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Förordet
Ett värdigt sätt att arbeta med människor ökar värdet för verksamheter och dess intressenter samt visar
värderingar vi vill lämna till nästa generation.
Om innehållet och en kort läsanvisning
Jag har valt ett annorlunda sätt att presentera mina tankar i ett
medium som tillåter mig och läsaren att löpande uppdatera bildserien om värdebokslutet. Jag väljer ett öppet sätt att visa mitt
tänkesätt och hur det utvecklats under åren. Jag redogör i inledningstexten kort för ambitionerna med värdebokslutet. Först
beskrivs ekonomin med traditionella resultat- och balansräkningar. Därefter visas hur resultaträkningen kan öppnas och en
personalresultaträkning skapas med fokus på personal och bemanning, arbetskraftskostnader för både värdeskapande och
övrig tid. Allt för att öka verksamheters skaparkraft. Skaparkraft
är ett svårt ord och jag har fått hjälp av teologie doktor och präst
Ted Harris att förklara begreppets innehåll och visa hur det
hänger ihop med våra handlingar.

för detta arbete och den generositet de visat i att låna ut sina värdefulla bilder och texter. Jag hoppas att detsamma gäller när
andra vill låna våra bilder och texter och att upphovrätten respekteras. Materialet får kopieras, men ange källan. Graferna som
visar resultat- och balansräkningar har ritats med programmet
Bonanza Graf och bilderna är ritade av min mångårig vän och
professionell bildskapare Lennart Orvarsson. Den här versionen,
som vi nu lägger på nätet är första versionen som vi kallar för
Värdebokslut 1.0. Numreringen antyder att det kommer att bli
flera versioner och uppdateringar.
Skrivarbetet gjordes i Slagsta på Mälarens strand och i kulturstaden Tallinn vid kyrktornet på Pikkgatan.

I den andra delen av värdebokslutet som avser upplevelsemätningars och kulturens koppling till ekonomin visar Björn Molin
med ”Kultur och upplevelsevärden i Värdebokslutet” verktyg för
arbete med upplevelsevärden och kulturanalys. Jag har valt att
inte trötta läsaren med fler källor i den löpande texten än nödvändigt utan redovisar under lästips på sista sidan mina inspirationskällor och referenser. Bilderna som presenteras i dessa
arbeten är våra egna eller har lånats med tillstånd av kollegor.
Bildkällan anges alltid och vi tackar kollegorna för förtroendet
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Tankar med Värdebokslut
Mina tankar …
Det är värdeskapandet som bildar en sammanhållande tanke i det
jag har arbetat med under de senaste åren. Hur helheten har
vuxit och tagit form i det jag och mina kollegor kallar Värdebokslut framgår av böcker och rapporter jag skrivit. Första texten
publicerades på 1980-talet då jag disputerade i ämnet företagsekonomi. I avhandlingen studerade jag effektivitet; begreppet
följde med och har alltid funnits med i mina texter sedan första
vetenskapliga mötet. I dag förstår jag att effektivitet i en verksamhet är något mycket mer än det vi talade om för trettio år
sedan.
Jag ser värdet, värderingar och verksamheters värdegrund som
viktiga bärare av kriterier för effektivitet. Ytterst handlar effektiviteten om människans vilja att använda sin skaparkraft och
utveckla den så att förmågan och arbetet blomstrar. För det behövs allt från att ha självkännedom om egna värden till att vara
medveten om sina handlingars konsekvenser. Detsamma gäller
för verksamheter och deras värdearbete. Vad är det för något vi
skapar med allt tal om värden och värdighet? Jag vill förstå frågan, så att vi verkligen gör det vi säger till andra att vi vill göra.
Att veta, få insikter om det som ska göras och också göra det
som behövs – det är effektivt och värdigt. Vill du styra måste du
veta och i dag krävs att du också förstår hur siffrorna beter sig.
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Värdebokslut innehåller en struktur för redovisning av upplevelsevärden, så att framgångsfaktorerna och det som riskerar att
minska organisationens verkningsförmåga synliggörs tillsammans
med de ekonomiskt mätbara värdena i resultat- och balansräkningar. Dessa redovisningar kan utvecklas och jag visar hur värdeskapande tid och människors skaparkraft bättre kan synliggöras med tydligare redovisning av arbetskraftskostnader på
värdeskapande och icke värdskapande tid.
Intressenterna bedömer och speglar utöver verksamheters förmåga att skapa värde även egna värderingar och attityder mot
samarbetspartners sätt att tänka, göra och kommunicera. Därför
har verksamheter även ett ansvar för de värden som förmedlas
genom deras produkter och tjänster. Ansvaret för värden sträcker
sig till beteendet hos dem som varu- eller tjänsteutbytet sker
med. Hur hanteras värden när antalet aktörer för värdeskapande
ökar? Vad påverkar våra handlingar i den egna verksamheten och
vad måste organisationen ha beredskap att hantera på grund av
sina intressenters agerande? Många frågor väcks och svar krävs.
Min tanke med detta arbete är att synliggöra sådana handlingar
och samtidigheter som förklarar det ekonomiska resultatets utveckling. Jag vill med Värdebokslutet öka verksamheters insikter
om sina styrkor och svagheter och på det sätt öka förmågan att
styra rätt.
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Värdebokslut
Vill Du styra måste du veta och förstå siffrornas budskap

Ekonomiskt mätbara värden i det traditionella
ekonomiska bokslutet.
+

Upplevelsevärden och attityder som förklarar framgångsfaktorer, innovationsförmåga och beteenden i
organisationen och kundrelationer samt visar orsak
och verkan bakom de ekonomiska mätvärdena.
+

Verksamhetskultur och inriktning som tolkas i

gemensamma bilder, vilka förstärker det språk som
används för att kommunicera värderingar samt initiera
och verkställa värdeskapande handlingar.
______________________________________________
= Värdebokslut (ett trefaldigt bokslut med EUVvärden i ett och samma bokslut).
Värdebokslut – inte bara räkna utan också förstå siffornas
och upplevelsernas budskap.
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Om värdebokslutets innehåll
Värdebokslut är en övergripande benämning och avser en mängd
teorier, metoder och modeller som såväl företag som offentliga
verksamheter redan i dag arbetar med eller planerar att införa i
sin verksamhet. Kraven på verksamhetens genomskinlighet, god
kommunikationsförmåga och öppenhet ökar i samma takt som
tekniska innovationer erbjuds. Utöver teknik krävs mänsklig förmåga att utveckla sin egen och andras skaparkraft, vidga vyer
och se verksamheten ur olika perspektiv samtidigt som tids- och
värdemässig överensstämmelse blir allt viktigare. Det man gör
ska stämma överens med det man säger och visar upp.
Värdebokslutet är ett konceptuellt arbetssätt, ett förslag till en
arbetsmodell. Med den kan man visa hur verksamhetens kvantitativa med penningmått mätta informationsflöden och de kvalitativa med upplevelser, attityder och ord redovisade händelserna
bidrar till att skapa verksamhetens resultat. Orden och siffrorna
bär i sig kunskap, för den som kan tolka budskapet, om vad som
kommer att visas senare med penningmått. Den som kan träna
sin förmåga att fånga utvecklingsriktningen, tolka orsakerna till
förändringen och handla därefter har en fördel som är svår att
överträffa.
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Värden och skaparkraften hänger ihop och
påverkar våra handlingar
Källa: Ted Harris i Skaparkraften – en källa om organisationens värden och växande (2012)

Den enskilda individens skaparkraft är grunden
för organisationens verkningskraft
Den enskilda individens skaparkraft och hennes föreställningar om
verkligheten påverkar handlingar och skapar det resultat som vi
mäter med penningmått och beskriver med upplevelser.

Vardagens konkreta sammanhang och styrkan i organisationens
verkningskraft, och hur den används, beror mycket på hur vi
bygger de värden och villkor som behövs för att människor och
organisationer ska växa och utvecklas. Hushållning med våra
egna och andras resurser är en förutsättning, en gemensam
värdegrund, eftersom vi är och skapar varandras arbetsmiljöer
och villkor för växande.

Föreställningar om hur människan ska leva är objektiva och subjektiva föreställningar om tillvarons struktur och vår funktion i den.
På samma sätt har organisationer föreställningar om sig själv, sin
funktion och uppdrag vilka kommuniceras med visioner och
verksamhetsidéer. Organisationer har också en självbild.
Värden, värderingar, teknik och vetenskap bildar tillsammans
aktiviteter som verkar och styr verksamheters resurser och
skaparkraften att handla.
Handlingar styrs av våra föreställningar och de synliggörs i vardagens konkreta beslutssituationer, i sättet att lösa problem, i förmågan att utveckla verksamheten. Handlingarna visar organisationens kollektiva värden och värderingar bl.a. i den kulturen
som råder på arbetsplatsen. Värden, värderingar och människors
värdighet prövas genom konkreta handlingar.
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Triangulering för att balansera marknadskrafter och
humanism
Varför är triangulering så viktigt just nu?
Med triangulering, att se verksamheten ur flera perspektiv, utvecklas organisationens förmåga att se sina framgångsfaktorer
och risker ur flera perspektiv. Jag tror att en del av nyttan i att se
verksamheten ur flera än ett perspektiv finns just i det att vi med
hjälp av triangulering kan skapa samtidigheter som balanserar
olika krafters påverkan i en verksamhet. Vi kan både förbättra
förutsättningar att skapa värde och minska negativa marknadskrafters inverkan. Marknadskrafters hårdhet kan balanseras med
humanistiska krafter som skapas med hjälp av verksamheters
värdegrund. Värdegrund är en bas som ska ge skydd för marknadskrafternas negativa effekter. Konkret uttrycks det i t.ex.
avståndstagande av ovärdiga handlingar och värderingar som
skadar de svagaste i samhället eller miljön.
Vi lever i en tid av stora förändringar som präglas av marknadens
och ekonomins styrande kraft och okontrollerbarhet. Ibland beskrivs det som ekonomisering och kapitalisering av människors
liv. Allt räknas och värderas i pengar. Marknadskrafterna är okontrollerbara och nu är det inte fjärilens vingslag i djungeln som
drar i gång stora förändringar hos oss utan skandaler och misshushållning av resurser på andra sidan jordklotet. Någon lär ha
sagt att morgondagens företag har miljoner ögon. Därför har
inte verksamheter heller råd att låta sig styras och ledas som om
inte värden som förmedlar deras visioner och gemensamma vär2012-05-13

den inte påverkade resultatet. Den som vill styra och påverka
handlingar tränar och utvecklar förmågan att förstå siffrornas
beteende och informationen som de bär i sig. Vad är de verkliga
orsakerna till att styrtalen utvecklas positivt eller negativt och
vilka konsekvenser ger det på kort och lång sikt, är exempel på
frågor som alltid ställs i ekonomiska analyser. I dag är frågorna
om värden, värderingar och värdegrund viktigare än någonsin.
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Från BR och RR till PRR
Var finns personalen i den traditionella
ekonomiska redovisningen?
Resultat- och balansräkningar i ett varuproducerande tillverkningsföretag och i ett tjänsteproducerande företag redovisas
efter samma redovisningsprinciper, men innehållet i redovisningen skiljer dem åt. I det här exemplet redogörs för resultaträkningar i tjänsteproducerande kommunal verksamhet.

bolag eller av skattefinansierad verksamhet, så avser de något
som skapar värde för kunden eller brukaren mätt med penningmått. Huruvida mottagaren är nöjd eller upplever sig ha fått ett
högt värde berättar siffrorna inget om.

Balansräkningar berörs inte alls. Kännetecknande för balansräkningar i offentliga och privata arbetskraftsintensiva tjänsteoch serviceföretag är att de är på tillgångssidan mindre kapitaltunga. De saknar stora tillgångsposter för maskinella anläggningstillgångar, varulager och materialförråd och är av den
orsaken mindre intressanta i följande analys där organisationen
och dess kapacitet och skaparkraft att producera högt värde för
sina kunder och brukare är huvudämnet.
Arbetskraftskostnaders andel av de totala kostnaderna framgår
inte av de traditionella balans- och resultaträkningarna.
Personalen är inte en tillgång som arbetsgivaren äger och därför
ska den inte heller redovisas i balansräkningen utan i resultaträkningens kostnadssida. På intäktssidan redovisas intäkterna och
oavsett om de består av tjänste- eller serviceförsäljning i privata
2012-05-13
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Ekonomi och vägen från traditionell
resultaträkning till personalresultaträkning
Resultaträkningen visar inget om personal
Allt tal om den viktiga och värdefulla resursen som personalen
utgör verkar vara bortblåst när man läser företagens årsredovisningar samt kommuners och statliga myndigheters verksamhetsberättelser. Personalen, och inte heller arbetskraftskostnaderna,
går inte att hitta med en egen rubrik på resultaträkningens kostnadssida. De ingår i den stora massan verksamhetens kostnader
eller i drift- eller produktionskostnader. Uppgifterna om personal finns men skrivs som noter i verksamhetsberättelser. Därför
ser de flesta tjänsteproducerande verksamheters resultaträkning
ut på samma sätt som på den högra bilden.
Oavsett om verksamhetens intäkter skapas genom försäljning av
produkter och tjänster eller service som finansieras med skattemedel är en värdestyrd produktion alltid beroende av människors motivation, lojalitet, engagemang och viljan att använda
skaparkraften på just den valda arbetsplatsen. Hur verksamheter
leds och hur de lyckas bli framgångsrika och innovativa framgår
av organisationers rykte. Gott rykte skapar trovärdighet hos intressenter och bidrar till bättre lönsamhet, fastställs i aktuell forskning. Rykte är ett exempel på det osynliga som antingen skapar
krafter som driver upp intäkter eller ökar kostnader som synliggörs med penningmått långt senare.
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Arbetskraftskostnader i resultaträkning
Vad består den största kostnadsposten i
resultaträkningen av?
Den största kostnadsposten i resultaträkningen, arbetskraftskostnaderna 1 757 mnkr, kan analyseras så att dess lönearter
framgår av redovisningen. Avser kostnaderna enbart löner eller
finns det något annat som orsakas av bemanning och sättet att
organisera arbetet?
Redovisningen är gjord så att det går att se anledningarna till
lönebetalningen i vänstra bilden, som följer samma T-kontostruktur som de tidigare redovisade resultaträkningarna. Av
bilden framgår fördelningen av lönekostnader och sociala utgifter efter tidsanvändningen.
Det väcker frågan om vad t.ex. lagstadgade ledigheter, övrig
frånvaro och sjukfrånvaro kostar för arbetsgivaren i kvarvarande
lönekostnader som inte försvinner, utan kvarstår under frånvaron. Samtidigt ökar ersättares löner den totala arbetskraftskostnaden (personalkostnaden) i och med att kostnader för
timlöner, fyllnadstid och övertid ökar.

2012-05-13
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Personalresultaträkning och arbetskraftskostnader
redovisade efter tidsanvändning
Analys av arbetskraftskostnader och
tidsanvändning hör ihop
Arbetskraftskostnaderna i resultaträkningen avser kostnader för
arbetad tid och frånvarokostnader på grund av sjukfrånvaro,
semester, lagstadgade ledigheter och övrig frånvaro. Av bilden
framgår hur stor andel sjukfrånvarokostnaderna är av de totala
arbetskraftskostnaderna. Någon kanske invänder att det är en
mindre del av den totala kostnadsmassan och att det inte finns
någon större ekonomisk vinst att hämta i ökade satsningar i
personalens hälsa eller arbetsmiljö. Då har man inte sett att
fyllnads- eller mertid och övertid tillkommer och att stort antal
timavlönade behövs för att ersätta de frånvarande. Utöver sjukfrånvaro orsakar lagstadgade ledigheter och övrig frånvaro oplanerad frånvaro som ersätts med vikarier och timavlönad personal. Ersättningar för jourtid och obekväm arbetstid tillkommer.
En samtidig analys av arbetskraftskostnaders struktur och tidsanvändning hjälper verksamhetsansvariga att bemanna rätt och försäkra sig om att det finns tillräckligt tid för värdeskapande arbete.
Svenska arbetslivsforskare har under åren påmint om vikten av
att satsa på organisationens skaparkraft.
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Personalresultaträkning
och arbetskraftskostnader för
arbetad tid och frånvaro, kr/tim
Arbetskraftskostnader inkl. sociala avgifter
redovisat i kronor per timme
För att säkerställa att alla ska kunna delta i dialogen och förstå
siffrornas betydelse kan informationen göras mer tillgänglig. Här
har arbetskraftskostnaderna redovisats som timkostnader för att
ge begripliga mått för diskussionen om bemanningen på arbetsplatsen. Det väcker frågor om vad en arbetad timme kostar om
den görs av tillsvidareanställd personal, vikarier, timavlönade eller
som fyllnads- och övertid. På samma sätt är det viktigt att se de
arbetskraftskostnader som uppkommer på grund av frånvaron.
Månadslön är lön för tillsvidareanställd personal.
Fyllnadstid (eller mertid) är tid som arbetas utöver den ordinarie arbetstiden.
Övertid kan vara enkel övertid eller kvalificerad övertid med dubbelt så hög
ersättning som för normal arbetstid.
Under korttidssjukfrånvaron, arbetsgivarperioden, kvarstår vissa lönekostnader som t.ex. sjuklön, semesterersättning samt sociala avgifter på dem.
Under långtidssjukfrånvaron har arbetsgivaren kostnader för semesterlöner
under 180 kalenderdagar.
Under lagstadgade ledigheter kvarstår vissa lönekostnader på grund av semester.
Övrig frånvaro kan vara betald eller obetald frånvaro. Ofta är det frågan om
obetald frånvaro vilket också bekräftas av den låga timkostnaden.
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Vad kostar värdeskapande tid?
Öppna personalkostnaderna och se vad de består
av!
I detta exempel som har hämtats från kommunal verksamhet
visas vad personalkostnaderna innehåller. För att kunna fördela
personalkostnaderna till värdeskapande tid, semivärdeskapande
tid och ej värdeskapande tid behövs en tidredovisning som i timmar visar andelen arbetad tid och frånvaro. För indelning till värdeskapande tid behövs kartläggning av vad arbetstiden används
till.
De i tidigare resultaträkningar redovisade personalkostnaderna
på 1 757 mnkr består av tid som används för direkt värdeskapande arbete, kostnaden är 500 mnkr. Kostnaden för semivärdeskapande arbete allt från onödiga och ej värdehöjande rutiner
och fel arbetssätt utgör 515 mnkr, i stort lika mycket som det arbete som ger värde för kunden. Ej värdeskapande tid och dess
kostnad består av t.ex. frånvaro, väntetider, ogjort och omgjort
arbete, fel, krångel och strul för 506 mnkr. Kostnaden för semester utgör 236 mnkr och särredovisas på bilden.
Det nya sättet att analysera personalkostnaderna med värdeskapande tid som bas visar tydligt förbättrings- och utvecklingspotentialen i en verksamhet.
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Nulägesanalysen börjar här med frågan om
beslutsunderlagets kvalitet. Vad vill du styra
och hur?
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Personalbild – anställningsformer,
sysselsättning och personalrörlighet
Betydelsebärande information om personalen i en
samlingsbild
Personalbilden utgör grunden för all redovisning av personal och
visar organisationens sätt att bemanna arbetet. Bilden behövs för
att vi ska se med vilken personalsammansättning, rörlighet, kompetens, bemanning och arbetskraftskostnad organisationen uppnår sina verksamhetsmål och skapar värde i relationer med intressenter.
Syftet med personalredovisning är att få fram underlag för vidare
analyser av verksamheten. Med personalredovisningen visas en
helhetsbild av den arbetskraft vars resultat mäts med finansiella
och operativa styrtal. Hur stora och vilka kvalifikationer den värdeskapande personalen har synliggörs i redovisningen.
Redovisningens syfte är ett ge redskap som används för att följa
upp hur överenskomna mål uppnås. Personalredovisning är lika
mycket framtagning av siffror och mätning som analys av och
dialog om siffrornas användning. Ekonomers, personaladministratörers, fackets, företagshälsovårdens och verksamhetsansvarigas samarbete i personalfrågor är nödvändigt för värdearbetets
innehåll. Samarbetet behövs också för att upprätthålla ett gemensamt administrativt språk och enhetliga begrepp för de uppgifter
som ingår i redovisningen. Personalredovisningens nytta är mycket marginell om inte de som är föremål för redovisningen förstår hur de har mätts, varför och i vilket syfte.
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Personalbild – åldersfördelning,
pensionsavgångar och tidsanvändning
Betydelsebärande information om personalen i en
samlingsbild
Bilderna som visar åldersfördelningen är viktiga för att vi ska
kunna se skillnader eller likheter i tillsvidare- och visstidsanställdas samt timavlönades anställningsförhållanden. Ofta visar
det sig att tillsvidareanställda är något äldre än visstidsanställda
och timavlönade. Timavlönade är ofta ungdomar som anställs på
korta vikariat, dvs. ”rings in” när det behövs förstärkning av befintlig bemanning. Sättet att bemanna arbetet med olika anställningsformer är en värderingsfråga som för verksamhetens trovärdighet ska ska stå i linje med dess värdegrund.

I takt med ökningen av antalet äldre i arbetskraften uppkommer
behovet att redovisa kommande pensionsavgångar. En enkel
sammanställning av kommande pensionsavgångar kan kompletteras med det verkliga utfallet. När mera än en tredjedel av arbetsstyrkan lämnar arbetet i förtid och på grund av förtidspensioner
kan det medföra en risk för verksamhetens framtida bemanning.
Ett stort antal ungdomar i timavlönade arbeten är inte enbart en
ekonomisk fråga utan i högsta grad en fråga om värderingar.
2012-05-13

Värdebokslut 1:0 Värdeskapande tid,
personal och ekonomi

15

Tidsanvändning och anställningsform
- ett exempel från äldreomsorgen 2012
Tidredovisningen används för många syften
Tidredovisningen visar hur organisationen använder sina resurser
på bästa sätt. Uppgifterna om arbetad tid, frånvaro och värdeskapande tid är basuppgifter som gör det möjligt att ta fram
andra styrtal. Verksamhetens operativa styrtal, produktivitet,
effektvitet och kvalitet, påverkas av tidsanvändningen. Effektivitet mäts med olika kriterier och tidsanvändning är ett av de
mest använda måtten. Arbetad tid och frånvaro varierar starkt
beroende på vald anställningsform. Låg andel arbetad tid påverkar dessa styrtal negativt.
Statistik om tidsanvändning för tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade visar att högst andel arbetad tid har
timavlönade och visstidsanställda. Tillsvidareanställdas frånvaro
är 36 procent av ordinarie arbetstid och arbetad tid 64 procent.
Sjukfrånvaron och lagstadgade ledigheter är 13 respektive 9 procent av ordinarie arbetstid. För att få bemanningen att fungera
behövs vikarier som frånvaroersättare. Ändå upplever personalen att de är underbemannade och tiden inte räcker till det
arbete man vill göra. Frågan om tidsbristen är en ekonomi- eller
värderingsfråga väcks och prioriteringar om brukarnyttan ställs
mot kravet på budgetdisciplin.
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Värdeskapande tid och dess fördelning
Tidseffektivitet och dess mått
Uppgifter om med vilken ordinarie arbetstid, frånvaro, arbetad
tid och värdeskapande tid ett visst arbete genomförs finns i alla
verksamheter oavsett om det är frågan om tjänster, service eller
varuproduktion. Informationen behövs för att kunna bemanna
arbetet rätt men också för att kunna beräkna arbetskraftskostnadernas andel i varans eller tjänstens pris. Prissättningen av varor
och tjänster påverkas av tidsanvändningen och därför är det viktigt att följa utvecklingen. Hög frånvaro medför alltid många vikarier vilket ökar arbetskraftskostnaderna. Hur kvaliteten i tjänster och service kan upprätthållas med många vikarier är en strategifråga som prövar värdegrunden. Målet är att bemanningen dimensioneras så att verksamheten presterar hög andel värdeskapande tid och stor kund- eller brukarnytta. Hur dessa målsättningar nås ska följas upp och visas för att se om verksamheten
lever upp till löftet om värde för kunden och god service.
Bilden visar tidsanvändningen i en arbetsgrupp under ett kvartal.
Av den totala ordinarie arbetstiden finns efter frånvaron 72 procent kvar för värdeskapande arbete. Med övertid blir det totalt
7 635 timmar och i den nedre bilden visas per anställd hur tiden
fördelas i värdeskapande (grönt) semivärdeskapande (gult) och
icke värdeskapande tid (rött). Icke värdeskapande tid är 2 367
timmar vilket motsvarar fem personers arbetstid under ett kvartal.
Värdebokslut 1:0 Värdeskapande tid,
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Värdeskapande tid och kostnadsdrivare
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Jämförelsetal för tidsanvändning
Källa: Tidsanvändningsstatistik 2011 , AOL/Svenskt näringsliv, Hälsobokslutprojekt 2003-2011.

Näringslivet

Offentlig sektor
Kommuner
Arbetad tid i procent av
ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro
Semester
Lagstadgade ledigheter
Övrig frånvaro

Tillsvidare

anställda
70

Visstidsanställda
90

10
10
8
2

2
8
0
0

Landsting

Läkare

Sjuksköterskor

Arbetad tid i procent av

75

80

Sjukfrånvaro
Semester
Lagstadgade ledigheter

4
10
8

7
9
2

Övrig frånvaro

3

2

ordinarie arbetstid

2012-05-13

Värdebokslut 1:0 Värdeskapande tid,
personal och ekonomi

19

Vad händer när den nya generationen Y
kommer?
För den med sig en ny arbetsstil, kultur och värderingar – hänger ledningen och de
administrativa rutinerna med?

De plikttrogna jobbar och jobbar …

2012-05-13

Lagom rörlighet …
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Vad berättar personalrörligheten om
verksamhetens framtid?
Generation Y och O kommer …

2012-05-13

med hög rörlighet!
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Från individuellt lärande till organisatoriskt lärande
Kompetensutveckling pågår och
förändringsprocessen kräver både tid och engagemang för att förändra värderingar
Bildkälla: Berglund, Blomquist, 2004, Från affärskompetens till affärsutveckling i småföretag: en studie kring processerna bakom kompetensutveckling och affärsutveckling bland
småföretag i olika affärsmiljöer .
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Verksamhetsuppföljning är en läroprocess i
organisatoriskt lärande och den prövar värderingar
för att kunna aktivera handlingar

2012-05-13
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Viktiga frågor att diskutera
Jag återkommer till bildseriens början och till frågan om att våga
se för att veta. Den som vill veta söker fakta och information i
olika former för att öka sin och andras insikter om handlingar
som krävs för att förverkliga visioner, uppdrag och mål. Våga
fråga. De för stunden besvärliga och oväntade svaren kan vara
just de som bär sanningens svaga första signal. Jag redovisar kort
några exempel på frågor jag hör i verksamheter som utvecklar sin
förmåga att skapa värde för kunden på ett värdigt sätt.
•

Vad är verksamhetens största intäkts- och kostnadspost?
Vad vet vi om förhållanden som påverkar dessa poster?
Har vi tillräcklig information om vad våra intäkter består
av och hur och av vad de påverkas? Vet vi hur de styrs av
vårt eget arbete och av omvärden?

•

Vad kostar produkterna/tjänsterna som vi erbjuder kunderna? Är vår prissättning konkurrenskraftig? Vad är vår
verkliga produktionskostnad? Vet vi vad kunderna och
brukarna önskar av oss?

•

Vad har vi för ämneskompetens, ledningsförmåga och
handlingskraft i styrelsen och hos ledningen?

2012-05-13

•

På vilket sätt bidrar personalarbete, företagshälsovård,
fackligt arbete till att skapa värde för kunden eller brukaren? Vad har de för framförhållning? Var finns en helhetsbild som visar hur organisationens kapacitet används?

•

Vad gör vi när kostnaderna bara ökar och problem som vi
har inte går att lösa? Vilka principer gäller när vi ska hantera oväntade situationer och hur är handlingarna förankrade i våra värden?

•

Vem har eller var finns kunskap om hur vår verksamhet
värderas? Hos externa företagsvärderare (EDD, ekonomisk
värdering av verksamheten), hos de som värderar verksamhetens hälsa och organisationens handlingskraft (HDD,
hälsovärdering om organisationens mentala och innovativa
arbetskapacitet) eller som här i Värdebokslutet som ger
verksamheter verktyg att påbörja en egen intern analys i
syfte att visa organisationens värden, värderingar och värdegrund (VDD, value due diligence).

•

Varför gör vi inget fast vi känner till problem och vet vad
vi måste göra? Är vår verksamhetskultur tillåtande för förnyelse?
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Förslag på utvecklingsverktyg

Din plats i värdekedjan
Enkät/produktion
Enkät/tjänster och service

Kompletterande
balansräkning
KBR
Kulturkartläggning
AVK
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