varit intressant att studera hur de anställda 
uppfattar styrningen med Dolphin och om de känner att det bidrar till mervärde för dem. 
Något annat som hade varit intressant att studera är hur styrning av intellektuellt kapital ser ut 
i företag som använder andra styrverktyg än Dolphin. Det hade varit intressant att jämföra 
olika styrverktyg med varandra och se om styrningen av intellektuellt kapital skiljer sig åt 
mellan verktygen. Undersökningen bör då fokusera på faktorer som kan öka mervärdet för de 
anställda. I dagsläget är det endast ett fåtal svenska företag som använder Dolphin i sin 
verksamhet men det hade varit intressant att studera fler företag som använder Dolphin för att 
verkligen kunna säkerställa vår slutsats att det inte är Dolphin som modell som skapar 
mervärde utan vad företaget väljer att styra och fokusera på.  
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Bilaga 1 
 
Inledande frågor 

• Namn 
• Befattning 
• Antal år i företaget 
• Utbildning 
• Bakgrund/tidigare yrke 
• Hur många anställda 
• Utbildningsnivå på de anställda 
• Medelålder på de anställda 
• Åldersfördelning 
• Får vi använda ditt namn som källa då vi redovisar den information Ni delgivit 

oss?  
 
Bakgrund 

• Vilket styrverktyg användes före Dolphin?  
• När började Ni använda Skandianavigatorn och tjänsten Dolphin? 
• Varför började Ni med Dolphin och vad var syftet med det? 

 
Dolphin 

• Är grundidén att använda samma nyckeltal som Skandia och att Ni sedan stoppar 
in er input i ”deras mall”? 

• Hur arbetar Ni med att utveckla och underhålla styrverktyget? 
• Vilka är involverade i processen? 
• Vilka är ansvariga/delansvariga? 
• Hur mycket resurser satsas i tid och pengar? 

 
Struktur 

• Vad är er vision med/för era anställda? 
• Vilka är era strategiska mål för de anställda? 
• Hur definierar Ni era mål för de anställda? 
• Vilka är era framgångsfaktorer för att de anställda skall bli mer effektiva, 

produktiva och kompetenta?  
• Vilka är era indikatorer och vad är det Ni mäter? 

 
Funktion 

• Hur kopplas de mått som mäts till visionen? 
• Vilken typ av mätsystem används för att mäta icke-finansiella mått? 
• Görs det något för att öka förståelsen hos medarbetarna av mätningens betydelse? 

 
Användning 

• Exemplifiera användningsområden för den information ni erhåller från Dolphin! 
• I vilka sammanhang används denna information? 
• Vem använder sig av informationen? 
• Finns det något sammanhang där informationen från Dolphin är otillräcklig? 
• Till hur stor del används informationen från Dolphin som beslutsunderlag? 
• Hur gör Ni för att öka kunskapsspridningen i företaget?  
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De övriga fokusen 

• Vad spelar det Ni mäter i finans-, kund-, process-, och förnyelsefokus för roll 
för humanfokus och för de anställda? 

 
Humanfokus 

• Hur styr Ni ert humankapital? Använder Ni Dolphin till hjälp? 
• Hur omvandlar Ni humankapital till strukturkapital? Hur går Ni praktiskt 

tillväga? Kan Dolphin hjälpa er i det arbetet och i så fall hur?  
• Vilka svårigheter finns i att omvandla humankapital till strukturkapital? Hur gör 

Ni för att lösa dessa problem?  
• Mäter Ni kostnaden för kompetensutveckling/anställd? 
• Använder Ni er av nöjd anställdindex och hur ser det i så fall ut? 
• Använder Ni er av ett motivationsindex? 
• Personalomsättning 
• Genomsnittlig anställningstid  
• Antal utbildningsdagar per år 
• Antal tillsvidareanställda 
• Antal kunder/anställd 

 
Uppfattning 

• Vad är mervärde för de anställda enligt er? 
• Vad skapar mervärde för de anställda? 
• Kan ert arbete med ett styrverktyg som Dolphin hjälpa till att skapa mervärde för 

de anställda? 
• Vad anser Ni är de största fördelarna med Dolphin? 
• Vad anser Ni är de största nackdelarna med Dolphin? 
• Påverkar användandet av Dolphin de anställdas förståelse för verksamheten? 
• Påverkar användandet av Dolphin den interna och externa kommunikationen? 
• Kan Ni påvisa att medarbetarna har blivit nöjdare? 

 
 
 
 
 
 


