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Förord  
 
  

 Kultur, upplevelsevärden och makt i Värde-

bokslutet  
 

Utvecklingen av det ekonomiskt mätbara har pågått under hela 

människans historia. Från enkel byteshandel till dagens mer 

komplicerade transaktioner. Vad man inte alltid tänker på är 

sambandet makt och ekonomi. Ekonomisk makt! Kontrollen av 

ekonomin lägger grunden för maktutövande. När man breddar 

det ekonomiska värdebegreppet att omfatta även upplevelse-

värden och kultur för att bättre spegla dagens och morgondagens 

värdeskapande processer, så påverkar det följaktligen även 

makten. Fler kan då påverka, vilket förändrar maktutövningen. 

 

Den hierarkiska strukturen är lika gammal som den mätbara 

ekonomin. Båda systemen bygger på värderingar. Platon be-

skriver i ”Staten” idealstaten som en meritokrati, där människor 

allt efter förmåga bör sköta sina olika uppgifter. De tänkande – 

filosoferna – har makten och härskar över dem som arbetar. 

 

Resonemang utvecklas sedan vidare av Harald Ofstad i boken 

”Vårt förakt för svaghet”. Han skriver i förordet att ”antisemitis-

men är inte det väsentliga i nazismen. Det väsentliga är läran om 

att den starke ska härska över den svage och att den svage är för-

aktlig emedan han låter sig behärskas”. Han pekar på förlöjligan-

det av demokrati med sin maktdelning som ett av de väsentliga-

ste elementen i den nazistiska ideologin. 

 

Verksamhetsutveckling har varit den dominerande delen av mitt 

arbetsliv. Paula och jag har länge diskuterat hur ekonomiskt 

mätbara värden kan kompletteras med verksamhetskultur och 

upplevelsevärden. Hur makten förändras, när fler blir delaktiga. 

Arbete med Värdebokslut och triangulering ökar möjligheterna 

att påverka. Såväl medarbetarnas som kundernas/brukarnas 

kunskap och värderingar blir då tydligare delar av de värde-

skapande processerna. 

 

Så funderar jag här vid Alvarkanten och hoppas, att det vi nu 

skriver om, ska påverka hur ägare, styrelser och ledningsgrupper 

arbetar och hur facket breddar sitt engagemang i medarbetarnas 

medverkan i bredare, mer långsiktigt värdeskapande    
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Värde och skaparkraft hänger ihop 

Bilden  på skaparkraften  av Ted Harris visar på vikten av att arbeta med  

såväl den objektiva verkligheten (varseblivning av ekonomiskt  mätbara  

värden och miljön) som med den subjektiva  verkligheten (upplevelsevär- 

den som bär både värden, värderingar och kultur).  Människans skapar- 

kraft  påverkas av båda verklighetsuppfattningarna. Den objektiva  verklig- 

heten och hur den är, är inte alltid densamma som den upplevda.  

    

Bilden bredvid förstärks av exemplet nedan från verkligheten.  

”Förändring är svårt – 60 procent av förändringsprojekt på företag går inte  

som det var tänkt från början.”  Det skriver datajätten IBM,  som gjort en   

internationell studie av företeelsen, där man frågat mer än 1 500 nyckelper- 

soner om deras erfarenheter. ”Det är inte tid, teknik eller pengar som  

orsakar störst problem. Det är betydligt  mjukare faktorer. Överst på listan  

står svårigheter att ändra inställning och attityd hos dem som jobbar på  

företaget, sedan följer företagskulturen och på tredje plats kommer  

underskattning  av projektets svårigheter.” Ungefär 60 procent av alla  

förändringsprojekt går fel på något sätt enligt IBM. Men vad ska man då  

göra? Överst bland framgångsfaktorerna står engagemang från den högsta  

ledningen, sedan följer engagerade medarbetare och ärlig information i rätt  

tid. Fyra företagsledare av fem i undersökningen står inför förändringar den  

närmaste tiden och har all anledning att fundera på, hur de ska bära sig åt.  
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Att lyckas med förändring är att lyckas med verksamheten. 

”Förändring har blivit normaltillståndet, skriver IBM”  

 (DN Ekonomi, den 17 oktober 2008).    



Värdebokslut 

 

Ekonomiskt mätbara värden i det traditionella 
ekonomiska bokslutet. 

                             + 

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

                              + 

Verksamhetskultur och inriktning som tolkas i ge-
mensamma bilder, vilka förstärker det språk som 
används för att kommunicera värderingar samt initiera 
och verkställa värdeskapande handlingar.  

______________________________________________ 

  

 = Värdebokslut (ett trefaldigt bokslut med EUV-   

     värden i ett och samma bokslut). 
 
Värdebokslut – inte bara räkna utan också förstå  

siffrornas och upplevelsernas betydelse vid värde-
skapande. 

Om värdebokslutets innehåll 

I Värdebokslutet visar vi på hur ekonomiskt mätbara värden 

kompletteras med upplevelsevärden och verksamhetskultur. En 

del verksamheter arbetar redan enligt idén, att utveckla verksam-

heter genom att utveckla människorna. De arbetar då med sina 

upplevelsevärden och sin kultur. Men inte alltid på ett medvetet 

och strukturerat sätt. Vi ger nu förslag på arbetssätt baserade på 

de tre värdena ekonomi, upplevelser och kultur.  
 

I mitt arbete med verksamhetsutveckling funderade jag över, hur 

medarbetarnas engagemang skulle kunna utvecklas. Utan engage-

rade medarbetare är det svårt att utveckla en verksamhet positivt. 

Verktyget Analys av Verksamhetskulturen (AVK) utvecklades då 

följt av den Kompletterande Balansräkningen (KBR) för arbete 

med upplevelsevärdena.  
 

Självklart är dessa verktyg ofullkomliga jämfört med motsvaran-

de för ekonomiskt mätbara värden. Men poängen är, att börjar 

man inte arbeta med detta bredare värdebegrepp riskeras verk-

samhetens konkurrenskraft och överlevnad. När allt större andel 

av verksamheters resurser utgörs av människor kan man inte 

fortsätta med informationssystem och arbetssätt utformade 

under industrialismen. Se därför vårt arbete som starten på ett 

utvecklingsprojekt tillsammans med andra intresserade.  
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Ledningssystem  

 

Värdeskapande genom triangulering 

När samhällen och verksamheter utvecklas från hierarkiska ar- 

betssätt mot mer demokratiska ökar kraven på engagerande in-

formation, delaktighet och att utveckla värde inte bara för ägarna 

utan även för övriga intressenter. Samtidigt måste verksamheter 

balansera sitt värdeskapande mot de krav marknaden ställer.  
 

Resultatet blir, att för en positiv verksamhetsutveckling är det 

nödvändigt att utveckla ledningssystem och ledarskap så, att de 

drar nytta av dessa krafter vid utvecklingen av de värdeskapande 

processerna. För det krävs svar på frågorna i bilden bredvid. 
 

Viktigt blir då, att se den egna verksamheten inte bara ur ett 

ledningsperspektiv utan också ur medarbetarnas och kundernas/ 

brukarnas perspektiv. De är ju medagerande vid värdeskapandet. 

Därför används i Värdebokslutet triangulering som arbetsmetod 

för informationsinsamling. När samma frågor belyses från tre 

olika perspektiv med siffror, bilder och ord, där ekonomi komp-

letteras med  upplevelser och verksamhetskultur ökas insikten 

om verksamhetens verkliga styrkor och svagheter – grunden för 

värdeskapande.  

 

Vad är triangulering? 

Triangulering är enligt metodforskarna Bryman och Bell (2005) ett 

synsätt som används vid utveckling av mått och metoder för att 

kunna sammanföra kvantitativa  med siffror och kvalitativa  med 

ord och upplevelser redovisade företeelser i en undersökning.  

I triangulering används arbetssätt som ofta ger tillgång till olika 

nivåer av verkligheten och information om hur människor skapar 

mening och värde i arbetet.  Beslutsunderlagets kvalitet kan för-

stärkas med ett triangulerande arbetssätt och mätresultatets tillför-

litlighet ökar.  

Att se verksamheten ur  

olika perspektiv synlig- 

gör, om det finns stora  

skillnader mellan olika  

intressentgruppers upp- 

levelser av verksamhetens 

styrkor och svagheter,  t.ex.  

ledning och anställda eller  

företag och dess kunder.  

Bekräftar upplevelserna  

det som siffrorna visar? 
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 Kultur och upplevelsevärden 

Kultur- och upplevelsemätningar ger viktiga signaler om 

attityder och förmågan att skapa värde för intressenterna 
 

Alla arbetar i hård konkurrens för att leverera, öka marknadsan-

delar och vara innovativa och först på marknaden med sina pro-

dukter, tjänster och sin service. Allt styrt av lönsamhet och mark-

nadskrafter, summerar den som ser verksamheten från männi-

skornas perspektiv. Allt som görs ska vara mätbart. Finns det då 

plats för humanism i verksamheters värdeskapande? Behövs 

social kompetens? Vilka blir de mänskliga reaktionerna på valda 

sätt att arbeta och utvärdera? ”Vi vet vad saker kostar men har 

ingen idé om, vad de är värda. Vi frågar inte längre: är det bra? 

Är det rätt? Kommer det att hjälpa oss att skapa ett bättre 

samhälle?” (Fritt översatt ur Tony Judts bok ”Ill fares the land”) 
 

Ingen vet vad svaren. Därför är det viktigt att granska nuvarande 

metoders förmåga att ge tidiga signaler om, hur verksamheter 

lyckas skapa värde och nöjdhet hos sina intressenter. Attityder 

som mäts med kultur och upplevelser visar, vad människor vär-

derar genom att gilla eller ogilla. Det vi gillar eller ogillar påverkas 

av våra egna individuella värden och värderingar Attityder är 

trögrörliga och ändras inte lätt.  
 

I arbetet påverkas vi av verksamhetens värdegrund och hur vi 

kan acceptera den jämfört med våra egna värderingar. 

.  

 

Värde och värderingar berör nu människor mer än tidigare och 

orsakerna är många. En av de viktigaste är utvecklingen av sättet 

att  producera. Förr var arbetet mer styrt av  produktionsprocess-

erna med tidstyrning och kontroll av flöden. Drivkraften styrdes 

med riktningen från insats till produktionens utfall. Nu ser 

värdeskapande annorlunda ut. Producenten frågar vilket värde 

kunden/brukaren önskar och med vilken kompetens och volym 

på värdeskapande tid som arbetet ska utföras för att skapa efter-

frågat värde. Kunden är dessutom ofta medskapare vid pro-

cessen och bör inkluderas och ges plats i värdeskapandet.  
 

Värdestyrd produktion och service är därför beroende av män-

niskors motivation, lojalitet, engagemang och vilja att använda 

sin skaparkraft på den valda arbetsplatsen. Hur verksamheter 

leds och hur de lyckas bli framgångsrika och innovativa blir 

grunden för verksamheters rykte. Gott rykte skapar trovärdighet 

hos intressenter och bidrar till bättre lönsamhet enligt aktuell 

forskning. Någon lär ha sagt att morgondagens företag har 

miljoner ögon. Därför har inte verksamheter råd att fortsätta 

med t.ex. gammaldags nöjdhetsundersökningar med samma 

gamla frågor, som år efter år visar en nöjdhet som är för låg.    
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Framtidskompassen?  
Hur fungerar verksamhetens framtidskompass? 

 

Verksamheters kompass för navigering mot framtiden behöver kon-

tinuerligt uppdateras och bättre riktas mot de värden och mål, 

som organisationen avser att uppnå. I ekonomiska termer 

gestaltas de i figuren av budget (heldragen linje) och verkligt 

utfall (streckad linje). En del av förklaringen till skillnaden mellan 

budget och utfall är just oförmågan att utveckla verksamhets-

kultur och lyssna på och förstå upplevelsevärdens signaler om 

nuläge och framtid. Verksamhetsutveckling och värdeskapande är 

i allra högsta grad beroende av medarbetarnas engagemang och 

kreativitet, som är funktioner av värdebegrepp, ledningssystem 

och ledarskap.  

 

Vägen mot måluppfyllelse är sällan en spikrak linje. Dagligen 

tvingas organisationer erkänna värdegrundens och kulturens 

styrande kraft vid omorganisationer och förnyelseprocesser. 

Positiv skapar- och handlingskraft synliggörs som förmågan att 

ta fram nya produkter och tjänster, utveckla arbetssätt och 

innovationer och skapa nya värden. När verksamheter tappar 

greppet om sin verksamhetskultur slocknar skaparkraften.  
 

Luften i kuben bredvid gestaltar verksamhetskulturen. Betydel-

sen av att arbeta med den visar Ikea, H&M och Handelsbanken.  
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Värdepyramiden för arbete med värdedrivarna 

i trianguleringsprocessen   

Värden som finns och värden som saknas 

 

Värdepyramiden speglar de värdedrivare som en verksamhet 

kan arbeta med i sina värdeskapande processer. Det är dock inte 

alla verksamheter som utnyttjar dem. Värdepyramiden kan då 

fungera som underlag vid styrelsers och ledningsgruppers dis-

kussioner kring värdeskapande. Får de information om och kan 

de arbeta med alla värdedrivarna? Är balansen rätt eller läggs för 

stort fokus på t.ex. de ekonomiska styrtalen och budgetuppfölj-

ningen? Vad riskeras med t.ex. lågt kund- eller brukarvärde?  

 

En verksamhets handlingskraft kan ta olika vägar, vilket tyvärr 

syns allt för sent, när misslyckandet är ett faktum. Finansiella 

styrtal visar det, som redan har skett, men ger svaga indikatio-

ner om det, som kan ske i framtiden. Därför ger analyser och 

uppföljningar av värdegrunden, verksamhetskulturen, upple-

velsevärden och förnyelse- och innovationsförmågan komplet-

terande, viktig information vid arbetet med att öka organisa-

tionens förmåga att förverkliga sin vision och skapa värde.    
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Om vikten av att mäta och följa upp kulturens 

påverkan på verksamheten 

Kulturen påverkar och styr mer än vi tror 
 

Kännetecknande för verksamheter som har förstått kulturens roll 

som styrkraft  är, att de arbetar med kontinuerlig och mångsidig 

verksamhetsuppföljning inkluderande kulturen. De utvecklar 

arbetssätt, som möjliggör kultur- och kompetensutveckling som 

syns bl.a. i förmågan att förutse olika händelsers effekter, hur 

orsaker hänger ihop och sambanden med det ekonomiska ut-

fallet. Sådan verksamhetskultur kännetecknas av, att den är både 

tillåtande för kritisk granskning och en grund för lärande. 
 

Kulturens styrande kraft synliggörs genom konkreta handlingar 

och beslut, som resulterar i flexibilitet eller stelhet, i samarbete 

eller motstånd vid förändringsprocesser och i en maktutövning, 

som präglas av att ha allas bästa som mål eller egennytta.  
 

Den tidigare nämnda IBM-studien bekräftar vikten av att förstå 

och kunna arbeta med kultur och upplevelsevärden. När föränd-

ring har blivit normaltillståndet ökar betydelsen av att följa och 

utveckla verksamhetskulturen så, att den fungerar som bärare av 

organisationens gemensamma värden och stöd för sättet att 

handla och skapa värde. 

 

 

 

 

Hur ska organisationens klokskap och kompetens tydlig-

göras för intressenterna?   

 

Ska organisationen synas på kvällspressens första sida under 

skandalrubriker eller på listan över framgångsrika verksamheter? 

Det är styrelsens och ledningens ansvar, att se till att metoder för 

värdeskapande finns och implementeras i verksamheten. Kultu-

ren och sättet att leda organisationen är då viktigt. När medar-

betarnas värderingar är någorlunda överensstämmande med or-

ganisationens ökar viljan  att vara delaktig och stoltheten över att 

arbeta på en framgångsrik och ansvarstagande arbetsplats växer.  

 

Redan i dag ser man att arbetssökande ungdomar attraheras av 

verksamheter med värde- och ansvarfrågorna högt på sin agenda. 

Att kontinuerligt växa och öka förmågan att utveckla innovativa 

produkter och tjänster lever i en tillåtande verksamhetskultur. Att 

ett gott rykte leder till konkurrensfördelar och ökad motivation 

fastslås i flera forskningsrapporter, som vi återkommer till i 

avsnittet litteratur och lästips.  
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En kulturkarta – synsätt och påverkan på 

värdebegreppet 

World Value Survey och  managementböcker  

World Value Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk, som  

från  år 2012 har sitt svenska sekretariat vid Institutet för fram-  

tidsstudier. Några centrala forskningsområden för WVS är  

demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om 

mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället,  

korruption och förtroende visavi samhällets organ. WVS har  

regelbundet genomfört värdegrundsundersökningar i närmare  

hundra länder med början 1981. 2012 års undersökning, som  

avslutas med utgången av året omfattar efter några månader mer  

än 300 000 individer i representativa urval.  

 

Denna kulturkarta baseras på många frågor som ingår i World 

Value Survey. Den visar hur nära korrelerade ett antal grund- 

läggande värderingar är till varandra inom ett bestämt kultur- 

område. Varje land är positionerat på kartan beroende på med-  

borgarnas värderingar och inte utifrån landets geografiska läge.  

Således blir Australien, Kanada, USA och Storbritannien gran-  

nar.  Kartbilden är förvånansvärt stabil över tiden: De nordiska  

länderna hamnar  i det så kallade högerkrysset, med låg  
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Fortsättning på Kulturkartan  

religiositet och en hög andel av befolkningen som har så kallade 

emancipativa  värderingar, ett mönster som avviker ganska 

kraftigt från andra länder.  
 

Människors behov av demokrati i kombination med stark  

religiositet märks tydligt i undersökningarna. Ett flertal forskare  

förutsåg faktiskt den ”arabiska våren”. Vad vi funderar på är, 

hur värdegrunden påverkar sättet att leda verksamheter. Som 

framgår av den föregående bilden befinner sig de nordiska 

länderna i det övre högra hörnet, som kännetecknas av att 

människor där arbetar med rationella värderingar kombinerade  

med viljan att förverkliga sig själva. Ledning (Corporate gover-        

nance) och ledarskap bör då skilja sig från hur de utövas i t.ex. 

länderna nere i vänstra hörnet – länder som formas av tradi-

tionella  värderingar och överlevnad.  
  

Tänker vi på dessa skillnader, när vi läser den företrädesvis 

amerikanska managementlitteraturen? Enligt studien känne-

tecknas USA:s kultur av självförverkligande liknande det i 

Norden men värderingarna är mer traditionella och religiöst 

präglade.  
 
  

Går det då att överföra amerikanska budskap och metoder  

utan att reflektera över dessa skillnader? Skiljer sig värdegrun- 

derna åt bör man tänka efter, innan andra kulturers tänk,  

modeller, metoder och verktyg börjar tillämpas inom den  

egna delen av kulturkartan. 
 

När värdegrunden ökar i betydelse vid arbete med  värde- 

skapande blir det därför viktigt att fundera över, i vilken  

kultur verksamheten bedrivs. Så blir det t.ex. inte självklart att  

arbeta med nordiskt ledarskap i andra kulturer. Eller att okri- 

tiskt överföra andra kulturers arbetssätt till nordiska förhål- 

landen. Betydelsen av att kunna identifiera olika kulturer och  

arbeta med dem och i dem ökar.  

 

 

 

Mera att läsa finns på  

www.worldvaluesurvey.org/wvs/articles/folder published/articlebase 110  

(Institutet för Framtidsstudier, Tidningen Framtider 1/2012. 
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Analys av en verksamhets kultur 

Analys av VerksamhetsKulturen – AVK 

Mycket finns skrivet om kulturen. Problemet är att finna verktyg  

som möjliggör arbetet med att identifiera och utveckla en verk- 

samhets kultur. Ett språkföretag använde sig av tekniken, att  

be de studerande att med fem ord beskriva det land vars språk de  

läste. När vi läste dessa beskrivningar kunde de olika länderna  

lätt identifieras.  
 

Med den tekniken som utgångspunkt började vårt arbete med  

att identifiera ett antal ord, som beskrev hur en verksamhet  

upplevs av medarbetare och kunder/brukare. Sedan utvecklades  

tekniken att arbeta med dessa ord. Av 60 ord ska den som svarar  

välja ut 6 som bäst överensstämmer med den upplevda verksam- 

hetskulturen. Sedan väljs ytterligare 6 ord från de ursprungliga 60,  

denna gång för att beskriva framtida önskad verksamhetskultur. 
 

Resultatet blir, att varje individ ger sin bild av nuläge respektive 

önskat läge för verksamhetskulturen. När sedan arbetsgrupper  

tillsammans formar sina  gruppgemensamma bilder av nuläge  

 

 

respektive  önskat läge skapas värde i form av diskussioner kring  

vad man menar kännetecknar en bättre kultur än dagens, vad  

som då krävs – såväl inom den egna gruppen som av verksam- 

heten – för att nå önskat läge. Handlingarna blir en del av Värde- 

planen, som när den genomförts blir en del i Värdebokslutet. 
 

AVK är ett verktyg som skapar engagemang med resultatet en  

hög svarsfrekvens. Över 90 procent är inte ovanligt. Med mo- 

dern kommunikationsteknik  reduceras tidsåtgången jämfört med  

mer konventionella metoder. Resultatet av AVK:n avläses med 

• tre ord, som kännetecknar det som bör avvecklas  

• tre ord för det som bedöms värdefullt och ska vårdas och 

• tre ord för det som bör utvecklas för att den önskade kul-  

         turen ska realiseras. 
 

I en verksamhet finns ofta inte bara en kultur utan flera. Desto  

viktigare år det då att då identifiera dem. Betydelsen understryks  

av uttrycket  ”culture eats strategy for breakfast”. Den  grund- 

läggande verksamhetskulturen omkullkastar även väl genom- 

tänkta strategier.    
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Kulturmätning med AVK  

Erfarenheter från arbete med AVK 

Här beskriver vi vad som, enligt vår erfarenhet, karaktäriserar 
verksamheter som medarbetarna i AVK-studierna beskriver som 
mycket bra, bra respektive mindre bra.  

  

Mycket bra är verksamhetskulturer som präglas av att de är 
utvecklingsorienterade. När verksamhetskulturen ska karakteriseras 
väljs ord som omvärldsorienterad och engagerande. Ord som 
handlar om hur man arbetar och skapar värde för kunden. 

  

I bra är motsvarande ord t.ex. resultatorienterad, vinstfixerad 
och seriös. Kulturen är fixerad vid vad det ekonomiskt mätbara 
resultatet blir. Vad man då vill ha i önskat läge, är framför allt en 
avveckling av vinstfixeringen. Resultatorienteringen vill man ha 
kvar men den ska omfatta mer av  utvecklingsintresse, kreativitet 
och energiskapande. 

 

I mindre bra verksamheter speglar de valda orden interna 
stridigheter och problem. Ord som revirpräglat,  komplicerat och 
stort eget ansvar är där frekventa.  

  

 

En verksamhets bokslut visar ekonomins och andra mätbara 

värdens utveckling. För att vara fullständig bör den även visa 

verksamhetskulturens och upplevelsevärdenas utveckling. 
 

Kulturmätningar blir då  

led i verksamheters samlade värdemätning, där ekonomiskt 

mätbara värden kompletteras med verksamhetskultur, upplevel-

sevärden och innovationsförmåga i ett mer engagerande värde-

begrepp,  

dialog- och demokratiseringsverktyg med metoder, modeller 

och tankar med mer av nerifrån upp och utifrån in information 

som ger engagerande bilder av verksamhetens nuläge och utveck-

ling mot önskat läge,  

kommunikationsinstrument – pedagogiska bilder som resul-

terar i, att styrelse och ledning i en verksamhet inte längre arbetar 

med övervägande egna bilder utan kompletterar dessa med andra 

intressenters bilder i en interaktiv kommunikation. Det är svårare 

men leder till ökad delaktighet och bättre och mer uthålligt värde.  

delmoment i ett verksamhetsplaneringsunderlag, en bild- 

och IT-stödd värdeplan, som fungerar interaktivt i realtid. 
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Kulturmätning med AVK  
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Kompletterande BalansRäkning  

KBR  
  

I dag diskuteras värdebegreppet intensivt. Kortsiktighet ställs mot 

långsiktighet. Vinst mot samhällsvärde. Och var kommer kulturen 

in? Våra idéer kring att komplettera ekonomi med upplevelsevär-

den och verksamhetskultur är inte nya. John Elkingtons idé om 

Triple Bottom Line föddes redan 1972 men har först nu börjat dis-

kuteras i samband med kritiken mot marknadens påverkan på 

värdeskapande med sitt fokus på det ekonomiskt mätbara. Triple 

Bottom Line var ett försök att bredda värdebegreppet att omfatta 

mer än pengar. Men det var för tidigt. 
 

Hur svårt det är att förnya värdebegrepp och arbetssätt har visat 

sig under vårt mer än tioåriga utvecklingsarbete. Man ser det po-

sitiva resultatet men accepterar inte att maktens förskjuts mot 

medarbetare och omvärld. Det har också varit svårt att utveckla 

administrativt tekniskt stöd som i realtid hanterar den information 

på vilken arbetet med triangulering bygger. Den frågan är nu löst.   
 

Många verksamheter kommer vid arbetet med triangulering att 

upptäcka, att de bilder styrelsen, ledningsgruppen, cheferna och 

medarbetarna har skiljer sig åt. Och då har man problem! Sådana 

skillnader indikerar brister i kommunikationen och påverkar 

resurseffektiviteten negativt. Brister som inte kan korrigeras 

med önsketänkande och ord utan kräver konkreta handlingar. 

 

 

           

 

Struktur 

För arbete med upplevelsevärdena  används en struktur, KBR,  

som utgår från den ekonomiska balansräkningen. Tillgångssidan  

kompletteras med fem upplevelsevärden, som mäts subjektivt.  

Underlag finns troligen redan i verksamheten i form av kund- 

undersökningar, medarbetarenkäter, bedömningar av hur orga- 

nisationen och dess stödsystem (strukturvärdet) fungerar samt  

verksamhetens miljö- och samhällskonsekvenser. 
 

Underlag 

Underlag av det slaget struktureras enligt KBR och sedan gör  

styrelse, ledning och medarbetare en bedömning av kvaliteten på  

verksamhetens arbete med respektive värde enligt skalan 1–5,  

där 1 indikerar ett dåligt värde medan 5 betyder bra. 
 

Kvalitet 

För vissa värden bedöms underlaget som otillfredsställande och  

måste då kompletteras. Det är viktigt att fylla dessa  kunskaps- 

luckor. Ju längre tid en verksamhet arbetar strukturerat desto 

bättre blir kvaliteten på underlag och värdeskapande förmåga. 
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Balansräkning utan eller med 

upplevelsevärden  
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Bakgrund till redovisningen av 

upplevelsevärden i balansräkningen 

Bilder av en verksamhets tillgångar för värdeskapande  

 

Anläggningstillgångarna ökar om upplevelsevärdena räknas in.  

Vid utvecklingen av KBR såg vi upplevelsevärdena som en  

möjlighet att arbeta med goodwill. Pedagogiskt fungerade det,   

som föregående bild visar. Den subjektiva bedömningen av upp-  

levelsevärdena ligger till grund för poster på tillgångssidan, som  

balanserar upplevelsekapitalet på skuldsidan.  
 

Vikten av att arbeta på detta sätt kan illustreras av ett exempel  

från en stor bank. När jag frågade vd hur han trodde fördelning- 

en av bankens arbete med de olika värdena speglades i årsredo- 

visningen, gav han bilden nedan som kompletterats med  den  

verkliga från årsredovisningens.  

                                                                                             

                                       Vd:s bedömning       Verkligheten i  

    årsredovisningen                 

Ekonomiskt mätbara värden        60%                             65% 

Kund- eller brukarvärde                15%                               5% 

Medarbetarvärde                           10%                              5% 

Strukturvärde                                   5%                               25% 

Miljö värde                                        5%                                  -                 

Samhällsvärde                                  5%                                  - 

 

                                                          

 

Vd överskattade upplevelsevärdena och underskattade struktur- 

värdet - de resurser och det stöd, som gör det möjligt för medar- 

betarna att leverera värde för kunden /brukaren. Med andra ord  

trodde vd, att ekonomi och struktur utgjorde 65 procent av  

bankens  totala värde i balansräkningen medan de enligt årsredo-  

visningen  var 90 procent av de totala tillgångarna.  Upplevelse- 

värden bedömdes vara 40 procent mot  årsredovisningens 10  

procent. 
 

Motsvarande undersökningar i andra styrelser och ledningsgrup-  

per visar ännu större differenser. Om man nu har så olika bild-  

er av värdeskapande – den man har i huvudet och den som  

finns i årsredovisningen – hur ser då verksamhetens gemensam-  

ma karta för värderskapande ut? Måste man inte arbeta med en  

balansräkning av det slag, som visas på föregående sida, där am- 

bitionen finns, att redovisa resultatet av arbete med såväl eko- 

nomiskt mätbara värden som med  upplevelsevärden (KBR)  

och verksamhetskultur (AVK)?  
 

Processen mot ökad insikt om verksamhetens verkliga värden  

blir inte densamma i olika verksamheter. Arbetet är en vandring 

in i det obekanta men stegen på vägen leder till ökad kunskap  

om hur värde  skapas, för vem det skapas och vad som krävs för  

att öka kvaliteten i de värdeskapande processerna..      
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Kompletterande Balansräkning – KBR för 

långsiktig värdeutveckling  

Framtidens ledarskap bygger på valda värdebegrepp, kvaliteten 

i den interna och externa dialogen och stöd för arbetet med de 

värdeskapande processerna.                                 

Kund- och brukarvärde, ett upplevelsevärde som kanske redan 

i dag följs genom nöjdhetsmätningar och kundindex, marknads-

andelar, volymer, lönsamhet per kund, brukarkategori respektive 

tjänsters och produkters försäljningsutveckling etc. Dessa vär- 

dens utveckling påverkar direkt eller indirekt såväl resultaträk-

ningen  (RR) som balansräkningen (BR).  

Medarbetarvärde följs i dag genom personalenkäter, arbetad 

tid, personalomsättning, sjukfrånvaro, kompetens etc. Ett värde 

som också det påverkar såväl RR som BR. 

 Strukturvärde - kvaliteten i sättet att organisera, leda och ut-

värdera verksamheten, att ge medarbetarna stöd i de värde-

skapande processerna. Arbetsmetoder och rutiner som skapar 

struktur och arbetssätt följs i dag genom effektivitets- och 

flödesstudier. Strukturvärdet påverkar såväl RR som BR 

Miljövärde svarar på frågan, hur verksamheten påverkar den 

externa miljön. Brister resulterar i en direkt  negativ påverkan på 

såväl RR som BR. 

Samhällsvärde tar upp verksamhetens påverkan på de samhäl-

len, där verksamhet bedrivs. Brister i ansvarstagande påverkar 

direkt eller indirekt såväl RR och BR. 

  

         

  

  
  
 

 
Bottom Line

Värdedrivarna som 
utvecklar:

• Balansräkning

• Immateriella 
värden

• Goodwill el. 
Badwill

Medarbetarvärde

Strukturvärde

Miljövärde

Samhällsvärde

Eget Kapital

Tillgångar

Skulder

Kund-/brukarvärde
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Verksamheten som gjorde sitt Värdebokslut 

men inte vågade dra rätt slutsats 

Nedan ett exempel från verkligheten – ett business-to-business- 

företag, där ledningen fick nedanstående tre bilder att fundera 

över. Bakgrunden var en önskan att tydliggöra verksamhetens 

eventuella risker. Såväl ägare som styrelse och ledning var nöjda 

med ekonomins utveckling men oroade vad gäller sättet att arbe-

ta. Var det långsiktigt hållbart? 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningarna till vänster visar en positiv eko-

nomisk utveckling. Kulturanalysen till höger visar en negativ 

trend för verksamhetskulturen. 

 

Den Kompletterande Balansräkningen  visar  kund-/brukar, 

medarbetar-, struktur-, miljö- och samhällsvärdena och hur de 

utvecklas med stöd av två identifierade framgångsfaktorer per 

värde.  

 

 

  

 

Som framgår av bilderna utvecklas inte bara verksamhetskulturen 

negativt utan också kund-/brukar- och medarbetarvärdena i 

KBR sjönk. Resultatet blev att medarbetarna läste platsannonser 

och kunderna sökte nya leverantörer.  

 

Diskussionen i ledningsgruppen blev livlig men ovanan att arbeta 

med bredare värdebegrepp än de ekonomiska och ovanan med 

mjuka värden gjorde, att man till slut bestämde sig för att mer lita 

på ekonomin än på de andra signalerna.  

 

Medarbetarna och kunderna lämnade då företaget och ekonomin 

blev lidande. Man lyckades undvika röda siffror men det dröjde 

fyra år och hårt arbete innan man var tillbaka i den ursprungliga 

utvecklingen. Intäktsbortfallet uppgick under den tiden till mer 

än tre års vinster! 
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Värdebokslut utvecklar språket 

Värdeskapande ledning är en process, där Värdebokslut ger stöd. 

Resultatet av arbetet blir tre ”bokslut”,  
 

• det vanliga för ekonomiskt mätbara värden 

• ett för utvecklingen av verksamhetens upplevelsevärden   

• ett för verksamhetskulturen och innovationsförmågan.  
 

Som stöd för det arbetet skapas gemensamma bilder, som under-

lättar dialogen. Språket och kommunikationen i hela kedjan ägare 

–styrelse– ledning – chefer – medarbetare – kunder/brukare – 

samhälle blir på så sätt tydligare och mer engagerande.  
 

Otydliga bilder leder till frustration och energiförluster. Tydliga 

till fokusering, engagemang, delaktighet och förnyelse. Med vär-

debokslutet försöker vi utveckla språk och gemensamma bilder, 

som gör det möjligt att kommunicera verksamhetens situation 

och resurser och hur man bäst tillsammans kan förverkliga verk-

samhetens mål. I komplexa verksamheter med många aktörer är 

risken för missförstånd ännu större. Ett pedagogiskt språk och 

rätt kommunikationskanaler  är därför viktiga förutsättningar för 

att upprätthålla  organisationens gemensamma värdegrund och 

skapa rätt förutsättningar för värdeskapande. 

 

Historien om hundägarens möte med en bekant visar 

hur lätt det är att misstolka varandra. Resultatet blev 

olika bilder av hunden. Hur ser det ut i ditt arbete? 
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  Värdebokslut och triangulering 

I fokus – helheten 

 

Värdeskapande breddas till arbete med såväl ekonomi som upp-

levelsevärden och verksamhetskultur, nödvändigt för engage-

mang och delaktighet. Ett arbetssätt som blir naturligt i kun-

skapsintensiva verksamheter, där människan är den främsta 

resursen för förnyelse och värdeskapande. Gamla värdebegrepp 

kan då ersättas med Värdebokslut. 
 

Vid triangulering arbetar man sedan med alla de tre värdena som 

infallsvinkel. Det illustreras i bilden nedan. Ett arbetssätt som 

utvecklar styrelsers, ledningars och kundernas/brukarnas bilder 

av verksamhetens nuläge och önskade läge. Ett bra underlag för 

arbetet med verksamhetens förnyelse och värdeskapande.   

 

En arbetsstruktur som även bör gå igen i årsredovisningen, som 

ju speglar verksamhetens arbete med sitt värdeskapande. Hur ser 

årsredovisning ut för din verksamhet? Är den lätt att förstå? Ger 

den ett bra underlag för att fundera över hur verksamhetens 

värdeskapande förmåga skulle kunna utvecklas? 

 

Värdebokslut kan utvecklas till en systemplattform, som i realtid 

analyserar utvecklingen av verksamhetens olika värden.  Platt-

formen är en digital värdeutvecklingsplan, som resulterar i ökad 

kvalitet på informations-, analys-, besluts- och utvärderings-

underlaget jämfört med mer konventionellt framtagna planer. 

Plattformen kan arbeta med de bilder och den information som 

krävs för ägares, styrelsers och ledningars samordning och 

genomförande av långsiktigt värdeskapande. 

 

  

 

 
 

VERKSAMHETS-

KULTUREN OCH 

INNOVATIONS- 

FÖRMÅGAN 

VERKSAMHETENS 

UPPLEVELSEVÄR-     

DEN 

MÄTBARA  VÄRDEN SOM 

  EKONOMI, PERSONAL    

  OCH TIDSANVÄNDNING  
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Några avslutande frågor som kopplas till tänkta målgrupper 

  
Politiker  som skapar klimatet och förutsättningarna för    

                 nästan all verksamhets värdeskapande. Förstår ni  

                 hur värde skapas i en verksamhet? 

 

 Ägare     som vill öka kvaliteten på verksamhetens värdeska-   

                 pande förmåga. Har ni rätt information? Är era     

                 ägardirektiv tillräckligt tydligas? 

 
Styrelser  med sitt övergripande ansvar för verksamheten och    

                 för att styra resurserna så, att målen förverkligas. Hur  

                 kommunicerar ni ert budskap? Är det pedagogiskt  

                 genomtänkt? Hur följs det upp?  

 

Ledningar  med sitt operativa ansvar att förverkliga ägarnas  

                  och styrelsens mål. Är verksamhetsplanen levande  

                  eller en hyllvärmare? Kan den göras mer pedago- 

                  gisk och engagerande? Arbetar ni med en bild och  

                  med IT-stödd interaktiv dialog vid er utveckling av  

                  kultur  och värdeskapande? Arbetar ni med triangu-  

                  lering?          

 

Ekonomin som levererar övergripande underlag för styrelsers  

                   och ledningsgruppers analys, beslut, genomföran- 

                   de och utvärdering. Hur ser ni på att bredda ert  

                   ansvar till att också ge information om utveckling- 

                   en av kulturen och upplevelsevärdena som en del  

                   av grunden för verksamheters värdeskapande?  
 

 
Chefer      med sitt ansvar för att verkställa de operativa målen   

                  och styra produktionen så, att engagemang och ut-  

                  vecklingsvilja skapas vid genomförandet. Utveck- 

                  las kulturen så, att medarbetarna växer och kvali- 

                  teten på värdeskapandet ökar?  

 

Med-         får ni det stöd ni behöver för att förstå verksam- 

arbetare    heten bättre och kunna delta i dess utveckling? 

                  Är det roligt att gå till jobbet? Vill du fortsätta att  

                  jobba i verksamheten? 

 

Studenter  som ska lära sig verksamheters förutsättningar och  

                  funktion. Har ni fått nya infallsvinklar på hur värde-  

                  skapande kan drivas? Vad kan ni bidra med i arbets- 

                  livet? Vad vill ni bidra med?   

 

Kultur-      som ser hur verksamheter söker samverkan, när 

 arbetare    kulturen blir en del av arbetet med långsiktigt  

                   värdeskapande. Kultur som stöd vid utvecklingen  

                   av de gemensamma bilder (karta och kompass)  

                   som behövs vid arbetet med att förverkliga verk- 

                   samheters visioner. Ser ni era möjligheter? Hur vill  

                   ni bidra? 
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Makten, härligheten och ärligheten 
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Allmogemålningen nedan från 1840 föreställer bondhustrun, bonden, prästen och kungen. På just denna framgår kritiken av  

maktutövningen sällsynt tydligt. Kungen säger ”Jag narra eder alla”. Att driva med kungamakten var då förenligt med dödsstraff.  

Att våga göra det var djärvt men visar på hur starkt människor kände för dålig maktutövning. Precis som i dag. 

                                                                                                                                                        

Vad vi skriver om i Värdebokslut är, att 

med hjälp av bredare värdebegrepp skapa 

förutsättningar för ökad delaktighet vid 

arbete med att skapa värde såväl i sam-

hälle som i verksamheter.  
 

Men det förändrar förutsättningarna för 

ägarstyrning, styrelse- och ledningsarbete. 

Och för ledarskapet.  
 

Verktygen värdebokslut  och värdeplan 

ger förutsättningar för att komplettera 

ekonomiskt mätbara värden med upp-

levelsevärden och kultur. De bidrar till 

ökat fokus på värdeskapande tid, beman-

ning och engagemang vid verksamhetsut-

veckling. 
 

Arbetssättet ändrar förutsättningarna för 

maktutövning och ökar möjligheterna för 

”bondhustrun, bonden och prästen” att 

delta i och påverka de värdeskapande pro-

cesserna och därmed utveckla ett human-

ekonomiskt sätt att arbeta. 

  


