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Sammanfattning 

Företag idag söker ständigt nya och förbättrade konkurrensfördelar, som är en konsekvens av 
den snabba och ökande globaliseringstrenden. Ett viktigt grundincitament för att skapa dessa 
fördelar samt bemöta omvärldens föränderlighet och krav har bidragit till att allt större fokus 
riktats mot behovet av en bred kompetens, det vill säga ett utvecklat humankapital, inom 
företag. Humankapitalet är en av de mest betydelsefulla grundpelarna i ett företag då företaget 
är beroende av de anställdas kompetens och innovationsförmåga. Det är således viktigt att ett 
företag styr humankapitalet på ett sådant sätt att det når en stärkande eller förädlande effekt. 
Ett sätt för att strategiskt styra förädlingsprocessen av humankapitalet är att nyttja Simons 
Levers of Control, vilken även går under benämningen Simons styrmodell. Modellen syftar 
till att, i detta specifika fall, kartlägga och analysera företagets befintliga strategiska styrning 
av humankapitalet. Det empiriska underlaget har insamlats via diverse intervjuer vid Tarkett 
AB i Ronneby med specifikt fokus på tillhörande logistikenhet. 
 
Den generella slutsatsen vi kan dra av denna studie är att en god medvetenhet om 
humankapitalets betydelse finns inom logistikenheten. Vi anser även att enheten uppvisar ett 
professionellt och planlagt arbete i hur att ta tillvara på och utveckla humankapitalet. Vår 
slutsats har funnit en svag länk, vilken återfinns i anslutning till det diagnostiska styrsystemet, 
och har bidragit till en obalans vid en analys utifrån Simons styrmodell. Vi kan även fastställa, 
likt den tidigare genomförda studien i ämnet, att Simons styrmodell väl lämpar sig som ett 
verktyg vid styrning för förädling av ett företags humankapital.  
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Abstract 
Modern companies is constantly trying to find new and improved ways of gaining competitive 
advantages, which is a consequence of the rapidly and increasing globalisation. An important 
core incentive to create these benefits, and to meet the worldwide changes and demands, has 
contributed to an increased focus towards the great need of competence, a developed human 
capital, within the company. One of the most important key factors to success as a company is 
to secure the human capital, moreover the employees competence and their ability of 
innovation. Therefore it is highly important that a company controls the human capital in 
purpose to reach a strengthened and refined effect. One way of strategic control in this 
refining process of the capital, is to use Simons Levers of Control. The aim of the model in 
this particular research is to explore, map and analyse the companys existing strategic control 
of the human capital.  The empirical basis has been collected through various interviews at 
Tarkett AB in Ronneby with specific focus on their logistic unit.   
 
The general conclusion we can draw from the findings of our research, is that the logistic unit 
proves to have an awareness of the human capitals significance within the unit. We have also 
found out that the unit shows a professional way of handling and develop the human capital. 
Our research has revealed a shortage, showed in the area connected to the diagnostic control 
system, which is causing a lack of balance during the analyse of the company on the basis of 
Simons Levers of Control. We have also found out, like the previous research in this same 
subject, that Simons Levers of Control is well suited as a tool to control, affect and gain a 
refining process of a companys human capital. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Bergstrand och Wallin (1995) befinner vi oss i mitten av ett paradigmskifte. Samhället 
har utvecklats från att det hårdvarucentrerade industriella samhället till det mer ”mjuka” 
informationsteknologiska samhället. Vidare påpekar de att företagens förutsättningar har 
förändrats genom påtaglig globalisering då marknaden via informationsteknikens inträde som 
gjort att marknaden finns tillgänglig dygnet runt. En högre fokus på precision samt ett 
snabbare flöde i förädlingsprocesserna där bland annat lagerhantering minskas till förmån för 
JIT-strategier exemplifierar dagens företagsklimat. Sammantaget påstår Bergstrand och 
Wallin (1995) att detta bidragit till en tempohöjning i företagets totala process samt en ökad 
komplexitet vid hantering och samordnig av informationsflödet med tillhörande kunskapslyft. 
Den ökande volymen av kunskap måste struktureras till en helhet i syfte att uppnå en 
fungerande verksamhet.  Avslutningsvis framhäver de att IT-revolutionens fokus ligger i att 
utnyttja och dra vinning av befintlig kompetens.                   
 
Företagens omgivning, enligt oss, ställer allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet 
vilket i sin tur har bidragit till att kunskap och kompetens inom organisationen har kommit att 
bli en stor framgångsfaktor. Inom de flesta av dagens organisationer och företag ses hantering 
av personal och förädling av humankapital som en högst aktuell punkt på agendan. Inom 
ekonomistyrningen har det blivit allt mer vanligt att fokus läggs på detta område och 
därigenom påverkat formen av ledarskap. 

1.2 Styra humankapital – en framgångsfaktor 
Då företagets omgivning förändras i allt snabbare takt, och där kunders ställda krav på kvalitet 
och service ökar med hjälp av globalisering via teknikens lättillgänglighet, måste företagen 
tillse att rätt kompetens finns för att kunna bemöta marknadskrav och efterfrågan. Bergstrand 
och Wallin (1995) beskriver människan som en leverantör vilken i dagens samhälle står inför 
en situation där kravet på levererad kompetensen tenderar att bli högre samt att efterfrågad 
kompetens förändras i allt högre tempo.     
 
Företagets totala kunskap, kompetens och erfarenhet benämns ofta för det intellektuella 
kapitalet. För att kunna förklara och värdera det kapitalet som företaget bistår kan en metafor i 
form av ett träd enligt Edvinsson och Malone (1997) nyttjas. Trädets synliga del i form av 
stam, grenar och blad kan symbolisera organisations struktur exempelvis i form av 
organisationsschema, allehanda rapporter, kalkyler och prognoser. De externa intressenterna 
granskar trädets grönska och stundande tillväxt för att avgöra när frukten är mogen. Rent 
visuellt kan trädet se friskt och starkt ut, men att bara se till det direkt synliga kan vara ett 
stort misstag. Intressenten skall vara medveten om att trädet söker näring genom sina rötter, 
det vill säga det intellektuella kapitalet, vilka är dolda under jordytan. De sjukdomar och 
parasiter som angriper rötterna är oftast inte synliga men kan få fatala följder för trädets 
fortsatta levnad. En god medvetenhet om det intellektuella kapitalets status är därför en viktig 
och intressant mätning för att bygga upp och stärka företagets värde och framtida utveckling. 
Författarna delar upp det intellektuella kapitalet i två delar närmare bestämt humankapital och 
strukturkapital. Humankapital representerar kombinationen av kunskap, skicklighet, innovativ 
förmåga och de anställdas förmåga att utföra företagets tilldelade uppgifter. Utöver detta 
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inkluderas även företagets värderingar, kultur och filosofi, vilket vi kommer att gå närmare in 
på senare i denna studie. Det strukturella kapitalet motsvarar sådant som exempelvis 
hårdvaran, mjukvaran, databaser, organisationsstruktur, patent, varumärken, kundkontakter 
och all annan organisationskapacitet som skall stödja den anställde i sitt arbete. Till skillnad 
från humankapitalet kan strukturkapitalet ägas av företaget och därmed göras affärer med.  
 

Humankapital + Strukturkapital = Intellektuellt kapital 
 
Figur 1.1 Det intellektuella kapitalets beståndsdelar (Edvinsson och Malone 1997 s.29) 
  
För att företaget skall uppnå sina strategiska mål samt sin övergripande affärsidé krävs en 
styrning med en väl utarbetad struktur. Ewing och Samuelson (2002) definierar begreppet 
styrning som olika medvetna åtgärder vars syfte är att verka för att verksamheten skall nå de 
stipulerade målen. Vidare anser de att kärnan i styrningen utgörs av formella styrsystem 
exempelvis i form av tidsplaner, utfallsrapporter och annan statistik, vilka skall bidra till 
formaliserade rutiner inom organisationen. Författarna framhäver att en framgångsrik ledning 
och styrning nås genom att skapa en tydlig balans mellan ett antal samverkande element 
(styrmedel). Styrmedel som de lyfter fram är styrsystemet, organisationsstrukturen, 
ledningsstil och kultur, belöningssystemet samt strategi och affärsidé. Anthony och 
Govindarajan (2003) anser vidare att företagsledningen kan använda ekonomistyrningen som 
ett processverktyg, vars syfte är att stimulera och inspirera medarbetarna i sitt arbete för att 
förverkliga organisationens mål och strategier.   
 
Vi anser att ekonomistyrningens betydelse och dess inverkan på företagets process, samt hur 
ledarskapet påverkas av valt styrsystem är ett viktigt nav i dagens företag och 
organisationsstrukturer. Genom att inbringa ett adekvat styrsystem i kombination med en för 
ändamålet fungerande ledarskapsmetodik, bör resursen i form av humankapital framhållas och 
ges relevant fokus. För att förtydliga detta skall implementerat styrsystem inrikta, leda och 
fungera som ett verktyg, som i sin tur skall verka för ett ledarskapsmanér som styr 
humankapitalet i ett förädlande syfte. Med begreppet styrning av humankapital menar vi 
bland annat åtgärder så som belöningssystem, utbildningar och utveckling, delaktighet, 
arbetsmiljö, befogenhetsbeskrivningar och värdemätning av utförd prestation som exempelvis 
återfinns i de finansiella nyckeltalen.      
 
Det finns olika typer av styrmodeller som kan nyttjas för det ovan nämnda syftet. Framtagna 
system för detta kan exempelvis vara modeller som balanserat styrkort och Simons Levers of 
Control, vars modell framgent kommer att benämnas Simons styrmodell. Grundläggande för 
balanserat styrkort är att modellen består av minst fyra perspektiv vilka kan kompletteras med 
ett humankapitalperspektiv. Syftet med modellen är att få en balans mellan perspektiven för 
att genom detta nå de strategiska målen. För att uppnå en mer fokuserad värdering och 
styrning av humankapitalet kan eventuellt en formaliserad styrmodell i form av Simons 
styrmodell nyttjas. Simons (1995) beskriver fyra olika styrsystem; värderingssystem, 
gränsskapande system, interaktiva styrsystem samt diagnostiska styrsystem för den strategiska 
ekonomistyrningen.   
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1.3 En modell för styrning av humankapital 
Vi har valt att i den fortsatta studien inrikta oss mot Simons styrmodell då denna anses mer 
detaljerat och heltäckande belysa kontroll och eventuell styrning av humankapitalet samt att 
modellen hanterar både de finansiella och icke-finansiella värdena i företaget. För denna 
studie avser vi att byta ut modellens kärna för att därigenom uppnå det primära syftet att med 
hjälp av modellen analysera hur ett företag agerar för att förädla sitt humankapital. Genom att 
byta ut kärnan bestående av strategin och ersätta denna med humankapital uppnås det 
sekundära och underliggande syftet med studien, vilket är att försöka se modellens 
mångsidighet och användbarhet, det vill säga om modellen kan användas för att kartlägga och 
utveckla andra aspekter inom en organisation. För en mer utförlig teoretisk och visuell 
beskrivning av Simons styrmodell, och för att läsaren skall på ett mer förståeligt sätt kunna ta 
del av problematisering och syfte för denna studie hänvisas till teorikapitlet 3.4                  
 
Vårt examensarbete grundar sig på en tidigare studie, ”Styrning av humankapital utifrån 
Simons Levers of Control”, som genomförd vid Luleå Tekniska Universitet under 
höstterminen 2004. Studien, som är en magisteruppsats, har som övergripande syfte att 
beskriva hur Simons styrmodeller kan hjälpa företag att strategiskt styra sitt humankapital. 
Specifikt vill de beskriva hur ett företag inom reklambranschen kan göra detta för att förädla 
sitt humankapital. Författarna valde att granska ett kunskapsbaserat företag där 
humankapitalet ses som en av nyckeltillgångarna för dess existens och utveckling. Då 
undersökningen utgick från ett aktörssynsätt valde upphovsmakarna att genomföra personliga 
intervjuer, vilket de ansåg vara en vanlig metod för att insamla kvalitativ information. 
Författarna sammanställde empiriskt material från fyra respondenter varav en var företagets 
VD. Materialet strukturerades och sammanställdes för respektive intervjuobjekt utifrån 
Simons styrmodell. Analysen av empiriska data skedde via belysning av likheter och 
skillnader mellan aktörerna. De slutsatser de kunnat dra är att modellen, applicerad i det 
specifika företaget, inte fungerar fullt ut då det finns en obalans mellan de fyra olika 
styrmodellerna. Författarna ansåg att det diagnostiska styrsystemet ej hade full funktionalitet 
då företaget ej skapat fasta rutiner för hur mätresultaten skulle delges de anställda. Denna 
informationsspridning sågs i stort som obefintlig, enligt författarna. I sin helhet anser de 
ändock att Simons styrmodell är ett bra styrmedel för förädling av företagets humankapital 
eftersom den uppmärksammar och ger signaler på vad som bör förbättras.     
 
Till skillnad från den tidigare studien avser vi att inrikta vårt examensarbete mot ett företag 
och en annan typ av organisation tillhörande en större koncern. Det producerande företagets 
serviceenhet, i detta fall logistikenheten, har utsetts till vårt primära studieobjekt. Vi anser att 
de anställdas kompetens, erfarenhet och motivation är minst lika viktigt att bevara och värna 
om i denna form av organisation. Övergripande kommer vi att utföra en likvärdig studie med 
likvärdig angreppsvinkel, men dock vill vi poängtera att vissa andra områden kan komma att 
beröras. Detta gör att resultaten inte kommer att kunna jämföras fullt ut på alla plan, men vår 
avsikt är att i det närmsta kunna jämföra modellens funktion och betydelse vad gäller styrning 
och förädling av humankapital.  
 
Vi avser att testa ursprungsstudiens vetenskapliga ansats, men med ett specifikt fokus mot en 
serviceenhet. Valet av objekt föll på Tarkett AB i Ronneby på grund av dess storlek, lokala 
närhet samt globala ställning. Redan innan uppstart av examensarbetet och selektion av 
studieobjekt fanns väl utarbetade kommunikationskanaler med företaget, vilket var en av de 
bidragande orsakerna till valet av objekt. Under handledning och diskussion med 
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kontaktpersoner vid Tarkett AB upprättades och konkretiserades ett avgränsat 
undersökningsområde dels på grund av organisationens storlek, tidsdisposition samt för att 
kunna nå ett så kvalitativt resultat som möjligt i likhet till den tidigare utförda studien. 
  
Kontaktpersoner tillhörande företagsledningen framhävde ett önskemål och förslag om 
fokusområde, vilket innefattade företagets logistikenhet i Ronneby. Föreslaget objekt tedde 
sig givande för båda parter. För Tarketts del kan studien bidra med intressant och värdefull 
information, och kunskap gällande humankapitalets värde och funktionalitet. Studien anses 
även ligga rätt i tiden då enheten står inför kraftiga förändringar gällande skifte av personal på 
nyckelpositioner, samt att logistikfunktionen står under ett högt arbetstryck och stort krav på 
precision och kvalitet i sitt dagliga arbete. För vår del ses logistikenheten som mycket 
intressant då enhetens verksamhet är en servicefunktion inom bolaget, vilket innebär att vi 
kan dra vissa paralleller med ursprungsstudiens val av objekt.  
 
Med vår studie avser vi att frambringa kunskapsbidrag i form av att bekräfta delar av redan 
genomförd studies utfall, men förhoppningsvis även skapa ny kunskap av hur att styra och 
förädla humankapitalet med hjälp av Simons styrmodeller i en producerande miljö.  
 
I vår studie har vi valt att stryka under fyra ord vilka vi associerar till då en positivt 
utvecklande trend för humankapitalet skall vara möjlig. Tre av dessa utvalda nyckelorden är 
enligt oss direkt kopplade till att den för företaget valda styrning och stimuli av 
humankapitalet överhuvudtaget skall kunna infinna sig, och fungera i dess fullständiga 
mening. Vi anser att företaget måste förespråka och locka fram en motivation samt en känsla 
av delaktighet och självständighet hos de anställda, för att dessa skall vara öppna för och vilja 
ta till sig ny kunskap etc. Förutom att företagets humankapital, via känsla av motivation och 
delaktighet, kan vidareutvecklas och bibehållas kan detta även skapa ett gott rykte, vilket i sin 
tur lockar ny ”extern” spetskompetens till verksamheten. Om företaget dock kan skapa samt 
upprätthålla dessa tre förutsättningar ser vi potential till att, via relevant och adekvat styrning, 
förädla humankapitalet som vidare ökar konkurrenskraften i arbetet för att uppnå stipulerade 
strategier.       

1.4 Problemformulering  
Utifrån vår problematisering har vi valt att formulera följande problem, som därmed ligger till 
grund för denna studie: 
 
Hur styr, stimulerar samt förädlar ett företag sitt humankapital vid en kartläggning och 
analys med hjälp av Simons styrmodell?    
 
I jämförelse med tidigare studie; kan den strategiska kärnan i Simons styrmodell bytas ut för 
att istället fokusera på ett företags humankapital?  
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1.5 Syfte 
Vårt övergripande syfte med detta examensarbete är att beskriva hur Simons styrmodell 
analytiskt kan användas till förmån för företags strategiska styrning av sitt humankapital, samt 
att framhäva förutsättningar så som delaktighet, motivation och självständighet vilka enligt 
oss krävs för en positiv utveckling av humankapitalet.  
 
– Vi inriktar oss på att specifikt studera Tarkett Ronnebys logistikenhet, där vi med 
hjälp av Simons styrmodell analyserar och kartlägger enhetens befintliga 
ekonomistyrning med inriktning på dess humankapital. Studien syftar till att försöka 
finna de aspekter som finns i Simons styrmodell samt om vi kan se en balans mellan 
dem. Ett intresse ligger även i en jämförelse mellan olika aktörers syn på dessa aspekter. 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
Nedan följer en genomgång av uppsatsens indelning samt tillvägagångssätt för dess 
färdigställande. Detta åskådliggörs i figur 1.1. 
 
 
  Detta kapitel syftar till att belysa den teoretiska referensram som 

sedermera kommer användas som verktyg för studiens empiriska 
datainsamling och analys. 
 
De valda metoderna för studien bearbetas. Metodkapitlet har 
medvetet placerats efter teorigenomgången för att läsaren enklare 
skall kunna koppla vald metod till studiens insamlings- och 
analysverktyg, Simons styrmodell. 
 
I kapitlet presenteras det underlag som samlats in vid respektive 
intervjutillfälle, samt en allmän redogörelse görs av 
logistikenheten i kapitlets inledning.   
 
Den framtagna teorin kommer i detta kapitel att fungera som 
verktyg i analysen av den framtagna empirin. Under analysens 
gång kommer även slutsatser att lyftas fram.  
 
 
 
Övergripande slutsatser kommer avslutningsvis lyftas fram med 
tillhörande slutdiskussion i detta kapitel samt att förslag till fortsatt 
forskning presenteras.  
 

 
 
 
 
Figur 1.2 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer teori att lyftas fram i syfte att fungera som ett verktyg i den kommande 
analysen av problemområdet. Kapitlet börjar med att behandla ekonomistyrning som vidare 
följs av en redogörelse av intellektuellt kapital och dess beståndsdelar. I kapitlet för det 
intellektuella kapitalet görs en mer detaljerad beskrivning av humankapitalet, vilket utgör ett 
av två huvudområden för vår studie. Avslutningsvis presenteras det andra fokusområdet, 
Simons styrmodell, vilken utgör kärnan i studien samt att vår övergripande analysmodell, 
innefattande Simons styrmodell, för denna studie lyfts fram. Denna teorisektion kommer 
vidare att ligga till grund för skapandet av det empiriska avsnittet.  

2.1 Ekonomisk styrning 

2.1.1 Ekonomistyrningens utformning 
I detta kapitel behandlar vi styrningsbegreppet i allmänna ordalag för att läsaren skall få en 
helhet och relevant koppling till vår fortsatta studie. Vidare i kapitlet kommer det därför 
göras en teoretisk beskrivning för hur ekonomisk styrning kan utformas utifrån vårt 
studieperspektiv, och vilka alternativa styrmedel ett företag kan använda sig utav. 
Avslutningsvis bearbetas hur omvärlden påverkar styrningens utformning samt 
organisationens krav på styrsystemet ur ett medarbetarperspektiv. Således skall detta ge 
insikt i hur olika parametrar kan vävas samman inom området, och därtill hur olika faktorer 
både direkt eller indirekt påverka på företagets humankapital.    
 
Samuelson (2004) behandlar och förklarar vissa vitala begrepp, begrepp som har stor 
övergripande roll i denna studie. Ett av dessa begrepp är styrning. Detta används enligt 
Samuelson i en vid mening och syftar till de åtgärder som genomförs för att nå bestämda mål 
för verksamheten. Vi har för avsikt att i vår studie nyttja Samuelsons (2004) begrepp i 
betydelsen styrning av humankapital. Styrning skall i denna studie ses som åtgärder i form av 
exempelvis kompetenshöjande verksamhet, reglering/styrning av handlingsutrymme samt 
styrning via nyckeltal. Vidare beskriver han uttrycket ledning (management) som även finner 
en koppling till begreppet ledarskap och har en liknande innebörd som styrning. Skillnaden 
ligger i att ledning får en mer personlig ”touch” där fokus läggs på hur ledaren förmår att 
motivera och påverka medarbetarna. Då ledaren har en betydelsefull och framträdande roll i 
styrningen av medarbetarna och hur att ta tillvara på deras kunskap, kompetens och 
erfarenhetsbank, bör ledaren enligt oss nyttja sin formella roll på bästa sätt för att kraftsätta 
och implementera de styrningsåtgärder som företaget fastställt. Han avslutar med att definiera 
olika styrningsbegrepp. Detta gör att vi ser ett positivt utvecklat ledarskap som en 
framgångsfaktor i styrningen av humankapitalet.  
 
Beroende på vad målet är med styrningen så kan detta uttryckas på olika sätt. Vanligt är om 
målet gäller för ett företag (exempelvis lönsamhet, omsättning, räntabilitet) benämns detta 
som företags- eller vanlig ekonomistyrning alternativt ”management control”. Synonymt med 
ekonomistyrning är ekonomistyrsystem eller ekonomiskt styrsystem. Gäller styrningen själva 
verksamheten och då med avseende på vad företaget skall tillverka och marknadsföra samt 
hur detta skall genomföras ses verksamhetsstyrning eller "business control” som ett adekvat 
begrepp. Andra typer av styrningsbegrepp som nämns är ägarstyrning (corporate governance), 
ekonomistyrning med inriktning mot redovisning (financial control) samt ekonomistyrning 
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med inriktning mot optimal resursanvändning (economic control). Detta visar att begreppet 
ekonomistyrning kan användas i många sammanhang, något som gör det viktigt att klargöra 
vilket område det gäller, menar Lars A Samuelson (2004). Begrepp ekonomistyrning har en 
stor underliggande betydelse för denna studie då vi bland annat via Simons styrmodell 
granskar företagets diagnostiska styrsystem, och hur detta i sin tur påverkar humankapitalet. 
Formaliserad kontroll och styrning via nyckeltal anser vi förekommer mer eller mindre i all 
form av ekonomistyrning. Nyckeltal används direkt eller indirekt för att styra samtliga 
individer i företaget i syfte att uppnå de föreskrivna målen. Vi hävdar således att 
styrningsbegreppen ovan kan speglas i Simons diagnostiska styrsystem. Vi kommer dock inte 
i denna studie närmare precisera vilket eller vilka system som företaget använder sig av, utan 
hur det används i styrningen av individen och därvid dess påverkan på humankapitalet.     
 
Vad gäller ekonomistyrning så fastställs detta utifrån det enskilda företaget och påverkas dels 
av tradition och ledning, påverkan utifrån i form av andra företag, det vill säga ur ett 
konkurrensperspektiv samt samhället vilket företaget verkar i. Styrningsformer och metoder 
förändras ständigt och dessa sprids mellan branscher och företag. Samuelson (2004) uttrycker 
detta som att det går mode i styrning. Han exemplifierar detta med att ange modeller så som 
balanserat styrkort, aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkyl) samt Business Process 
Reengineering (BPR). Författaren anser, likt andra forskare och författare, att kraven på att 
ekonomistyrning snabbt skall kunna anpassa sig till nya förutsättningar markant ökat. Detta är 
en följd av att företagens omgivning blivit allt mer föränderlig, vilket orsakar frekventa 
ombildningar av organisationen. Via dessa förändringar påverkas ansvarsfördelningen som i 
sin tur får verkningar i det formella styrsystemet vars funktioner måste anpassas. Vi hävdar att 
en decentralisering av beslutsfattande kräver ett allt mer formaliserat styrsystem för att skapa 
struktur och kontroll genom hela organisationen. Detta är något som Simons (1995) 
bevisligen understryker och förespråkar, vilket vi anser bringar relevans till dennes 
styrmodell. Dagens informationsteknologi har, genom sitt intåg i verksamheten, på ett positivt 
sätt bidragit till att liknande anpassningar nu kan klaras av, fortsätter författaren. Det 
Samuelson (2004) framhåller i detta stycke ser vi som mycket intressant i vår fortsatta studie 
då logistikenheten vid Tarkett verkar i en föränderlig miljö där höga krav på styrsystemets 
flexibilitet ställs och något som kan kopplas till Simons interaktiva styrsystem samt 
diagnostiska styrsystem. 
 
Kullvén (2001) ser i grova drag till tre olika sätt för hur ekonomisk styrning kan utformas: 
beteendestyrning, prestationsstyrning samt kulturell styrning. Då ett delområde i vår studies 
syfte är att undersöka hur humankapitalet påverkas genom vald styrning av medarbetarna, är 
det av relevans att bedöma vilket eller vilka av ovanstående styrningssätt som kan skönjas vid 
Tarketts logistikenhet. Dessa tre styrformer påvisar vilken faktor som styrs med avseende på 
de anställda inom organisationen. Det intressanta, menar vi, ligger i huruvida det gäller 
styrning av premisserna för handling (kulturell styrning), själva handlandet/agerandet 
(beteendestyrning) eller utfallet/resultatet av handlingen (prestationsstyrning). Vad anbelangar 
beteendestyrning sker den i form av att medarbetarnas sätt att agera styrs. Detta kan dock 
endast ske om kausalitetssambandet är känt, det vill säga om det går att urskilja vilket 
beteende som leder till det optimala utfallet, skriver Kullvén (2001). Alltså är detta en relativt 
formell sorts styrning då medarbetarna begränsas i deras möjlighet att agera och fatta beslut 
samt att olika former av godkännande krävs före agerandet. En lite mer fri modell av styrning 
är den så kallade prestationsstyrningen. Vikten läggs här på att styra resultatet av 
medarbetarnas agerande. Mått bestäms vilka ska beskriva och utvärdera de anställdas 
prestationer. Detta minskar kravet på att cheferna skall vara insatta i den process där orsak 
och verkan samspelar då de istället ger medarbetarna friare händer och endast behöver se till 
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att önskat resultat uppnås. Om styrningen istället fokuserar på normer, värderingar och på sätt 
att tänka benämns detta verktyg som kulturell styrning. Författaren menar att medarbetarna, 
via denna modell, bemyndigas större ramar att agera inom, och får på så sätt fatta fler egna 
beslut samt agera mer självständigt i jämförelse med de andra två styrformerna. Det är dock 
värt att förtydliga att den sistnämnda formen av styrning avser att påverka medarbetarnas sätt 
att vara. Detta gör att det till exempel blir än viktigare att vara medveten om detta vid 
uppbyggnaden av arbetsklimat, rekrytering av ”rätt sorts” personal, vid utbildningsval och 
andra kompetenshöjande aktiviteter, menar Kullvén (2001). Författarens slutsats är att ett 
företag som kan klara sig via kulturell styrform mår allra bäst eftersom denna oftast skapar 
motivation, delaktighet och en god arbetsmiljö. Utöver detta ser han beteendestyrning som det 
minst fördelaktiga i detta avseende, och tycker att denna styrningsform bör åtminstone bytas 
ut mot en prestationsstyrning om detta är möjligt. Vidare i den fortsatta studien hävdar vi att 
nämnda styrformer återfinns formaliserade inom ramen för Simons styrmodell och i en 
samverkan för att skapa balans. I modellens gränsskapande system regleras 
handlingsutrymmet, det vill säga individens möjlighet och sätt att handla, vilket kännetecknas 
av beteendestyrning. Prestationsstyrning kopplas i sin tur till Simons (1995) diagnostiska 
styrsystem, då utfallet av handlandet mäts exempelvis via nyckeltal. Avslutningsvis vill även 
klargöra att det värdeskapande systemet, som grundar sig på normer och värderingar, bildar 
premisserna för handlandet då exempelvis policys är en form av kulturell styrning.         
 
Flertalet företag och organisationer lever i en miljö och omvärld som kännetecknas av en hög 
komplexitet och där förändringar sker i mycket ökande hastighet. Detta påverkar kraftfullt 
styrningens utformning. Ewing & Samuelson (2002) menar att i en långsam och stabil 
omvärld kan ett formellt system nyttjas som då ställer lägre krav på kompetens för att hantera 
situationen, medan motsatsen gäller när komplexiteten och hastigheten ökar. Kullvén (2001) 
tillägger att en viktig förändring som inverkar på utformningen av den ekonomiska styrningen 
är övergången från lokal till global konkurrens på flertalet områden. Kundens upplevelser, det 
vill säga kundvärdet sätts allt mer i fokus. De tjänster som utformas måste ligga i nivå med de 
krav och önskemål som kunden ställer. Detta gör att företagen börjar fokusera på begreppet 
total kvalitet, vilket innebär att uppnå nollvision avseende reklamationer. För att leva upp till 
kundens krav och den totala kvaliteten är det av största vikt att flexibiliteten, förmågan till 
innovation och anpassning till kunden maximeras, fortsätter Kullvén (2001). Denna 
flexibilitet kräver att ledtider förkortas vilket företagen allt mer kraftsamlar mot.  
Ekonomistyrningen har förändrats till viss del som följd av ovan nämnda tendenser. Detta har 
gjort att ledare börjat fokusera allt mer på värdekedjan, det vill säga ”hur skapas värde från 
leverantörer, över våra processer, till våra kunder?”, avslutar Kullvén (2001 s.14). Att 
inneha en medvetenhet om global konkurrens, strategiska osäkerheter, de globala 
värdekedjorna med mera har även Simons (1995) anammat och därför gett plats för i sin 
styrmodell. Han menar att det i en stor globaliserad organisation krävs formaliserade rutiner 
och åtgärder där kompetens- och informationsspridning är en viktig del. Vi ser att det 
interaktiva styrsystemet är skapat i syfte till att specifikt hantera detta, för att därigenom 
uppnå en hög grad av flexibilitet och innovationsstimulans.     
 
Det är av väsentlig betydelse att styrsystemet utvecklas till ett användbart verktyg i 
organisationen, vilket stöds av Samuelson (2004) då han diskuterar begreppet användbarhet. 
Systemen skall vara enkla och förståliga samt att språket i systemet skall vara förståligt för 
gemene man tillägger han. Detta i kombination med att styrsystemet är framtaget för att som 
författaren uttrycker det ”spegla den fastställda organisationen” Samuelson (2004 s. 92) skall 
ses som ett naturligt sätt att förfara. Viktigt är också att i styrningen implementerar kunskap 
och kompetens, dels hur att nyttja systemen på ett effektivt sätt, men även kunskap i form av 
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hur att tillvarata möjligheter och undvika hot. Denna typ av kunskap bör enligt författaren 
integreras i policys och planer. Individer har av sin natur behov, kunskaper, makt och 
relationer som påverkar dennes handlande, vilket systemimplementeraren och ledningen 
måste vara väl medvetna om. Den slutsats som vi kan dra av detta är att systemet, vilket i vår 
studie motsvaras av Simons styrmodell, måste vara användarvänligt utformad samt att 
respektive system, exempelvis det interaktiva styrsystemet, implementeras med detta i åtanke 
för att få den verkan som är avsedd.     
 

2.1.2 Ekonomistyrningens inverkan på humankapitalet 
Då vi i vår studie syftar till att fördjupa oss i hur företag genom olika system tar tillvara på 
och utvecklar sitt humankapital, skall detta kapitel belysa hur ekonomisk styrning inverkar på 
medarbetarens självständighet, delaktighet och motivation. Dessa tre parametrar anser vi är 
en förutsättning för att humankapitalet skall kunna bibehållas eller förädlas, vilket gör detta 
kapitel högst relevant för den fortsatta studien. Avslutningsvis påvisas även hur olika 
mekanismer skall samverka för att uppnå företagets fastställda strategier samt 
ekonomistyrningens del i det stora hela. 
 
Enligt Kullvén (2001) är ekonomisk styrning en process, vilket i sig kan definieras som en 
kedja av aktiviteter om utförs med ett bestämt syfte. Vidare kan ekonomisk styrning i 
förhållande till detta ses som den process vilken skall identifiera, mäta och kommunicera 
värdefull ekonomisk information i syfte att kunna utföra välgrundade bedömningar och 
beslut. Mätningen skall reflektera över diverse tillstånd i verksamheten och det är inte alltid 
det lättaste att veta vad som egentligen bör mätas. Kullvén (2001) klargör dock att grunden av 
mätval oftast består av monetär information, vilket som regel benämns som finansiell 
information det vill säga data som kan mätas i kronor. Det finns emellertid idag verksamheter 
som även mäter icke-monetär information. Det kan innefatta perspektiv så som kundernas 
uppfattning, de anställdas trivsel, hur värde skapas med mera. Subjektiviteten av dessa 
exemplifierade aspekter, och likartad information, gör det dock svårt att fånga och därmed 
mäta dessa. 
  
Det är av tämligen stor vikt att framtagen och analyserad information, via det ekonomiska 
styrsystemet, vidare kommuniceras ut i verksamheten. Detta kan endast realiseras då dessa 
värdefulla värden görs lättillgängliga för organisationens medarbetare på ett sådant sätt att alla 
ges möjlighet att förstå den. Det är detta som enligt Kullvén (2001) skapar motivation via 
delaktighet. Beslutsfattare på alla nivåer skall ses som informationsanvändare eftersom de på 
ett eller annat sätt ständigt kommer i kontakt med information för beslut.   
 
Kullvén (2001) har såsom åsikt att ekonomisk styrning är något som skall användas till att 
stötta verksamheten. Författarens definition av verksamhet är medarbetarnas arbete i 
samförstånd med organisationens kunder. Ekonomisk styrning benämns ofta som 
effektsynsättet. Medvetenheten om att den ekonomiska styrningen påverkar medarbetare, 
kunder med mera gör att det redan från början kan utformas för att uppnå den effekt som 
verkligen avses med styrningen. Exempelvis kan styrningen syfta till att medarbetarna ska 
tänka mer på kundernas upplevelser (effekt), vilket då innebär att det ekonomiska 
styrsystemet också bör använda sig av olika verksamhetsmått för att åskådliggöra och 
kontrollera denna aspekt. Kullvén (2001) exemplifierar vidare flertalet olika sätt för att finna 
grunden till sitt tänkta styrsystem. Mål och planer på olika nivåer är tänkta att motivera de 
anställda, men det är endast när dessa mål bli accepterade som de kan bli uppfyllda. Via 
delaktighet där medarbetarna själva får vara med och bestämma vilket arbete som skall 

 15 



utföras och hur detta skall ske kommer motivationen att öka, och därigenom förefaller en 
större sannolikhet att målen också uppnås. Kullvén (2001) nämner tre olika former av 
uppställandet av mål och planer: Uppbyggnad, nedbrytning samt iterativ. I två av dessa 
varianter ser målarbetet till att bejaka en delaktighet från de anställda på olika nivåer (dock 
endast av dem som i det dagliga arbetet kommer i kontakt, och kan påverka dessa mål). Då 
organisationen begagnar sig av målstipulering i form av uppbyggnadsprocessen startar 
uppställandet hos medarbetarna och summeras, medan nedbrytningsprocessen istället innebär 
att mål på övergripande nivåer bryts ner utan någon vidare nämnvärd dialog. För att utföra en 
form av semikontrollerad måluppställning kan organisationen ta till en blandning av de två 
ovan nämnda varianterna, vilken då kallas för den iterativa processen.  
 
Avslutningsvis menar Kullvén (2001) att ekonomiska rapporter inte får vara en alltför stark 
grund i den ekonomiska styrningen då detta kan minska känslan av självständighet och 
delaktighet i individens arbete. Han nämner lönsamhetsmedvetande som ett uttryck betydande 
att vikten av ekonomiska rapporter är stor, men att de bör användas med en stor portion 
förnuft i processen då man styr sin verksamhet. 
 
Kullvén (2001) ser inte enbart positiva sidor med ekonomisk styrning i dess allmänna 
betydelse. En vanlig negativ styreffekt är att det ofta uppstår en avsaknad av målkongruens då 
det som är viktigt för verksamheten inte alltid gynnar individens situation. Det föreligger 
således en risk att den anställdes motivation minskar om det inte föreligger någon personlig 
nytta som är av dennes intresse.  Ett annat vanligt problem som författaren nämner är att det 
som är svårmätt allt som oftast tenderar att helt hamna i skymundan. Detta gör att man endast 
fokuserar på sådant som är kvantifierbart, och därmed glöms mjuka värden som exempelvis 
de anställdas trivsel bort. Kullvén (2001) understryker att det inte bara är det ekonomiska 
styrsystemet i sig som kan bidra med negativa effekter för verksamheten. Det rapporteras ofta 
att medarbetare manipulerar data för att skapa en mer positiv bild av sin insats än vad som 
egentligen är fallet. Det är en svår balansgång mellan flertalet olika aspekter som skall göras 
vid upprättandet av ett ekonomiskt styrsystem. Om den ekonomiska styrningen havererar i en 
viss situation eller i ett visst perspektiv riskerar hela systemet att bli ifrågasatt. Dessutom finns 
det alltid en risk att verksamheten blir allt för rutinartad och således minimeras möjligheter till 
innovation och förnyelse.             
 
Kullvén (2001) skriver att ekonomisk styrning är tätt kopplad till andra processer i 
verksamheten och poängterar därmed att den inte helt och hållet lever sitt eget liv. Ett företags 
grund läggs då strategierna för verksamheten formuleras, vilka är långsiktiga planer på hur 
företaget skall bedrivas och baseras utifrån en verksamhetsidé. Han menar att ekonomisk 
styrning är en del i det stora hela där aspekter så som organisering, kultur och 
personalhantering är exempel på andra mekanismer som skall samverkar för att uppnå de 
fastställda strategierna. Detta gör att ekonomisk styrning begränsar sig till att ligga inom 
ramen för strategier, och att inget annat görs här som ej framgår av strategierna. 
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2.1.3 Formella och informella styrsystem 
Grunden i Simons styrmodell består av formaliserade styrsystem, syftar detta kapitel till att 
förklara och skilja på formella och informella styrsystem, samt hur dessa utgör beståndsdelar 
i Simons styrmodell. För att senare i studien kunna möjliggöra en analys bör förståelse finnas 
angående dessa systems inverkan på individen.  
 
Styrningens verktygsperspektiv alternativt verksamhetsperspektiv är begrepp som Ewing & 
Samuelson (2002) använder sig av i förklaringen av hur och vart styrsystem kan nyttjas. I 
styrningslitteraturen bearbetas ett synsätt där formella styrsystem delas upp i ett antal 
strukturer och processer. De formella styrsystemen kan ses utifrån ett verktygsperspektiv där 
budget, internprissystem, resultaträkning och olika modeller för exempelvis kalkyleringar tar 
form som redskap. I detta perspektiv beskrivs olika sätt hur och vart dessa verktyg kan 
användas. Intar användaren istället ett verksamhetsperspektiv behandlas de formella 
styrsystemen utifrån vilka uppgifter och behov de är ämnade för att lösa. Exempel som 
författarna ger på liknande uppgifter är ansvarsfördelning, planering, samordning, motivation, 
resultatmätning, rapportering och lärande. I utfallet av de intervjuer som författarna bygger 
sina antaganden på, framkom det ökade krav på formalism och samordning som en följd av 
decentralisering av beslutsfattande på grund av en allt mer turbulent omvärld. En osäker 
omvärld i kombination med en högre komplexitet i verksamheten har lett till att flertalet 
organisationer valt ett decentraliserat beslutsfattande, allt för att möjliggöra att beslut fattas på 
de positioner där adekvat information finns. Dock framhäver författarna att formella 
styrsystem med tillhörande struktur implementerats i organisationer i syfte att underlätta det 
delegerande och decentraliserade beslutsfattande, och inte i ett självändamål. De påpekar även 
vikten av att inte låta det formaliserade och strukturerade arbetet påverka och förhindra 
behovet av kreativitet. Ju formellare och mer styrd arbetsprocessen är, desto större risk löper 
ledningen att mista individers kreativitet och initiativförmåga. I det omvända förhållandet där 
informella strukturer styr kan följderna bli att ledningen på central nivå blir förhindrade att 
upprätta en övergripande bild av verksamheten, avslutar Ewing & Samuelson (2002). 
 
Via värderingsstyrsystem som Ewing & Samuelson (2002) ser som informella styrsystem, 
vilket skiljer sig från Simons (1995) formaliserade teori, sker styrning genom att medvetet 
skapa och upprätthålla gemensamma synsätt, värderingar eller kulturer inom verksamheten. 
Dessa faktorer får en funktion likt en ledstjärna för de anställda och styr deras kortsiktiga och 
långsiktiga arbete. Enligt författarna finner de informella styrsystemen tydliga likheter med de 
omedvetna värderingarna som finns bland de anställda. Dessa värderingar har med stor 
sannolikhet lika hög grad av påverkan på beslutsfattandet och beteendet som det formella 
styrsystemet. Dock poängterar de att det råder betydande skillnader mellan medveten styrning 
kontra omedveten påverkan. Genom ett flertal intervjuer som Ewing & Samuelson (2002) 
genomfört framgick det klart och tydligt att respondenterna visade god medvetenhet angående 
informell styrning vars funktion prioriterades högt. De ansåg att gemensamma värderingar 
och uppfattningar gällande exempelvis verksamhetens affärsidé är en grundfaktor i styrningen 
ur ett koncernledningsperspektiv, något som stärker Kullvéns (2001) teorier om 
ekonomistyrningens förhållning till kulturstyrningen.     
 
För att möjliggöra en väl fungerande kultur- och värderingsetablering bland samtliga 
individer inom företaget, ses en väl utarbetat dialog som en nödvändig funktion, samt att 
respondenterna poängterade vikten av ett systematiskt nyttjande av informationsmöten av 
olika slag för att nå en eftersök etableringsnivå. Ewing & Samuelson (2002) hänvisar till ett 
citat från förre koncernchefen för Volvo Sören Gyll, som styrker vikten av en öppen dialog: 
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”Det handlar om att ta tillvara allas initiativförmågor, att sätta upp mätbara mål 
som följs upp regelbundet, och att utforma en väl utvecklad 
kommunikationsstruktur som ger alla en möjlighet att agera. Ett nyckelord för 
ledning är dialog. Det är också viktigt att medarbetarna har en helhetssyn på 
verksamheten; att de förstår helheten och den egna enhetens roll i denna.” Ewing 
& Samuelson (2002 s.97)  

 
Dialogen ses enligt författarna som en nödvändig förutsättning för att ledningen skall lyckas i 
sitt arbete med att förankra de strategiska visionerna. Funktionen ses även som en 
förutsättning för att frambringa strategier tillhörande verksamhetens idé eller vision. Via 
intervjuerna som författarna utförde framkom andra element som framhölls som viktiga 
omständigheter för att dialogen i sig skulle få rätt verkan. En av respondenterna uttryckte sig 
enligt följande: 
 

”Organisationen skall vara så öppen och sådan närhet skall finnas så man vågar 
tala högt om svagare signaler – öppen dialog rätt över organisationen. Intranät 
kan vara ett verktyg i kombination med attityder och kultur.” Ewing & Samuelson 
(2002 s.106)  

 
Vidare vad gäller tidsaspekten för att implementera en tydlig och stark företagskultur 
poängterar Ewing & Samuelson (2002) s.97 att värderingar åstadkoms och förändras genom 
ett över tiden välstrukturerat arbetssätt. Detta styrks av Arne Mårtensson, Handelsbanken, 
som författarna citerar: 
 

”Att utveckla en företagskultur tar lång tid. De företagsledare som håller på och 
organiserar om vart tredje år åstadkommer bara förändringar på ytan.” Ewing & 
Samuelson (2002 s.107)  

 
Ewing & Samuelson (2002) avslutar med en viktig slutsats angående det formella och 
informella styrsystemet. De anser att formell styrning kontra informell styrning ej verka i ett 
motsatsförhållande utan snarare är två styrsystem som opererar parallellt med varandra. Det 
kritiska ligger i att hitta en väl fungerade balans och kombination mellan dessa system.  

2.2 Humankapital - en viktig beståndsdel i det intellektuella kapitalet 

2.2.1 Intellektuellt kapital tillika kunskapskapital 
I detta delkapitel behandlas ett företags olika värdeskapande processer. Förståelse för hur 
detta skapas är av stor betydelse då bland annat värderingar och företagskultur ingår i ett av 
de fyra huvudblocken i Simons styrmodell. Nedan följer en teoretisk genomgång av de 
värdeskapande processerna vars beståndsdelar skall bygga en teoretisk grund. Denna bas 
skall vidare kunna nyttjas i analysen av motsvarande process, med fokus på humankapitalet, 
vid Tarketts logistikenhet. Då enheten ses som en servicefunktion ställs höga krav på 
medarbetarnas kompetens och förmåga att samarbeta, för att därigenom kunna skapa det 
värde som kunden efterfrågar. 
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Enligt Jörgen Hansson & Co. (1997) består kunskapskapitalet, vilket även går under 
begreppet intellektuellt kapital, av materiella och immateriella värden som får en 
grundläggande funktion i verksamheten. Det rör exempelvis: 
 

- företagets kultur och ledningsformer, affärsidé och personalidé samt etiska regler. 
 
- interna strukturer till exempel kunskapsdatabaser och handböcker. 

 
- medarbetarnas kompetens och förmåga att använda strukturer. 

 
- företagets och medarbetarnas kundrelationer och image på marknaden. 

 
Författarna har via intervjuer tagit del av åsikter från personer med god erfarenhet av 
företagande. Det har då framkommit att en av de största utmaningarna för företag är att inse 
att det intellektuella kapitalet är viktigare än det finansiella kapitalet. Det som ses som en stor 
utmaning är att sammanbinda humankapitalet med strukturkapitalet så att värdet multipliceras 
och inte adderas för att skapa det intellektuella kapitalet. Ledningen har till uppgift att 
utveckla och styra processer för att utveckla detta kunskapskapital genom medarbetarna. Det 
ställs således krav på företagsledningen vars förmåga skall vara att observera och bedöma det 
som inte syns. Detta är mycket viktigt då detta värde skall ingå i och leda företaget in i 
framtiden, avslutar Jörgen Hansson & Co. (1997).  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Modell över intellektuellt kapital (Gille & Rudebeck 1997 s.40) 
 
Den modell som framtagits av Gille och Rudebeck (1997) visar grafiskt humankapitalets del i 
det intellektuella kapitalet. Vidare hävdar de att humankapitalet kan delas upp i två 
undergrupper nämligen rutinkapital samt förnyelsekapital. Rutinkapitalet är den 
yrkesskicklighet som finns i företaget vilken bygger på rutin. Förnyelsekapitalet är 
medarbetarnas innovationsförmåga och deras fallenhet att med sin nuvarande kompetens 
förmå arbeta och verka i främmande områden.     
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Humankapital 
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Jörgen Hansson & Co. (1997) skriver att företaget i ett strategiskt perspektiv ofta har ett 
uttalat mål att uppnå goda kundrelationer samt driva en verksamhet vars produkter eller 
tjänster skall skapa ett värde hos kunden. De hävdar vidare att de värdeskapande processerna 
utvecklas i fyra dimensioner som av författarna kallas för de fyra K:na. Dessa är: 
 

• Kundvärde 
• Kundsamspel 
• Kollegesamverkan 
• Kunskapskapital 

 
Dessa dimensioner kan sedan delas in i ett externt och ett internt block för att beskriva 
företagets värdeskapande. Det externa värdet skapas genom kundvärde som representerar 
resultatet för kunden. Ett högt kundvärde är ett bevis på att företaget lyckats identifiera och 
leva upp till kundens krav och önskemål. Kundvärdet kan även nyttjas som ett mått på 
effektiviteten exempelvis för att värdera hur mycket en organisationskonsult bidrar till att 
kundens medarbetare utvecklas, motiveras och effektiviseras i sitt arbete. Till det externa 
värdeskapandet hör även kundsamspel. Jörgen Hansson & Co. (1997) anser att det är av 
största vikt att en god relation knyts mellan kunden och företaget. Företaget skall bidra med 
kunnig personal, god service och för kunden hög tillgänglighet vilket klassificeras som 
servicekvalitet, men detta måste kompletteras med utvecklade kommunikationskanaler och en 
förtroendefull relation. Till det interna värdeskapandet hör kollegesamverkan och 
kunskapskapitalet i företaget. Kollegesamverkan ”avser hur väl medarbetarna samverkar i 
produktionen”, enligt Jörgen Hansson & Co. (1997 s.22). Samverkan mellan kollegor kan röra 
exempelvis kunskapsbackup eller olika former av teamsamverkan. Interna FoU-projekt, till 
exempel rörande affärs- och metodutvecklingsprojekt, grundar sig i olika former av 
samverkan mellan kollegor.  
 
Att kulturen i företaget är öppen och stimulerar till lärande är enligt Jörgen Hansson & Co. 
(1997) viktigt för att den kollegiala samverkan skall stärkas. För att dessa tre dimensioner 
(kundvärde, kundsamspel och kollegesamverkan) skall kunna utvecklas inom verksamheten 
måste en plattform skapas. Denna plattform består at företagets unika kompetens och 
produktionssystem även kallat kunskapskapital (intellektuellt kapital). Detta kapital är 
organisations- och individbundet. Det kan bestå av ”interna hårda strukturer” så som 
databaser, IT-lösningar, koncept, modeller och metoder som framtagits i egen FoU-
verksamhet eller via erfarenheter, men även ”interna mjuka strukturer” i form av image, 
ledningsstil och kultur. Denna del av kunskapskapitalet går även under det gemensamma 
begreppet strukturkapital. Inbakat i kunskapskapitalet finns även ”kompetensen” det vill säga 
medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och förmåga att lösa problem vilket kan benämnas 
som företagets humankapital. Det speciella rörande kunskapskapitalet är att det finns flera 
ägare av detta kapital. Kompetensen, det vill säga det individbundna kapitalet, ägs av 
medarbetarna medan resterande ägs av företaget. 
 
I varje organisation finns värdefullt intellektuellt material i form av tillgångar och resurser, 
tyst och explicit kompetens, data, information, kunskap m.m. Det är dock omöjligt att förvalta 
och utnyttja detta kapital i dess mjuka former om ingen kan lokalisera det till strategiskt 
betydelsefulla ställen där det kan ge utdelning, menar Stewart (1997). För att kunna lokalisera 
detta kapital i dess stora benämning kan man i enlighet med Skandias och Canadian Imperial 
Banks modell lättare åskådliggöra dessa tillgångar. Liksom Jörgen Hansson & Co. (1997) 
delar de in intellektuellt kapital i tre delar, närmare bestämt humankapital, strukturkapital och 
kundkapital. Med hjälp av denna modell kan vart och ett av de tre elementen mätas och 
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därigenom bli föremål för investeringar. Varje kapitalslag är immateriellt och kan refereras 
som kunskapstillgångar, men ändå uttrycker de något som chefer och investerare kan få grepp 
om och gör det dessutom möjligt att identifiera såväl tyst som explicit kunskap.  
 
Stewart (1997) nämner vikten av att skilja mellan strukturkapital och humankapital i 
situationer då kunskap skall förvaltas. Blomé (2000) definierar humankapital som 
avspeglingen av den kunskap och förmåga de anställda besitter för att på ett effektivt sätt 
kunna lösa kundernas krav och uppgifter. Stewart (1997) menar att humankapitalet är källan 
till innovation och förnyelse, men att företag har intelligenta medarbetare behöver inte 
automatiskt betyda att verksamheten i sig är intelligent. För detta krävs ett väl fungerande 
kunskapsflöde där kunskap utbyts och överförs för att fungera som en hävstång i processen att 
nyttja humankapitalets kunskap på ett bra sätt. Detta, fortsätter Stewart (1997), är dock något 
som inte kan genomföras utan organisationens strukturella tillgångar, vilket kan inbegripa 
saker som exempelvis informationssystem, begåvning för konkurrens och marknad, 
kännedom om kanaler till marknaden och fokuserat ledarskap. Strukturkapitalet kan definieras 
som organisationens organisatoriska kompetens att möta marknadens krav. Blomé (2000) 
kompletterar denna definition genom att beskriva strukturkapitalet som sådant vilket är 
oberoende av personalförändringar, det vill säga det som finns kvar även när ”alla har gått 
hem”.   
 
Det är tillsammans som de två nämnda kapitalen kan skapa ett individuellt know-how till 
gruppens egendom utifrån givna förutsättningar. Den sista delen av det intellektuella kapitalet 
är kundkapitalet vilket enligt Stewart (1997) är värdet av organisationens relationer till de 
människor som det görs affärer med, och man brukar därför också säga att det är 
sannolikheten att kunderna i fortsättningen kommer att vara trogna och lojala företaget. En 
utökning av denna precisering görs av Blomé (2000) då han även kallar kundkapital för 
förtroendekapital, vilket han ser som värdet av pågående och framtida affärsrelationer. 
Intellektuellt kapital skapas inte av human-, struktur- eller kundkapital var för sig. Det är 
kombinationen, samspelet och integrationen mellan dessa som stärker verksamhetens 
intellektuella kapital, sammanfattar Stewart (1997). Detta är något som Blomé (2000) 
instämmer på då han beskriver sambandet mellan de olika kapitalen genom att säga att 
humankapitalet använder strukturkapitalet för att bygga kundkapitalet. Avslutningsvis 
tillägger han även att human- och kundkapitalet inte bara begagnar sig i strukturkapitalet, utan 
bidrar dessutom till att det ständigt vidareutvecklas, förbättras och på så vis effektiviseras. 

2.2.2 Humankapital – människors kompetens och kunskap 
Från det intellektuella kapitalets uppbyggnad, som vi klargjort i ovan nämnda kapitel, har vi 
nu gått vidare och brutit ut humankapitalet, vilket således blir huvudfokus i detta kapitel. Det 
finns flertalet faktorer som direkt eller indirekt påverkar humankapitalets utformning och 
vidareutveckling. Faktorer så som förändring av företagsformer, styrning av 
kompetensresurser och ledningens ansvar i denna process har inverkan på hur 
humankapitalet behålls och/eller möjligheten till en förädlande effekt av densamma. Vi 
kommer att i kapitlets avslutning allmänt redogöra för sätt i hur att kartlägga och mäta 
företagets humankapital. 
 
Verksamhetens största pusselbit utgörs enligt Bert-Olov Bergstrand & Erik Wallin (1995) av 
människan då denne intar ett flertal parallella roller i organisationen nämligen som resurs, 
leverantör, investeringen/tillgången och som medarbetare. Människan har långt in på 1990-
talet setts som en resurs vilken har förbrukats via arbetade timmar. Författarna poängterar att 
ett stort fokus riktas mot att mäta effektiviteten i processerna, och på ett rimligt sätt länka ihop 
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mänsklig resursförbrukning med produkter som skapas. Att se människan som en investering 
eller tillgång är också av stort intresse. Det finns ett flertal likheter mellan människan och 
maskinen, enligt författarna. Båda levererar resurser till förädling, kan generera stora 
kostnader vid uppstart av produktion (exempelvis vid nyanställning) samt kräver underhåll 
(exempelvis som kompetensutveckling). Som en följd av den allt mer krävande arbetsmiljön i 
form av ökade krav på företagets och medarbetarnas förmåga att leverera kundvärde, måste 
verksamheten säkerställa att personalen har rätt kompetens och att denna underhålls och 
vidareutvecklas.  
 
Det har blivit allt vanligare att människan ingår i olika arbetsgrupp och eller 
teamkonstellationer. Förr fanns en mer tydlig hierarkisk organisationsform där varje individ 
nästan uteslutande koncentrerade sig på sin egen arbetsuppgift. Till detta hörde även att större 
klyftor fanns mellan kollektivanställda och anställda tjänstemän. Dessa gränser har sakta 
suddats ut då arbetsuppgifter i dag kan utföras av individer från båda dessa 
anställningsgrupper. Med anledning av detta har författarna valt att frångå etikettering 
kollektiv- och tjänsteanställda för att istället använda sig av begreppet ”medarbetare” som en 
benämning på de individer som är anställda inom företaget eller verksamheten.  
 
I stort sätt all verksamhet går ut på att minimera resursförbrukningen för att därigenom lyckas 
generera så mycket vinst som möjligt. På liknande sätt måste medarbetaren i rollen som 
leverantör styrka och motivera sin resurs i konkurrensen med resurser så som maskiner. Med 
detta i åtanke anser författarna det som viktigt att investering i mänsklig kompetens hanteras 
på likvärdigt sätt som investering i en maskin, allt för att det skall bli så rättvis konkurrens 
som möjligt. Författarna avslutar med följande kommentar angående människan i egenskap 
som leverantör:    
 

”Människan i form av leverantör står inför en situation där kravet på 
kompetensen som levereras successivt blir högre och där typen av kompetens som 
efterfrågas förändras i ett accelererande tempo. Risken för att fler människor slås 
ut ökar om inte personalens kompetens uppdateras på ett planmässigt sätt. En 
annan risk är att om personalens erfarenheter inte värderas på rätt sätt kan det 
synas ekonomiskt fördelaktigare att investera i ny kompetens än att 
tilläggsinvestera i (vårda) befintlig.” Bert-Olov Bergstrand & Erik Wallin (1995 
s.155) 

 
Sveiby (1995) skriver att begreppet kunskap kan förklaras med hjälp av en rad olika 
synonymer, exempel på sådana är information, medvetande, vetande, vetskap, kännedom, 
erfarenhet, insikt, färdighet, (praktisk) förmåga, kunnande, lärdom, vishet, visshet, skicklighet 
och så vidare. 
 

”Personalens kompetens är en tillgång som inte ägs av företaget, men den kan 
öka företagets goda rykte om den utnyttjas genomtänkt. Kunder är känsliga för 
hur omdömet om ett företags nyckelpersoner utvecklas.” Sveiby (1995 s.78) 

 
Ett företags strategi kan ses genom så kallade ”kunskapsglasögon”, och därigenom utveckla 
en kunskapsstrategi. Denna sorts strategitänkande bör då beakta de tre kunskapstillgångar som 
innefattas i det intellektuella kapitalet, närmare bestämt kunderna, de egna anställdas 
kompetens och den egna organisationens struktur enligt Sveiby (1997). Han ser två 
kunskapsmarknader för konkurrens. Den första är kundmarknaden där strategin ligger i att 
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attrahera och behålla kunder, och den andra marknaden är den där nyckelpersoner inom 
företaget bör prioriteras på samma sätt som värdefulla kunder.     
 
Jörgen Hansson & Co. (1997) hänvisar till Keen (1988) som myntade att kompetens kan delas 
upp i kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kontakter och värderingar. Denna bild har sedan 
utvecklats av Jörgen Hansson & Co. (1997 s.90) för att beskriva den kompetens som 
kunskapsföretag behöver enligt följande: 
 
Kunskaper:  Behärska de teoretiska grundvalarna och inom sin profession. 
 
Erfarenhet:  Ha erfarenhet från olika problemlösningar hos kunder 
 
”Kunskap” Kunskap om omvärldens och marknadens behov 
 
Färdigheter: Behärska och utveckla arbetsmetoder och pedagogik för att kunna medverka till 

problemlösning som skapar kundvärde 
 
Värderingar: Dela sin profession, företagets och kollegornas värderingar och etik – knutna till 

individen 
 
Nätverk: Ett etablerat och användbart nätverk 
 
Lärande: Veta var man kan hämta ny kunskap, internt eller externt 
 
Relationer:  Förmåga att skapa och upprätthålla ömsesidigt värdeskapande relationer till 

kunder, nätverk och kolleger 
 
Det är medarbetarna som driver fram och utvecklar sin kompetens med stöd och 
förutsättningar som tillhandahålls av ledningen. Den kunskap som alstras i relationen mellan 
medarbetare och kund är av vital betydelse för verksamheten något som ledningen måste 
värna och ta hand om. Genom bearbetning och förädling av den nya kunskapen knyts den till 
det organisationsbundna kapitalet i form av koncept, modeller eller metoder som sedan 
användas gentemot kunder för att på så sätt öka kundvärdet ytterligare, framhäver författarna  

2.2.2.2 Ledingens ansvar i utveckling av kompetensen  
Kompetensen måste ständigt styras och utvecklas för att klara av dagens och morgondagens 
krav. Detta har blivit allt mer aktualiserat i och med de förändringar som bland annat nämnts 
i ovanstående kapitel. Ett ansvar ligger på ledningen att möjliggöra och stimulera till att 
kompetensen stärks. De har även en uppgift att uppnå en balans mellan det 
organisationsbundna och individbundna kapitalet. Företagsledningen och deras arbete är 
något som påverkar organisationen på alla nivåer, vilket gör det till en viktig aspekt att lyfta 
fram. För denna studie ses detta kapitel som relevant, för att i analysen kunna bedöma hur 
ledningen vid Tarketts logistikenhet arbetar med liknande verksamhet i ett förädlande syfte.    
 
Jörgen Hansson & Co. (1997) framhäver att olika system och strukturer kan vara till hjälp för 
att stötta kompetensen, men att drivkrafterna finner sin stomme i företagets affärsidé, 
ledarskap och värderingar. Vanligtvis finns det utrymme i företagen för lärande samt ett 
intresse för att lära. Det gäller således att ledningen är medveten i sitt arbete för att lärandet 
skall utvecklas, det vill säga mer än att gälla ständiga förbättringar, för att därigenom kunna 
nå en affärsutveckling. I kunskapsintensiva organisationer får ledningens arbete en förändrad 
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roll i jämförelsen med det ledningsarbetet som förknippas med det traditionella 
industriarbetets logik. Den traditionella ledarstilen där chefen vet bäst och fördelar arbetet kan 
lätt skapa hinder för verksamheten. Ledarstilen i kunskapsföretag kännetecknas däremot av att 
ledaren arbetar och verkar likt en tjänare för sina medarbetare. Det ligger på dennes uppgift 
att skapa goda arbetsbetingelser och tolka omvärlden och företagets behov samt främja 
individernas karriär och fortsatta kompetensutveckling. För alla medarbetare måste det finnas 
ett värde i att arbeta vid företaget eller organisationen. Det gäller således för ledningen att 
analysera och utröna vad detta värde kan bestå av. Kunskapsledningen bör ställa sig frågan: 
”Vilka är våra viktigaste konkurrensmedel på medarbetarmarknaden, dvs. vad är det som gör 
att folk kommer att fortsätt att söka sig till oss?” Jörgen Hansson & Co. (1997 s.108). 
Forskningsresultat som Jörgen Hansson & Co. (1997) har tagit del av från Handelshögskolan i 
Stockholm påvisar att den viktigaste drivkraften för medarbetare i kunskapsintensiva 
organisationer ej prioriterar belöningar i först hand, utan snarare utmanande och utvecklande 
arbetsuppgifter. Vidare visar andra undersökningar att uppmärksamhet och uppskattning har 
stor betydelse. Jörgen Hansson & Co. (1997) påpekar att en viktig del i ledningsprocessen för 
att skapa engagemang är att en tydlig och gemensam mission eller uppgift med verksamheten 
arbetas fram och kontinuerligt följs upp. Denna mission eller uppgift kan beskrivas som syfte, 
värderingar, strategi eller viktiga standards för verksamheten. Missionen skall för de anställda 
fungera som en ledstjärna som beskriver syftet med att företaget finns samt att det framställer 
det behov som föreligger på marknaden och som motiverar arbetet.                                 
  
Utveckling och styrning av det organisationsbundna kapitalet, det vill säga företagets 
strukturkapital, samt att stimulera och skapa förutsättningar för medarbetarnas möjlighet att 
stärka sin kompetens är en viktig funktion och roll som ledningen har, enligt Jörgen Hansson 
& Co. (1997). Kunskapskapitalet ligger på deras ansvar anser de. Genom att upparbeta ett 
starkt organisationsbundet kapital innehållande exempelvis en positiv image, effektiva 
modeller för olika användningsområden och ett engagerat kundnätverk skapas ett starkt 
konkurrensmedel. Dock är det viktigt att företagsledningen finner en balans mellan det 
organisationsbundna kapitalet och det individbundna kapitalet vilket motsvarar 
humankapitalet. Om för stor del av det intellektuella kapitalet är bundet till företaget kan detta 
få en negativ effekt i form av att medarbetarnas kreativitet minskas. Om det råder ett motsatt 
förhållande och för mycket kapital binds i individerna kan detta leda till att det inte skapas 
något mervärde i att arbeta tillsammans. Författarna nämner lednings- och 
organisationsformer, affärs- och personalidé, kultur samt kompetensutveckling som viktiga 
faktorer i arbetet med att uppnå en balans mellan det organisationsbundna och individbundna 
kapitalet.            
 
Kompetensen inom ett kunskapsföretag måste ständigt förnyas. Sveiby (1995) utökar vikten 
av detta då han understryker att kunskap inte försvinner när man säljer den till skillnad från 
varor och tjänster. Han vill istället framhäva att ”kunskap förökas genom delning”. Enligt 
Jörgen Hansson & Co. (1997) är en av de viktigaste huvudpelarna i kunskapskapitalet den 
enskilde medarbetarens kompetens och förmåga att förnya denna. Kompetensutveckling kan 
skapa nya affärsmöjligheter och fungerar dessutom som ett viktigt redskap för att attrahera 
och behålla medarbetarna. Likt kunskapskapitalet är kompetensutvecklingen bunden till både 
organisationen och individen. Ledningen måste även här finna en balans mellan delarna allt 
för att minimera risken att medarbetare lämnar företaget. Medarbetarna måste känna den 
tillhörighet och motivation som uppnås via utvecklande verksamhet, samtidigt som företaget 
måste säkra att modeller och metoder utvecklas i förebyggande syfte vilka skall kunna 
användas av nyrekryterad personal om så behövs.  
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Generellt vill människor i en organisation vilja känna att de ökar sin kompetens och tilldelas 
utmanande projekt och/eller arbetsuppgifter, och detta gärna tillsammans med andra 
yrkeskunniga människor, hävdar Sveiby (1995). Enligt författaren finns det alltid en plus- och 
en minussida då man tittar på olika erfarna medarbetare. Ur en aspekt skapar erfarenhet 
snabbt förädlingsvärde, men det bidrar också till högre kostnader för löner, sekreterare, andra 
förmåner etc. Å andra sidan kostar en nyanställd person mer i form av övervakning, träning 
och assistans än vad denna genererar intäktsmässigt, men samtidigt behöver företaget inte 
sätta in någon större mängd med motivationsskapande åtgärder i detta stadium, tillägger 
Sveiby (1995)  
 
Stewart (1997) uttrycker humankapitalets viktigaste uppgift i kunskapssamhället som 
innovation. Detta kan inbegripa allt från nya produkter och tjänster till förbättringar av 
befintliga processer. Det är när medarbetarnas tid och begåvning binds i aktiviteter som 
humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning och på så sätt leder till 
nyskapelser. Enligt Stewart (1997) utvecklas humankapitalet på två sätt. Antingen genom att 
organisationen använder sig mer av de anställdas kunskaper och kreativitet, eller genom att 
fler ges tillträde till sådan kunskap som för företaget behövs i skapandet av innovationer. 
Författaren hävdar dock att man först måste lösgöra sitt existerande humankapital igenom att 
minimera antalet mekaniska arbetsuppgifter, exempelvis meningslöst pappersarbete och 
improduktiva konflikter för att skapa motivation och mening. Ett lyckat exempel på att frigöra 
humankapitalet, och sålunda skapa delaktighet, har skett genom ett så kallat Work-Out-
Program vilket skapats av General Electrics. Programmet innefattar en serie av möten där de 
anställda ges möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att bland annat föreslå 
förändringar av arbetsmetoder etc. Direkt berörda chefer tar direkt ställning till dessa och 
antingen godkänner eller avslår förslagen, berättar Stewart (1997). Det är genom liknande 
metoder som företagen kan locka fram och använda sig av människors kunskaper och 
kreativitet, och på en enkelt och strukturerat sätt förvandla samt förmedla tyst kunskap till 
explicit vetskap. Då denna sort av kunskap och begåvning framhävs är det sedan upp till 
företagsledarna att fokusera och allokera denna kännedom dit där den behövs via att anställa 
eller utbilda. Det är alltid viktigt att ha en strategi för humankapitalet och dess innehåll och 
funktion, understryker Stewart (1997). 
 
Sveiby (1997) vidmakthåller att överföring av kunskap mellan medarbetarna är den svåraste, 
men samtidigt den mest vitala, uppgiften för verksamhetens fortsatta existens och utveckling. 
Denna kunskapsöverföring kan ske antingen indirekt via ett medium (information) eller 
genom direkt kontakt mellan människor (tradition). Detta leder i sin tur till uppkomsten av en 
informationsprodukt, till exempel i form av en ritning, en analys, en tidning, ett nytt 
organisationsschema eller en årsredovisning vilken då är leveransklar till kund. Denna 
affärslogik är fungerande i såväl tillverkande företag som kunskapsbaserade tjänsteföretag. 
Kunskapen överförs via information som i sig kan ske via text, prat eller via annan artikulerad 
mänsklig kunskap. Ett problem i transmissionen av denna kunskap är dock att vi som 
människor vet mer än vad vi kan artikulera, hävdar Sveiby (1997). Att exempelvis förklara 
hur man skriver ett PM eller hur man läser ett diagram för någon annan människa är ganska 
komplext, fortsätter författaren. Det är då man inser hur osäker och ineffektiv information kan 
vara i dess överföring mellan människor. 

 
”Du kan med information endast få mottagaren att med hjälp av sin tysta kunskap 
ge en egen mening åt den kunskap som du försöker förmedla. För att andra skall 
kunna lära sig använda det de får via information måste de alltid öva, pröva på 
och själva reflektera.” Sveiby (1997 s.159) 
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2.2.2.3 Nyckeltal med avseende på humankapital 
För att föreget och ledningen skall få kontroll samt vidare kunna styra och förädla 
humankapitalet, gäller det att på ett bra sätt fånga de flöden som påverkar de immateriella 
tillgångarna. Genom att på ett bra sätt lyckas kartlägga sitt humankapital via mätningar, 
skapas goda förutsättningar att öka organisationens totala kunskap och kompetens. Detta kan 
i sin tur nyttjas för att uppnå de strategiska målen.     
 
Sveiby (1995) argumenterar för att man bör och skall eftersträva att mäta kompetensen inom 
organisationen. Detta eftersom det är omöjligt att tänka sig en organisation utan människor 
eftersom deras kompetens nuförtiden än mer riktas och används utåt, för att därigenom skapa 
löpande intäkter genom att leverera den service som kunderna kräver. ”Den osynliga 
balansräkningen” innefattande personalens kompetens bör ges relevant fokus då människor är 
de enda som kan handla aktivt, samt att människan är uppfinnaren till befintliga strukturer och 
behövs för att dessa skall kunna bestå. 
 
För att kunna mäta kompetensen gäller det att fånga de flöden som pågår, vilka påverkar de 
immateriella tillgångarna. Det kan bland annat vara den externa strukturen (kunder, 
leverantörer, rykte m.m.), den interna strukturen (patent, affärssystem m.m.) och personalens 
kompetens. Lyckas man sedan fånga upp värden inom dessa tre områden kan man i den 
externa redovisningen visa upp företagets goda arbete för externa kunder, leverantörer och 
finansiärer i syfte att stärka sina aktier. Samtidigt ger mätningarna även en intern kontroll av 
verksamheten så att företagsledningen kan vidta åtgärder om så behövs, förklara Sveiby 
(1997).       
 
Innovation 
Stewart (1997) åskådliggör humankapitalets ”output” som innovation samtidigt som det 
samverkande strukturkapitalets ”output” behandlas som effektivitet. Han föreslår olika sätt på 
vilka man kan mäta outputen i form av innovation. Det första och enklaste sättet är att 
selektera ut andelen försäljningsintäkter som kan härledas till företagets nyaste produkter. Här 
gäller det således att fastställa vad som menas med ny produkt, det vill säga hur länge 
produkten får ha existerat för att falla under ledet för nya produkter. Måttet kan dessutom 
göras än bättre om man mäter täckningsbidraget för varje enskild ”ny” produkt.  
 
Medarbetarnas attityder 
Att trivas på sin arbetsplats genom att känna delaktighet, att kunna styra över sitt eget arbete 
samt att vistas i en stimulerande arbetsmiljö är exempel på faktorer som bidrar till effektivitet 
och utveckling. Stewart (1997) har en åsikt om att det inte går att peka ut någon specifik 
faktor som bidrar till en väl fungerande attityd hos medarbetarna, vilket han vill utpeka med 
följande ord:  
 

”Det handlar inte bara om att må bra och känna optimism. Olika undersökningar 
visar visserligen att det finns samband mellan god stämning och bra ekonomiskt 
resultat. Men att god lönsamhet går hand i hand med människors trivsel bevisar 
inte att trivseln är drivkraften till resultatet. Det kan lika väl vara tvärt om, det 
vill säga att det goda resultatet skapar leende ansikten.” Stewart (1997 s.285)    
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När man vill spegla och mäta medarbetarnas attityder är det, enligt Stewart (1997), viktigt att 
känna till de belägg som existerar för det starka sambandet mellan medarbetarnas och 
kundernas attityder.  
 
Ovan nämnda indikationer på mått av humankapital ger inga kvantitativa resultat och insikter 
utan snarare en rik databas av kvalitativ information, vilken kan svara på frågor som bland 
annat: 
 

- Vilken sorts kompetens värderar kunderna mest hos medarbetarna, och varför?   
- I jämförelse med kundernas värderingar, vilka talanger och kompetenser värderar 

medarbetarna högst? Vad kan förklara uppvisandet av likheter respektive skillnader i 
deras bedömningar? 

- Varför söker de anställda sig från företaget för att arbeta för någon annan? 
- Hur stor andel av cheferna har medvetna planer för att utbilda och utveckla en 

eventuell efterträdare? 
 
Vilka framväxande kompetenser skulle kunna underminera värdet av företagets 
kärnkompetens (det vill säga företagets samlade och totala kompetens)? 
 
Enligt Jörgen Hansson & Co. (1997) finns det nyckeltal för att mäta olika områden av 
kompetensen hos individer och i organisationen. Författarna hänvisar till Konradgruppen: 
”Den osynliga balansräkningen” vilka har tagit fram vissa tänkbara mått. Exempel som ges är 
genomsnittligt antal år i yrket som anses som ett vedertaget mått på kunnigheten 
(erfarenheten) hos individen, samt individernas utbildningsnivå. Dessa mått är ofta 
förekommande i tjänsteföretagens årsredovisningar. Andra mått som kan användas 
exemplifieras av författarna enligt följande: 
 
Kompetensområde Tillvägagångssätt 
Värderingar   Attitydundersökning 
 
Lärandeförmåga och Antalet utvecklingsprojekt individen medverkat i  
pedagogisk förmåga     Nya kompetensområden 
 
Relationer, samarbete Antalet uppdrag tillsammans med kolleger 
  Attitydundersökning 
 
Nätverk  Antalet olika enheter som individen arbetat i 
  Antalet externa uppdrag 
  Antalet nya företag som knutits till kunddatabasen 
 
De mått som här har exemplifierats är för denna studie intressant då vi via Simons (1995) 
diagnostiska styrsystem utvärderar företagets tillvägagångssätt vid mätning av 
humankapitalet.  
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2.3 Simons styrmodell 
Denna modell kommer i vår studie att få funktionen som analysverktyg. Vidare skall den även 
ge struktur och fungera som stomme, dels i framtagandet av det empiriska materialet samt för 
den därpå följande analysen. Detta tillvägagångssätt syftar till att för oss förenkla 
framtagandet av slutsatser, samt att ge läsaren möjlighet att följa en röd tråd från empirin 
genom analysen för att sedermera utmynna i en slutdiskussion.         
 
Att kontrollera och styra en organisation kan enligt Robert Simons (1995) göras på många 
olika sätt. Detta kan uppnås via en bred spännvidd och sträcker sig från ren 
överlevnadsinstinkt (omvärldens föränderlighet och konkurrens) till utvärderingssystem och 
sociala samt kulturella kontrollsystem. Författaren definierar styrsystem enligt följande: 
 

”Management control systems are the formal, information-based routines and 
procedures managers use to maintain or alter patterns in organizational 
activities.” Robert Simons (1995 s.5) 

 
Styrsystem är enligt författaren informationsbaserade, och individer på ledande positioner 
nyttjar denna information för olika syften. Det kan gälla exempelvis att klargöra olika 
områden vari de underställda skall inrikta sitt sökande efter möjligheter, delgivning av planer 
och mål och dess utfall samt erhålla och delge information till andra rörande 
utvecklingsarbetet.  
 
Robert Simons (1995) har utvecklat en modell för strategisk ekonomistyrning vilken benämns 
Levers of Control. Den består av fyra teoretiska huvudbegrepp vilka måste analyseras och 
förstås för att uppnå en lyckad implementering av verksamhetens strategi. Dessa faktorer är 
grundvärderingar, riskundvikande, kritiska framgångsfaktorer samt strategiska osäkerheter. 
Varje konstruktion av dessa kontrolleras av ett för området specifikt system, där vart och ett 
av dessa system har olika implikationer. Styrsystemen är värderingssystem, gränsskapande 
system, diagnostiska styrsystem samt interaktiva styrsystem. I centrum av ovan nämnda 
system finns företagets strategi och styrsystemen skapar motsatta krafter vars syfte är att 
effektivt implementera strategin. Robert Simons (1995) förklarar dessa krafter som positiva 
och negativa där värderingssystemen och de interaktiva styrsystemen skapar de positiva och 
inspirationsskapande krafterna, medan de gränsskapande och diagnostiska systemen 
representerar de negativa krafterna. För att exemplifiera modellens funktion ses 
värderingssystemen och de interaktiva systemen som de ”gasande” elementen för 
verksamheten. Dessa hålls tillbaka, ”bromsas”, av de gränsskapande och diagnostiska 
systemen, fortsätter författaren. Det gäller således att uppnå en balans mellan dessa två block 
för att genom detta och den gemensamma kraft som erhålls effektivt implementera strategin. 
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Figur 2.2 Simons styrmodell för strategisk styrning (fritt tolkad efter Simons, 1995)  

2.3.1 Värderingssystem 
Värderingssystem är till för att förmedla organisationens grundvärderingar vilket kan 
inbegripa yttranden om bland annat hur organisationen skapar värde, önskvärd prestationsnivå 
och hur individer förväntas hantera såväl interna som externa relationer. För att göra detta 
begripligt gäller det att kommunicera ut företagets normer och värderingar till de anställda. 
Detta kan ske via uppdragsbeskrivningar, normuppsättning, och företagsmotton. Huvudtanken 
med en värderingsmodell är att inspirera, motivera och styra organisatorisk utveckling samt 
individer till att ständigt söka efter nya vägar för att skapa värde som leder till måluppfyllelse. 
Tanken är att organisationen skall framhäva och förespråka styrkan av symbolism och 
inspiration som en viktig del inom en verksamhet, skriver Simons (1995). 
 
Författaren menar att grundvärderingar blivit allt viktigare i arbetet att ta fram och utveckla 
konkurrenskraftiga strategier som skall visa vad företaget står för då organisationers situation 
i allmänhet blivit alltmer komplex i vårt nutida globala samhälle. Värderingssystem bär därför 
på tanken att ge kraft, styrka och mod, vilket skall inspirera till nytänkande och kreativitet. 
Generellt menar Simons (1995) att en högre grad av delaktighet och ansvarskännande också 
bidrar till en högre nivå på individens prestationer.  Om ledningen vill kunna omvandla 
individuella förmågor till sammanhängande output för verksamheten måste individerna redan 
från början känna till och förstå organisationens syften och mål. Detta leder i sin tur till att 
individen själv kan applicera och utveckla sitt egna bidrag till detta mål, avslutar Simons 
(1995) 

2.3.2 Gränsskapande system 
De gränsskapande styrmodellerna beskriver och redogör enligt Simons (1995) för de 
aktivitetsområden vilka anses som acceptabla för det anställdas verksamhet. Dessa områden, 
eller om man så vill gränsområden, begränsar handlingsutrymmet för de anställda vilket 
skiljer sig från de värdeskapande styrmodellernas funktion. Dessa gränser skapas ur ett, för 
företaget sätt, säkerhetsperspektiv för att därigenom undvika ett alltför stort risktagande. 
Individer är enligt Simons (1995) ”möjlighetssökare”, vilket innebär att i olika situationer när 
information och möjlighet ges försöker individen hitta olika sätt att skapa värde eller att 
undvika hinder av olika slag. Författaren anser att det är omöjligt för chefen/ledaren att ha 
vetskap om alla problem, lösningar eller möjligheter som medarbetarna ständigt konfronteras 
av. Därför anser Simons (1995) att ledningen inte skall upprätta riktlinjer eller bestämma 
vilken typ av möjligheter som individen skall söka efter. Om individer grupperas i ett team 
och blir aktiverad i en arbetssituation vars syfte är att utveckla, lösa problem och skapa 
lösningar kan inte den eller de huvudansvariga sätta sig in i varje enskild individs 
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arbetssituation. Även om så vore fallet skulle det kunna få stor negativ inverkan på individen 
om ledningen beslutade hur individen skulle lösa hans eller hennes uppgift. Skulle en sådan 
arbetsstyrning förekomma skulle detta med stor sannolikhet försämra individens initiativ- och 
experimentationslust vilket ligger bakom det kreativa handlandet, fortsätter Simons (1995). 
Syftet med de gränsskapande styrmodellerna är att delge och klargöra handlingsutrymmet och 
de tänkta spelreglerna som individerna har att rätta sig efter, allt för att nå de utsatta målen för 
verksamheten. Beroende på typ av risk och hur turbulent omvärlden är, så utökas eller 
minskas det aktuella handlingsutrymmet vari individen har beslutanderätt. Simons (1995) 
hänvisar till Chester Barnard som menar att en begränsning av möjligheter är en nödvändighet 
för att välja. ”Att hitta en anledning till varför något inte skall genomföras är en vanlig metod 
för att bestämma vad som skall göras”, tillägger Simons (1995 s.40-41). Trots att de 
gränsskapande modellerna är negativa eller ”bromsande” i sin funktion, möjliggör de för 
ledningen att delegera beslutsfattande för att därigenom tillåta organisationen att åstadkomma 
maximal flexibilitet och kreativitet, avslutar Simons (1995). 

2.3.3 Diagnostiska styrsystemet 
Styrmodeller tillhörande det diagnostiska blocket har till uppgift enligt Simons (1995) att 
kontrollera och säkerställa att företaget följer den utarbetade strategiska handlingsplanen för 
att i slutändan nå de uppsatta målen för verksamheten. Dessa feedbacksystem har således till 
uppgift att säkra de förutsägbara målprestationerna, framhäver Simons (1995). Oberoende av 
företagets storlek tvingas medarbetare, på eget ansvar, dagligen fatta beslut av olika dignitet, 
vilket är en följd av verksamhetens komplexitet och kraven på att beslut fattas. Samtidigt 
måste ledarna försäkra sig om att dessa beslut ligger i linje med företagets utsatta mål. De 
diagnostiska styrsystemen är de formella informationssystemen vilka skall användas av 
ledarna i syfte att övervaka organisationens utfall samt om så behövs korrigera för avvikelser 
från de stipulerade prestationsmålen. Detta kan exemplifieras enligt författaren med mätarna i 
en cockpit. Mätarna får en diagnostisk kontrollfunktion då de presenterar olika värden och 
nivåer för piloten. Piloten inhämtar och analyserar erhållen information och genomför vid 
behov justeringar för att undvika kritiska faktorer i syfte att planet skall uppföra sig korrekt. 
Simons (1995) gör även en jämförelse med en termostat. Om temperaturen förändras i 
utrymmet slår regulatorn till i termostaten vilket innebär att den ökar värmen om utrymmet 
kyls av, alternativt bryter värmetillförseln om en upphettning uppstår. Termostaten (de 
diagnostiska styrmodellerna) har en inprogrammerad standardtemperatur (riktvärden för 
verksamheten) och uppgiften ligger i att reglera temperaturen i rummet (chefernas beslut om 
åtgärder på grund av exempelvis förändringar i omvärlden) till en så likvärdig nivå som den 
förutbestämda. De diagnostiska styrmodellerna är av vital betydelse vid implementering av 
framtagna strategier. Dessa kontrollsystem syftar till att mäta flertalet utfallsvariabler vilka är 
av vital betydelse för att företaget skall uppnå de strategiska målen. Simons (1995) benämner 
som kritiska prestationsvariabler, vilka ofta även faller under begreppet ”kritiska 
framgångsfaktorer”.  Dessa faktorer måste enligt författaren uppnås alternativt framgångsrikt 
implementeras för att den avsedda strategin skall bli framgångsrik. Det är således av största 
vikt att dessa variabler identifieras och analyseras för att resultatet skall bli lyckat, avslutar 
Simons (1995). 

2.3.4 Interaktiva styrsystemet 
Simons (1995) skriver att det är av stor vikt för en organisation i hantering och balans mellan 
innovation och att uppnå förutsatta mål. Han menar att ett företag ständigt måste kunna 
upptäcka samt hantera plötsliga förändringar och signaler i sin omgivning för att inte avstanna 
i sin utveckling. I motsats till den bromsande effekt som den diagnostiska styrmodellen bidrar 
till, är det interaktiva styrsystemet upprättat för att stimulera till sökande och lärande. Detta 
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skall locka fram och skapa nya konkurrenskraftiga strategier i syfte att kunna bemöta hot samt 
tillvarata möjligheter i gällande bransch. Simons (1995) menar att flertalet studier visar 
samma sak, nämligen att konkurrens och ett företag under press är den bästa katalysatorn för 
ökad innovationsförmåga, anpassning och flexibilitet. Det är således en viktig och angenäm 
uppgift för ledning/chefer inom en organisation att via interaktiv styrning minimera all form 
av rutinmässigt arbete för att istället stimulera till förnyelse och utvecklandet av nya 
strategier. Det interaktiva styrsystem fungerar som ett formellt informationssystem vilket skall 
nyttjas av chefer för att regelbundet och personligen involvera sig i relevanta beslutsfattanden. 
Alla styrsystem av denna sort innefattar fyra karaktäristiska grundpelare: 

 
1. Information som frambringats via valt interaktivt styrsystem behandlas med 

noggrannhet och eventuella agendor samt handlingsplaner skall adresseras från högsta 
ledningen. 

2. Operativa chefer skall ständigt lägga starkt fokus på frågor inom detta system på alla 
nivåer inom organisationen. 

3. Framtagen data tolkas och diskuteras via möten öga mot öga mellan de som involveras 
i respektive fråga. 

4. Styrsystemet skall fungera och användas som en katalysator i arbetet mot ständiga 
utmaningar, diskussion om underliggande data, förväntningar samt upprättandet av 
handlingsplaner. 

 
Simons (1995) vill dock poängtera att systemet inte bara är till för att pressa ur nya 
innovationer och strategier ur medarbetarna. Det skall även användas för att översätta och 
förmedla ledningens stipulerade strategier neråt i organisationens led. När en strategi 
implementerats och är i färd med att kommuniceras ut i företaget börjar arbetet för att sondera 
omgivningen efter strategiska osäkerheter. Via upprättande av ett interaktivt styrsystem 
sänder ledningen ut signaler via sina underchefer på hur de anser att arbetet skall fortskrida i 
sondering och motverkande av eventuella osäkerheter. Genom att implementera en 
fungerande och lämplig interaktiv process skall en debatt, dialog och ett lärande främjas för 
att möjliggöra det fortsatta arbetet mot ny eller gällande strategi, förklarar Simons (1995). 
Avslutningsvis skriver Simons (1995) att det för ledningen gäller att sprida energi, motivera 
samt skapa ett personligt intresse hos sina chefer för att använda det interaktiva styrsystemet i 
syfte att påtrycka Return-On-Management.  

2.4 Analysmodell 
Vi har för avsikt att i denna studie använda oss av en analysmodell vilken togs fram i den 
tidigare studien av Hedström och Nilsson 2005. I detta inledande stadium har vi gjort vissa 
mindre justeringar av modellen. Den strategiska styrningen av humankapitalet (1) kräver 
enligt oss olika förutsättningar (2) för att uppnå en så förädlande effekt som möjligt. Detta 
skiljer sig från ursprungsmodellen då författarna rubricerade detta som ”hur styra för att 
förädla humankapitalet” samt att andra parametrar då lyftes fram i modellens andra nivå. Vi 
hävdar och tror dock att väl betingade förutsättningar bidrar till att ledningen kan genomföra 
och implementera en fungerande strategisk styrning av humankapitalet. Delaktighet, 
motivation och självständighet anser vi är grundincitamenten för att medarbetaren skall bli 
mottaglig för ledningens styrning i syfte att stärka och förbättra sin kunskap, erfarenhet vilja 
till att lösa problem. Det krävs vidare tydliga informations- och kommunikationskanaler för 
att möjliggöra en adekvat strategisk styrning samt att uppnå en bred kompetensspridning inom 
hela organisationen. Att som chef vara medveten om dels externa påverkande omständigheter 
men framför allt interna förhållanden så som medarbetarnas kunskaps- och erfarenhetsnivå 
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och vilka önskemål och krav som ställs på detta, är enligt oss en mycket viktig förutsättning 
för ett humankapitalförädlande arbete. Detta förädlingsarbete kan genomföras via 
formaliserade och/eller informella styrsystem vars funktion får enligt oss en betydande verkan 
och således ett viktigt verktyg i ledningens arbete.    
 
Vidare i den specifika analysfasen nyttjas Simons styrmodell (3) i syfte att kartlägga och 
granska logistikenhetens strategiska styrning av humankapitalet samt om och hur de tar 
tillvara på och skapar de ovan nämnda förutsättningarna för att detta sedan skall utmynna i ett 
ökande värde på humankapitalet (4). Som vi tidigare nämnt i kapitel 1.3 har vi valt att 
markera och synliggöra tre för denna studie viktiga nyckelord, det vill säga delaktighet, 
motivation samt självständighet. Således kommer dessa faktorer specifikt markeras i empiri- 
och analyskapitlet, men vi vill ändock poängtera att övriga förutsättningar har stor vikt för en 
positiv utveckling av humankapitalet. Modellen anses enligt Hedström och Nilsson 2005 
fungera som en kontinuerlig cykel i företagets strävan efter att stärka, utveckla och förbättra 
sitt arbete i att förädla humankapitalet. Därför har en koppling gjorts mellan det förädlade 
värdet av humankapitalet och förutsättningar för en positiv utveckling av kapitalet. Således 
kan förändringar göras i nivå två om icke önskat resultat skulle uppstå i nivå fyra, alternativt 
att vissa förutsättningar lyfts fram för att stärka en positiv trend. 
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Figur 2.3 Omarbetad analysmodell (Fritt tolkad och utvecklad efter Hedström och Nilsson 
2005) 
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3. Metod 
Detta teoriblock vars syfte är att redogöra för studiens metod, skall sammankopplas och 
arbeta parallellt med Simons styrmodell. Som vi tidigare nämnt i teorikapitlet skall Simons 
modell dels nyttjas för analys av problemområdet men även i framtagandet av det empiriska 
materialet. De insamlingsmetoder som belyses nedan fann vi som mest adekvata i skapandet 
av det empiriska materialet, då deras funktioner på bästa sätt enligt oss når och lyfter fram de 
huvudområden som Simons system består av.         
 
Björklund & Paulsson (2003) beskriver att studiens metodik har till uppgift att ange och 
klargöra den metodmässiga helheten i uppsatsprocessen. Då uppsatsens syfte fastställts styrs 
arbetet in i metodikprocessen, vilket kan inbegripa ett flertal datainsamlings- och 
databearbetningsmetoder. Valda metoder skall insamla och analysera det empiriska materialet 
för uppsatsen utifrån bestämt syfte för att sedan utmynna i ett resultat för studien. Enligt 
författarna kan olika metoder användas i olika faser av studien. En grov indelning av faser kan 
vara idéfas, kunskapsfas och fördjupningsfas. I vår specifika studie har idéfasen inneburit 
litteraturstudier samt ett flertal ostrukturerade handledningsmöten, där idéer och tankar utbytts 
för det fortsatta arbetet. Kunskap från dessa områden har sedan legat till grund för 
kunskapsfasen och dess utformning. Författarna Björklund & Paulsson (2003) skildrar 
kunskapsfasen som ett skede där ny kunskap skall skapas, och där strukturerade intervjuer och 
enkäter ses som lämpliga. Gällande fördjupningsfasen förklarar författarna att den nya 
kunskapen skall bekräftas eller förklaras i detta stadium, vilket även kan resultera i att valda 
områden eller frågeställningar belyses och bearbetas på ett djupare plan. Detta kan i sin tur 
innebära uppföljande alternativt fokuserade intervjuer inom det specifika området. För denna 
studie har vi i både kunskapsfasen och i fördjupningsfasen nyttjat den framtagna 
analysmodellen (figur 2.3), dels som ett hjälpverktyg i framtagandet av det empirirska 
materialet men framförallt som ett verktyg specifikt för vårt analysarbete.  
 
I syfte att generera en högre tillförlitlighet vad gäller studiens resultat kan ett flertal olika 
metoder användas. Genom detta tillvägagångssätt kan ett och samma fenomen studeras utifrån 
olika perspektiv, och på så vis bidra till en bredare och mer värdeskapande studie. Författarna 
benämner denna metod som triangulering.  
 
Konkretisering av modellens element 
I processen där modellens respektive system skall överföras till empiriskt data i form av 
skapandet av intervjumaterial, utgick vi från de fokusområden som Simons (1995) preciserar 
inom vart och ett av blocken. Simons (1995) skriver exempelvis att värderingssystemets 
funktion skall vara att kommunicera ut företagets grundvärderingar och normer via 
formaliserade informationssystem. Utifrån dessa riktlinjer och grundtankar skapade vi vår 
intervjuguide i syfte att översätta och finna dessa i det specifika företaget. För att beröra och 
nå företagets värderingar och normer, anser vi att dessa bland annat återfinns i organisationers 
satta policy. Specifika frågor skapades då för detta och gjordes bredare för att, utöver policyn, 
fånga upp andra eventuella aspekter rörande värdegrundande element. Denna processform 
nyttjades vidare för de övriga tre systemen i Simons styrmodell.  
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3.1 Datainsamlingsmetoder 

3.1.1 Litteraturstudier 
All form av skrivet material benämner Björklund & Paulsson (2003) som litteratur. Exempel 
som ges är böcker, tidskrifter och broschyrer. Data som återfinns i dessa källor klassificeras 
som sekundärdata, vilket innebär att den är framtagen för annat ändamål än för just den 
aktuella studien. Risker som författaren bör vara medveten om vid insamling av data i dessa 
medier är att det kan föreligga viss vinkling av materialet, alternativt att informationen ej är 
heltäckande. Utöver detta bör sökrutiner noga tänkas igenom och kritiskt granskas. Allt för att 
undvika att litteraturunderlaget blir opassande och ofullständigt, något som Björklund & 
Paulsson (2003) framhäver som viktigt. En styrka som författarna betonar gällande 
litteraturstudier är att ett stort informationsutbud kan bearbetas under en kort period och med 
liten ekonomisk insats. Med hjälp av denna metod kan befintlig kunskap i det studerade 
området granskas. 
 
För att erhålla en teoretisk referensram till det valda ämnet har vi läst litteratur inom det 
gällande ämnesområdet genom sökning vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och 
Karlskrona stadsbibliotek. Vi har använt oss av sökord samt kombinationer av dessa så som 
intellektuellt kapital, Simons Levers of Control, ekonomistyrning, strategi, kompetens, 
humankapital och kunskap. Samtliga sökord har även använts i sin engelska motsvarighet. 
Utöver detta har litteratur erhållits av vår handledare samt att allmän litteratur rörande 
exempelvis metodval, kriterier för vetenskapliga arbeten och riktlinjer gällande formalia 
kompletterat de ovan nämnda källorna.          

3.1.2 Intervjuer 
Björklund & Paulsson (2003) menar att intervjuer är olika former av utfrågningar som kan ske 
genom personlig direktkontakt eller via telefon. I nutid kan även en dialog som förs via e-post 
eller SMS kategoriseras som intervju. Då en intervju förs via dialog, och inte via enkät, ges 
möjlighet att använda sig av olika sorters frågor. En enkät är mest lämpad för rena 
faktafrågor, medan intervju i form av dialog även kan beröra bedömnings-, åsikts-, attityds 
samt känslolägesfrågor. De sistnämnda varianterna av frågor är tämligen svåra att få svar på, 
eller att fånga via en enkätutfrågning. Dialogen gör dock att relationen mellan den 
uppfattande/upplevande individen och respektive fråga blir mer tydlig, enligt Lantz (2007). 
Dessa motiveringar som Lantz (2007) ovan lyft fram angående intervjuer, gjorde att vi valde 
denna metodform då vi ansåg att denna skulle ge oss bästa förutsättning att träffa vårt 
problemområde som har angetts i kapitel 1.4 samt 1.5.   
 
I planerings- och förberedelsefasen för intervjun, och då i valet av respondenter, kan forskarna 
i princip obehindrat nyttja slumpmässigt urval av dessa. Dock ses denna urvalsmetod som 
mindre sannolik då en informant tenderar att utses på grund av sitt eventuella kunskapsbidrag, 
unika inblick eller särskilda position. Det finns dock inga uppsatta regler som bör följas 
gällande valet av respondenter, påvisar Denscombe (2000). Han menar snarare att det är det 
övergripande syftet och det önskade resultatet som styr valet av de medverkande. Vi har i vår 
studie undersökt Tarkett AB’s logistikenhet och inriktat oss på logistikchef, mellanchefer 
samt medarbetare. Vi valde även under studiens gång att genomföra en intervju med Tarketts 
personalchef, då flertalet av övriga respondenter hänvisade till eller positivt framhöll 
personalavdelningens arbete. Personalchefen ansågs av oss kunna bidra med dels information 
om exempelvis övergripande personalpolicys, samt mer detaljerad kunskap gällande olika 
handlingsplaner som framtagits för specifika humankapitalsfrågor.  Genom intervjuer på 
dessa nivåer har en helhetsbild försökt skapats av hur logistikenheten bedriver en förädling av 
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humankapitalet via sitt nuvarande styrsystem. Vi vill här betona att samtliga intervjuer har 
bedrivits via personlig direktkontakt. Intervjuer på medarbetarnivå har genomförts via en 
gruppintervju medan individer på chefsnivå har intervjuats individuellt och innefattat fyra 
personer. Deltagande individer på chefsnivå har exempelvis varit logistikchef, chef 
logistikservice Norden, chef för master and demand planning samt personalchefen vid 
Ronnebyenheten.  
 
Intervjuförberedelser  
Redan i ett tidigt stadium av vårt arbete upprättades goda kommunikationskanaler gentemot 
en koordinator vid Tarkett som i sin tur kontaktade och fastställde tid respektive plats för 
intervjuer med berörda parter. Detta tillvägagångssätt och agerande är något som stöds av 
Denscombe (2000) som skriver att den ansvarige för intervjun bör i planeringsfasen upprätta 
god kontakt med det tänkta intervjuobjektet för att redan i tidigt skede fastställa tidpunkt, plats 
och tidsåtgång för intervjun. I förberedelserna för en intervju med avseende på den miljö som 
på bästa sätt gynnar en dialog, framhäver Lantz (2007) att det inte finns några uttalade regler. 
Istället bör ett resonemang kring hur rummet och intervjusituationen påverkar en själv som 
intervjuare och hur detta möjligtvis kan påverka intervjupersonen. I vissa fall kan liknande 
frågor ställas till intervjupersonen direkt, anser författaren. Valet av plats, scenografi samt 
rekvisita för mötet är enligt Denscombe (2000) av största vikt för att möjliggöra en bekväm 
interaktion mellan forskaren och den/de intervjuade. Intervjulokalen bör vara avskiljd med 
relativt god och harmonisk akustisk känsla. De lokaler som nyttjats vid intervjutillfällena 
följde väl Denscombes (2000) angivna kriterier. Utrymmen så som avskilda rum och en 
konferenslokal, belägna i logistikenhetens lokaler, användes och fungerade väl som neutral 
miljö för ändamålet. Denscombe (2000) påvisar också att intervjuaren bör sträva efter att 
placera respondenten i en nittiograders vinkel i förhållande till sin position, allt för att 
möjliggöra ögonkontakt utan att situationen känns konfronterande, vilket ofta kan bli fallet 
om personerna sitter mittemot varandra. Vi upplever att samtliga personliga intervjuer har 
kännetecknats av en avslappnad atmosfär genom att respondenten och vi som ansvariga för 
intervjun intagit en triangulär positionering. Detta för att ej uppfattas som 
direktkonfronterande och för att stimulera till ett aktivt deltagande bland samtliga aktörer 
involverade i dialogen. Även Lantz (2007) ser det som betydelsefullt att under intervjun göra 
allt för att upprätthålla en balans mellan uppgiftsinriktning och socioemotionella processer, 
samt att ett lugn bibehålls i syfte att dämpa eventuell nervositet eller oro vilket kan störa det 
pågående samspelet. 
 
Intervjutekniker 
Björklund & Paulsson (2003) gör gällande att det finns många olika former av tekniker vid 
intervjuer, och att valet av antal respondenter (svarande) kan varieras. Författarna nämner tre 
tänkbara varianter. En intervju kan exempelvis vara strukturerad. Detta betyder att alla frågor 
är bestämda och placerade i en viss kronologisk ordning i förväg. Om man däremot fastställt 
vissa ämnesområden för att kunna föra en mer flexibel intervju beroende på hur respondenten 
agerar och svara är detta en intervjuform kallad semistrukturerad, tillägger Björklund & 
Paulsson (2003). Den tredje och sista varianten av intervju som författarna nämner är den 
ostrukturerade som innebär att frågorna uppkommer efterhand. Björklund & Paulsson (2003) 
hävdar dock att denna form av intervju tenderar att bestå av ledande frågor. För den specifika 
studien har en halvstrukturerad intervjuform begagnats. Denna intervjumetod innebär att 
användaren ej nyttjar ett ”totalt öppet samtal” ej heller ett strängt strukturerat frågeformulär, 
enligt Kvale (1997).  Då vårt arbete varit indirekt styrt av den tidigare genomförda studien har 
deras frågeställningar använts. Frågorna har vidare granskats av oss samt utvärderats utifrån 
syftets koppling till Simons styrmodell. Genom att använda frågorna i dess befintlighet, det 
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vill säga ej korrigerade eller reviderade, är vår avsikt att likvärdiga områden skall belysas och 
bearbetas för att uppnå ett likvärdigt studiesyfte. I den strukturerade intervjun klassificeras 
frågorna som öppna, vilket innebär att svaren blir av en mer förklarande och motiverande 
karaktär.  
 
Kvale (1997) utvecklar Björklund & Paulsson (2003) tankar om typer av intervjutekniker. 
Den professionella intervjun kan enligt författaren upprättas på många olika sätt. Han nämner 
exempelvis rättsliga utfrågningar, terapeutiska intervjuer samt kvalitativa 
forskningsintervjuer. Beroende på valet av intervjuform har respektive intervju sitt specifika 
syfte samt struktur, vilket kännetecknas av mer eller mindre systematiska frågetekniker. Ett 
tydligt syfte som författaren framhåller med den kvalitativa forskningsintervjun är att ”förstå 
ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.” Kvale (1997 s.32). Han anser 
vidare att denna intervjuforms struktur skall ses som det vardagliga samtalet, men att 
användaren av den professionella intervjun intar ett angrepps- och frågetekniskt korrekt 
förhållningssätt. Då vi valt att rent tekniskt nyttja en halvstrukturerad intervjuform, tror vi oss 
kunna uppnå ett kvalitativt ”samtal” med respektive respondent. Samtalet skall utgå från den 
för studien framtagna intervjuguiden, vilken är uppbyggd efter de fyra systemblock som 
Simons styrmodell består av. Respektive block i guiden innehåller frågor kopplade till 
blockets specifika tema. Detta förfarande styrks av Kvale (1997), då han beskriver arbetssättet 
som den kvalitativa intervjun bör utformas efter.  
 
Då vi satt oss ner med respektive respondent vid de olika intervjutillfällena har vi klartgjort 
diverse kriterier, för att ge intervjun en så professionell och ärligt inledning som möjligt. 
Inledningsvis delgavs en sammanfattning på syftet och målet med vår studie, vilket enligt 
Lantz (2007) ger intervjuobjektet en känsla av skicklighet och ansvar från intervjuarens sida. 
Hon menar att intervjuaren på så vis inger förtroende och att intervjun då blir mer förutsägbar, 
vilket i sin tur minskar anspänningen parterna emellan. Vi har dessutom klargjort följande 
punkter för respondenten: 
 
 Beräknad tid för intervjun, 

 hur den skall dokumenteras, 

 hur vi kommer att använda resultatet, 

 vilka som kommer att ta del av detta samt hur intervjupersonen själv kommer få 
resultatet samt 

 att den intervjuade när som helst kan ”passa” ett svar på frågor om denne så önskar. 

Då respektive intervju dokumenterats och bearbetats av oss sändes detta material åter, via e-
post, till var och en av respondenterna för ett godkännande av detsamma. Då godkännandet 
annonserats, eller då intervjupersonen gjort adekvata korrigeringar, och skickats till oss kunde 
vi sedan applicera detta stoff till vårt avsnitt för empiriskt material. Detta tillvägagångssätt 
styrks av Lantz (2007) då detta skall medföra en valmöjlighet för den tillfrågade om denne 
vill medverkar eller inte. För att uppnå tillförlitlighet, och för att kunna genomföra intervjun 
på ett kvalitativt sätt, måste intervjupersonen ha förstått uppgiften samt vara införstådd med 
syftet för intervjun innan utfrågningen inleds. Detta gör att sessionen kan ses som frivillig och 
att individerna är där med liknande intention, understryker Lantz (2007). 
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Specifikt gällande studiens intervjuguide skall den användas som en flödesmall för att 
underlätta för oss att kontrollera och föra respektive intervju. Guiden kan enligt Kvale (1997) 
utformas på lite olika sätt beroende på intervjuns upplägg. Som ovan nämnt styrs guiden 
indirekt av Simons styrmodeller, men med väl genomtänkta och omsorgsfullt framtagna 
frågor. Vår avsikt med detta leddokument är att skapa struktur och kontroll över 
intervjusituationen, men samtidigt möjliggöra för respondenten att utveckla och gå djupare 
ner i intressanta frågor.        
 
Den datan som en intervju ger tillgång till benämns primärdata, vilket i sin tur definieras som 
data insamlad i syfte att användas i den aktuella studien. Detta material dokumenteras 
vanligtvis, enligt Björklund & Paulsson (2003), är via bandning, anteckningar eller genom att 
memoreras. Valet av dokumentation, fortsätter författarna, kan påverka respondentens svar i 
den bemärkelsen att denne eventuellt hemlighåller information som anses vara av känslig 
karaktär vid exempelvis en bandning. Rena fältanteckningar kan, enligt Denscombe (2000), 
göras direkt efter eller under intervjuns gång. Det kan uppstå situationer då respondenten 
avsäger sin medverkan vid bandinspelning vilket gör att forskaren måste förlita sig till sitt 
mänskliga minne och förda anteckningar. Motiv till att den intervjuade individen ej känner sig 
bekväm i situationen kan finna orsak i att valt ämne berör känsliga frågor exempelvis av 
affärsmässig, politisk eller personlig karaktär. I liknande situationer fungerar anteckningar 
som en viss permanent dokumentation av hur den uppkomna informationen tolkats. Den 
dokumenterade datan fungerar således som stödanteckningar, vilka kan användas i ett senare 
skede för att återväcka viss information. Fältanteckningar fungerar som ett komplement till en 
ansedd standardmetod, nämligen ljudupptagning. Den vanligast förekommande metodiken 
som används av forskare vid intervjuer är enligt Denscombe (2000) ljudupptagningar 
kompletterade med fältanteckningar. Denna metod möjliggör en fullständig och permanent 
dokumentation av det som uppkommer under intervjun, vars material med lätthet kan 
granskas av externa intressenter. Ljudupptagningar fångar enbart den orala delen av 
konversationen och mister således den icke-verbala kommunikationen samt andra 
kontextuella faktorer. För att täcka in dessa områden kan en videoupptagning nyttjas. Teorier 
ovan har legat till grund för vårt dokumentationsval av det empiriska materialet. Via bandning 
med stöd av fältanteckningar, vilka fördes under respektive intervju, kunde en så fullständig 
faktainsamling som möjligt göras av respondentens svar. Samtidigt menar Lantz (2007) att en 
väl genomförd intervju ger data som speglar källan. Som intervjuare är det viktigt att fånga 
respondentens/respondenternas uppfattning eller upplevelser. Det är således viktigt att 
intervjusituationen karaktäriseras av ett klimat som gör att den tillfrågade kommer till sin rätt. 
För att en bearbetning och slutsats skall kunna genomföras är det av stor vikt att intervjuaren 
besitter kunskap inom det gällande ämnet som behandlas, kunskaper om intervju som metod 
och färdigheter att skapa en god dialog.  
 
Vad gäller den personliga identitetens påverkan menar Denscombe (2000) att människor 
reagerar och responderar olika på grund av sin uppfattning om den person som för intervjun.  
Detta är något som även Kalve (1997) beskriver i den ”mellanmänskliga situationen”. 
Författaren hävdar att intervjuaren måste se till den mellanmänskliga dynamiken och vara 
medveten om denna påverkan i kommande analysen av materialet. Intervjusituationen kan 
uppfattas som positiv i form av nyfikenhet och ömsesidig respekt, men kan likväl framkalla 
ångest hos samtliga deltagande individer. Kalve (1997) menar att i forskningsintervjun ta 
tillvara på och nyttja de kunskaper som erhålls genom det mellanmänskliga samspelet. 
Denscombe (2000) påpekar att det främst är intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung 
som påverkar respondentens villighet och förmåga att delge mängden information och dess 
trovärdighet. Den erhållna datan påverkas således av granskarens personliga identitet. Till 
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detta vill Denscombe (2000) dessutom framhäva att det inte enbart är den personliga 
identiteten som styr processen och dess utfall. En stark koppling kan även göras till 
deltagarnas (det vill säga både den intervjuade och intervjuaren) förutfattade meningar och 
personliga preferenser, vilka sannolikt kan inverka på relationen och tilliten mellan de 
involverade under intervjutillfället.  
 
En viktig faktor som legat till grund för vårt metodval är det faktum att individer med rätt 
kunskap och erfarenhet kunnat nås via dessa intervjuer. Till skillnad från exempelvis 
enkätundersökningar kunde vi, med hjälp av denna metod, justera och kontrollera dialogens 
riktning i syfte att uppnå ett väsentligt och trovärdigt empiriskt material. Vi vill här betona att 
vi medvetet försökt undvika att styra och påverka respondentens svar eftersom detta kan leda 
till en förvrängning av verkligheten, men att metoden givit oss möjlighet att rikta dialogen 
inom ramen för studieområdet för att på så sätt minimera risken att förlora den röda tråden.     
Björklund & Paulsson (2003) delger styrkor och svagheter med intervjumetoden. Styrkan med 
intervjuer ligger i att man får tillgång till information som är av direkt relevans för studiens 
syfte. Detta är något som styrks av Denscombe (2000) som menar att studiens validitet stärks 
genom den direktkontakt som uppkommer under intervjun, och innebär att informationen som 
delges vid tillfället kan följas upp vad gäller relevans och riktighet under insamlingstillfället. 
Dock kan tillförlitligheten försvagas genom intervjuaren och kontextens påverkan, vilket gör 
det svårt att uppnå objektivitet. Björklund & Paulsson (2003) skriver att intervjuer ger 
möjlighet till en djupare förståelse eftersom frågorna kan anpassas till varje individuell 
respondent och dennes tidigare svar. Denna flexibilitet som metoden bidrar med skapar 
värdefull och användbar data då justeringar av undersökningsinriktningen kan göras, samt att 
denna kan förändras och utvecklas under samtalets gång, tydliggör Denscombe (2000). Detta 
är något som styrker vårt tillvägagångssätt som angivits ovan. Han ser även andra fördelar 
med denna metodform så som hög svarsfrekvens, förmåga att producera djupgående och 
detaljerad data, låga krav på utrustning samt informanternas möjlighet att utveckla sina idéer 
och synpunkter det vill säga deras egna prioriteringar. Björklund & Paulsson (2003) tillägger 
att möjlighet också ges att tolka signaler som exempelvis kroppsspråk vid en intervju. 
Negativa aspekter, som författarna anser att denna empiriska insamlingsmetod kan medföra är 
att intervjuer ofta är mycket tidskrävande och kostsamma exempelvis i form av resor. 
Metoden kan även vara tidskrävande vad anbelangar analys av erhållen data. Detta är speciellt 
framträdande då den tenderar att ge icke-standardiserade svar vid användning av 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer.       

3.1.3 Gruppintervju 
Vår ambition var att uppnå en heltäckande bild av logistikenhetens befintliga 
humankapitalstyrning under den korta tidsperiod som tilldelats för examensarbetet. Med detta 
som mål sågs denna intervjuform som mycket lämplig då avsevärt många fler individer kunde 
ingå i det empiriska materialet än om en traditionell individuell intervjumetod hade använts 
under hela den empiriska insamlingsperioden.  
 
Vid gruppintervjuer intar metodanvändaren en roll som moderator, enligt Saunders & Co 
(2003). Det är således dennes uppgift att styra diskussionen mot det önskade målet. Vid 
nyttjande av denna metod ges ett eller flera teman som skall diskuteras inom gruppen, och där 
intervjun är förhållandevis ostrukturerad och självgående. Ett ansvar åläggs moderatorn att 
förklara syfte, få deltagarna att slappna av samt att initiera diskussionen. Som användare av 
denna metod bör denne eftersträva att uppnå en balans mellan att engagera deltagarna i 
diskussionen och att tillåta dessa att på ett mer självständigt sätt föra diskussionen, vilket kan 
leda till avslöjanden samt bidra med viktig intern fakta. 
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Författarna nämner ett flertal fördelar med denna intervjuform. Då gruppen består av ett 
flertal deltagare, vanligtvis mellan fyra till tio personer, tillåter denna situation dem att 
frambringa och utveckla en mängd åsikter och vidare diskutera dessa. En dynamisk grupp kan 
ge respons på och utvärdera idéer samt ge intervjuaren möjligheten att få olika koncept 
förklarade eller undersökta. Utöver detta kan denna metod bidra med kvalitativ data genom att 
möjliggöra för gruppmedlemmarna att sinsemellan diskutera vissa ämnen och att utmana 
varandras åsikter. En tankbar nackdel som Saunders & Co (2003) framhäver med denna 
metod är att en gruppeffekt kan framträda där vissa deltagare effektivt försöker dominera 
diskussionen. Denscombe (2000) utvecklar detta och menar att det är en könsfråga där män 
tenderar att hamna i centrum medan kvinnors uppfattningar kan negligeras. Vidare framhäver 
han att grupptrycket kan påverka medlemmarnas ställningstagande och där vissa uttryck kan 
uppfattas som ”acceptabla” inom gruppen. Då en individ inom gruppen erfar att dennes 
åsikter går emot den övriga gruppens kan detta betinga en återhållsamhet och tystnas inför 
gruppen. Detta problem framträder ej vid personliga intervjuer, avslutar Denscombe (2000).  
Saunders & Co (2003) fastställer att det sålunda gäller för moderatorn att upprätta en givande 
diskussion genom att engagera samtliga deltagare och bibehålla intervjuns 
undersökningssyfte, samtidigt som utfallet skall insamlas och dokumenteras. Det finns enligt 
författarna ett antal områden som moderatorn bör fokusera på i sitt metodanvändande. 
Effekten av att föra samman individer kan innebära en hämmande effekt på ett eventuellt 
kunskapsbidrag. De påpekar vikten av att i urvalsprocessen gällande deltagare göra en 
horisontell selektion, allt för att uppnå en homogen grupp. Detta styrks av Denscombe (2000) 
som tillägger att i de fall då gruppintervjuer skall genomföras kan individer som motsvarar ett 
tvärsnitt av gruppens åsikter tas ut, eller så utses personer med motsatta uppfattningar i ämnet 
för att djupare belysa dessa. För denna specifika studie utsågs fem personer. Urvalet skedde 
slumpvis utav oss, där vi fokuserade på att få en individ från respektive avdelning vars chefer 
deltagit i vår djuplodande intervju. Denna metodik nyttjas för att få en så öppen och bred 
blandning av deltagare, vilket innebär att risken för att respondenternas svar tillika vårt 
empiriska material färgas utifrån högre instans. Vad gäller fördelning män och kvinnor som 
deltog i gruppintervjun utsågs tre kvinnor och två män. Orsaken till detta var att flera av 
avdelningarna består nästan uteslutande av kvinnor samt att vi försökte väga upp 
könsfördelningen aningen då samtliga chefsrespondenter bestod av män. Plats för intervju 
bokades till ett av logistikenhetens konferensrum, vilket vi ansåg vara ett neutralt utrymme för 
samtliga respondenter. Respondenterna grupperades runt det rektangulära konferensbordet i 
en mixad (män och kvinnor) formering, med moderator och notarie utfördelade i gruppen.  
Förfarandet anser vi var mycket bra då samtliga hade ögonkontakt med varandra och att vi-
dom känslan mellan männen och kvinnorna och oss intervjuansvariga kunde minimeras. 
Syftet med intervjun var att skapa diskussioner i gruppen om de frågor och områden vi 
undersöker. Detta syfte anser vi uppfylldes till fullo då samtliga deltagare var mycket aktiva, 
lyhörda för varandras åsikter samt visade stort intresse för huvudämnet. 
 
Urvalsmetoden stärks i teorin av Denscombe (2000) som hävdar att gruppen skall bestå av 
individer med likvärdig status och arbetslivserfarenhet, detta för att undvika bristande 
trovärdighet och dominansproblem mellan gruppmedlemmarna. Denscombe (2000) påvisar 
att vid en gruppdiskussion ses det som mest fördelaktigt om samtliga parter kan placeras på 
ett så sätt att alla samtidigt har kontakt med varandra. Detta kan enklast iscensättas genom att 
skapa en cirkulär gruppformering samt att undvika att forskaren centreras eller att individer 
bryter denna nämnda formering. Allt för att möjliggöra en god samtalsmiljö. Detta är något 
som även styrks av Saunders & Co (2003). Vidare föreslår författarna att antalet personer som 
genomför intervjun bör vara minst två till antalet. Detta för att säkerställa att viktig data ej går 
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förlorad. Den ena ansvarar för den faktiska styrningen av diskussionen inom gruppen, medan 
den andra för dokumentation över det som sägs. 
 
Då intervjun/intervjuerna är genomförda och all rådata är dokumenterad, förklarar Lantz 
(2007) att dessa data skall reduceras. All data är inte föremål för analys utan skall på ett 
systematiskt och relevant sätt sonderas och vidare gallras för att på så vis förenkla och 
abstrahera framkommen information. Vår datareduktion utfördes redan då vi efter 
intervjuerna satte oss ner för att sammanställa empiri via de inspelningar vi gjort av samtalen 
på mobilen. Lantz (2007) skriver att löpande texter ofta är ohanterliga, och att de av praktiska 
skäl är svåra att hantera samtidigt. I vår studie tycker vi oss emellertid ha kunnat utföra detta 
på ett strukturerat och väl fungerande sätt. Då vi använt Simons styrmodell som en mall i 
detta arbete, har vi på så vis redan från start kunnat selektera och folla in uppkommen 
empirisk data till respektive block inom styrmodellen.     

3.3 Metodkritik  
En studies trovärdighet kan kraftfullt påverkas beroende på vald metod för ändamålet, och 
därigenom ge en felaktig bild av verkligheten. Validitet och reliabilitet fungerar som två mått 
på en studies trovärdighet. Dessa perspektiv har framhävt av flertalet författare som viktiga 
fokusområden i det vetenskapliga sammanhanget. Validiteten beskriver i vilken utsträckning 
upphovsmännen verkligen mäter det som avses att mäta i studien samt reliabilitet som graden 
av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i vilken utsträckning samma värden 
uppkommer då undersökningen upprepas, skriver Björklund & Paulsson (2003). Detta är även 
något som Lantz (2007) styrker.  Vidare anser hon att:  
 

”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 
komma andra till del.” Lantz (2007 s.10) 

 
Björklund & Paulsson (2003) uttrycker validitet och reliabilitet som en metafor i form av 
pilkastning. Om pilarna uppvisar en bra och samlad träffbild uppnås en hög reliabilitet. I det 
fall då utövaren förmår träffa mitten på tavlan erhålls en hög validitet. Således skall 
författaren sträva efter att samla pilarna i tavlans centrum för att genom detta uppnå en så hög 
trovärdighet i sitt arbete som möjligt. Vidare exemplifierar Björklund & Paulsson (2003) olika 
tillvägagångssätt för att öka validiteten och reliabiliteten. Gällande validiteten kan denna ökas 
om den ansvarige för studien nyttjar flera olika perspektiv, exempelvis genom triangulering. 
Specifikt i situationer då intervjuer och enkäter förekommer kan validiteten ökas via tydliga, 
och ej vinklade, frågeställningar. Graden av tillförlitligheten i mätinstrumentet kan höjas om 
kontrollfrågor förekommer i enkäter och intervjuer i syfte att granska specifika aspekter ur 
olika vinklar, skriver Björklund & Paulsson (2003). Följaktligen kan triangulering, även i 
detta fall, brukas för att förbättra studiens reliabilitet.     
 
Validitet 
Vi valde i vår studie att nyttja oss av intervju som metod vid insamling av empiriskt material. 
Vi anser att metoden generellt fungerat bra då vi vid direktkontakt med de tillfrågade kunnat 
uppfatta såväl verbala som fysiska gester, och därigenom få en så fullständig uppfattning av 
svaren som möjligt. Dessutom gav metoden oss möjlighet att diskutera de svar som uppkom 
och därpå gå in djupare i diverse frågor för att klargöra vilken ställning respektive respondent 
har till dessa. Vid urvalet av respondenter var huvudtanken att könsfördelningen skulle vara 
så jämlik som möjligt, vilket dock fallerade då endast en kvinna satt på chefsposition. Då 
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denna kvinna tillfrågades om ett deltagande i studien valde dessutom denne att avstå på grund 
av en alltför hög temporär arbetsbelastning. För att väga upp denna snedfördelning mellan 
deltagande kön tog vi beslutet att kravet för gruppintervjun var att tre av de fem deltagande 
skulle vara av det feminina könet, vilket även blev fallet. De frågor som ställdes, och som 
ligger till grund för de svar vi erhållit till denna studie, har upprättats av författarna till den 
tidigare studie som vi i viss mån avser jämföra med. Då ett så likvärdigt utgångsläge som 
möjligt skall föreligga avsåg vi använda exakt samma frågor som denna tidigare studie, men 
det bör dock tilläggas att vi noggrant granskat och godkänt dessa innan användning. Vi är 
medvetna om att intervjufrågor alltid kan utvecklas och spetsas för att blir än mindre ledande 
och vinklas annorlunda för att fånga svar ur andra vinklar och tankesätt. Vi anser dock åter 
igen att vi ej kunnat ändra alltför mycket på de befintliga frågorna då en liten redigering kan 
leda till en stor differens i både uppfattandet av frågan, och därtill det nalkande utfallet. Vi 
hade som utgångspunkt att sända ut frågeformulären i förväg för på så sätt möjliggöra så 
uttömmande och detaljerade svar som bara möjligt. När det var dags för oss att föra 
gruppintervjun med de fem utvalda på medarbetarnivå valde vi dock att ej skicka ut frågorna 
till de berörda i förväg. Detta för att erhålla ett så spontant och förhoppningsvis ett så ärligt 
svar som möjligt, samtidigt som diskussionen inte skulle kunna bli påverkad och hämmad av 
det faktum att medarbetarna kunna samspråka innan intervjutillfället. En allmän känsla från 
vår sida är att intervjuerna präglats av samarbetsvilja och en god öppenhet i de svar som 
respondenterna förmedlas oss, men i ärlighetens namn är det omöjligt att spekulera i vad som 
undanhålls i liknande situationer. När vi hade sammanställt var och en av intervjuerna i text 
utifrån ljudupptagningar och nedpräntade anteckningar sände vi detta dokument för 
godkännande från respektive deltagare, innan vi tillät oss själva att använda detta stoff i 
studien. Allt för att ingen förvrängning av givna svar skulle kunna föreligga.   
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4. Empiri 

4.1 Tarkett AB i Ronneby 

4.1.1 Företagspresentation 
AB Malmö Snickerifabrik grundas 1886 i Malmö med tillverkning av byggnadssnickerier, 
1889 påbörjas även tillverkning av massiv stavparkett av ek och bok. 
1914 byter företaget namn till Limhamns Snickerifabrik AB. 1938 påbörjas tillverkning av 
fabriksmässig sammanfogning av massiv stav till en längre bräda Lindermanbrädan med not 
och fjäder. Limhamns och Åtvidabergs Industrier bildar 1941 gemensamt försäljningsbolag – 
AB Svensk Golvindustri. 1942 lanseras den patenterade tvärlamellbrädan – en konstruktion 
som håller än idag. Brädan blir en succé. Limhamn köper AB Skånska Hjul och 
Parkettfabrikens lokaler i Hanaskog. 1944 förvärvas Ronnebyredds Trävaru AB. 1947 
lanseras den första plastplattan som marknadsförs under namnet Tarkett. I slutet av 1997 
bildades Tarkett Sommer AG genom sammanslagning av Tarkett AG och Sommer Alliberts 
golvdivision. 1 oktober, 2003 ändrades namnet till Tarkett AG. Sommer Allibert är 
majoritetsägare med sina ca 70 %. I Sverige marknadsförs och säljs företagets produkter 
genom Tarkett Sverige AB. 
 
Företaget har sitt huvudsakliga ursprung i tre olika företag; Balatum, Rieber & Son och 
Sommer Allibert. Tarkett noterades på börsen i Stockholm 1967, varefter Swedish Match 
köpte företagets samtliga aktier 1970. STORA förvärvade Swedish Match 1988 och sålde 
sedan företaget 1993 till en grupp internationella investerare. 
 
Tarkett är idag en av de största producenterna och distributörerna av elastisk golvbeläggning i 
världen och har sitt moderbolag beläget i Frankenthal. Utöver detta är Tarkett världsledande 
inom hardwood flooring (prefinished parquet) sector. Med en global arbetskraft bestående av 
cirka 7000 anställda, producerar Tarkett 238 miljoner kvadratmeter golv- och väggbeklädnad 
per år. Under året 2005 sålde Tarkett för mer än 1,622 miljoner Euro. Tarkett har över 100 års 
produktionserfarenhet av golv och fokuserar sig på elastiska golvbeläggningar (plastmattor, 
linoleum), hardwood floorings (prefinished parquet) och ett litet textilgolvssegment 
(heltäckningsmattor och tufting). I tillägg till detta kan man även erbjuda laminatgolv, som 
producerats, i ett samarbetsbolag, sedan januari 2000. Sedan 2005 arbetar detta 
samarbetsbolag under Tarketts namn. Tarkett är idag ett innovativt och globalt företag beläget 
i mer än 50 länder, med 26 operativa produktionsfabriker placerade i 10 olika länder. 
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4.1.2 Tarketts logistikenheten i Ronneby och dess organisation 
Nedan följer en övergripande beskrivning av logistikenheten vid Tarkett Ronneby. Denna 
enhet har utsetts till vårt studieobjekt där vi har intervjuat flertalet personer. Chefer som 
deltagit i vår studie är markerade i figur 4.1. Utöver dessa har medarbetare tillhörande 
logistikservice Nordic, logistikservice International, Master Planning samt Ronneby DC 
deltagit i studiens gruppintervju.  

 
 
Logistikenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Fri tolkning av logistikenhetens organisation med avseende på chefsbefattningar 
 
Enheten är belägen i anslutning till Tarkett Ronnebys produktionsenhet och har till uppgift att 
distribuera de produkter som företaget producerar via flertalet skeppningsalternativ. 
Logistikenheten består idag av cirka 35 tjänstemän varav sju innehar en chefsbefattning. 
Utöver detta finns ett stort antal kollektivanställda, vilka arbetar i logistikenhetens specifika 
produktionsenhet där stor del av företagets produkter lagerhålls för att kunna ”plockas ihop” 
enligt kundens beställning.  
 
Rent organisatoriskt har det under en period genomförts större omorganisationer för att 
strukturera och anpassa enhetens avdelningar för att därigenom kunna ge kunden en 
professionell service. Under perioden har även större systemförändringar genomförts då 
exempelvis ett nytt affärssystem implementerats. I dagsläget är enheten i färd med att tillsätta 
en ny logistikchef då den förre har gått vidare mot nya och stimulerande uppdrag. Detta i 
kombination med en längre periods omstruktureringar har gjort arbetsmiljön högst turbulent 
för de anställda. 
 
Organisationen är indelad i sex olika avdelningar. Avdelningarna logistikservice Nordic samt 
International innefattar totalt femton medarbetare och har till uppgift att handa det 
administrativa arbetet gällande skeppning samt till viss del orderläggning av företagets 
produkter.  Master Planning avdelningen består av sex medarbetare och ansvarar för planering 
av företaget produktion och produkter i syfte att uppnå en hög tillgänglighet runt om i 
världen. Frakt och distribution har till uppgift att hantera och beräkna kostnader och dylikt för 
logistikens totala skeppningsverksamhet och består av en person. Vidare bistår DC 
avdelningen med fem medarbetare där två är produktionsledare vid logistikenheten, en 
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ansvarar för planering av det fysiska lagret samt två med ansvar för planering av mattkapning. 
Avslutningsvis består logistikutvecklingsenheten av två projektledare/produktionstekniker 
samt en projektledare/SAP Key user.                    

4.2 Intervjusammanställning 

4.2.1 Personalchef Tarkett Ronneby  
Ansvarsområden/befattning: 
 Chef för personal- och miljöavdelningen vid Ronnebyenheten 

– Sitter med i ledningsgruppen 
– Medlem i arbetsmiljökommittén 
 

Utbildning: 
– Beteendevetare 
– Flertalet ledarskapsutbildningar 
 

Erfarenheter: 
Personalchefen har varit verksam inom Tarkett under en nittonårsperiod, varav tolv år som 
personalchef och resterande tid bland annat som personal- och administrationskonsult. Utöver 
detta har han även arbetat inom den offentliga sektorn. 
 
Synen på humankapital och strategi 
Personalchefen anser att det finns ett flertal tolkningar av begreppet humankapital. 
Personligen anser han att begreppet står för den kompetens som individerna bär med sig och 
som gör var och en unik. Vidare anser personalchefen att det handlar om de mjuka värdena. 
Ordet kompetens bryter han ner och definierar som erfarenhet, formell utbildning, men 
framförallt hur detta sedan används.  

 
Han inleder med att företaget genomför diverse åtgärder i syfte att bibehålla humankapitalet. 
Dock framhäver han att detta ständigt kan förbättras och att de med säkerhet har flertalet 
områden kvar att förbättra. Bland annat nämns områden som att attrahera, behålla och 
utveckla yngre välutbildade individer. Vad som han dock framhåller som ett välutvecklat 
område är den kontinuerliga ledarutveckling vilken företaget tagit fram handlingsplaner och 
program för. Chefer och ledare anses av personalchefen som den enskilt viktigaste 
arbetsmiljöfaktorn.  

 
Personalchefen påvisar att det genomförs ett ”batteri” av åtgärder i syfte att stimulera och 
behålla humankapitalet. Han nämner exempelvis friskvårdsfunktion som en mycket viktig del 
i detta arbete, och vars verksamhet blivit högt prioriterad. Generellt går arbetet ut på att skapa 
ett varumärke, det vill säga skapa ett gott rykte om arbetsklimatet och företagets 
personalhantering. Detta arbete är en tidsödande process och kräver ett fokuserat och 
målmedvetet arbete. Ett gott rykte tar lång tid att bygga upp, men är väldigt lätt att rasera. För 
tillfället genomförs ett flertal rekryteringar vilka har påvisat att företagets rykte ses som 
positivt, vilket kan finna sin grund i att de anställda talar gott om och ”marknadsför” 
företaget, avslutar personalchefen.  
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Företaget arbetar enligt personalchefen utefter en treårsplan, där volym, volymtillväxt, vilken 
eller vilka marknader som skall operativt bearbetas samt produktutveckling är olika riktlinjer 
och fokusområden som skall leda till att de strategiska målen nås. Affärsidén för Tarkett 
Ronneby lyder:  

 
Vi skall utveckla och erbjuda golvfunktioner som bygger på våra fyra hörnstenar: 
 
– Design 
– Ekonomi 
– Ergonomi 
– Miljö 
 
Genom att göra detta med, maximal flexibilitet, rätt kvalitet och till lägsta kostnad skall vi 
tillfredsställa kraven på lönsamhet för både våra kunder och våra ägare.  
 

För Tarkettgruppen Human Resources finns en stipulerad strategi bestående av fyra faktorer: 
produktivitet, ledarskap, innovation och integration. Dessa fyra element skall bidra till 
personalens delaktighet, förverkligande av strategi, ökad vilja att söka nya vägar och 
möjligheter samt hela verksamhetens flexibilitet och anpassningsbarhet.  

 
Värderingssystemet 
Den viktigaste faktorn för att skapa värde för de anställda tror personalchefen är delaktighet. 
Detta grundar han i den attitydundersökning som genomförts. Utfallet från undersökningen 
påvisade att de äldre medarbetarna generellt är mycket nöjda samtidigt som den yngre skaran 
är mindre tillfredställda, vilket han tror orsakats av att dessa ställer högre krav på sin 
arbetssituation. Till detta kompletterar han vikten av att kunna styra över sitt eget arbete och 
att erbjudas möjligheten att påverka. Ett exempel som ges är medarbetarnas möjlighet att styra 
och påverka sin arbetstid. Via ett projekt som under senare tiden drivits har två avdelningar 
fått möjlighet att själva, utifrån individuella önskemål, fritt planera sin arbetstid. Detta skiljer 
sig då från den ordinarie skiftsplaneringen. Utbildning och friskvård ses som viktigt då detta 
leder till personlig utveckling och därmed förhindrar en stagnation. Då personalchefen ser en 
positiv effekt hos de anställda och i deras arbete genom det befintliga bonussystemet, placerar 
han pengar som nästa värdegrund i rangordningen för de anställda framför ledig tid. Genom 
att medarbetarna ges möjlighet att själva planera och styra sitt arbete skapas indirekt den 
lediga tiden, avslutar han. 

 
Ur företagets perspektiv och vad de värderar högst hos de anställda placerar personalchefen 
självständighet och viljan att driva frågor som det mest värdeskapande kopplat till en hög 
delaktighet. Via en hög delaktighet och självständighet ökar initiativförmågan för att skapa 
förändringar och förbättringar. Då personalchefen ser ledarna som förebilder och att de skall 
leva upp till de sex ställda kraven placerar han utbildning näst. För att ledarna skall behålla sin 
trovärdighet bör de kontinuerligt utveckla sitt personliga ledarskap. Vidare anser han att 
pengar är en följdeffekt av de ovan nämnda värdeskapande faktorerna. Avslutningsvis 
placeras närvaro på en gemensam nivå med pengar vilka personalchefen tror att företaget 
värdesätter lägst hos de anställda vid en rangordning. 

 
Tarkett har utfärdat en gemensam policy som avser att täcka behovet för hela verksamheten. 
Policyn består av tre ledord vilka är lönsamhet, engagemang och omsorg. Policyn skall svara 
upp för krav som ställs för certifiering via relevanta ISO-standarders för verksamheten. 
Personalchefen förklarar att tanken med policyns uppbyggnad är att den inbegriper flera 
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områden såväl externa som interna aspekter gällande bland annat kvalitet och mänskliga 
perspektiv. Han anser att det är enklare att sammanväva dessa i en policy vilket skapar en god 
överblick samt användarvänlighet för samtliga anställda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2 Policy & vision för Tarkett Ronneby 
 
Värderingar, policys och mål som finns inom företaget kan inte sägas vara djupt förankrad 
inom samtliga instanser. Dock har Tarkett under senare tid tillsett att all nyrekryterad personal 
får ta del av och utbildas i dessa områden. All information finns även tillgänglig för de 
anställda via företagets befintliga intranät. För att liknande information skall kunna 
implementeras väl krävs en god kommunikation. Kärnan till att detta sker på ett fungerande 
och adekvat sätt återkopplar personalchefen till ett professionellt och skickligt ledarskap.  

 
Gällande överensstämmelse mellan företagets och de anställdas värderingar och mål anser 
personalchefen att dessa ej kan sammanfalla. Varje enskild individ har sina värderingar vilka 
har utvecklat och förankrats tidigt i livet, och företag kan inte enligt personalchefen arbeta 
utifrån rena värderingar. Istället skall verksamheten utgå ifrån en eller flera värdegrunder, 
fortsätter han. Det är av största vikt att medarbetarna kan identifiera sig med och stå bakom 
företagets sätta att agera och verka. 

 
Ledningens ambition är att det skall finnas en öppenhet, det vill säga att en vid dialog skall 
genomsyra verksamheten. Han anser att en god dialog och öppenhet skall ses som ett naturligt 
fenomen inom en verksamhet, och om en ledare för en organisation uttrycker sig i termer av 
”det finns en öppenhet hos oss”, skall detta ses som en varningsklocka. Inom Tarkett ses det 
som en självklarhet att det skall finnas en öppenhet och att medarbetare skall ges möjlighet att 
lyfta fram sina åsikter, tankar och synpunkter. 

 
Ledningen vid Tarkett Ronneby har arbetat fram sex krav vilka cheferna skall uppfylla. 
Cheferna värderas kontinuerligt via uppföljning för att kontrollera huruvida dessa krav 
uppfyllts. Detta är något som är obligatoriskt att följa för att individerna ständigt skall 
utveckla sitt ledarskap.  
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”Alla kan inte bli världens största ledare, men alla kan utveckla sitt ledarskap”, 
personalchefen 

 
Grunden i att styra företagets humankapital återfinns i det årliga utvecklingssamtalet vilket är 
lagstadgat och får således funktionen som ett styrmedel. För att dessa samtal skall bli så 
kvalitativa som möjligt läggs stort fokus på de ovan nämna ledarskapsutbildningarna. För att 
kontrollera och utvärdera att nivån på samtalen är god mäts detta genom 
arbetsmiljöundersökningar vilka går under benämningen PSO-enkät. Dessa enkäter skall 
kartlägga och belysa hur de anställda ser på frågor inom områden som mål, arbetsformer, 
ledning, relationer, kontroll och trivsel. Syftet är att få en bild av hur arbetssituationen upplevs 
och att medarbetarna ges möjlighet att beskriva hur de uppfattar den psykosociala 
arbetsmiljön, det vill säga hur de mår, vad de kan påverka i sin vardag, hur relationer är och 
om målen upplevs som tydliga. Vidare nyttjar företaget olika måltal, vilka både kan vara 
hårda och mjuka samt kompetensutvecklingsmål framtagna i samarbete med exempelvis 
facket. Huruvida humankapitalet påverkar och framhävs i resultatet anser personalchefen att 
utan medarbetare och deras kompetensbank kan företaget ej sälja, producera eller utveckla 
produkter. 

 
”Resultat skapas av människor!” , personalchefen 

 
Det gränsskapande systemet 
I allmänhet finns det ej några direkt uttalade regler för vad som inte är tillåtet, däremot finns 
det vissa rutiner som styr exempelvis beteende och uppträdande. Att arbeta utifrån 
ordningsregler vilka syftar till att reglera människan ser personalchefen som direkt olämplig 
då detta kan framhäva en negativ ton. Däremot bör en diskussion föras gällande lämpligt 
beteende ur en mer positiv synvinkel. Utifrån denna idé har ett så kallat 
värdegemenskapsdokument skapats för att peka på och lyfta fram ett önskvärt beteende hos 
den anställda, vilket åskådliggörs i nedanstående figur: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3  Värdegemenskap för  

Tarkett Ronneby 
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Regleringar av medarbetarnas handlingsutrymme, det vill säga gränser för det individuella 
beslutsfattandet styrs via befattningsbeskrivningar. Detta är dock något som håller på att 
frångås inom hela organisationen för att ersättas av ”Tarkett Skills” (Tarkett Skills är ett 
verktyg som ska hantera all samlad kompetens. Det ska användas i de årliga 
utvecklingssamtalen för att organisationens kompetens ska uppdateras. Verktyget kan 
användas både för successionsplanering och för karriärplanering. På sikt är det tänkt att 
användas som ett strategiskt verktyg för ledning när vi arbetar med våra 3 års planer och 
funderingar kring framtida kompetensbehov).  Stor del av det som egentligen styr och reglerar 
arbetet, både medvetet och omedvetet, grundar sig i den starka företagskultur som upplevs i 
verksamheten tror personalchefen. Han tillägger att den kulturella påverkan även återfinns i 
sättet att uppmuntra till delaktighet och självständighet.  

 
Personalchefen menar att fastställda och outtalade policys gällande arbetssättet ligger på 
respektive chefs ansvar då denne får avgöra och bedöma adekvat arbetssätt. Det kan således 
skilja sig markant mellan avdelningarna beroende på att arbetsuppgifterna divergerar. En 
personlig åsikt från hans sida är dock att dessa policys skall vara samstämmiga med den 
målstyrning som nyttjas och att ledaren måste våga ge medarbetarna frihet under ansvar i sitt 
arbete. Det ligger på chefens ansvar och i dennes intresse att säkerställa att de anställda utför 
sina arbetsuppgifter på rätt sätt.  
 
Det diagnostiska styrsystemet 
Då företaget är producerande genomförs flertalet mätningar ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Detta exemplifieras av personalchefen med diverse olika nyckeltal. Humankapital mäts bland 
annat genom sjukfrånvaro, ledarutveckling. Detta kompletteras med ett personalekonomiskt 
bokslut innehållande exempelvis könsfördelning, antal anställda, anställningstid, medelålder, 
utbildningsnivåer, utbildningsdagar, personalomsättning. Mätresultaten och nyckeltalen 
presenteras och kommuniceras frekvent via medier så som intranät, rapporter samt 
bildskärmar runtom på sajten.  

  
Måltal och mätresultat används på så sätt att de bryts ner i organisationen i syfte att göra dessa 
greppvänliga och förståeliga. Han exemplifierar detta i produktionen då effektivitetsmått 
omvandlas och görs begripliga för respektive linje för att i kombination med 
belöningssystemet erhålla en styreffekt på medarbetarna. Han upplever att detta ökar 
motivationen och engagemanget bland de anställda, vilket får en indirekt effektivitetshöjning i 
verksamheten.  

 
Respektive chef ansvarar för att mätresultat delges medarbetarna och att gruppen och 
individen i samförstånd kommer överens om vilka mål som skall sättas, samt att eventuella 
handlingsplaner upprättas för att förbättra kunskapen och kompetensen. Gällande den mätning 
som sker av sjukfrånvaro tar företagshälsovården vid och genomför uppföljning och kontroll 
av individer för att finna orsaker och lösningar.   
 
Det interaktiva styrsystemet 
Ett framtida hot kan vara att konkurrens från framförallt Asien och Östra Europa ökar som 
innebär krav på kostnadseffektiviseringar som blir svåra att klara i Sverige, dock tillägger han 
att branschen är tämligen investeringskrävande, vilket gör det svårare för konkurrenter att på 
ett överraskande sätt och under kort tid överta marknadsandelar och ta fram 
konkurrenskraftiga produkter.  
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För att kunna bemöta dessa hot bör företaget ständig följa utvecklingstrender och stå i fronten 
för dessa, samt att relevant kompetens och resurser inom detta område ständigt måste 
vidmakthållas vilket anses vara fallet inom Tarkett, enligt personalchefen. 

 
Hot som kan påverka logistikfunktionen är bristande kommunikation i betydelsen olika sätt 
att leverera företagets produkter. Enligt personalchefen kan sajtens geografiska placering ses 
som ett problem ur ett kommunikationsperspektiv. Detta i kombination med att företaget inte 
skulle följa utvecklingen av nya transportsätt kan leda till ett tänkbart hot mot logistikenhetens 
verksamhet. Det är viktigt att vara ödmjuk och vidsint i sitt arbete och ständigt vara lyhörd för 
förändringar i omgivningen, speciellt i ett företag som under en längre tid arbetat i medvind, 
avslutar han. 

 
Personalchefen anser att det är av största vikt med ett väl utvecklat integrerande mellan 
anställda och kunder, då affärer bygger på relationer. Han framhäver att företaget med 
säkerhet kan bli bättre inom detta område, exempelvis vad gäller kommunikation gentemot 
kund vid leverans och leveranstider av produkter. För att denna typ av relation skall 
säkerställas genomförs flertalet kundbesök, samt att företaget vartannat år visar upp sina 
produkter på en egen mässa. För att på ett professionellt sätt marknadsföra och profilera sig 
vid kundbesöken deltar representanter från logistikenheten, vilka servar den specifika 
marknaden kunden företräder.  

 
Förståelse och kunskap om varandras arbetssituation vid Tarkett i Ronneby ses som mycket 
varierande, men som ett otroligt viktigt inslag för att göra arbetet mer omväxlande. Som 
personalchef ser han det som positivt om utvecklingssamtalen kan bidra till att medarbetare 
ges möjligheten att förkovra sig i andra avdelningars arbetsuppgifter. Detta för att på ett 
smidigt och flexibelt sätt utveckla det gränsöverskridande samarbetet och därigenom vinna en 
helhet, ökad produktivitet och effektivitet.  

 
”Vid okunskap skapar vi föreställningar och målar upp bilder som inte ens 
existerar.” Personalchefen 

 
För att stimulera till detta gör han det gällande att det upprättats en sorts lönemodell som 
bygger på en aktiv kunskapsutveckling. Historiskt har en positiv utveckling observerats 
gällande antalet kunskapsområden per individ, fortsätter personalchefen.  

 
Stormöten hålls av platschefen ett flertal gånger per år där samtliga anställda får delta. Vid 
dessa tillfällen informeras och diskuteras produktionen i sin helhet, projekt och vidare 
planering med mera. Vidare sker olika typer av avdelnings- och skiftlagsmöten och utöver 
detta genomförs diverse andra möten så som arbetsmiljömöten, arbetskommittémöten och 
operativa möten.  

 
”Ett av de absolut viktigaste mötena är kafferasten.” Personalchefen 

 
Kafferasten, det vill säga situationer som präglas av informella möten, ses som ovärderliga då 
det är vi dessa tillfällen som det faktiska kunskapsutbytet och växling av erfarenheter och 
information sker. Denna sortens möteskultur är enligt honom något som uppkommer per 
automatik inom Ronnebyenheten. Kulturen består av en hög social kompetens där samtliga 
anställda har ett öppet och tillmötesgående manér. De hierarkiska klyftorna märks inte av vid 
de informella mötena. 
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4.2.2 Logistikchef 
Ansvarsområden/befattning: 
Logistikchef inom affärsenheten homogena produkter. 

- Ansvarar för distribution av produkter globalt från egen produktion. Distribution i 
Norden, dels från egen produktion, men även från andra affärsområden inom 
Tarkettgruppen. Även inköpta produkter säljs i Norden. [Ett nordiskt och ett globalt 
distributionsuppdrag som löper parallellt med varandra]. 

- Logistikchefen har det övergripande ansvaret för det fysiska arbetet gällande 
hanteringskedjan [supply chain] från lagd order till leverans mot kund. 
Planeringsansvar för efterfrågebehovet mot produktion [Master & Demand Planning]. 
Ansvar för logistikservice, vilkets huvudsakliga uppgift är en servicefunktion 
gentemot säljbolagen [involverar skeppning, korrelering av tillgängligheten av 
beställda produkter, säkerställande av att remburs & finansieringvillkoren är 
uppfyllda]. För att enheten skall kunna leva upp till ovan angivna uppdrag har två 
serviceavdelningar upprättats. En för den internationella marknaden och en för den 
nordiska, där de hanterar olika produktslag. En logistikutvecklingssektion där ett antal 
resurser arbetar med att utveckla fysiska detaljer i form av investeringar [t.ex. 
maskiner och annan utrustning], och systemmässigt gällande affärs- och 
planeringssystemets funktion och effektivitet. Dessutom ansvarar enhetschefen för ett 
fraktkonto där en underställd person är verksam, och har till ansvar att planera frakter 
och distribution. 

- Ingår i företagets ledningsgrupp 
 
Utbildning:  
Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. 
 
Erfarenheter: 
Logistikchefen besitter stor erfarenhet inom områden så som projektledare för produktion, 
inköp och logistik. Innan enhetschefen blev logistikansvarig vid Tarkett har han haft 
chefsbefattningar inom logistik och inköp vid ett flertal företag.   
 
Synen på humankapital och strategi 
Enhetschefens definition av humankapital är utveckling av den potential som medarbetarna 
besitter, vilken han anser ej vara utvecklad till mer än 20 % i de flesta organisationer. 
Enhetschefen påpekar att det finns en extrem accelerator i medarbetarnas förmåga att bidra till 
att förbättra resultat under förutsättning att personalen får rätt sorts stimulans.  
 
Personligen anser logistikchefen att ett klargörande och etablerande av vision och mål är 
viktigt för att genom detta möjliggöra coaching av individen, för att genom detta sporra och 
uppmuntra denne i sitt arbete. Riktlinjer och krav för enhetens verksamhet finns angivna från 
högre instans, men enhetschefen anser att det är minst lika viktigt att en diskussion och dialog 
förs i den lokala ledningsgruppen för att bedöma rimligheten och eventuell 
utvecklingspotential i det satta målet. Att individen känner delaktighet och mentalt har 
möjlighet att förverkliga samt skapa egen vision och mål i samstämmighet med företagets är 
viktigt för den totala verksamhetens utveckling, fortsätter enhetschefen 
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Tarkettgruppen: mäter sin strategi i nyckeltal. 
Logistiken: Den specifika uppsatta visionen för enheten är att bli ansedd som den bästa 
logistik-/supply chain enheten inom Tarkettkoncernen. På lång sikt skall enheten även bli 
ansedd som den bästa logistikenheten inom den globala golvbranschen, samt en excellent 
benchmarking partner i Europa oavsett bransch. För respektive budgetår kläs strategin och 
visionen av nyckeltal som åskådliggörs i ett Balance Scorecard. 
 
För att de generella nyckeltalen skall bli förståeliga och mer lätthanterliga bryts dessa ner till 
olika konkreta mätvärden beroende på vilket område inom logistikorganisationen som skall 
belysas, och vad man på det specifika området arbetar med [exempelvis antalet plockade 
rullar/tidsenhet].  
 
Det värdeskapande systemet 
Enhetschefen anser att pengars betydelse är extremt viktig för alla i alla lägen. Via 
pengatillgång skapas möjlighet att styra över sin lediga tid. Han fortsätter vidare med att 
förklara sin syn på motivation och hur detta uppnås. Genom delaktighet, förståelse och 
möjlighet till att styra över sitt eget arbete skapas den motivation som medarbetaren behöver i 
sitt arbete för att dels kunna förverkliga sig själv samt viljan att sträva mot företagets satta 
mål.  
 
Enhetschefen anser att inget företag överlever utan att visa ett fördelaktigt ekonomiskt 
resultat, där självständighet och delaktighet är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Vidare 
ses närvaro som ett viktigt incitament för verksamhetens funktionalitet, vilket kan utryckas 
som att en god självständighet och delaktighet skapar en hög närvaro bland medarbetare.    
 
Vad gäller företagets inställning och värdering i avseende på humankapitalet påpekar och 
framhäver enhetschefen en positivism om hur företaget bedriver sin personalpolitik. Han 
jämför denna med erfarenheter i tidigare företag och ser då Tarkett som ett föredömligt 
exempel på god arbetskultur. Personalavdelningen bidrar starkt till denna positiva 
människosyn som genomsyrar hela verksamheten, enligt enhetschefen. 
 
Angående kommunikation och förmedling av företagets mål samt värderingar menar 
enhetschefen att informationsspridning, exempelvis via olika typer av utskick, inte ses som 
den mest fördelaktiga metoden. Personligen förespråkar han personliga möten då det totala 
helhetsintrycket påverkas dels av vad som verbalt uttrycks, och som förstärks av det 
kroppsliga uttryckssättet. Enhetschefen delgav oss via whiteboard en modell som han själv 
tagit fram för spridning av kunskap och information, vilken grafiskt visas nedan. 
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Figur 4.4 Fri tolkning av logistikenhetens mötesstruktur. 
 
Att anställa en person som ej delar företagets uppfattning gällande mål, värderingar och 
inställning är enligt enhetschefen en omöjlighet för att kunna bedriva en utvecklande 
verksamhet. I samband med en anställning påverkas och styrs medarbetaren av företagets 
policy och grundläggande värderingar, som i sig är kopplade i viss del till nationens allmänna 
affärsetik och politik. Företaget styrs av rådande politik, vilken utmynnar i dess egna 
gränsdragningar i form av exempelvis kontraktering och dess innehållande regler vid en 
nyanställning.   
 
 
 

Strategiska möten [varannan vecka] 
 Ledningsgruppen 

- Hanterar 
utvecklingsaktiviteter [ex. 
investeringar]. 
Handlingsplaner sätts 
samman, vilka sedan utförs 
och utvärderas. 

 

Operativa möten [veckovis] 
 Ledningsgruppen 

- Hanterar operativa frågor 
gällande för sajten. Detta via 
”att-göra-listor”. 

 All personal 
- Kort briefing gällande 

veckans operativa frågor. 
 

Coaching [månadsvis] 
 Lönesamtal 
 Utvecklingssamtal 

- Informationsutbyte samt 
avstämning av de strategiska 
handlingsplanerna per 
individs ansvar. Detta 
inbegriper de 
direktrapporterande cheferna 
under VD:n 

 

Personliga möten 
 
- Allmän information 
- Förståelse för budget     mål 

[hur omsätta nyckeltal?] 
- Projektprioriteringar 

 

Logistikenhetens mötesstruktur 

Infomöten med all personal [kvartalsvis] 
- Presentation gällande de allmänna nyckeltalen 
- Info gällande pågående & planerande av projekt 
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De anställdas möjlighet att via en öppen dialog delta i beslutsfattandet anser logistikchefen 
skall främjas, men att en mätning och kontroll av detta är svårt att genomföra. Dock förs en 
kontinuerlig diskussion på logistikledningsnivå där förmågan att, som mellanchef, på kort sikt 
framhäva och genomföra olika sorters verksamhetsförändringar. I samarbete med en 
konsultgrupp har mätningar gjorts via en personalenkät för att värdera och bedöma 
samarbetsklimatet inom logistikledningsgruppen, vilka berörs av de personliga coaching-
samtalen. Generellt anser enhetschefen att det alltid går att förbättra sig inom detta område, 
dvs. delaktighet i beslutsfattningar samt mätning och kontroll av densamma.  
 
Tarkett i Ronneby har en väl utvecklad arbetsmetod för att förädla företagets humankapital. 
Exempelvis har specifika chefsprogram tagits fram. Personer på mellanchefsnivå har då givits 
möjligheten att genomgå interna utbildningsprogram för att bli certifierade logistiker. Denna 
typ av kompetenshöjande verksamhet har noga beaktats i denna förädlingsprocess. Vidare har 
cheferna även erbjudits diverse andra utbildningar, exempelvis inom ledarskap.  
 
Sammantaget har dessa utbildningar värderats utifrån en så kallad 360-gradersanalys. Dock 
framhäver logistikchefen en brist i hantering av personspecifika utbildningar där man tar 
hänsyn till individens behov och önskemål i syfte att utvecklas. Däremot genomförs ständiga 
utbildningar inom allmänna områden [företagsobligatoriska] så som nya miljöregler, 
produktlanseringar, exportdokument etc. Processen gällande utbildning och kunskapshöjande 
verksamhet på chefsnivå ses som god samtidigt som detta kan förbättras på medarbetarnivå, 
sammanfattar enhetschefen. 
 
Huruvida humankapitalet, och satsningar som gjorts inom detta område, speglas i resultatet är 
enligt enhetschefen omöjligt att påvisa.  Dock är han starkt övertygad om att liknande satsning 
är avgörande för ett gott resultat. En mätning av detta kan ses som svår. Dock förtydligar 
logistikchefen att man via inställning och motivation kan mäta och känna av humankapitalets 
påverkan på resultatet. I en icke-motiverad organisation där en arbetssituation kan ses som 
högst belastande kan i en motsvarande motiverad organisation ses som en enkel uppgift, 
exemplifierar han. Således kan motivation kopplas till företagets uppnådda resultat. 
 
Det gränsskapande systemet 
Regler angående spridning av företagsinformation är reglerat till vissa individer vilka har 
detta till sin uppgift, inleder enhetschefen. Vad anbelangar god affärssed anser han att 
företaget måste vara än vassare än den ibland ”luddiga” lagstiftning gällande exempelvis 
mutbrott. Vidare finns ett flertal rutiner vid extern och intern rekrytering som måste följas för 
att inte hamna i ”farfarsprincipen”. Utöver detta finns det självklart regler och rutiner för hur 
att uppträda, beteende generellt och klädsel inom vissa arbetsområden. Jämställdhetsplaner 
och regler för trakasserier är väl utvecklade inom enheten och tillhör det lagstadgade området. 
 
Som exempel på policys nämner enhetschefen bland annat arbete från hemmet, stämpling, 
flextid, arbetstidreglering etc. För att säkerställa att de anställda genomför sina arbetsuppgifter 
på rätt sätt sker diverse kontroller av exempelvis stämpling och Internetanvändning osv. 
Företaget kan enbart få kontroll över att de anställda genomför sina uppgifter genom cheferna 
och deras individuella mål. 
 
Det finns vissa grundläggande policys där delar så som att passa arbetstider, 
arbetstidsreglering, nyttjande av flextid behandlas. Policys som reglerar arbete från hemmet är 
i färd med att upparbetas. Det är något som i dagsläget inte uppnår adekvat funktionalitet och 
där reglerna för detta är diffusa. Detta kan självklart vara orsakat av att verksamheten består 
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av produktion med ett stort antal anställda, vilket innebär att alla tjänster inte kan och bör ha 
denna funktion, fortsätter logistikchefen. 
 
Det diagnostiska styrsystemet 
Ett flertal nyckeltal används i den dagliga verksamheten för logistikenheten vilka är delgivna 
dels från högre instans, men även framtagna lokalt på sajten. Exempel på nyckeltal som blivit 
tilldelade är totala logistikkostnader totalt, fraktkostnader, logistikkostnad globalt per kvm 
samt logistikindex (effektivitet per avdelning). Mått som framtagits lokalt är 
logistikreklamationer, logistikeffektivitet, sjukfrånvaro och ledningsmönster. 
Ledningsmönstret i sig mäts via en enkät som delges berörda chefer, framhåller enhetschefen. 
Om ”röda värden” uppkommer generas och skapas handlingsplaner för att åtgärda det 
uppkomna problemet. 
            
Aspekter som företaget fokuserar på då de mäter humankapitalet är bland annat sjukfrånvaro 
och ledningsmönster [360-gradersanalys], antalet individer som via coaching utvecklats och 
gått framåt, antalet välutbildade samt nyrekryterade personer. Den traditionella metoden för 
att mäta av temperaturen i humankapitalet är via en attitydundersökning [PSO-enkät]. PSO 
speglar hur funktionaliteten är i samverkan, under press och informationsgivning. 
 
Mätresultat kommuniceras och meddelas via ovan angivna möten. Dessa översätts för att 
åskådliggöra och möjliggöra en bättre förståelse bland de anställda, och vad just de kan bidra 
med till detta.  
 
Logistikchefen kommunicerar även ut mätresultat via sina personliga möten där specifika mål 
sätts för respektive chef, vilket indirekt innebär styrning av humankapitalet. Han fortsätter 
med att berätta att specifika handlingsplaner har tagits fram för vissa individer där exempel på 
universitet och högskolor valts i samspråk med de berörda, för att därigenom sätta igång en 
utbildningsprocess.  
 
Det interaktiva styrsystemet 
Vad gäller strategiska osäkerheter och hot som kan påverka företaget i framtiden ser 
enhetschefen två potentiella och framtrådande faktorer. Ett påtagligt framtida hot är den ökade 
miljömedvetenheten speciellt fokuserat på industrier som framställer oljerelaterade produkter, 
vilket i Tarketts fall handlar om polymer som kommer från oljan. Oförmågan att snabbt ställa 
om produktionen vid dramatiska förändringar inom detta område ses som en kritisk faktor. 
Enheten märker av detta redan idag då vissa kommuner bedriver en policy vid val av 
leverantör och dess produkter, då de exempelvis ej köper plastmattor till sina offentliga 
utrymmen. Logistikchefen säger att Ronnebyenheten måste ligga långt fram i 
utvecklingsprocessen för att finna alternativa ämnen i sin produktion om dramatiska 
förändringar gällande kundernas preferenser, sker i framtiden.  
 
Det andra stora hotet som presenterades var att det alltid föreligger en risk för ett företag som 
haft en lång tids framgång, i och med detta bli alltför internt fokuserad, och agera ”lokal 
världsmästare”. Med ett eventuellt tunnelseende riskerar det specifika företaget att tappa sin 
konkurrenskraft och därtill mister sin förmåga att vara ”up-to-date”. 
 
Enhetschefen är tydlig med att påpeka att ett interagerande mellan de anställda och företagets 
kunder är extremt viktigt. Han lägger även stor vikt vid att ansvariga för kunder bör ges en 
möjlighet att besöka kunden för att i och med detta förbättra affärsrelationerna och diskutera 
framtida mål och behov. Det som gränssätter denna samverkansprocess är tid och ekonomiska 
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aspekter. Enhetschefen berättar vidare att kundnöjdheten mäts kontinuerligt i form av 
nyckeltal så som leveransservice [ledtider, leveransprecision m.m.], tillgänglighet, kvalitet 
osv. Större interna processer så som implementering av nytt affärssystem har gjort att man 
tappat fokus på kunderna. 
 
Arbetarnas förståelse för varandras uppgifter är enligt logistikchefen viktigt, men under 
förutsättning att medarbetaren i första hand behärskar sin egen arbetssituation. Enhetschefen 
förespråkar en ömsesidig kunskapsfördelning men är mycket tydlig på att dessa premisser 
måste gälla. Personligen förespråkar enhetschefen en förändring av medarbetarens 
arbetsuppgifter inom cirka 3-4 år. Allt för att effektiviteten och engagemanget skall 
bibehållas. Dock vill han betona att detta är väldigt individuellt betingat. Vissa personer söker 
en trygghet och bekvämlighet, medan andra söker förnyelse och ständiga utmaningar, 
fastställer han.   
 
Inom Tarkett finns det en personalanda där individen kvarstannar på sin position under en 
lång tid, vilket enhetschefen ser som en positiv situation, men med en för individen mindre 
stimulerande arbetssituation. Företaget måste våga investera i en extratjänst alternativt 
utökade handlingsplaner för att genom detta beredas möjlighet att på ett flexibelt sätt hantera 
personalen i en förädlande process.  
 
Gällande formella möten hänvisar enhetschefen till ovan angiven mötesstruktur för logistiken. 
Dessa kompletteras med flertalet formella möten för samtliga anställda, exempelvis vid 
platschefens stormöte alternativt företagsledningsmöten av olika de slag. Ett specifikt möte 
som logistikchefen nämner inom logistiken är de korta frukostmöten som var och en av 
avdelningarna utför för en kortare operativ briefing. 
 
Det finns ingen medveten strategi för att stimulera till informella möten, men en viss form av 
ekonomisk subventionering sker för att kunna användas till gemensamma aktiviteter som 
indirekt skall bidra till en god informell mötesfunktion. Att de informella mötena har stor 
betydelse är något som logistikchefen kraftfullt understryker. Det är via liknande möten stor 
del av kunskapsspridningen sker vilket skall tas tillvara på, avslutar enhetschefen. Ett sätt att 
stimulera till en ökning av de informella mötena är att frångå den traditionella 
kontorsdesignen, och i stället sitta i öppna landskap med chefer och medarbetare i samma 
miljö. Det skall dock finnas utrymmen i denna miljö vilka skall kunna nyttjas för individuella 
och ostörda samtal eller telefonsamtal. Genom denna utformning öppnas kontaktvägar och 
möjliggör ett ökat interagerande mellan medarbetare – medarbetare, medarbetare – chef och 
chef - chef, avslutar enhetschefen. 
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4.2.3 Chef Master Planning  
Ansvarsområden/befattning: 

– Tillförordnad logistikchef 
- Planeringschef för homogena produkter i Ronneby 
- Representant för logistiken i företagsledningsgruppen 
- Tillhör logistikledningsgruppen 
- Involverad i diverse sidoliggande projekt 
- Supportansvar för lager i SAP 

 
Utbildning: 

- Tre årig teknisk gymnasieutbildning med inriktning maskinteknik 
- 4 årig ingenjörsutbildning med inriktning maskin, konstruktion och 

produktutveckling  
 
Erfarenheter: 

- Busschaufför inom ett flertal bolag i södra Sverige 
- Kollektivanställd vid höglagret, Tarkett Ronneby 
- Produktionsledare [Ansvar för utlastning & godsmottagning] 
- Produktionsplanerare 
- Inköpare 
- Projektanställd vid SAP implementering 
- Projektanställd vid implementering av managementsystem 
- Lokal projektledare för intagandet av Customer Plus 
- Erfarenheter från diverse olika ordförandeuppdrag i civil ställning 

 
Synen på humankapital och strategi 
För planeringschefen innebär begreppet humankapital ”att det har med människor att göra”. 
 
Att stimulera personalen i deras önskemål att utvecklas via exempelvis utbildningar eller vid 
byte av tjänst ses som mycket viktigt för planeringschefen. Han har anammat samma 
ståndpunkt som logistikchefen, och arbetar aktivt för att, så långt som möjligt, tillmötesgå och 
motivera sin underställda personal till förnyelse och utveckling. Genom att inte försöka ställa 
upp på individens önskemål riskerar denne att tappa motivation, vilket i sin tur gör att 
personen i fråga med stor sannolikhet lämnar företaget. Det hela handlar om att göra tjänsten 
och miljön runt arbetsgivaren så attraktiv som möjligt för att behålla och motivera personalen, 
avslutar planeringschefen. 
 
Tarkett är i färd med att utveckla ett rekryteringsverktyg där individen kan uppdatera sin 
kompetensprofil och även delge önskemål om tänkta tjänster både lokalt, nationellt och 
internationellt. I rekryteringssituationer kan personalavdelningen göra en matchning gällande 
kompetens och/eller personliga önskemål gentemot programmet för att finna lämpliga 
individer internt för tjänsten. Dessutom skall detta SAP-verktyg innefatta värden från 
coachingsamtalen i form av behövliga kompetensområden exempelvis gällande ECDL-
körkort. 
 
Gällande företagets strategi berättar planeringschefen att det primära målet är att bli den bästa 
logistikenheten inom koncernen. Vidare ligger ett än högre mål att bli bästa logistikenheten 
inom det aktuella marknadssegmentet. Planeringschefen anser att dessa mål är svår att mäta 
och bekräfta, men har en känsla av att det första stipulerade målet till viss del är uppfyllt. 
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Dock poängterar han att om ett mål är uppfyllt gäller det att ständigt förnya och sätta nya samt 
högre mål med tillhörande strategi. Detta i syfte att ständigt ligga i frontlinjen och aldrig bli 
för trygg och då riskera att tappa fokusering. 
 
Värderingssystemet 
Kontroll över sitt eget arbete och att göra det på sitt eget sätt är det som han tror ger mest 
värde för de anställda. Däri ligger att man kan känna delaktighet genom att påverka sin egen 
arbetssituation. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till att det skapas ledig tid för individen. 
Pengar är alltid en viktig faktor, men enligt denna rangordning ses detta samt utbildning & 
friskvård som lågt värderat i värdeskapande för de anställda, enligt honom.  
 
För ett företag är det pengarna som pratar likaså för individen i lönediskussioner där lönen ska 
spegla värdet av personens ansvar och arbetsinsats, inleder planeringschefen.  Som nämnt i 
ovan rangordning ses självständighet och delaktighet som viktigt i det dagliga arbetet. En viss 
mån av utbildning & friskvård stimulerar individens motivation. Dessa fyra aspekter bidrar i 
sin tur till en automatisk närvaro.  
 
Angående företagets värderingar och policys uttrycker sig planeringschefen enligt följande: 
 

”Skall jag vara ärlig så kan jag inte dessa värderingar och policys ordagrant då 
det finns så pass många att det är ogörligt att ha det i minnet. Dock finns de alltid 
att tillgå via intranätet om osäkerheter uppkommer. Detta gäller för samtliga 
inom företaget”. Planeringschefen 

 
Planeringschefen nämner dock att en policy är att på ett bra sätt tillmötesgå kunden, vad gäller 
tillgänglighet med allt var det innebär, på ett så kvalitativt och precist sätt som möjligt.  
 
En noggrann mötesstruktur skall säkerställa att företagets mål, värderingar samt annan viktig 
information når ut till all personal på enheten. En gång varannan månad sker strategimöten 
vilka innehåller en kontroll och ett upprättande av nya handlingsplaner i arbetet för att nå de 
uppsatta målen.   
 
Han fortsätter med att berätta att specifikt för planeringsgruppen hålls veckomöten där 
operativa frågor och händelser hanteras. Här stämmer man även av de handlingsplaner som 
satts upp via de strategiska mötena. Dessutom hålls en form av informationsmöten varje 
vecka där viktiga punkter behandlas. Detta skall ske via en tvåvägskommunikation mellan 
chefer och medarbetare för att kunna genom detta stämma av på alla nivåer.  
Som sista punkt nämner planeringschefen att ett avdelningsmöte för hela logistikenhetens 
tjänstemän sker en gång per kvartal där statistik och diverse siffror (exempelvis effektivitet) 
redovisas för den gångna perioden. Han tillägger även att protokoll från möten och annan 
form av information alltid finns att tillgå via företagets intranät.    
 
Han anser att det är viktigt att de anställdas värderingar och mål stämmer överens med 
företagets. Han uttrycker det som att individen skall känna en stolthet över sin arbetsinsats när 
denne går hem för dagen. Så blir inte fallet om personen ej delar företagets värderingar och 
mål. Han anser att det inte bidra med motivation om den anställda alltid blir tillsagd om vad 
och hur olika situationer skall utföras för att uppnå målen. Personen kan då i liknande fall få 
en känsla av att enbart vara en allmängiltig resurs, vilket gör att individen inte lägger något 
vidare engagemang ur en personlig synvinkel. 
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Det råder stor skillnad, anser han, beroende på i vilken del av företaget som studeras med 
avseende på delaktigheten vid beslutsfattande, och huruvida det finns en öppen dialog. Olika 
avdelningar eller enheter har olika högt i tak, vilket påverkar individens möjlighet att delta i 
beslutsfattande. Specifikt inom logistiken anser han att det har varit mycket högt till tak under 
rådande chefs ledning. ”Man kan säga vad man tycker om saker och ting vilket man också får 
gehör för.” Det är dock en stor skillnad mellan dessa. Att uttrycka sina tankar och funderingar 
är en sak, men att också få gehör för dessa gör att det man yttrar verkligen får en mening, 
fortsätter planeringschefen. De frågor som direkt rör individen exempelvis arbetsmiljön i 
betydelsen arbetsprocess, samkvämsutrymmen, etiska och moraliska frågor är områden som 
den anställda genom dialogen kan inverka på.  
 
Ur eget perspektiv menar planeringschefen att han har stor möjlighet att påverka i 
beslutsfattandet inom logistikenheten. Det är alltid enklare att styra och påverka 
egenframtagna idéer och förslag då man själv på ett taktiskt och strategiskt sätt kan presentera 
dessa. Man ges vidare ansvar att själv driva och utveckla sina idéer på ett individuellt sätt för 
att därigenom motivera till engagemang, kreativitet och uppnå en effektiv process, avslutar 
han. I den specifika situationen som tillförordnad logistikchef kan han känna en viss form 
utav negligering rörande beslutsfattande i företagsledningsposition. Han tror sig detta ligga i 
att han och en kollega för tillfället är tillförordnade som i och med detta påverkar hans mandat 
att fatta vissa beslut. 
 
Tarkett har under en tid styrt sitt humankapital på ett ”lite märkligt” sätt då företaget runt 
millenniumskiftet ”köpte ut” personal (fyrtiotalister) för att ersätta med nya och ung 
kompetens, inleder planeringschefen. Rörande vissa befattningar anser han att företaget 
skjuter över målet Han exemplifierar detta genom att belysa teknikertjänster inom 
produktionen. På liknande tjänster kräver företaget ibland civilingenjörskompetens, vilket 
också erhålls, men ej betalas för. Detta skapar en markant understimulans bland medarbetare 
som innehar dessa tjänster.  
 
Utvalda personer inom enheten har påbörjat och genomgår logistikutbildningar för att öka 
kompetenslagret. Givetvis finns det mindre utbildningspaket som erbjuds personalen i form 
av exempelvis datorutbildningar och dylikt. 
Planeringschefen anser att det är individen själv som måste ta ansvar för och styra sin 
individuella kompetensutveckling, det vill säga delge ledningen sina önskemål och krav. 
Personen måste planera och arbeta utifrån ett längre perspektiv där denne fastställer mål och 
delmål i sin personliga utveckling. Ledningen har sedan, enligt chefen, till uppgift att 
stimulera och möjliggöra till att detta lärande verkställs. 
Gällande hur humankapitalet speglas i resultatet ses indirekt i kompetensen ett ständigt 
innovationstänkande i form av nya produkter och förbättrade arbetsprocesser.  
 
Det gränsskapande systemet 
Via mångfaldsgrupperna finns tydliga regler för hur man skall uppträda gentemot sina 
arbetskollegor, gällande etik och moral, inleder han. Vidare finns det givetvis tydliga lagar 
och affärsseder rörande exempelvis miljö och utsläpp i samband med produktion och 
produktutveckling. Det råder inom Tarkett en utvecklad och högaktad policy som säger att om 
det finns tillstymmelse till risk att produkten eller ämnen i denna skulle vara miljöfarlig, skall 
detta omedelbart tas på allvar och utredas. Detta har gjort att företaget under en lång period 
befunnit sig i forskningsfronten och oftast vidtagit rätta åtgärder redan innan nya miljölagar 
och restriktioner fastställts. Utöver detta finns tydliga regler gällande hur tjänstemän skall 
förfara vid tjänsteresor det vill säga val av transportmedel, boende och hur 
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reseräkningsblanketter skall ifyllas etc. Information av denna art finns att hämta i 
personalhandböcker vilka är lättillgängliga.  
 
Chefen kan inte direkt säga att det finns några fastställda, outtalade, policys gällande 
arbetssättet, men självklart finns en arbetsfilosofi om riktlinjer och förhållningssätt som de 
skall bejaka i sitt arbete. Han nämner även en handlingsplan/regelverk i form av ”de fem 
S:en” vars funktion är att säkra och få en effektiv samt fungerande verksamhet och 
arbetsmiljö.  
 
Hans personliga policy och åsikt gällande arbete ifrån hemmet är att det under speciella 
förhållanden är ett accepterat arbetssätt. Dock måste detta ske under kontroll och uppsyn så att 
det inte leder till att arbete hemifrån missbrukas och överutnyttjas. 
    
Enligt planeringschefen är det är A och O att som chef vara insatt i och veta vad underställd 
personal göra och hur deras arbete fortlöper. Har du som chef inte kunskap om personalens 
arbetsuppgifter finns det stor risk att du tappar kontrollen och auktoriteten, vilket kan leda till 
att de utnyttja situationen på ett manipulerande sätt, hävdar han. Medarbetarna kan 
exempelvis ge sken av att en arbetsuppgift upptar en stor del utav tiden vilket i själva verket 
inte är fallet. Som chef måste man känna sitt ansvar att genera ett gott resultat via kontroll på 
arbetsflödet. Skulle det inträffa ett problem längre ner i företagets organisationsstruktur är det 
alltid chefen som får stå för det inträffade och ta konsekvenserna. Den anställda må 
exempelvis ha gjort fel, men detta kan ha sin grund i att denne inte erhållit rätt eller tillräcklig 
information från ansvarig chef. 
 
Planeringschefen anser att det är av största vikt att rapporteringsvägarna följs, det vill säga att 
medarbetarna rapporterar till närmsta chef om problemsituationer uppstår. Allt för att 
minimera ett eskalerande av problemet.  
 
Det diagnostiska styrsystemet 
Huvudblock som mäts inom logistikenheten är ekonomi, service och kvalité. Man mäter 
nyckeltal så som tillgänglighet, lagerbeläggning, lagervärde i kvadratmeter (kapitalbindning) 
och effektivitet i lagret (plocktid) specifikt på enheten. En egenutformad rapport som 
planeringschefen genererar varje tisdag för planeringsavdelningen innehåller bland annat 
tillgänglighet och ledtider. Vid något tillfälle har det balanserade styrkortet innehållit och 
synliggjort värden för avslutade utbildningar för en individ, men generellt görs inga mätningar 
på humankapitalet. Dock genomförs mätningar på sjukfrånvaro. Han nämner dock att 
personalchefen ger ut rapport årligen där information ges rörande antalet anställda personer, 
anställningsform, könsfördelning, utbildningsstatus, anställningstid med mera.  Han avslutar 
med att nämna att PSO-enkät, attitydundersökningar samt ledarskapsanalys (360 graders) har 
genomförts i syfte att kartlägga och i viss mån mäta humankapitalet. 
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På frågan gällande hur mätresultat kommuniceras ut till de berörda anger planeringschefen 
följande tillvägagångssätt: 

 
- Via PSO-enkäten skickas en rapport till chefen som delger resultatet till de berörda 

parterna.  
 
- Attitydundersökningarna utfaller i handlingsplaner. 

 
- Övriga nyckeltal och dylikt kommuniceras ut via interna kommunikationskanaler 

(intranät). 
 
Oftast framtas handlingsplaner för respektive område som har genomgått någon form utav 
mätning i syfte att förbättra resultatet, vilket är ett sätt för chefen att nyttja utfallet från 
mätresultatet.  I de schemalagda utvecklingssamtal (coaching) som äger rum tillsammans med 
närmsta chef diskuteras och analyseras specifika situationer eller frågor som krävs för en 
effektivisering, påvisar han.  
 
Det interaktiva styrsystemet 
Enligt planeringschefen är råvarupriserna ett potentiellt hot för företaget i stort, vilket genom 
tiderna dock klarats via goda marginaler. Det krävs dock en medvetenhet att förändringar 
inom detta område kan ske snabbt och oväntat. Likaså kan den ständigt aktuella miljöfrågan, 
både lokalt som globalt, ses som ett hot. Konkurrenshot, vilket betingar att verksamheten 
ständigt måste förnya produktsortimentet, är ytterligare ett exempel som han anger som 
tänkbara faktorer.   
 
Ett interagerande mellan anställda och kunder förefaller vara av vital betydelse då det endast 
är genom samarbete man åstadkommer resultat. Processen är ett givande och tagande vilken 
skall genomsyras av ett gott förtroende mellan parterna, tillägger han. Tarkett genomför ett 
flertal mässor under året där produkterna presenteras varvid syftet samtidigt är att träffa sina 
kunder och knyta nya samt djupare kontakter. 
 
Inledningsvis vill planeringschefen belysa att om man har förståelse och kunskap för 
varandras arbetsuppgifter kan man också förstå varför medarbetare agerar och reagerar på ett 
visst sätt. Personligen tycker han att det av ren nyfikenhet och vilja att vidga sina vyer som 
man söker kunskap om andras arbetsuppgifter. Genom en förbättrad helhetsbild ökar 
förståelsen för den egna arbetsuppgiftens funktion i organisationen, vilket gör att 
motivationen och effektiviteten i det dagliga arbetet ökar. En viktig aspekt som 
planeringschefen för fram i intervjun är att via nyfikenheten om andras arbetsuppgifter, och 
när denna kunskap erhållits, så medverkar denna process till en ökad personlig relation mellan 
medarbetarna. 
 
För att öka kunskapsspridning och förståelse för varandras arbete berättar han om ett förslag 
vilket gick ut på att individer ges möjligheten att sitta med på en för personen främmande 
tjänst. Därigenom kan chefen/ledaren tillse att kunskapsspridningen genomförs på ett adekvat 
och intressant sätt. Tyvärr har detta förslag ej realiserats. 
 
Han ger en antydan på att de formella mötena tenderar att vara alltför långa, vilket kan få en 
negativ inverkan på effektiviteten vid dessa tillfällen. Det är även viktigt, poängterar han, att 
deltagarna förbereder sig väl inför respektive mötestillfälle vilket kan underlättas genom att 
agendan för mötet delges i rimlig tid. Under intervjun exemplifierades att vid olika formella 
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möten, där huvudämnet rör ett problem, har det inträffat att fokus har lagts på att påvisa vem 
som bär ansvaret för problemet. Det vill säga det underliggande blir en prestigemätning 
mellan enheter/avdelningar. Tid som läggs på detta kunde istället ha nyttjats till att lösa det 
egentliga problemet, understryker respondenten. 
 
All form av informationsspridning och därtill hörande kommunikation ses som positivt. 
Informella möten saknar dokumentation vilket kan innebära en risk att någon deltagande part 
missar information i en beslutssituation utan att detta görs medvetet. Planeringschefen 
förutsätter att de informella mötena bidrar till en kunskaps- och kompetensspridning vilket i 
sig ökar humankapitalet. Rent krasst är det vid dessa möten som det sker ett utbyte av 
erfarenheter, tillägger han. 
 

”Det sämsta mötet är det möte då alla deltagare går ifrån mötet och är eniga.” 
Planeringschefen 

 
Inträffar denna nämnda situation är det med stor sannolikhet så att någon eller några ändock 
har andra åsikter i ärendet, och kommer efter taget beslut att agera rakt emot detta. 

4.2.4 Chef logistikservice Nordic 
Ansvarsområden/befattning 
Logistikservicechef i Norden för heterogena produkter 

- All import av material som ej produceras vid Ronnebyenheten.  
 
Utbildning: 

- Gymnasiekompetens 
- Läst fristående kurser vid högskola så som personaladministration, företagsekonomi, 

juridik, arbetsledarekurser samt en ganska nyligen genomförd projektledarutbildning 
[på den tiden, 70-talet, stimulerade företaget till vidare utbildning genom att betala för 
den efter uppvisande av avklarade kurser]. 

- Ledarskapsutbildning [för många år sedan] samt pågående 
ledarskapsutvecklingsprogram via Hudson [360] 

 
Erfarenheter: 

Har haft ett flertal olika tjänster inom Tarkett: 
- Ordermottagare 
- Orderchef 
- Projektledare för nytt datasystem tillhörande samtliga säljbolag 
- Projektansvarig vid integrationen med en stor svensk grossist SVEGAB [idag Tarkett 

Svenska Försäljnings AB] 
- Projekt med ansvar för samordning och koncentrering av det tidigare spridda 

sortimentet inom Tarkett Norden till ett gemensamt sortiment för alla nordiska länder. 
- Chef för logistikservice Norden 
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Synen på humankapital och strategi 
Begreppet humankapital förklarar logistikservicechefen som personalresurser med avseende 
på utbildningsnivå [hög- respektive lågutbildade]. Det vill säga den totala kunskapsmassan i 
företaget. 
 
Logistikservicechefen anser att Tarkett framstår som relativt duktiga på att behålla sin 
personal. Dock är detta en sanning med modifikation då stort flertal av de anställda har 
besuttit samma position under en lång tidsperiod [flertalet år]. Personer i fråga anställdes 
exempelvis med en lägre utbildningsnivå. Vissa av dessa har via företaget internutbildats för 
att nå högre, medan resterande har kvarstannat och ”åkt med”, enligt logistikservicechefen. 
Tarkett har i många år ansett det vara mer fördelaktigt att ”köpa in” arbetskraft utifrån än att 
satsa på de trotjänare man har. Logistikservicechefen tror att hans uppfattning skiljer sig från 
personalchefens. När nuvarande chef, logistikchefen tillsattes [2 år sedan] förändrades synen 
på humankapitalet radikalt. Förr ansåg man personal vara ”förbrukad” vid 50 års ålder medan 
enhetschefen värderar olika parametrar. Om en person ej besitter adekvat akademisk 
utbildning, men sköter sin tjänst på ett föredömligt sätt ses detta som motiverande för 
företaget att satsa/investera pengar i personens fortsatta utveckling. 
 
Logistikservicechefen tror att företagets strategi består av en mix av olika vägar och mål. Han 
tror att strategin kan påverkas beroende av vilken ägarsituation som råder. 
 
Värderingssystemet 
Logistikservicechefen anser det vara av stor vikt att som chef vara operativ, och placerad ute 
bland de anställda. Detta dels för att själv känna av pulsen och för att alla skall känna 
delaktighet, kunna påverkar och dela med sig av varandras erfarenheter i det dagliga arbetet. 
Enligt logistikservicechefen erfarenheter så ses delaktighet som det mest primära för de 
anställda då medarbetarna vill känna sig sedda och få kontinuerlig feedback på det presterade. 
Samtidigt vill de anställda jobba självständigt och styra över sitt eget arbete. Är det något de 
behöver hjälp med så är det bara att fråga någon, enligt logistikservicechefen. Utbildning är 
något som logistikservicechefen ser som viktigt för att personer skall komma förbi diverse 
hinder på vägen och känna delaktighet samt klara av sitt eget arbete. Han påpekar att 
utbildning skall ses som något positivt även utanför arbetet och för individens egen framtid. 
Pengar ses självklart som viktigt hos de anställda, så även ledig tid som alla värdesätter. 
 
Ur ett företagsperspektiv ses närvaro som viktigast då detta leder till utförda prestationer. 
Vidare värderas delaktighet och utbildning & friskvård samt självständighet i nämnda ordning 
för att uppnå den satta strategin. Logistikservicechefen påpekar att pengar är en viktig del i 
företaget och genereras av teamarbete. En enskild individ är för liten för att kunna genera en 
synbar ekonomisk vinning. 
 
Logistikservicechefen framhäver att företaget har ett flertal olika policys och värderingar, 
men kan inte säga att någon är mer värd än den andra. Specifikt för logistikenheten är att man 
värdesätter och fokuserar hårt på servicenivån gentemot kund. Likt andra organisationer och 
företag har Tarkett haft föreläsningar gällande synen på rasism och sexuella trakasserier. 
 
Då logistikservicechefen ej varit positionerad på sin chefspost under en längre period har han 
inte några faktiska erfarenheter utan utrycker vissa tankar och idéer om hur att kommunicera 
med sina underställda, för att på detta sätt förmedla företagets mål. Han planerar att 
genomföra veckomöten samt eventuellt möten dagligen i samband med frukostfikat. Allt för 
att kontinuerligt delge och inhämta information från sina närmst arbetande. Utöver detta 
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planeras även månatliga utvecklings- och coachingsamtal, vilka är individuella och skall 
innefatta riktlinjer och feedback. Han har en personlig åsikt gällande coaching och dess alltför 
negativa framtoning. Istället vill logistikservicechefen att denna verksamhet skall utökas och 
förbättras genom en mer positiv inställning och tillvägagångssätt (vågar man inte göra fel kan 
man heller inte göra rätt). 
 
Alla förändringar som görs inom enheten styrks och förklaras genom att delge syftet med den 
övergripande verksamheten. Denna syftesförmedling är något som upprepas ofta för att 
samtliga skall jobba enligt samma riktlinjer. 
 
Samma värderingar gällande exempelvis service, närvaro och andra allmänt stipulerade 
”regler” ses som viktiga, anser logistikservicechefen. Detta är något som han kan se bland de 
anställda idag. Cheferna är tydliga i sitt agerande och sin ståndpunkt vad gäller mål och 
värderingar. Har inte individen samma mål och värderingar som verksamheten står för bör 
personen i fråga tänka igenom sin personliga syn alternativt överlåta sin tjänst till en annan, 
påpekar logistikservicechefen. Han anser dock att det är viktigt att personer vågar stå upp och 
ifrågasätta mål och värderingar för att därigenom skapa eftertanke och diskussion. Detta ses 
snarare som ett hälsotecken.  
 
Logistikservicechefen berättar att det till en viss nivå finns möjlighet att påverka via 
beslutsfattandet inom logistikorganisationen. Denna ”nivå” definierar han som en nivå 
rörande individens närmsta arbetsmiljö och dess situation. Det sker hela tiden en öppen dialog 
med närmsta chef för att förbättra och diskutera sig fram, exempelvis gällande olika 
förändringar eller arbetsuppgifter. Vidare ser han de olika förekommande mötena som en 
process för att främja och stärka banden mellan chefer och medarbetare. Trots det stora antalet 
möten som genomförs, ses var och ett av dessa som ett positivt bidrag i den stora helheten.  
 

”Ett möte karaktäriseras av att en dialog finns mellan parterna, där det ges 
möjlighet att påverka. Brister denna dialog och dess syfte ses tillfället enbart som 
ett informationstillfälle”, avslutar logistikservicechefen.  
 

Logistikservicechefen framhäver att nuvarande logistikchef har främjat utbildningar och satsat 
stora pengar inom detta område. Däremot anses inte Tarkett ha satsat några större belopp på 
utbildning av logistikpersonal tillbaka i tiden. Under en tvåårsperiod har arbetstrycket på 
enheten varit stort, flera omorganisationer har skett samt att konflikter uppstått gentemot 
externa enheter. Allt detta har gjort att utbildningar har underprioriterats. All kraft har gått till 
att fokusera på att lösa dagens arbetsuppgifter.  
 

”Det billigaste för företaget är att utbilda sin egen personal, om det nu finns 
möjlighet att utbilda. Det är billigare att använda befintlig personal än att gå ut 
på gatan och hämta in”, anser logistikservicechefen.  

 
Logistikservicechefen ser brister i styrningen av humankapitalet i form av felaktig 
kompetensfördelning och den allmänna könsfördelningen på avdelningen. Några avdelningar 
består nästan uteslutande av kvinnor medan andra har motsatt förhållande. Styrning av de 
anställda gällande byten av tjänster ses som undermålig. Flertalet anställda kvarstannar på 
samma arbetsposition på grund av egen trygghet, och vill inte utsätta sig för nya utbildnings- 
och arbetskunskapskrav. 
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Gällande den PSO-enkät som chefer vid enheten har svarat på, ställer sig 
logistikservicechefen förhållandevis neutral. Han anser att det är en färskvara, vilket innebär 
att om undersökningen görs vid fel tidpunkt kan missvisande resultat uppstå. Istället bör man 
sträva efter att fånga en trend eller att titta på ett mer långsiktigt perspektiv. Dock har 
logistikservicechefen inga förslag på hur detta skall kunna lösas. 
 
Det befintliga belöningssystemet ses i sig som positivt då detta bidrar till en känsla av 
delaktighet samt effektivisering och kreativitet. Han poängterar dock att liknande system kan 
försämra vissa utvecklingsaspekter för verksamheten. I de fall då produktionen ligger på 100 
procent i kapacitet, och 15 procent egentligen skulle behöva användas till körning av nya 
produkter, kanske detta försakas för att inte tappa någon bonus, exemplifierar 
logistikservicechefen. 
 
Det gränsskapande systemet 
Logistikservicechefen nämner lojalitet mot företaget som en outtalad affärssed, och tillägger 
att man utåt sätt skall uppvisa en enad fasad och att man internt löser uppkomna konflikter i 
tysthet. Han påvisar att det finns skrivna regler gällande yppning av affärshemligheter m.m. 
Det finns mycket skrivet tillhörande företagets personalpolitik, kontroll etc., men tack vare 
mängden av detta material är det svårt att hålla dessa regler i minnet. Denna information finns 
dock för medarbetarna att tillgå på företagets intranät om så önskas. En annan outtalad 
regel/riktlinje är att cheferna inom enheten skall vara ett föredöme. Detta är något som under 
logistikchefens tid prioriterats högt. Vid rekryteringar har han ej ålagts några riktlinjer utan 
agerar efter eget önskemål för att driva sin avdelning så effektivt som möjligt. 
 
Att det alltid skall finna en backup som kan klara av ens arbete vid exempelvis sjukdom är ett 
exempel på en fastställd policy gällande arbetssättet, inleder logistikservicechefen. I det stora 
hela är det alltid chefens ansvar att gruppen och arbetsprocessen hela tiden går framåt och 
fungerar. Specifikt för avdelningen har frågan angående arbete från hemmet tagits upp på ett 
möte. Detta är inget som kommer att främjas då det inte sågs som givande för just denna 
avdelning, men andra chefer förespråkar det desto mer. 
 
Logistikservicechefen nämner ”Tarkettandan” som triggfaktor för vedertaget arbetssätt. 
Denna anda som funnits under årtionde är, enligt logistikservicechefen, på väg att dö ut på 
grund av rådande generationsskifte samt att dagens medarbetare är spridda över ett större 
geografiskt område.   
 
Alla har tilldelats ett ansvarområde som i sin tur mäts varje vecka av avdelningschefen, vilket 
gör att en kontroll kan ske över hur arbetsprocessen och dess uppgifter sköts. Den specifika 
avdelningens arbete speglar av sig på marknaden i form av tillgänglighet, och då brister 
uppstår regleras detta omedelbart via ett samtal med vederbörande. Varje vecka sänder 
logistikservicechefen ut en lista med kommentarer över hur processen fortlöpt. Detta i syfte 
att uppmärksamma, korrigera och styra verksamheten. Han är medveten om att detta kan för 
vissa kännas som att bli uthängd, samtidigt som ett positivt arbete också noteras och lyfts 
fram. Den totala effekten av denna kontrollfunktion ses därför som positiv. Om en 
medarbetare behöver hjälp eller märker att situationen är påfrestande, nyttjas en öppen dialog 
mellan medarbetarna och vidare gentemot chefen, avslutar logistikservicechefen.  
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Det diagnostiska styrsystemet 
Nordic Range nämner logistikservicechefen som ett internt framtaget system för att mäta 
saker så som tillgänglighet per Business Center, det vill säga servicenivå gentemot 
säljbolagen. Dessutom mäts kreditdagar och kundförlust då kundreskontra för Norden är 
kopplade till avdelningen. Enligt logistikservicechefen mäts liknande värden i syfte att erhålla 
en god bild över det nutida arbetsläget, och på så sätt kunna vidta åtgärder för förbättring när 
detta krävs. Det finns även ett större antaget Balance Scorecard som bygger på nyckeltal 
framtagna av högre instans men även nyckeltal som skapats på lokal nivå, där 
ledningsgruppen varit involverad. Logistikservicechefen nämner verksamhetsstyrning som 
syftet med detta balanserade styrkort. Inom enheten berättar han att det bland annat finns en 
position vars arbete inte går att uttrycka i mätetal. Logistikservicechefen uttrycker detta som 
en medvetenhet om att vissa saker är svåra att mäta även om denna kontrollfunktion kan vara 
till hjälp, men i det specifika fallet ligger kapacitet för transportmedel (per dag) som ett hinder 
vilket ligger utanför individens kontroll. 
 
Sjukfrånvaro både vad gäller lång och kort sikt samt personalnärvaro är parametrar som skall 
vara till för att mäta humankapitalet. Vid en eventuell lång frånvaro går personalavdelningen 
in för att kontrollera orsak, berättar logistikservicechefen. Det finns en policy som hanterar 
liknande ärenden, fortsätter han.    
 
Nordic Range rapporten, innehållande bland annat produktions- och lagervärden, delges 
medarbetarna en gång i veckan där kommentarer lagts in gällande diverse ting. Varje vecka 
äger avdelningsmöten för logistiken rum där enbart tjänstemän blir kallade.  Kvartalsmöten 
genomförs för hela Tarkett Ronneby där information ges angående utfört arbete, rådande 
omständigheter och framtida mål och processer.  
 
Logistikservicechefen hävdar att företagets mätresultat ej styr humankapitalet, vilket han ser 
som mindre bra. Då utbildningsnivån ej mäts i någon form gör detta att ledningen mister en 
uppföljnings och kontrollfunktion. Han tror inte att personalenheten har en tänkt 
handlingsplan specifikt för logistikenhetens humankapital gällande utbildning och annan 
kompetenshöjande verksamhet.  
 
Det interaktiva styrsystemet 
Miljöfrågan är ett av de viktigaste och största hoten för verksamheten enligt 
logistikservicechefen, framförallt för Ronneby fortsätter han. Miljöproblematiken och 
hantering av densamma ligger utanför logistikservicechefen och logistikenhetens direkta 
kontroll. Det finns en miljöansvarig som enligt logistikservicechefen kommer att bjudas in för 
att föreläsa och på så sätt göra avdelningen medveten om diverse miljöfrågor och större hot 
samt hur dessa kan/ska hanteras. Det fysiska utrymmet är ett problem specifikt för 
logistikenheten som dels är svårhanterligt och som i framtiden kan leda till en negativ effekt 
för Ronnebyenheten i stort. Förvärvsfrågan är också en potentiell osäkerhet för framtiden, 
nämner han. Dock kan ett förvärv även ge positiva följdeffekter, vilket han personligen tror 
kan bidra till nya utmaningar.  
 
Ett interagerande mellan de anställda och kunderna ses som mycket viktigt och borde markant 
förbättras både gentemot kunder och gällande säljbolag, hävdar han. Det största problemet 
som finns idag är de interna relationerna, fortsätter logistikservicechefen. Han tycker att det 
borde finnas olika forum där de anställda träffar och skapar relationer med slutkunderna för 
att erhålla feedback gällande dels produktsortiment, specifika kundönskemål och deras 
allmänna uppfattning om Tarkett i sin helhet.  
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Han fortsätter trycka på problematiken i det interna interagerandet. Då tarkettorganisationen 
är spridd över stort geografiskt område och där olika enheter arbetar med samma ärenden 
krävs en god intern kommunikation. Enligt logistikservicechefen är den interna 
kommunikation alltför vag, vilket innebär att den gemensamma omvärldsbilden försvagas. 
Ställer kund krav på exempelvis bättre leveransservice, riskerar denna påpekan att ej komma 
logistikpersonalen tillkänna inom rimlig tid för att effektivt kunna bemöta denna efterfrågan, 
exemplifierar logistikservicechefen. Han önskar att logistikenheten integreras mycket bättre i 
kundperspektivet för att därigenom höja tillgängligheten och servicenivån gentemot kund. 
Dessutom finns risk för förvrängning av information då kommunikationskedjan är lång, dvs. 
kundinformationen passerar flertalet individer och instanser innan den når berörd enhet. Eller 
att instansen med direkt kundkontakt dömer ut vissa av kundens önskemål utan att besitta 
adekvat kunskap och medvetenhet, och utan att kontrollera detta gentemot berörd enhet, 
vilken eventuellt trots allt kunnat bemöta önskemålet, tillägger han. SLA (Service Level of 
Agreement) är ett sorts interagerande som logistikenheten för närvarande använder sig av. Via 
detta forum genomförs tre möten årligen mellan chefen för logistikserviceenheten och 
säljbolagens kundservicechefer för respektive land. Detta är ett program i utveckling då han 
jobbar för att få in fler länder utanför Norden i detta forum.   
 
För att påvisa vikten av att medarbetarna skall ha förståelse och kunskap om varandras 
arbetsuppgifter, återkopplar logistikservicechefen till backup funktioner dvs. att personal har 
kunskap om varandras arbetsuppgifter för att därigenom kunna täcka varandras tjänster vid 
frånvaro. Han påvisar dock att detta inte är något som kontinuerligt följs upp under perioder 
så denna arbetsprocess flyter på friktionsfritt. Det vore fördelaktigt om personalen mer 
rutinmässigt tar del av varandras arbetsuppgifter för att säkerställa att kompetensen finns vid 
turbulenta situationer, avslutar logistikservicechefen.  
 

”Önskedrömmen vore att hela logistikenheten har samsyn och att man kunde 
hoppa mellan olika positioner på avdelningarna. Men det är en lång väg att 
vandra”, tillägger logistikservicechefen. 

 
För vissa ses fikarasterna som tämligen viktiga för att stimulera arbetsdagen. 
Logistikservicechefen anser däremot att en tendens till sned könsfördelning uppkommit vid 
dessa tillfällen. Flertalet män kvarstannar på sin arbetsposition med ”koppen i handen” istället 
för att delta i dessa informella mötestillfällen. Hans egen syn på kaffefikat är att det ej 
förekommer någon kunskapsspridning i större utsträckning, utan att det snarare rör sociala 
spörsmål. Detta kan dock, enligt logistikservicechefen, lätta på individers spänningar och på 
så sätt stimulera till ett effektivare arbete. Som chef anser logistikservicechefen att 
morgonfikat utvecklas till ett enklare informellt möte där dagens agenda presenteras, och där 
en tvåvägskommunikation upprättas för att därigenom även delge chefen om arbetssituationen 
eller specifika händelser. Dock, tillägger han, att dessa tillfällen skall präglas av en social och 
harmonisk samkvämsstämning och ej enbart bestå av tjänstemässiga samtalsämnen.  
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4.2.5 Medarbetare 
Fakta om gruppdeltagarna  
Antal år som deltagarna varit anställda vid Tarkett: Mellan 15-35 år 
 
Könsfördelning vid intervjutillfället:  Kvinnor 3 
   Män 2  
Arbetsuppgifter:   
Kontorsarbeten i form av internplanering, ordermottagning, faktura- och kredithantering samt 
produktionsledare 
 
Erfarenheter:  
Gruppmedlemmarna har stor erfarenhet från tjänster inom Tarkett AB med anledning av den 
långa anställningstiden. Vissa av deltagarna hade även erfarenhet från bankarbete, 
kreditgivning samt erfarenhet från tidigare anställningar.    
 
Synen på humankapital  
Två av deltagarna ansåg att detta innebar de anställda och den kunskap och erfarenhet som 
dessa har. Övriga valde att inte svara på denna fråga. 
 
Värderingssystemet 
Sammanfattas utfallet av vad som skapar värde för medarbetarna sågs pengar som den mest 
värdeskapande parametern vilken följdes av möjligheten att kunna styra över eget arbete samt 
värdet i ledig tid. Utbildning och friskvård samt delaktighet uppfattades som mindre 
värdeskapande bland respondenterna i deras rangordning av de angivna alternativen.  
Generellt kunde dock en kombination av självständighet, delaktighet samt utbildning och 
friskvård ses som de alternativ som företaget anses värdera högst hos de anställda samt med 
närvaron som en underliggande del till detta. Det alternativ som rangordnades lägst hos 
samtliga deltagare var pengar, det vill säga hur mycket den anställde bidrar till företaget.   
 
Unisont inleder gruppen men att uttrycka service och förmågan att leverera varor till kund 
som något företaget värderar högt vid avdelningen. För att uppnå denna förmåga krävs en 
professionell och välutvecklad servicefunktion, vilket samtliga gruppmedlemmar uttryckte 
som en policy, det vill säga att enhetens policy sätter kunden i fokus och att denna alltid skall 
erhålla högst kvalitativ service. Vidare nämner en av deltagarna sajtens övergripande policy: 
lönsamhet, engagemang och omsorg vilket han får medhåll för från övriga, som dessutom 
påpekar att den finns att tillgå via intranät samt utsedd plats i korridoren.  
 
Gällande hur Tarketts värdegemenskap och mål delges medarbetarna, upplever de att det 
största informationsflödet sker via intranätet. Dock tillägger de att målen ej framförs och 
belyses nämnvärt via tydliga dialogstrukturer, vilket gör att målen tenderar bli aningen diffusa 
över lag. Det framkommer under diskussionen att stor del i detta kan bero på vilken position 
och avdelning medarbetaren tillhör, och om vederbörande ansvarar för andra individer. 
Således delges olika individer olika mängder information. Det framkommer även att det 
balanserade styrkortet används som ett medel att kommunicera riktlinjer för hur att uppnå 
målen samt uppföljning av genomfört arbete, vilket dock inte gällde för samtliga deltagande. 
Samtliga upplever att de mål som presenteras fokuserar nästan enbart på att minimera 
kostnader och att det inte kan skönjas en röd tråd genom hela organisationen vad gäller 
målsättningen.   
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Det är av stor vikt att medarbetarens värderingar och mål stämmer överens med företagets. 
En medarbetare uttrycker detta som ”för att kunna genomföra ett kvalitativt och motiverat 
arbete krävs det att individens och företagets värderingar och mål är samstämmiga”. Om 
detta ej infinner sig blir arbetet istället lidande om individerna, på grund av divergerande 
värderingar och mål, drar åt annat håll än vad verksamheten önskar. I diskussion angående 
målkongruens anser deltagarna att det är svårt att uppnå en fullständig överensstämmelse 
mellan individernas och företagets mål. Det av företaget fastställda målet kan nås via 
samarbete trots att det under vägens gång inträffar individuella målavvikelser, men att 
huvudmålet ändock får funktionen och symbolen som ledstjärna vilket leder till ett arbete i 
rätt riktning. 
 
En fungerande och öppen dialog finns gentemot närmsta chef och mellan de anställda inom 
respektive avdelning. Deltagarna tycker sig ha förhållandevis god möjlighet att påverka och 
lyfta fram sina åsikter gällande sin egen arbetssituation, där de även upplever att responsen 
från närmsta chef är förhållandevis god. Generellt anser de att det är ”högt i tak” vilket gör att 
de kan uttrycka och lyfta fram åsikter som ibland kan ha en negativt påpekande karaktär. 
Feedback i form av uppföljning och förslag på åtgärder borde däremot förbättras och ske mer 
effektivt. I situationer då det råder meningsskiljaktigheter mellan två eller flera medarbetare 
och konflikt uppstår går alltid företagslojaliteten före, vilket innebär att samarbetet mellan 
individerna över lag ändock alltid fortskrider utifrån en yrkesprofession, berättar en av 
intervjudeltagarna som får medhåll från de övriga. De är också samstämmiga och påstår att 
det i grund och botten är det uppsatta målet (kunden i fokus) som bidrar till denna form utav 
positiva samarbets- och verksamhetsanda. Företagskulturella incitament anses också ha en 
betydande inverkan på arbetsklimatet.  
 
För att påvisa den ansvarskänsla och vilja till service som finnes inom enheten och 
genomsyrar respondentgruppen uttalar sig en av deltagarna enligt följande: 
 

”Det känns om att vi driver ett eget litet företag”, medarbetare 
 
Huruvida företaget tar tillvara på och hanterar faktorer som skapar värde för den enskilde 
medarbetaren genom att vara lyhörd och tillmötesgående, ses som skiftande ur ett 
medarbetarperspektiv. De anser att de inte känner en nämnvärd respons från sajtens högsta 
företagsledning, men att ju längre ner i företagets organisation det vill säga på 
logistikchefsnivå och mellanchefs-/avdelningsnivå så ökar denna form av respons. 
Respondenterna tycker att det görs för lite uppmärksammanden och åtgärder för att påverka 
arbetsmotivationen, vilket skall öka effektiviteten i arbetet. På liknande sätt som nyanställda 
och yngre förmågor blir tilldelade utrustning i form av mobiltelefoner, datorer etc. bör även 
företagets ”trotjänare” lyftas fram och få känna uppskattning. Vidare exemplifieras en 
incident av större karaktär vilken hade stor inverkan på den mänskliga arbetsinsatsen. Vid 
denna situation upplevde flertalet individer besvikelse då ingen från företagsledningen, varken 
personalchef eller platschef, rent fysiskt besökte avdelningen för att visa uppskattning och ge 
positiv feedback, för att på så sätt uppmuntra till vidare hårt arbete till dess att problemet 
lösts. Respondenterna vidareutvecklar denna typ av besök och deltagandefunktion då de ser 
det som önskvärt att exempelvis personalchefen, vid vissa tillfällen, besöker 
avdelningsmötena för att ta del utav den löpande och aktuella diskussionen. 
 

”Det räcker med att personalchefen enbart sitter med då och då”, medarbetare 
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Ett mänskligt intresse, genom att deltaga och ta del av medarbetarnas arbetssituation, anser 
deltagarna som extremt viktigt då detta ger tillfälle att dels erhålla och ge information, men 
även för att känna medhåll och förståelse i det dagliga arbetet. Något som däremot framhålls 
som mycket positivt är företagshälsovårdens arbete, agerande och tillmötesgående. 
 

”Dörren är alltid öppen till företagshälsovården, även utanför arbetstid”, 
medarbetare 

 
Det gränsskapande systemet 
Ett framtaget regelsystem som upplevs av vissa som direkt styrande och reglerande i arbetet 
är ”Customer Plus”. Systemet ses som alltför kontrollerande och styrande, vilket hämmar 
arbetet med att uppnå en god servicenivå. På andra avdelningar har man uppsatta gränser för 
befogenheter och ansvar i form av exempelvis monetära summor, men att arbetet för övrigt 
kan ske tämligen fritt under ansvar. Deltagarna anser att reglering och styrning av ansvar kan 
kraftfullt skilja sig mellan avdelningarna. Samtliga av respondenterna har varit anställda vid 
företaget under en lång tidsperiod och kan via detta urskilja en trend vad gäller en ökande 
reglering och styrning av det individuella arbetet, vilket de tror sig ha en grund i omvärldens 
accelererande krav. Denna tendens framhävs som mindre stimulerande.  
 
Som en outtalad policy och en kulturell påverkan gällande arbetssättet inom företaget nämns 
”Tarkettandan” som ett sorts fenomen innebärande att var och en av medarbetarna skall ge allt 
i sitt dagliga arbete, ”Tarkett är allt”. En av deltagarna exemplifierar detta då det enligt denne 
snabbt och tydligt märks om en nyanställd är av rätt virke och delar samma sorts mentalitet 
som Tarkettandan står för. Den hierarkiska strukturen och dess gränser är något som de 
intervjuade ej märker av, ”alla hälsar på alla och är tillmötesgående…här är alla lika”, och 
bidrar till ett gemytligt arbetsklimat.   
 
Sättet att arbeta i form av arbetstider anses fortskrida per automatik då de anställda har 
förmånen att nyttja flextid. De poängterar att det alltid finns personal på plats och att det inte 
ges några gliringar medarbetare emellan hur att använda flextid, så länge arbetet blir 
genomfört. Då diskussionen berör faktumet att arbeta från hemmet tycker några att detta skall 
ske på ett rättvist sätt, då ledstjärnan skall vara alla eller ingen. Dock tillägger de att vissa 
tjänster av praktiska skäl ej kan bedriva liknande verksamhet från hemmet. Möjligheten till 
detta arbetssätt är inget som gruppen i helhet förespråkar, men tror att detta är en oundviklig 
utveckling, yttrar de enat. Faktumet är att om arbete genomförs från hemmet förloras viktig 
information och spridning av kunskap då ”korridorsnacket” uteblir, tillägger en av 
intervjudeltagarna.     
 
Logistiken och dess värdekedja bildar en indirekt kontrollfunktion av att medarbetarna utför 
sina arbetsuppgifter. Via exempelvis verksamheten tillhörande den svenska marknaden, och 
deras mätningar, får personalen vid kundreskontra en kontinuerlig avstämning och 
rapportering av hur arbete fortlöper. Sammantaget anser de att all form av feedback för deras 
arbete kommer från kunderna och säljbolagens rapporteringar som endast består av 
ekonomiska (kostnader) aspekter. De påpekar att feedbacken från närmsta chef är aningen 
svag då tillfälle för uppföljning av det individuella arbetsgenomförandet och dess kvalitet 
endast sker vid ett fåtal tillfällen per år, och syftar då på utvecklingssamtalet.    
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Det diagnostiska styrsystemet 
Olika faktorer mäts för olika avdelningar vilka medarbetarna visar stor medvetenhet om. De 
exemplifierar detta genom att ange nyckeltal så som tillgänglighet, lagernivå, sjukfrånvaro, 
kreditdagar, kundförluster, leveranstider, leveransprecision, ledtider och orderstocken. 
Respondenterna känner inte någon direkt koppling, tillfredsställelse eller röd tråd i denna 
mätning. Värden genereras och om utfallet från dessa uppvisar ett negativt resultat poängterar 
deltagarna att de ej märker av några utjämnande åtgärder kopplade till detta. Då enheten ser 
kunden som det mest intressanta och viktigaste bör fler mätningar kopplas till just detta, 
understryker gruppen. 
 
Anledningen till att humankapital mäts är, enligt gruppen, mestadels för den ekonomiska 
vinningen. Däremot stämmer samtliga in på att det lagts mycket hård och god fokus på 
friskvårdsfunktionen vilken fungerar utmärkt. Den generella uppfattningen är att mätningen 
görs ur ett kontrollerande ändamål, och inte för att motivera de anställda.  
 
Mätresultaten delges medarbetarna vid de årliga stormötena, de månatliga mötena samt till 
viss del vid veckomöten.    
 
Det interaktiva styrsystemet 
Ägarpåverkan kan ses som en stor strategisk osäkerhet hos gruppen. Risken anses ligga i att 
logistik och lagerverksamheten flyttas till en mer centralt geografisk placering. 
Lagerhållningen ses som ett annat alternativt hot vilket uttrycks som ”trångboddheten”. Det 
framkommer att det redan nu föreligger en viss kapacitetsbelastning av lagerhållning då 
produkter finns utspridda på diverse geografiska platser i närområdet, vilket har ökat 
medvetenheten om vilket merjobb detta kan innebära. Ett annat hot som nämns, som är 
kopplad till miljön, är om en brand skulle uppstå vid sajten. Detta skulle kunna få förödande 
konsekvenser på miljön i området då produkterna består av bland annat plast och olja.  
 
En samförståelse mellan medarbetarna och kunskap om varandras arbetsuppgifter ses som 
mycket viktigt för samtliga deltagare. De framhäver en form utav missnöje rörande detta för 
tillfället och ser gärna en förbättring. En bättre förståelse för varandras situation minimerar 
uppkomsten av konflikter, och gör att felaktiga idéer kan avstyras i rätt tid. För att öka 
förståelsen bland de anställda, dels om verksamheten i sig och om varandras uppgifter, har en 
stationsvandring testats. Denna variant av kunskapsspridning sågs som mycket uppskattad hos 
samtliga i gruppen, vars funktion borde återinföras på rutinbasis och då inte enbart inom 
logistikenheten. Samtidigt nämns att en bra idé vore att medarbetarna satt med i andra 
avdelningars möten, för att på så vis ta del av andras arbetssyn och verksamhet. Till detta 
flaggas ett önskemål upp att det även inom respektive avdelning bör utvecklas en bättre 
kunskapsspridning, för att därigenom säkra backup-funktioner då detta handlingssätt saknas 
på vissa avdelningar.  
 
Ett väl utarbetat samspel och interagerande mellan de anställda och kunderna är 
kärnfunktionen för enheten. Det viktiga är dock att medarbetaren känner av och är medveten 
om de gränser och regler som gäller för kundkontakten, för att inte få en alltför personlig 
kontakt med kunden och på så sätt ”komma över” på deras sida. Ett exempel gavs gällande 
Ikeas inköpare. Individer får endast arbeta som inköpare i max fem år, av den anledningen att 
längre tid kan leda till att relationerna till kunderna blir allt för personliga. Medarbetarna 
måste alltid arbeta utifrån företagets bästa och får inte uttrycka sina personliga värderingar 
inför kunden. Det gäller således att visa en enad fasad ut mot kund.  Detta är dock inget som 
deltagarna känner som något större problem i deras arbete. Flertalet har arbetat gentemot sina 
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kunder i tiotals år och har genom detta byggt upp en ovärderlig kundkontakt, vilken fungerar 
oklanderligt.  
 
Samtliga respondenter var ense om att antalet formella möten var tillräckligt. Kvalitén på 
dessa ansågs också som god, dock kunde längden på vissa reduceras en aning för att på så sätt 
skapa större effektivitet, deltagande och motivation. Att upprätta en agenda för mötena var 
något som deltagarna framhävde som ett önskemål samt att valet av lokal borde ses över. I 
dagsläget förläggs vissa möten i utrymmen där platsbrist lätt uppstår, tillade de. 
 
De informella mötena är många och förekommer ofta, inleder gruppen. De ses som mycket 
viktiga i det dagliga arbetet, dels som en ventilationskanal men även som en betydande 
informationskanal. Möten av denna art uppkommer automatiskt och stimuleras inte nämnvärt 
från företagsledningen förutom vid enstaka avdelnings- och företagsgemensamma 
tillställningar, avslutar de.  
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5. Analys och slutsatser 
Detta kapitel har till uppgift att sammanfatta respondenternas gemensamma svar och tankar 
inom respektive system för att vidare analyseras med tillhörande slutsatser utifrån Simons 
styrmodell. Efter genomförda analyser och slutsatser kommer arbetet att övergå i en 
övergripande slutsats och slutdiskussion.  

5.1 Humankapitalet 
Kapitlet syftar till att sammanställa och förtydliga respondenternas syn på begreppet 
humankapital samt hur de anser att företaget arbetar för att behålla humankapitalet inom 
organisationen. Startkapitlet kommer inte att innehålla någon utförlig analys då syftet med 
kapitlet är att belysas respondenternas allmänna medvetenhet och kunskapsnivå gällande 
detta ämne.     
 
Edvinsson & Malone (1997) definierar humankapital som en kombination av kunskap, 
skicklighet, innovativ förmåga och de anställdas förmåga att utföra företagets tilldelade 
uppgifter, vilket även styrks av Blomé (2000) som dock har en mer kundinriktad syn på 
begreppet.   Detta har god överensstämmelse med hur cheferna uttrycker synen på detta 
begrepp. Personalchefen menar att begreppet står för den kompetens som individerna bär med 
sig och som gör var och en unik vilket han anser handla om de mjuka värdena, något som 
stämmer väl överens med teorin. Enhetschefen utvecklar detta och definierar humankapitalet 
som utveckling av den potential som medarbetarna besitter, vilken han anser ej vara utvecklad 
till mer än 20 % i de flesta organisationer. Jörgen Hansson & Co. (1997) menar att inbakat i 
kunskapskapitalet finns även kompetensen, det vill säga medarbetarnas kunskaper, 
erfarenheter och förmåga att lösa problem vilket kan benämnas som företagets humankapital. 
Denna teori stödjer sig personalchefen på då han uttrycker och vidareutvecklar kompetensens 
betydelse genom att bryta ner begreppet och definiera det som erfarenhet, formell utbildning, 
men framförallt hur detta sedan används. 
 
Stewart (1997) uttrycker humankapitalets viktigaste uppgift i kunskapssamhället som 
innovation. Detta kan inbegripa allt från nya produkter och tjänster till förbättringar av 
befintliga processer. Det är när medarbetarnas tid och begåvning binds i aktiviteter som 
humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning och på så sätt leder till 
nyskapelser. Enligt Stewart (1997) utvecklas humankapitalet på två sätt. Antingen genom att 
organisationen använder sig mer av de anställdas kunskaper och kreativitet, eller genom att 
fler ges tillträde till sådan kunskap som för företaget behövs i skapandet av innovationer. 
Stewarts teori kan kopplas till hur cheferna resonerar i frågan om hur att ge medarbetarna 
tillträde till kunskap det vill säga genom stimulans i form av exempelvis utbildning.  
Logistikchefen påpekar att det finns en extrem accelerator i medarbetarnas förmåga att bidra 
till att förbättra resultat under förutsättning att personalen får rätt sorts stimulans. Han 
tillägger att stimulera personalen i deras önskemål att utvecklas via exempelvis utbildningar 
eller vid byte av tjänst ses som mycket viktigt fokusområde. Genom att inte försöka ställa upp 
på individens önskemål riskerar denne att tappa motivation, vilket i sin tur gör att personen i 
fråga med stor sannolikhet lämnar företaget, avslutar han. 
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Stewart (1997) menar att humankapitalet är källan till innovation och förnyelse, vilket stöder 
personalchefens val av fokuseringsområde då denne framhåller vikten av att bland annat 
attrahera, behålla och utveckla yngre välutbildade individerna. Hans vision om hur att nå 
innovation och förnyelse är att fokusera på en kontinuerlig ledarutveckling, vilken 
organisationen tagit fram handlingsplaner och program för. Chefer och ledare anses av 
personalchefen som den enskilt viktigaste arbetsmiljöfaktorn, och att dessa nyckelpersoner 
skapar samt till viss del ansvarar för en stimulans till motivation och nytänkande i hur att 
förädla humankapitalet. Som verktyg i deras arbete bör olika styrmedel nyttjas. För att styra 
och säkerställa verksamhetens effektivitet nämner Samuelson (2004) ett flertal styrmedel, 
vilka kan kombineras för att uppnå avsett resultat. Han nämner bland annat ett styrmedel vars 
andemening är att bringa stimulans i form av utbildning och strävan för att uppnå anda eller 
kultur inom företaget. Denna typ av styrning kan innebära vissa former av målstyrning både 
på organisations- och individnivå. Personligen ansåg logistikchefen att ett klargörande och 
etablerande av vision och mål var viktigt för att genom detta möjliggöra till coaching tillika 
styrning av individen för att sporra och uppmuntra denne i sitt arbete. Att individen känner 
delaktighet och mentalt har möjlighet att förverkliga samt skapa egen vision och mål i 
samstämmighet med företagets är viktigt för den totala verksamhetens utveckling, tillade 
logistikchefen.  
 
Den starka kulturella påverkan och indirekta styrningen som finns i olika företag och som i 
det studerade företaget går under pseudonymen ”Tarkettandan”, påverkar och styr i det tysta, 
medarbetarnas sätt att vara. Detta gör att det till blir än viktigare att vara medveten om detta 
vid uppbyggnaden av arbetsklimat, rekrytering av ”rätt sorts” personal, vid utbildningsval och 
andra kompetenshöjande aktiviteter, menar Kullvén (2001). Denna medvetenhet påvisas då 
flertalet chefer nämner Tarkett´s utveckling av ett rekryteringsverktyg där individen kan 
uppdatera sin kompetensprofil och även delge önskemål om tänkta tjänster både lokalt, 
nationellt och internationellt. I rekryteringssituationer kan personalavdelningen göra en 
matchning gällande kompetens och/eller personliga önskemål gentemot programmet för att 
finna lämpliga individer internt för tjänsten. Dessutom skall detta SAP-verktyg innefatta 
värden från coachingsamtalen i form av behövliga kompetensområden. Systemverktyget skall 
underlätta chefernas personalmotiverings- och förädlingsarbete för att därigenom också 
behålla humankapitalet. Arbetet som fortlöpande bedrivs vad gäller förädlingen av 
humankapitalet och rekrytering av medarbetare skall prioriteras då detta arbete generellt går 
ut på att skapa ett varumärke, det vill säga skapa ett gott rykte om arbetsklimatet och 
företagets personalhantering, avslutar personalchefen. Dessa tankegångar styrks av Sveiby 
(1995) genom dennes kommentar:  
 

”Personalens kompetens är en tillgång som inte ägs av företaget, men den kan 
öka företagets goda rykte om den utnyttjas genomtänkt. Kunder är känsliga för 
hur omdömet om ett företags nyckelpersoner utvecklas.” Sveiby (1995 s.78) 

5.2 Värderingssystem 
Via värderingsstyrsystem som Ewing & Samuelson (2002) ser som informella styrsystem, 
vilket skiljer sig från Simons (1995) formaliserade teori, sker styrning genom att medvetet 
skapa och upprätthålla gemensamma synsätt, värderingar eller kulturer inom verksamheten. 
Dessa faktorer får en funktion likt en ledstjärna för de anställda och styr deras kortsiktiga och 
långsiktiga arbete.   
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Kontroll över sitt eget arbete och att göra det på sitt eget sätt är det som planeringschefen tror 
ger mest värde för de anställda. Däri ligger att man kan känna delaktighet genom att påverka 
sin egen arbetssituation. Denna ståndpunkt får medhåll av personalchefen och 
logistikservicechefen. Personalchefens antagande grundar sig på den arbetsundersökning som 
genomförts där det framkommit att den viktigaste faktorn för att skapa värde för de anställda 
är delaktighet, samt möjlighet att självständigt kunna styra över eget arbete vilket även 
logistikservicechefen ger medhåll för. Logistikservicechefen utvecklar detta genom att påpeka 
vikten att som chef vara operativ, och placerad ute bland de anställda. Detta dels för att själv 
känna av pulsen, och dels för att samtliga skall känna delaktighet och dela med sig av 
varandras erfarenheter i det dagliga arbetet. Enligt hans egna erfarenheter så ses delaktighet 
som det mest primära för de anställda då medarbetarna vill känna sig sedda och få 
kontinuerlig feedback på det de presterat. 
 
Dessa tre chefers åsikter om vad de tror skapar mest värde för de anställda skiljer sig från 
logistikchefens samt medarbetarnas syn. De hävdar och tror att pengar skapar det högsta 
värdet för den enskilde, och att pengatillgång är extremt viktigt för alla i alla lägen. För 
medarbetarna sågs även möjligheten att kunna styra över eget arbete och ledig tid som 
värdeskapande faktorer.  
 
Ovan angivna alternativ sågs av respektive deltagare som de mest troliga värdeskapande 
faktorerna för den anställde. Vi kan då skönja en klyfta mellan vad mellanchefer tycker 
gentemot övriga respondenter i frågan. 
 
Då vi sedan studerade vad företaget värderar högst hos de anställda framkom vissa 
divergerande tendenser mellan respondenterna. Logistikchefen samt planeringschefen var 
eniga om att pengar var den faktorn som företaget värderar högst hos de anställda. 
Logistikchefen ansåg att inget företag överlever utan att visa ett fördelaktigt ekonomiskt 
resultat, där självständighet och delaktighet är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. 
Planeringschefen underbygger detta då han framhäver att det för ett företag är pengarna som 
pratar likaså för individen i lönediskussioner där lönen ska spegla värdet av personens ansvar 
och arbetsinsats.  
 
Skiljaktigheter från det ovan nämnda syns då personalchefen ur ett företagsperspektiv placerar 
vad de värderar högst hos de anställda, nämligen självständighet och viljan att driva frågor 
som det mest värdeskapande kopplat till en hög delaktighet. Detta får medhåll av 
medarbetarna då de ser en kombination av självständighet, delaktighet samt utbildning och 
friskvård ses som de alternativ vilka är mest värdeskapande för företaget. Personalchefen 
förtydligar att via en hög delaktighet och självständighet ökar initiativförmågan för att skapa 
förändringar och förbättringar.  
 
Logistikservicechefen skiljer sig från övriga i den bemärkelsen att han rangordnar närvaro 
som första alternativ i ordningen. Detta motiverar han med närvaro ses som viktigast då detta 
leder till utförda prestationer. Vidare värderas delaktighet och utbildning & friskvård samt 
självständighet i nämnda ordning för att uppnå den satta strategin. 
 
Vad vi såg som mycket intressant i just denna delfråga var att den stora svarsdifferensen 
mellan logistik-, planeringschef och medarbetarna. Pengarna värderades högst av cheferna till 
skillnad från medarbetarna som rangordnade detta alternativ lägst. Medarbetarna får ett visst 
stöd av personalchefen vid denna placering, dock anser han att pengar är en följdeffekt av de 
nämnda värdeskapande faktorerna. 
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Värderingsstyrmodellen är till för att förmedla organisationens grundvärderingar enligt 
Simons (1995). Den delanalys vi gör om vad som skapar värde för respektive individ, samt 
vad företaget värderar hos de anställda påvisar vissa brister. Det kan ha stor inverkan på 
individen om det som skapas värde för denne ej uppfylls. En stor risk ligger då i att den 
anställdes motivation, känsla av uppskattning och tillhörighet samt delaktighet hämmas. Detta 
i sin tur kan rendera i att den innovativa och kreativa förmågan uteblir. Skulle en liknande 
situation inträffa riskerar företaget att förlora medarbetare och därtill delar av sitt 
humankapital, vilket i värsta fall kan utmynna i ett sämre resultat för hela verksamheten. Vi 
kan således vad gäller värdeskapande skönja en brist i logistikenhetens värderingsstyrmodell. 
De divergerande åsikterna kan bero på att företaget sänder ut fel, alternativt att medarbetarna 
misstolkar, signaler om vad företaget ser som mest värdeskapande.   
 
Företaget har utvecklat och fastställt en övergripande och för samtliga gällande värderingar 
och policy. Syftet med detta är enligt personalchefen att företagets policy skall återfinnas i 
endast ett dokument för att på ett effektivt sätt möjliggöra en god överblick samt 
användarvänlighet för samtliga anställda. Vi anser att företagspolicyn har implementerats 
någorlunda väl genom detta tillvägagångssätt, då de flesta av respondenterna återgav denna i 
dess generella form, alternativt som en specifik version för logistikenheten. Till detta hörde att 
flertalet av de intervjuade angav specifik placering alternativt medier där policyn med lätthet 
kan återfinnas. Dock skall här tilläggas att två av mellancheferna gav ett aningen vagt intryck 
i deras förklaring av företagspolicyn. Vi som observatörer uppfattar idén med en 
sammanfattad och rak policy som att samtliga anställda ständigt skall kunna bära med sig 
denna i minnet. Dessa chefer ger dock en antydan av att det finns ett flertal olika satta policys, 
vilka ej kan värderas och tack vare antalet ej heller kan hållas i minnet. Detta ger indikationer 
på att idén om en policy ej fungerat helt ut. Personalchefen poängterar och visar medvetenhet 
om att företagets värderingar, policys och mål inte kan sägas vara djupt förankrad inom 
samtliga instanser. Dock har organisationen under senare tid tillsett att all nyrekryterad 
personal får ta del av och utbildas i dessa områden. Vi tror oss kunna se ett liknande problem 
inom detta område likt det som angivits ovan. Att personalen ser olika orsaker till vad som 
skapar värde samt att olika syn på företagets policy framkommer, kan finna sin orsak i 
bristande kommunikation och diskussion från företagsledningen gentemot medarbetarna. 
Informationen i sig finns och är väl genomtänkt inom organisationen, dock anser vi att det bör 
bedrivas ett tydligare arbete gällande säkerställandet av att denna information implementeras.  
 
Den värdering som är tydligast framträdande bland samtliga respondenter tillhörande Tarketts 
logistikenhet är att en god servicenivå skall alltid gälla gentemot kund. Detta framhävs tydligt 
då exempelvis medarbetarna unisont understryker att service och förmågan att leverera varor 
till kund är något som företaget värderar högt vid avdelningen. För att uppnå denna förmåga 
krävs en professionell och välutvecklad servicefunktion, vilket medarbetarna uttryckte som en 
specifik logistikpolicy, det vill säga att enhetens policy sätter kunden i fokus och att denna 
alltid skall erhålla högst kvalitativ service. Enligt Kullvén (2001) sätts kundvärdet allt mer i 
fokus. Kundens krav och önskemål innebär att företaget måste leverera tjänster som ligger i 
nivå med dessa, det vill säga den totala kvaliteten. Inom logistikenheten ses detta arbete ur 
vårat perspektiv som väl implementerat präglar individernas arbetssätt. Att skapa en bra 
kundkontakt och att leverera en hög servicenivå, ses som förädlande för humankapitalet. De 
relationer som byggs upp mellan medarbetare och kunder, ökar humankapitalet då 
medarbetarnas förmåga att skapa värdeskapande relationer bygger ovärderliga nätverk.  
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Via värderingsstyrsystem, eller som Ewing & Samuelson (2002) uttrycker det informella 
styrsystem, skall ledningen utöva en styrning vars syfte är att nå gemensamma värderingar, 
synsätt och en sammanhållande företagskultur. Denna form av informella styrsystem anser vi 
är väl framträdande inom logistikorganisationen samt för företaget i helhet. För samtliga 
chefer ses en god kommunikation och en väletablerad mötesstruktur som mycket viktig för att 
delge företagets värderingar och mål. Angående kommunikation och förmedling av företagets 
mål samt värderingar ansåg enhetschefen att informationsspridning, exempelvis via olika 
typer av utskick, inte sågs som den mest fördelaktiga metoden. Han förespråkade personliga 
möten då det totala helhetsintrycket påverkas dels av vad som verbalt delges, och som 
förstärks av det kroppsliga uttryckssättet. Logistikchefen har implementerat en egen 
framtagen mötesstruktur för att detta skall kunna säkerställas och vidmakthållas (se figur 4.3). 
Planeringschefen ser nyttan i denna struktur då en noggrann mötesutformning skall säkerställa 
att företagets mål, värderingar samt annan viktig information når ut till all personal på 
enheten. Mellancheferna genomför avdelningsspecifika möten i form av exempelvis månads-, 
vecko- och dagsmöten samt andra former av informationsmöten där strategiska och operativa 
frågor med mera diskuteras. Via den formella mötesstrukturen skapas ett internt lärande i 
form av kunskapsspridning, till skillnad från de ovan nämnda relationerna där det externa 
lärandet är prioriterat. Dessa två former av kunskap skall vidare ge medarbetaren en god bild 
av omvärlden och marknadens behov. 
 
Då logistikservicechefen innehaft befattningen under en kortare period har denne ej hunnit 
implementera tänkt kommunikations- och mötesstruktur. Vid intervjutillfället delgav han 
dock en plan för detta, vilket stämmer väl överens med den uppbyggnad som övriga 
mellanchefer förespråkar. 
 
Kärnan till att en god kommunikation sker på ett fungerande och adekvat sätt återkopplar 
personalchefen till ett professionellt och skickligt ledarskap. Kraftsamling och satsning på 
ledarskapsutveckling är ett av personalavdelningens huvudområden där stora investeringar 
görs. Vid en närmare analys anser vi att detta agerande främjar företagets arbete i att 
implementera och förmedla företagets värderingar och satta mål.      
 
Gällande hur värderingar och mål delges medarbetarna, upplever de att det största 
informationsflödet sker via intranätet. Det framkommer även att det balanserade styrkortet 
används som ett medel att kommunicera riktlinjer för hur att uppnå målen samt uppföljning av 
genomfört arbete, vilket dock inte gällde för samtliga deltagande. Ur medarbetarnas 
perspektiv tenderar målen att bli aningen diffusa då dessa delges via angivna 
informationskanaler, och ej framförs samt belyses mer tydligt vid ovan nämnda 
mötesstrukturer. Detta gör att vi skönjer en viss brist i informationsspridningen då 
medarbetarna uttrycker avsaknad av information.  
 
Att anställa en person som ej delar företagets uppfattning gällande mål, värderingar och 
inställning är enligt logistikchefen en omöjlighet för att kunna bedriva en utvecklande 
verksamhet. Medarbetarna uttrycker detta genom att framhålla att för att kunna genomföra ett 
kvalitativt och motiverat arbete krävs det att individens och företagets värderingar och mål är 
samstämmiga. Dessa åsikter delas av övriga respondenter förutom personalchefen som anser 
att överensstämmelse mellan företagets och de anställdas värderingar och mål ej kan 
sammanfalla. Han menar att varje enskild individ har sina värderingar vilka har utvecklats 
och förankrats tidigt i livet, och företag kan inte enligt personalchefen arbeta utifrån rena 
värderingar. Istället bör verksamheten utgå ifrån en eller flera värdegrunder. Det är av största 
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vikt att medarbetarna kan identifiera sig med och stå bakom företagets sätta att agera och 
verka, fortsätter han. Planeringschefen kompletterar detta med att uttrycka det som att 
individen bör känna en stolthet över sin arbetsinsats när denne går hem för dagen. 
Vidare tillägger han att det inte bidrar med motivation om den anställda alltid blir tillsagd om 
vad och hur olika situationer skall utföras för att uppnå målen. Personen kan då i liknande fall 
få en känsla av att enbart vara en allmängiltig resurs, vilket gör att individen inte lägger något 
vidare engagemang ur en personlig synvinkel. Vi stödjer personalchefen i hans åsikter, då det 
omöjligtvis går att uppnå ett exakt överensstämmande på samtliga nivåer mellan medarbetare 
och anställda. Vi anser dock är att det är av största vikt att en öppen dialog förs, i syfte att 
reducera större konflikter vid kraftiga värderingsskildaktigheter.   
 
Logistikservicechefen understryker vikten av samstämmighet rörande mål, då om detta ej 
infinner sig kan orsaka stora grupperingar inom organisationen. Vid en liknande situation är 
det dock viktigt att personer vågar stå upp och ifrågasätta mål och värderingar för att 
därigenom skapa eftertanke och diskussion. Detta ses snarare som ett hälsotecken, betonar 
han. I medarbetarnas diskussion angående målkongruens ses en fullständig samstämmighet, 
likt logistikservicechefens tanke, som svår att uppnå. De hävdar att det är svårt att uppnå en 
fullständig överensstämmelse mellan individernas och företagets mål. Det av företaget 
fastställda målet kan nås via samarbete trots att det under vägens gång inträffar individuella 
målavvikelser, men att huvudmålet ändock får funktionen och symbolen som ledstjärna vilket 
leder till ett arbete i rätt riktning. Medarbetarna vidareutvecklar denna diskussion och faller in 
på konflikt och konfliktsituationer. Under denna diskussion framkom målets betydelse och 
inverkan på hur individerna reagerar och agerar i de olika teamkonstellationerna. Trots 
meningsskiljaktigheter, tillika konfliktsituationer, kommer alltid företaget och dess mål i 
första hand vilket innebär att de individuella konflikterna förbises för att lösas vid ett senare 
tillfälle. Företagskulturella incitament anses också ha en betydande inverkan på arbetsklimatet 
och hur att uppfylla målen. För att påvisa den ansvarskänsla och vilja till service som finnes 
inom enheten och som genomsyrar medarbetarnas samlade åsikt, uttalar sig en av deltagarna 
enligt följande: 
 

”Det känns om att vi driver ett eget litet företag”, medarbetare 
 
Logistikchefen skiljer sig från övriga respondenters åsikter då han i denna delfråga delger en 
annan synvinkel. Företaget styrs av rådande politik, vilken utmynnar i dess egna 
gränsdragningar i form av exempelvis kontraktering och dess innehållande regler vid en 
nyanställning. Detta i sin tur bidrar till att de anställda påverkas och styrs av företagets policy 
och grundläggande värderingar, som i sig är kopplade i viss del till nationens allmänna 
affärsetik och politik.  
 
Som vi tidigare påpekat i teorin och något som Ewing & Samuelson (2002) understryker, är 
kommunikation i form av dialog av största vikt för att en kultur- och värderingsetablering 
skall kunna genomföras. Ledningens ambition är att det skall finnas en öppenhet, det vill säga 
att en vid dialog skall genomsyra verksamheten och som nås via ett väl utpräglat interaktivt 
system.  
 
Logistikchefen anknyter till personalchefens resonemang angående chefsutbildningar då 
individer på mellanchefsnivå har givits möjlighet att genomgå interna utbildningsprogram för 
att bli certifierade logistiker. Denna typ av kompetenshöjande verksamhet har noga beaktats i 
denna förädlingsprocess. Vidare har cheferna även erbjudits diverse andra utbildningar, 
exempelvis inom ledarskap. Dock framhäver logistikchefen en brist i hantering av 
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personspecifika utbildningar där man tar hänsyn till individens behov och önskemål i syfte att 
utvecklas. Processen gällande utbildning och kunskapshöjande verksamhet på chefsnivå ses 
som god samtidigt som detta kan förbättras på medarbetarnivå, sammanfattar han. En 
delanalys av logistikenhetens och företagets allmänna mätning av humankapitalet ger oss en 
bild av att Tarkett använder sig av relevanta mätmetoder. Detta skapar en bild av 
kompetensområde där bland annat attitydundersökningar kan mäta de anställdas värderingar. 
Vi vill här poängtera att liknande mätningar ej skall ses som kontrollerande, utan snarare ge 
underlag till vad som skall vidareutvecklas i syfte att förädla humankapitalet. 
 
Planeringschefen anmärker på sättet hur företaget vid ett tidigare tillfälle styrt sitt 
humankapital. Istället för att ta tillvara på och dra nytta av den erfarenhet som den äldre 
genrerationen besatt, genomfördes ett ”utköp” av denna personal för att ersättas av yngre 
välutbildade medarbetare. Detta ses av chefen som aningens märkligt, vilket även 
logistikservicechefen instämmer på, då servicechefen anser att det finns belägg för investering 
i lågutbildad personal alternativt äldre och erfaren personal under förutsättning att 
arbetsuppgiften löses på ett adekvat sätt. Detta är även något som vi reagerar emot. Den 
erfarenhet som byggts upp bland den äldre generationens medarbetare är en ovärderlig grund 
i företagets humankapital. Detta skall tas tillvara på samt överföras till den yngre generationen 
på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Vi ser också att detta är en kostnadsfråga för företaget 
vilket även logistikservicechefen understryker genom följande kommentar:  
 
”Det billigaste för företaget är att utbilda sin egen personal, om det nu finns möjlighet att 
utbilda. Det är billigare att använda befintlig personal än att gå ut på gatan och hämta in”, 
logistikservicechefen. 
 
Servicechefen ser brister i styrningen av humankapitalet i form av felaktig 
kompetensfördelning. Styrning av de anställda gällande byten av tjänster ses som undermålig. 
Flertalet anställda kvarstannar på samma arbetsposition på grund av egen trygghet och vill 
inte utsätta sig för nya utbildnings- och arbetskunskapskrav. Dock har logistikchefen enligt 
honom främjat utbildningar och satsat stora pengar inom detta område. Däremot anses inte 
Tarkett ha satsat några större belopp på utbildning av logistikpersonal tillbaka i tiden. Under 
en tvåårsperiod har arbetstrycket på enheten varit stort, flera omorganisationer har skett samt 
att konflikter gentemot externa enheter har uppstått. Allt detta har gjort att utbildningar har 
underprioriterats. All kraft har gått till att fokusera på att lösa dagens arbetsuppgifter. 
Logistikservicechefens tankar kan vara viktiga att lyfta fram enligt oss. Nyttjas fel sorts 
värderingsverktyg av medarbetarnas erfarenheter kan detta få förödande ekonomiska 
konsekvenser, vilket även Bert-Olov Bergstrand & Erik Wallin (1995) uttrycker i följande 
citat: 
 

”En annan risk är att om personalens erfarenheter inte värderas på rätt sätt kan 
det synas ekonomiskt fördelaktigare att investera i ny kompetens än att 
tilläggsinvestera i (vårda) befintlig”. Bert-Olov Bergstrand & Erik Wallin (1995 
s.155) 

 
Vid diskussion om värdeskapande faktorer som medarbetarna premierar nämns inget om 
kompetenshöjande verksamhet. Det som kommer fram är dock att det görs för få 
uppmärksammanden och åtgärder för att påverka arbetsmotivationen, vilket skall öka 
arbetseffektiviteten. Vad gäller lyhördhet och respons ses detta som svagt från sajtens 
företagsledning men som väl fungerande gentemot närmsta chef. Vidare exemplifieras en 
incident av större karaktär vilken hade stor inverkan på den mänskliga arbetsinsatsen. 
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Medarbetarna önskar se ett större deltagande från företagsledningen i Ronneby, då i 
situationer när arbetsbelastningen är extra påfrestande. De ser det som önskvärt att exempelvis 
personalchefen vid vissa tillfällen besöker avdelningsmötena för att ta del utav den löpande 
och aktuella diskussionen. 

 
”Det räcker med att personalchefen enbart sitter med då och då”, medarbetare. 

 
Medarbetarnas önskningar skall prioriteras då vi anser att motivationen och arbetsmoralen 
kraftigt höjs då de visas respekt, uppmärksamhet samt genom positiv feedback och beröm, 
vilket även stöds av Jörgen Hansson & Co. (1997). Ett mänskligt intresse, genom att deltaga 
och ta del av medarbetarnas arbetssituation, anser deltagarna som extremt viktigt då detta ger 
tillfälle att dels erhålla och ge information, men även för att känna medhåll och förståelse i det 
dagliga arbetet. Något som däremot framhålls som mycket positivt är företagshälsovårdens 
arbete, agerande och tillmötesgående. 
 

”Dörren är alltid öppen till företagshälsovården, även utanför arbetstid”, 
medarbetare. 

 
Vi ser det som anmärkningsvärt att medarbetarna ej nämner personlig utveckling i form av 
utbildning som en viktig värdeskapande faktor. En orsak till detta kan vara, enligt vår 
bedömning, att medarbetarna inte känner av en drivande respons från ledningen, vilket gör att 
kompetensutveckling underprioriteras. Planeringschefen nämner dock en intressant tanke 
gällande detta då han anser att det är individen själv som måste ta ansvar för och styra sin 
individuella kompetensutveckling, det vill säga delge ledningen sina önskemål och krav. 
Personen måste planera och arbeta utifrån ett längre perspektiv där denne fastställer mål och 
delmål i sin personliga utveckling. Ledningen har sedan, enligt chefen, till uppgift att 
stimulera och möjliggöra till att detta lärande verkställs. Dessa tankegångar stöds av Jörgen 
Hansson & Co. (1997) då de anser att det är medarbetarna som driver fram och utvecklar sin 
kompetens med stöd och förutsättningar som tillhandahålls av ledningen. Utveckling och 
styrning av det organisationsbundna kapitalet är något som ledningen har på sitt ansvar, tillika 
att möjligheterna samt skapa förutsättningar för medarbetarna för att stärka sin kompetens. 
Detta är något som Jörgen Hansson & Co. (1997) betonar. 
 
Huruvida humankapitalet, och satsningar som gjorts inom detta område, speglas i resultatet är 
enligt enhetschefen omöjligt att påvisa.  Dock är han starkt övertygad om att liknande satsning 
är avgörande för ett gott resultat. En mätning av detta kan ses som svår. Dock förtydligar 
logistikchefen att det via inställning och motivation kan gå att mäta och känna av 
humankapitalets påverkan på resultatet. I en icke-motiverad organisation där en 
arbetssituation kan ses som högst belastande kan i en motsvarande motiverad organisation ses 
som en enkel uppgift, exemplifierar han. Således kan motivation kopplas till företagets 
uppnådda resultat. Personalchefen tillägger att utan medarbetare och deras kompetensbank 
kan företaget ej sälja, producera eller utveckla produkter. 
 

”Resultat skapas av människor!”, personalchefen. 
 
Planeringschefen kan indirekt tyckas se humankapitalets spegling i resultatet i form av ett 
ständigt innovationstänkande som bidrar till nya produkter och förbättrade arbetsprocesser. Vi 
tolkar detta som att genom framtagande av nya produkter samt effektivisering sin egen 
arbetssituation skapas olika incitament som i ett integrerande med varandra skapar ett positivt 
totalresultat. 
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Vår slutliga analys av värderingssystem tillhörande logistikenheten i Ronneby är att den är väl 
beaktad och framträdande, då företaget bland annat arbetar aktivt med attitydundersökningar 
och PSO-enkäter för att därigenom skapa en bild av de anställdas syn på värdeskapande 
åtgärder samt hur pass detta påverkar motivationen och delaktigheten. Dock finns det vissa 
områden inom detta system som bör ses över. Som vi tidigare nämnt finns det vissa 
meningsskiljaktigheter rörande vad som skapar värde för de anställda, respektive för 
företaget. Det är självklart svårt att uppnå en total samstämmighet mellan individers och 
företagets värderingar, men vi anser att enheten och företaget i helhet bör än mer 
kommunicera via den väl utvecklade och formaliserade mötesstrukturen för att väcka en 
diskussion och vidare utvärdera detta delområde inom enheten.  
 
Tarkett Ronneby har en tydligt formaliserad policy samt en fastställd värdegemenskap, vilka 
finns tillgängliga för samtliga anställda via två dokument. Företaget och logistikenheten bör 
dock än mer kraftsamla i arbetet med policyn, för att genom detta tillse att samtliga anställda 
har en gemensam syn och förståelse om hur denna skall användas.  Slutsatsen vi kan dra av 
detta är att syftet med en formaliserad gemensam policy ej uppnått full funktionalitet vilket 
anses finna sin orsak i en bristande kommunicering av den samma.   
 
Företaget och logistikenheten har upprättat en genomtänkt och formaliserad 
utbildningsstruktur för chefer och andra nyckelbefattningar då detta värdesätts högt inom 
organisationen. Det ses av oss som negativt att de anställda, på grund av rådande yttre 
omständigheter, ej kunnat ges tid för personlig utveckling i form av utbildning vilket vi anser 
bör vara en prioritet vid värdeskapande. Vi skulle således önska att den formaliserade 
strukturen för utbildningen även innefattade individer på medarbetarnivå. Vi vill avsluta med, 
trots dessa betydande negativiteter, att värderingssystemet ses som fungerande genom att den 
starka företagskulturen påverkar och väger upp det kritiska i systemet och skapar en positiv 
helhet.          

5.3 Gränsskapande system 
De gränsskapande styrmodellerna beskriver och redogör enligt Simons (1995) för de 
aktivitetsområden vilka anses som acceptabla för de anställdas verksamhet. Dessa områden, 
eller om man så vill gränsområden, begränsar handlingsutrymmet för de anställda vilket 
skiljer sig från de värdeskapande styrmodellernas funktion. 
 
Företaget anses ha ett väl utvecklat formaliserat regelverk för hur anställda skall förhålla sig 
och uppföra sig gentemot varandra. Personalchefen lyfter fram att det ej finns några direkt 
uttalade och nedskrivna ordningsregler men däremot vissa styrande rutiner om hur man 
exempelvis skall bete sig mot gemene man. Att arbeta utifrån styrande ordningsregler, vilka 
syftar till att reglera människan, ser han som direkt olämpligt då detta kan framhäva en 
negativism. Han förespråkar däremot att en kontinuerlig diskussion förs gällande lämpligt 
beteende ur en mer positiv synvinkel. Vi anser att personalchefen genom denna åsikt arbetar 
mot, vad Kullvén (2001), kallar prestationsstyrning. Samtidigt anses den kulturella styrningen 
som högst påtaglig bland samtliga respondenter tillhörande logistikenheten. Denna 
styrningsform har under ett flertal generationer varit verkande inom hela Tarkett Ronneby. 
Utifrån denna idé har ett så kallat värdegemenskapsdokument skapats, vilket även 
planeringschefen hänvisade till. Genom att följa personalchefens diskussion samt analysera 
detta utifrån Simons (1995) teorier rörande de gränsskapande systemen, kan vissa paralleller 
göras. Chefens tankegångar får starkt stöd i teorierna, då Simons (1995) anser att 
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arbetsstyrning med stor sannolikhet kan få en negativ effekt på individens initiativ- och 
experimentationslust.   
 
Gällande formaliserade regler vid rekryteringsförfarande anses också vara väl etablerat ur vår 
bedömning. Cheferna uppvisar god medvetenhet då de hänvisar till lagstadgade åtgärder samt 
policys för denna process. Det finns ett flertal rutiner vid extern och intern rekrytering som 
måste följas för att inte hamna i ”farfarsprincipen” samt att det självklart finns regler och 
rutiner för hur att uppträda, beteende generellt och klädsel inom vissa arbetsområden, 
poängterar logistikchefen. Vad vi anser bör belysas är att logistikservicechefen, som nyligen 
tillträtt tjänsten, ej ålagts några rekryteringsriktlinjer utan agerar efter eget önskemål för att 
driva sin avdelning så effektivt som möjligt. 
 
Informationsspridning och formaliserade regler för hur detta skall göras kommenteras också 
av flertalet chefer där en samstämmighet kan skönjas. Detta kan exempelvis röra 
företagsspecifik information. Det är också viktigt i en liknande situation att man utåt skall 
uppvisa en enad fasad, vilket även hör till en av företagets outtalade affärssed något som 
logistikservicechefen kommenterar. Regler gällande handhavande av känslig information 
samt regler för förfarandet vid rekrytering betraktar vi som ett tydligt tecken på medvetenhet 
från ledningens sida, vilka även motsvarar en av grundpelarna i Simons (1995) gränsskapande 
teorier. Vi anser att genom dessa regelverk skapas handlingsutrymmen för de anställda, som 
arbetar med liknande frågor, för att på så sätt frambringa en så informationsinhämtande och 
kommunikativ miljö som möjligt.  
 
Samtliga respondenter var vid intervjutillfällena mycket tydliga i att uttrycka och allmänt 
beskriva företagets formaliserade regelverk för vad som gäller i miljöfrågor. Planeringschefen 
exemplifierar detta genom att Tarkett har en utvecklad och högaktad policy som säger att om 
det finns tillstymmelse till risk att produkten eller ämnen i denna skulle vara miljöfarlig, skall 
detta omedelbart tas på allvar och utredas. Detta har gjort att företaget under en lång period 
befunnit sig i forskningsfronten och oftast vidtagit rätta åtgärder redan innan nya miljölagar 
och restriktioner fastställts. 
 
Ett framtaget kundorderhanteringssystem som upplevs av vissa av medarbetarna som direkt 
styrande och reglerande i arbetet är ”Customer Plus”. Systemet ses som alltför kontrollerande 
och styrande, vilket hämmar arbetet med att uppnå en god servicenivå. På andra avdelningar 
har man uppsatta gränser för befogenheter och ansvar i form av exempelvis monetära 
summor, men att arbetet för övrigt kan ske tämligen fritt under ansvar. Medarbetarna anser att 
reglering och styrning av ansvar kan kraftfullt skilja sig mellan avdelningarna. Samtliga av 
respondenterna har varit anställda vid företaget under en lång tidsperiod och kan via detta 
urskilja en trend vad gäller en ökande reglering och styrning av det individuella arbetet, vilket 
de tror sig ha en grund i omvärldens accelererande krav. Regleringar av medarbetarnas 
handlingsutrymme, det vill säga gränser för det individuella beslutsfattandet styrs via 
befattningsbeskrivningar. Detta är dock något som håller på att frångå inom organisationen 
för att ersättas av ”Tarkett Skills”. Vid en närmare analys av medarbetarnas uttalanden anser 
vi att en stor risk är att de formella styrsystemen tenderar att få alltför stor inverkan på 
individen. Genom en ökande formalisering och därtill mer styrd arbetsprocess kan följden bli 
att medarbetarnas kreativitet och initiativförmåga kvävs. Detta är även något som Ewing & 
Samuelson (2002) kraftigt påpekar i sina teorier angående kreativitetshämning via alltför 
formaliserade och strukturerade arbetssätt. Övriga regler och riktlinjer som lyfts fram vid 
intervjutillfällena var bland annat de lagstadgade rörande exempelvis sexuella trakasserier, 
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jämställdhetsplaner samt för moral och etik. Logistikservicechefen nämner även att en 
outtalad regel/riktlinje är att cheferna inom enheten skall vara ett föredöme.  
 
Som en outtalad policy och en kulturell påverkan gällande uppträdande, beteende och 
arbetssättet inom företaget nämns ”Tarkettandan”, vilket även myntas av exempelvis 
logistikservicechefen, som ett sorts fenomen innebärande att var och en av medarbetarna skall 
ge allt i sitt dagliga arbete, ”Tarkett är allt”. En av medarbetarna exemplifierar detta då det 
enligt denne snabbt och tydligt märks om en nyanställd är av rätt virke och delar samma sorts 
mentalitet som Tarkettandan står för. Den hierarkiska strukturen och dess gränser är något 
som de intervjuade ej märker av, ”alla hälsar på alla och är tillmötesgående…här är alla 
lika”, och bidrar till ett gemytligt arbetsklimat. Detta är något som ej är formaliserat ur 
Simons (1995) styrfilosofi men vars funktion får en betydande styrnings- och regleringseffekt 
på individens arbetsbeteende. 
 
Vidare anser de möjligheten att nyttja flextid som mycket bra, samt att det finns en öppenhet 
mellan anställda hur att nyttja denna förmån. Medarbetarna ansåg att det ej förekom några 
dispyter mellan de anställda angående detta under förutsättning att arbetet sköts. Att det alltid 
skall finna en backup som kan klara av ens arbete vid exempelvis sjukdom är ett exempel på 
en fastställd policy gällande arbetssättet, tillägger logistikchefen till ovan nämnda. I det stora 
hela är det alltid chefens ansvar att gruppen och arbetsprocessen hela tiden går framåt och 
fungerar. Detta är något som personalchefen styrker i sitt uttalande att den fastställda och 
outtalade policyn som finns gällande arbetssättet skall ligga på respektive chefs ansvar, då 
denne får avgöra och bedöma adekvat arbetssätt. Det kan således skilja sig markant mellan 
avdelningarna beroende på att arbetsuppgifterna divergerar. En personlig åsikt från 
personalchefens sida är dock att dessa policys skall vara samstämmiga med den målstyrning 
som nyttjas, och att ledaren måste våga ge medarbetarna frihet under ansvar i sitt arbete. 
Planeringschefen har anammat detta tankesätt då han bland annat nämner en 
handlingsplan/regelverk i form av ”de fem S:en” vars funktion är att säkra och få en effektiv 
samt fungerande verksamhet och arbetsmiljö. 
 
Vad anbelangar arbetssätten i form av att arbeta från hemmet är samtliga respondenter mycket 
eniga i denna fråga. Liknande arbete bedrivs idag till viss del, men ärendet har diskuterats i 
frågan om en mer allmän policy utan att något vidare beslut fattats. Samtliga anser att vissa 
tjänster ej kan eller bör bedriva liknande verksamhet, bland annat orsakat av att arbetet endast 
kan utföras på plats. Medarbetarna poängterar dock att om detta arbetssätt skall införas, skall 
det gälla alla eller ingen. På chefsnivå tycker medarbetarna att detta arbetssätt kan accepteras 
under speciella förhållanden. 
 
Hur att bedriva kontroll och säkerställa att de anställda utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt är 
något som samtliga chefer är eniga om. Genomgående framhåller de att det ligger på chefens 
ansvar och i dennes intresse att sätta sig in i de underställdas arbetssituation, sätta gränser 
samt leda medarbetarna för att därigenom uppnå företagets och individernas mål. Övriga 
kontroller som genomförs är exempelvis nyttjandet av Internetanvändning, tidsstämpling samt 
sjukfrånvaro. Planeringschefen anser att det är av största vikt att rapporteringsvägarna följs, 
det vill säga att medarbetarna rapporterar till närmsta chef om problemsituationer uppstår. Allt 
för att minimera ett eskalerande av problemet.  
 
 
 

 83 



Ur medarbetarnas perspektiv skapar logistiken och dess värdekedja en indirekt 
kontrollfunktion av att arbetsuppgifter utförs och följer verksamhetens flöde. Ett exempel ges 
från avdelningen för kundreskontra att de erhåller kontinuerliga rapporter och mätvärden för 
kontroll, vilka tas fram och distribueras av enheten för Tarkett Svenska. Det vi reagerade på 
under denna diskussion var att de påpekade bristen av feedback från närmsta chef gällande det 
individuella arbetsgenomförandet och dess kvalitet. 
 
Vår analys av Tarketts gränsskapande system har påvisat flertalet reglerverk vars syfte anses 
vara att dels reglera handlingsutrymmet, men även för att säkra verksamhetens fortsatta 
utveckling. Detta är även något som Simons (1995) framhäver som ett huvudsyfte med det 
gränsskapande systemet. Vad som är intressant är att genom en reglering av 
handlingsutrymmet, exempelvis via befattningsbeskrivning, skapas indirekt en säkerhet samt 
trygghet, dels för företaget men även för de anställda. Tarkett samt tillhörande logistikenhet 
agerar i en miljö som dels är utsatt av hög konkurrens, men även höga krav från kunder och 
andra intressenter. De väl implementerade reglerna gällande miljöfrågor är ett tydligt exempel 
på hur enheten styr de anställdas arbete genom klara ”spelregler” om hur att agera och förfara. 
Detta i sin tur syftar till att tillmötesgå omgivningens krav och önskemål, för att genom ett 
professionellt miljöuppträdande, generera ett gott rennomé och således öka 
kundtillströmningen och efterfrågan. Vidare analys av de regler som styr hantering av känslig 
information samt policys beträffande uppvisande av en enad fasad, skapar också tydliga 
handlingsutrymmen. Reglerna är tydliga och väl förankrade, vilket ses som mycket bra. 
Samtliga anställda kan ”spelreglerna” vilket gör att läckande av affärshemlig information 
minskas, samt att en trygghet kan infinna sig hos den anställde då denne vet vad som får sägas 
eller vem eller vilka det skall hänvisas till.  
 
Det intressanta som framkommit via vår analys och som vi hävdar är en av de mer styrande 
och regelsättande elementen inom logistikenheten, men även på sajten i helhet, är den starka 
företagskulturen. Majoriteten av respondenterna hänvisar eller anknyter till denna kultur vid 
flertalet tillfällen, vilken går under begreppet ”Tarkettandan”. Andan skapar enligt oss starka 
outtalade och omedvetna policys och regler, vilka med kraft styr medarbetarnas agerande och 
handlande. Det är, enligt Kullvén (2001), normer och värderingar som skapar detta 
styrverktyg, vilket tillåter medarbetarna att på ett mer fritt samt självständigt sätt agera och 
fatta beslut.  Kulturen ”sitter i väggarna” och är djupt rotad, något som starkt påverkar hur att 
leda och styra samt hur att verka som anställd för att uppnå företagets stipulerade mål. Denna 
kulturella påverkan anser vi ej är formaliserad utan är således ett regleringssystem som ligger 
utanför Simons styrmodell.  
 
Vi har genom analys av logistikenhetens gränsskapande system uppmärksammat tämligen 
intressanta fenomen. I ett övergripande perspektiv ska företagets regler och regleringar av 
handlingsutrymmet ses som högst positivt. Personalchefen åsikt om att ledaren skall våga ge 
medarbetarna frihet under ansvar, är något som enheten bör vidareutveckla och befästa i 
organisationen. Enligt vår mening kan denna arbetsfilosofi liknas vid Kullvéns (2001) 
prestationsstyrning. Detta innebär att cheferna kan fokusera mer på att önskat resultatet 
uppnås, och samtidigt ge medarbetarna friare aktionsområden.  Generellt anser vi att enheten 
ger medarbetarna ett brett och tydligt handlingsutrymme. Denna psykologiska trygghet och 
känslan av frihet i sitt arbete skapar delaktighet och motivation. Följdeffekten av detta blir vid 
en djupare analys att individen växer genom denna psykosociala påverkan, vilket möjliggör 
initiativförmåga och kreativitet. Individen stimuleras till att bli mottaglig av intryck från 
omgivningen och ökar förmågan att ta till sig kunskap som får till följd att humankapitalet 
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förädlas. Utifrån ovanstående analyser anser vi att logistikenhetens gränsskapande system 
nyttjas och fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

5.4 Diagnostiska styrsystemet 
De diagnostiska styrsystemen är de formella informationssystemen vilka skall användas av 
ledarna i syfte att övervaka organisationens utfall samt om så behövs korrigera för avvikelser 
från de stipulerade prestationsmålen, skriver Simons (1995) 
 
Ett flertal nyckeltal används i den dagliga verksamheten för logistikenheten vilka är 
fastställda dels från högre instans, men även framtagna lokalt på sajten. Exempel på nyckeltal 
som tilldelats enheten är totala logistikkostnader totalt, fraktkostnader, logistikkostnad globalt 
per kvm samt logistikindex (effektivitet per avdelning). Mått som framtagits på lokal nivå är 
logistikreklamationer, logistikeffektivitet, sjukfrånvaro och ledningsmönster. 
Ledningsmönstret i sig mäts via en enkät som delges berörda chefer, framhåller 
logistikchefen. Om ”röda värden” uppkommer generas och skapas handlingsplaner för att 
åtgärda det uppkomna problemet. Till detta kompletterar logistikservicechefen ett internt 
framtaget system vid namn Nordic Range. Dessutom nämner han nyckeltal så som 
kreditdagar och kundförluster. Nämnda nyckeltal anges och åskådliggörs i det balanserade 
styrkortet som framtagits vid Tarkett i Ronneby. Ovan angivna nyckeltal samt deras syfte kan 
kopplas till Simons teori angående olika former av utfallsvariabler, vilka han även benämner 
som kritiska prestationsvariabler, alternativt kritiska framgångsfaktorer. Vi anser att 
implementeringen av ovan nämnda nyckeltal ses som tillfredsställande, då medvetenheten om 
dessa inom enheten är god. Detta är enligt Simons (1995) mycket viktigt för att uppnå ett 
positivt resultat samt att kontrollsystemets funktion säkerställs.     
 
Medarbetarna påvisar god medvetenhet vad gäller nyckeltal som nyttjas. Däremot känner 
respondenterna inte någon direkt koppling, tillfredsställelse eller röd tråd i denna mätning. 
Värden genereras, och om utfallet från dessa uppvisar ett negativt resultat poängterar 
medarbetarna att de ej märker av några utjämnande åtgärder kopplade till detta. Vi anar här en 
potentiell risk med anledning av respondenternas uttalanden. Då medarbetarna ej kan koppla 
kausalitetssambandet mellan nyckeltalens syfte och individens specifika situation, kan detta 
enligt oss få följdeffekten att dennes motivation och delaktighet avtar. Detta stärks i teorin av 
Kullvén (2001) som menar att motivation minskar om det inte föreligger någon personlig 
nytta i företagets åtgärder som ligger i individens intresse. Detta är en av de negativa sidorna 
som författaren uppmärksammat med ekonomisk styrning.  
 
Vid en närmare studie av hur humankapitalet mäts detta främst via sjukfrånvaro, vilket 
samtliga respondenter känner till. Logistikchefen nämner även ledningsmönster (360-
gradersanalysen), antalet individer som via coaching utvecklats och gått framåt, antalet 
välutbildade nyrekryterade personer. Den traditionella metoden för att mäta av temperaturen i 
humankapitalet är via en attitydundersökning [PSO-enkät].  Ledningen vid Tarkett Ronneby 
har slutligen, enligt personalchefen, arbetat fram sex krav vilka cheferna skall uppfylla. 
Cheferna värderas kontinuerligt via uppföljning för att kontrollera huruvida dessa krav 
uppfyllts. Detta är något som är obligatoriskt att följa för att individerna ständigt skall 
utveckla sitt ledarskap.  
 

”Alla kan inte bli världens största ledare, men alla kan utveckla sitt ledarskap.”, 
personalchefen. 
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All ovan angiven mätning av humankapitalet kompletteras med personalchefens 
sammanställda personalekonomiska bokslut innehållande exempelvis könsfördelning, antal 
anställda, anställningstid, medelålder, utbildningsnivåer, utbildningsdagar, 
personalomsättning. Vid frågan som ställdes till medarbetarna om vad de tror är 
huvudanledningen till att företaget mäter humankapitalet, gav de det unisona svaret att detta 
görs ur ekonomisk vinning och ur en ren kontrollfunktion, och tyvärr inte för att motivera de 
anställda. 
 
Den information som erhålls via nyckeltal tillhörande verksamheten över lag och de specifika 
nyckeltalen för humankapitalet, kommuniceras och meddelas till samtliga anställda vid 
Tarkett i Ronneby. Detta sker via den mötesstruktur som finns i företaget, samt via medier så 
som intranät, rapporter samt bildskärmar runtom på sajten. Måltal och mätresultat används på 
så sätt att de bryts ner i organisationen för att genom detta göras greppvänliga och förståeliga. 
Personalchefen upplever att detta ökar motivationen och engagemanget bland de anställda, 
vilket får en indirekt effektivitetshöjning i verksamheten. Vidare exemplifierar han detta i 
produktionen då effektivitetsmått omvandlas och görs begripliga för respektive linje för att i 
kombination med belöningssystemet erhålla en styreffekt på medarbetarna.   
 
Hur att styra humankapitalet genom att använda mätresultatet, anser personalchefen att 
respektive chef ansvarar för att mätresultat delges medarbetarna. Gruppen och individen skall 
enligt honom, i samförstånd, komma överens om vilka mål som skall sättas, och att eventuella 
handlingsplaner upprättas för att förbättra kunskapen och kompetensen. Gällande den mätning 
som sker av sjukfrånvaro, tar företagshälsovården vid och genomför uppföljning och kontroll 
av individer för att finna orsaker och lösningar.  Framtagande av handlingsplaner är något 
som flertalet av cheferna nämner vid respektive intervjutillfälle, och ses som ett viktigt 
verktyg i hanteringen av mätresultaten.  
 
Vi har fått uppfattningen att det på chefsnivå föreligger en väl formaliserad och strukturerad 
uppföljning och hantering, för att på så sätt tillsammans söka lösningar på problem som 
eventuellt uppmärksammas eller prognostiseras. Detta exemplifieras då planeringschefen 
lyfter fram de schemalagda utvecklingssamtalen (coaching), som äger rum tillsammans med 
för honom närmsta chef. Vid dessa sessioner diskuteras och analyseras specifika situationer 
eller frågor som krävs för en effektivisering, påvisar han. 
 
Vår analys av Tarketts diagnostiska styrsystem utmynnar i ett flertal åsikter och antaganden. 
Analysen görs utifrån två perspektiv, det vill säga ett chefsperspektiv och ett 
medarbetarperspektiv. Majoriteten av chefskollektivet uppvisar en god medvetenhet gällande 
de kritiska framgångsfaktorerna. Specifika och genomtänkta mätvariabler har enligt oss 
sammanställts och framtagits för logistikenheten, vilka ämnar till att säkerställa att enheten i 
slutändan når de uppsatta målen. Detta är ett utav grundteserna i Simons (1995) teori då en 
organisation skall följa sina utarbetade strategiska handlingsplaner. Beträffande mätning av 
humankapital anser vi att Tarkett Ronneby generellt använder sig av relevanta nyckeltal vilka 
även implementerats väl inom logistikenheten. Dock skönjer vi en differens då ej samtliga 
chefer vid enheten innehar en gemensam uppfattning om hur mätning och styrning av 
kapitalet skall ske. Vi vill påstå att det är av största vikt att samtliga besitter en gemensam syn 
och förståelse för det som mäts, och hur detta resultat skall användas. En stor risk finns att 
företagets utsatta mål för humankapitalet, det vill säga att uppnå en förädling, ej kan uppnås. 
För att inte uppnå en hundraprocentig verkan kan det räcka med att en individ på högre 
instans - oberoende divergerande syn, okunskap och/eller informationsbrist – ej sammanfaller 
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med övriga, vilket då kan skapa ett avvikande från den utsatta riktningen. Sammanfattningsvis 
är det viktigt att samtliga chefer diskuterar och enas om en gemensam uppfattning för vidare 
förmedla och styra medarbetarna i rätt riktning.  
 
Vidare, då vi analyserar ur medarbetarnas perspektiv, märker vi av negativa signaler då 
medarbetarna ser den befintliga mätningen av humankapitalet endast som en kontrollfunktion 
och ej som en motivationsfaktor. Avsaknaden av en röd tråd från ledningsnivå ner till 
medarbetarnivå ses av oss som en varningssignal.        
 
Den övergripande analysen av logistikenhetens diagnostiska styrsystem är att den ej utnyttjas 
i sin fulla funktion för att nå ett förädlande av humankapitalet. Som vi ovan nämnt har 
enheten en väl fungerande grund i mätverktyg innefattande adekvata nyckeltal, dels i det 
balanserade styrkortet men även i de upprättade personalboksluten. Vi hävdar dock å det 
bestämdaste att det inte är antalet nyckeltal eller väl fungerande system som höjer 
kompetensen och kunskapen. Det är snarare en god kommunikation på samtliga nivåer som 
gör att grunden får en mening. Görs grunden förstålig samt kommuniceras på ett pedagogiskt 
sätt, kan detta stimulera till delaktighet och motivation för den enskilde. Skapas betingelser i 
form av delaktighet, samhörighet och att individen blir uppmärksammad, frambringas positiva 
incitament i form av att denne kvarstannar inom företaget samt blir mottaglig för ny kunskap. 
Via en kunskapsökning per individ skapas enligt oss en automatisk kunskaps- och 
kompetensspridningsprocess, vilket företaget kan dra stor vinnig av i framtiden. Detta anser vi 
har avgörande betydelse för att uppnå en förädlande effekt på humankapitalet. På grund av de 
mindre svagheter som belysts ovan ses alltså en obalans i det diagnostiska styrsystemet, vilket 
gör att en fullständig humankapitalsförädling ej kan uppnås. 

5.5 Interaktiva styrsystemet 
Personalchefen anser att en god dialog och öppenhet skall ses som ett naturligt fenomen inom 
en verksamhet för att möjliggöra till ett positivt innovationstänkande. Detta skall syfta till att 
skapa förutsättningar för att kunna bemöta företagets strategiska osäkerheter. Inom Tarkett ses 
det som en självklarhet att det skall finnas en öppenhet och att medarbetare skall ges 
möjlighet att lyfta fram sina åsikter, tankar och synpunkter. Detta vidareutvecklas av 
logistikchefen med åsikten att de anställdas möjlighet att via en öppen dialog delta i 
beslutsfattandet skall främjas, men att en mätning och kontroll av detta är svårt att genomföra. 
Generellt anser enhetschefen att det alltid går att förbättra sig inom detta område, dvs. 
delaktighet i beslutsfattningar samt mätning och kontroll av densamma.  Denna delfråga 
vidareutvecklades av logistiskservicechefen som även anknöt till den ovan nämnda 
formaliserade mötesstrukturen. Han såg de olika förekommande mötena som en process för 
att främja och stärka banden mellan chefer och medarbetare, och trots det stora antalet möten 
ses var och ett av dessa som ett positivt bidrag i den stora helheten.  
 
”Ett möte karaktäriseras av att en dialog finns mellan parterna, där det ges möjlighet att 
påverka. Brister denna dialog och dess syfte ses tillfället enbart som ett informationstillfälle”, 
avslutar logistikservicechefen. 
 
Vi anser att verka i en miljö som kännetecknas av en god dialog, bidrar till att ledarna i 
samarbete med de underställda exempelvis utvecklar arbetsmetoder. Detta i sin tur ökar de 
anställdas färdigheter i arbetet med att bland annat öka kundvärdet.   
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Planeringschefen hävdar att det råder stor skillnad beroende på i vilken del av företaget som 
studeras med avseende på delaktigheten vid beslutsfattande, och huruvida det finns en öppen 
dialog. Olika avdelningar eller enheter har olika ”högt i tak”, vilket påverkar individens 
möjlighet att delta i beslutsfattande. Specifikt inom logistiken anser han att det har varit 
mycket högt till tak under rådande chefs ledning. ”Man kan säga vad man tycker om saker 
och ting vilket man också får gehör för.” De frågor som direkt rör individen exempelvis 
arbetsmiljön i betydelsen arbetsprocess, samkvämsutrymmen, etiska och moraliska frågor är 
områden som den anställda kan påverka genom dialog och delaktighet, påpekar både 
planeringschefen och logistikservicechefen 
 
Ur medarbetarnas perspektiv ses den öppna dialogen som positiv och fungerande, då de 
tycker sig ha förhållandevis goda möjligheter att gentemot och via närmsta chef påverka och 
lyfta fram sina åsikter gällande den egna arbetssituationen. De hävdar att det över lag råder 
”högt i tak” vilket bidrar till att de även ges möjlighet att lyfta fram negativ kritik. Feedback 
och hantering av denna typ av information bör dock förbättras enligt medarbetarna.  
 
För Tarkett anses en av de största strategiska osäkerheterna vara utsläpps- och miljöfrågorna. 
Den ökade miljömedvetenheten bland företagets aktiva och potentiella kunder har stor 
inverkan på hur efterfrågan för framtiden utvecklas. Flertalet chefer lyfter fram och kopplar 
dessa tankegångar till oljerelaterade frågor, det vill säga produkter som framställs och 
innehåller miljöfarliga ämnen. Logistikchefen exemplifiera detta då sajten märker av detta 
redan idag när vissa kommuner bedriver en policy vid val av leverantör och dess produkter, 
då de exempelvis ej köper plastmattor till sina offentliga utrymmen. Specifikt för 
logistikenheten ligger miljöproblematiken av denna art utanför deras direkta kontroll, däremot 
nämner logistikservicechefen att dem arbetar för att öka de anställdas miljömedvetenhet 
genom att erbjuda föreläsningar i ämnen internt.  
 
Övriga hot som kom upp under intervjutillfällena var det ständiga konkurrenshotet. 
Medarbetarna ser bland annat risker i att logistikenheten, på grund av exempelvis 
ägarpåverkan, på kort varsel flyttas till en ny och mer centraliserad geografiskt position, vilket 
riskerar att slå ut arbetstillfällen. Logistikservicechefen nämner också denna typ av osäkerhet, 
men ser ändock positiva effekter med eventuella ägarbyten då detta kan leda till nytt tänkande 
och nya utmaningar. Personalchefen ser även risker och osäkerhetsområden gällande 
logistikenhetens kommunikationsmöjligheter som kopplas till den geografiska placeringen.   
 
Ytterliga osäkerhetsområden tillhörande denna kategori kan vara att Asien och Östra Europa 
ökar vilket innebär krav på kostnadseffektiviseringar som blir svåra att klara i Sverige. Dock 
tillägger personalchefen att branschen är tämligen investeringskrävande, vilket gör det svårare 
för konkurrenter att på ett överraskande sätt och under kort tid överta marknadsandelar och ta 
fram konkurrenskraftiga produkter. Logistikchefen och planeringschefen visar också 
medvetenhet om råvaruprisernas och andra leverantörers produktinnovationers hot mot 
befintligt marknads- och produktsegment. Vidare framkommer hot som relateras till 
företagets långvariga och positiva utveckling. Genom denna utveckling har produktionen ökat 
markant, vilket inneburit ett stort tryck exempelvis på lagerutrymmen och dess kapacitet. 
Medarbetarna ser denna ”trångboddhet” som ett stort framtida hot. Logistikchefen utvecklar 
detta genom att se till risker som kan uppkomma i samband med att en verksamhet verkar i 
medvind. Sker en positiv utveckling under en längre tidsperiod finns stor risk att en känsla av 
”lokal världsmästare” infinner sig och att organisationen blir bekväm i sin situation Detta 
riskerar att företaget mister fokus på omgivningen förändring vilket påverkar flexibiliteten i 
konkurrenssyfte, menar han.    
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För att kunna bemöta dessa risker, hot och osäkerhetsområden bör företaget ständig följa 
utvecklingstrender och stå i fronten för dessa, samt att relevant kompetens och resurser inom 
detta område ständigt måste vidmakthållas vilket anses vara fallet inom Tarkett, enligt 
personalchefen. Detta svar representerar samtliga respondenters åsikter. 
 
Vid en första delanalys av företagets strategiska osäkerheter finns det en stor medvetenhet om 
dessa bland samtliga respondenter inom logistikenheten. Detta tyder på att adekvata 
kommunikationskanaler har nyttjas för att sprida denna kunskap, samt att en kontinuerlig 
delgivning av information gällande omvärldens förändringar genomförs. Vi bedömer det som 
att logistikenheten har en fungerande interaktiv process vad gäller debatt, dialog och lärande 
som är knutet till detta område. Denna process för att ta fram nya eller reglera befintlig 
strategi är en viktig grund, enligt Simons (1995), för att uppnå ett effektivt interaktivt 
styrsystem. 
 
I affärsrelationer och för att utöka sitt befintliga nätverk tillika konkurrensfördelar ses ett 
interagerande mellan anställda och kunder samt säljbolag som en självklarhet i dagens 
globaliserade företagande. För att vidmakthålla, utöka och förbättra denna funktion genomför 
Tarkett flertalet mässor där kundkontakten stimuleras, samt att flertalet kundbesök årligen 
genomförs. Möjligheten att besöka kund ses av logistikchefen som ett område där företaget 
kan förbättra sig inom. Detta är också något som logistikservicechefen uppmärksammat då 
han anser att fler forum bör upprättas för att erhålla feedback gällande produktsortiment, 
specifika kundönskemål och deras allmänna uppfattning om Tarkett i sin helhet. Tyvärr är 
liknande åtgärder och processer tidsödande och kostnadskrävande vilket begränsar företaget i 
detta arbete, konstaterar logistikchefen. Orsaker som gjort att arbetet begränsats gällande ett 
utökat integrerande mellan de anställda och kunder har rört interna kommunikationsproblem 
(gentemot säljbolag), tids- och resurskrävande affärssystemsimplementering (högt internt 
fokus riskerar förlora omvärldsbild) och risker med emotionella/personliga relationer 
gentemot kund. 
 
Andra kommunikativa aspekter så som förståelse och kunskap om varandras arbetssituation 
uppfattas som mycket varierande vid Tarkett i Ronneby således även vid logistikenheten, men 
som ett otroligt viktigt inslag för att göra arbetet mer omväxlande. Enligt personalchefen ses 
det som positivt om utvecklingssamtalen kan bidra till att medarbetare ges möjligheten att 
förkovra sig i andra avdelningars arbetsuppgifter. Detta för att på ett smidigt och flexibelt sätt 
utveckla det gränsöverskridande samarbetet och därigenom vinna en helhet, ökad 
produktivitet och effektivitet. Personalchefen såg risker att konflikter kan växa fram då han 
sade att ”Vid okunskap skapar vi föreställningar och målar upp bilder som inte ens 
existerar.” 
 
Medarbetarna framhäver en form av missnöje rörande förkovran i varandras arbetssituation 
och ser gärna en förbättring inom området, då förståelse för varandras situation minimerar 
uppkomsten av konflikter samt gör att felaktiga idéer kan avstyras i rätt tid. Upprättande av 
stationsvandring bland annat i produktion, för att exempelvis främja produkt- och 
produktionskännedom, ses av samtliga medarbetare som en positiv funktion vilken bör 
utvecklas. Även planeringschefen förespråkade denna form av kunskapsspridning runtom i 
logistikenheten. Till detta flaggades ett önskemål upp att det även inom respektive avdelning 
skall utvecklas en bättre kunskapsspridning, för att därigenom skapa backup-funktioner vilket 
även andra chefer förespråkar. Vår åsikt är att förståelse för varandras arbetsuppgifter skapar 
flexibilitet via ett bredare kunnande hos de anställda. Vidare anser vi att konflikthärdar kan 
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minimeras tack vara en ömsesidig förståelse för varandras arbetssituation. Om företagets 
anställda erbjuds möjligheten till omväxling och att förkovra sig i främmande arbetsuppgifter, 
stimuleras lärande och interna relationer då medarbetarna utbyter erfarenheter. Detta stärks 
av Sveiby (1995) som anser att ”kunskap förökas genom delning”. Simons (1995) tillägger att 
om ett företag vill öka de anställdas vilja till förnyelse och utvecklande av nya strategier och 
dylikt, bör ledningen/cheferna minimera all form av rutinmässigt arbete. 
 

”Önskedrömmen vore att hela logistikenheten har samsyn och att man kunde 
hoppa mellan positionerna på de olika avdelningarna. Men det är en lång väg att 
vandra”, säger logistikservicechefen. 

 
Personalavdelningen ämnar stimulera till liknande verksamhet via en upprättat lönemodell 
som bygger på en aktiv kunskapsutveckling. Historiskt har en positiv utveckling observerats 
gällande antalet kunskapsområden per individ, inflikar personalchefen. 
 
Tarkett anses ha upprättat en väl fungerande mötesstruktur vars syfte är att täcka 
verksamhetens olika behov av informations- och kunskapsspridning. Vad som dock kan 
förbättras, vilket även framkommit vid intervjutillfällena, är att längden på de formella 
mötena bör ses över för att därigenom uppnå ett högre deltagande och engagemang. Genom 
reducerad mötestid och att komplettera detta med goda personliga förberedelser samt en för 
ändamålet adekvat agenda, är något som både medarbetarna och planeringschefen framhåller 
som viktigt  
 
Den avslutande frågan gällande de informella mötenas betydelse i organisationen vilka ligger 
utanför Simons formaliserade struktur, var samtliga eniga om att detta bidrar till positiva 
effekter. Att de informella mötena har stor betydelse är något som logistikchefen kraftfullt 
understryker. Det är via liknande möten stor del av kunskapsspridningen sker vilket skall tas 
tillvara på. För att möjliggöra att liknande möten lättare uppstår kan kontorsarkitekturen 
förändras, hävdar logistikchefen. Via öppna lokaler med tillhörande sidorum för individuella 
och ostörda samtal eller telefonsamtal, öppnas kontaktvägar som ökar interagerandet mellan 
de anställda, avslutar han.    
 
Under de informella mötena anser vi att en stor del av kunskapsspridningen sker, samt 
utvecklar de interna relationerna. Enligt vår åsikt är det inte kunskap i realtid som utbyts, 
snarare erfarenheter om situationer eller handhavande som förekommit vid en liknande 
händelse. Detta kan exemplifieras med att en yngre anställd i korridoren ber en äldre kollega 
om råd hur att lösa en specifik arbetsuppgift. Vårt ställningstagande får stöd av Sveiby (1997) 
som anser att överföring av kunskap vi direktkontakt mellan medarbetarna (tradition) är svårt, 
men samtidigt den mest centrala uppgiften för verksamhetens utveckling.  
 
Personalchefen säger att ”ett av de absolut viktigaste mötena är kafferasten”, något som 
flertalet respondenter bekräftar. Vidare förklarar han att det är vid dessa tillfällen som det 
faktiska kunskapsutbytet och växling av erfarenheter och information sker. Kulturen vid 
Ronnebyenheten karaktäriseras av en hög social kompetens där samtliga anställda har ett 
öppet och tillmötesgående manér. De hierarkiska klyftorna är vid de informella mötena inget 
som märks av, något som innefattas i ”Tarkettandan” vilket även medarbetarna styrker. De 
informella mötena fungerar för medarbetarna som en ventilationskanal men även som en 
betydande informationskanal. Denna typ av möten uppkommer automatiskt men stimuleras 
tyvärr inte något nämnvärt från företagsledningen, avslutar medarbetarna.  
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Vi anser att det som nämnts ovan gällande informella och formella möten är ur ett interaktivt 
perspektiv högst betydande. Dessa möten skall bidra till att kunskap om omvärldens och 
marknadens påverkande faktorer belyses, analyseras samt diskuteras. Data som tagits fram 
kan på ett mer effektivt sätt behandlas öga mot öga mellan de individer som involveras i 
respektive fråga. Alla typer av styrsystem, speciellt det interaktiva styrsystemet, skall fungera 
som en katalysator eller som medarbetarna uttrycker det som en ventilationskanal. På detta 
sätt kan exempelvis handlingsplaner upprättas för att bemöta omvärlden och genom detta 
skapa konkurrensfördelar. Detta i kombination med en god mötesstruktur är två utav 
grundpelarna som Simons (1995) belyser, vilka karaktäriserar ett interaktivt styrsystem.  
 
Vår avslutande analys angående logistikenhetens interaktiva system är att den överlag 
fungerar mycket väl. Samtliga intervjudeltagare uppvisar en god medvetenhet om de 
strategiska osäkerheter och hot som kan tänkas föreligga, både vad gäller mot den specifika 
enheten, samt gentemot Tarketts totala verksamhet. Detta tyder på att Tarkett i Ronneby 
generellt genomsyras av en god kommunikation, dialog och kunskapsspridande gällande detta 
segment. Vidare anser vi även att de formella och informella mötena har en positiv inverkan 
på de anställdas relationer, kunskaper, värderingar samt lärande. De områden som till viss 
del fungerar men som verkligen bör förbättras är integrerandet mellan anställda och kunder 
samt de anställdas möjlighet till kunskapsutbyte i form av växeltjänstgöring, vilket bidrar till 
ett förädlande av humankapitalet. 
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6. Övergripande slutsats och slutdiskussion 
Då vi nu har gått in i studiens avslutande skede kommer vi i detta kapitel föra fram de 
övergripande slutsatser som har framkommit i samband med analysen av problemområdet. 
Kapitlet kommer även att innehålla en diskussion i syfte att belysa förslag och åtgärder som 
Tarkett och logistikenheten kan nyttja i sitt fortsatta arbete med att förädla humankapitalet. 
Vi har även för avsikt att avsluta denna studie med att försöka koppla samman vårt utfall med 
den tidigare studiens resultat. Vi vill redan nu, i denna inledning, poängtera att de slutsatser 
vi kunnat dra ej är generaliserbara då detta är en fallstudie av endast ett specifikt företag.   
 
De ovan framtagna delslutsatser, vilka är kopplade till respektive system, har nu bidragit till 
att vi kan åskådliggöra både balansen i och funktionen av Simons styrmodell. Genom detta 
har vi nu möjlighet att överskåda logistikenhetens i deras arbete att förädla humankapitalet. 
Det krävs att samtliga system inom Simons styrmodell har full funktionalitet för att de 
”bromsande” och ”gasande” elementen skall uppnå sitt syfte, vilket är att förädla 
humankapitalet.  
 
Vi har sammanfattningsvis utifrån genomförd analys kommit fram till att logistikenhetens 
system med avseende på deras värderingssystem, gränsskapande system och interaktiva 
styrsystem uppvisar formaliserade och fungerande rutiner samt styrverktyg. Analysen har 
dock påvisat att det element som ej uppvisar fullständig funktion är enhetens diagnostiska 
styrsystem då dess genererade värden ej förmedlas via pedagogiska formaliserade 
delgivningsrutiner. Detta system tillsammans med det gränsskapande systemet är modellens 
bromsande block, och skall arbeta mot det gasande blocket bestående av värderingssystemet 
och det interaktiva styrsystemet. När dessa två block har full funktionalitet skapas en balans i 
modellen vilket utmynnar i en god implementering, alternativt ett förädlande av modellens 
kärna, i denna studie humankapitalet. Som vi påvisat uppfyller inte det diagnostiska 
styrsystemet full duglighet då det inte skapas någon påtaglig delaktighets- och 
motivationsstimulans hos logistikenhetens medarbetarna ur ett humankapitalsperspektiv. Det 
bromsande blocket får genom detta ej full verkan, vilket får följdeffekten i att modellens 
balans aningen sviktar.   
 
Med den kunskap vi nu byggt upp anser vi att huvudfrågan och syftet med studien kan 
besvaras och knytas samman. Frågan löd; hur styr, stimulerar samt förädlar ett företag sitt 
humankapital vid en kartläggning och analys med hjälp av Simons styrmodeller? 
Logistikenheten samt Tarkettorganisationen i Ronneby arbetar professionellt och aktivt med 
policys och handlingsplaner/undersökningar gällande grundvärderingar för att samtliga skall 
verka i en gemensam riktning. Det ses även som mycket positivt att ledningen tillåter och 
verkar för att företagskulturen skall genomsyra hela verksamheten i det dagliga arbetet. I och 
med en samstämmighet, det vill säga likvärdiga värderingar och normer, motiveras och 
stimuleras individer att arbeta mot företagets fastställda strategier och mål. Vi anser att 
humankapitalet stärks och indirekt förädlas då medarbetarna känner en gemensam trygghet 
och samhörighet via dessa psykosociala faktorer. I det riskundvikande arbetet har flertalet 
regelverk implementerats i syfte att skapa tydliga handlingsutrymmen för de anställda. Detta 
anser vi är mycket bra då logistikenheten är aktiv i en föränderlig omvärld där liknande 
regelverk måste finnas för att säkra en fortsatt utveckling. Då den anställde är medveten om 
vilka ”spelregler” som gäller och vilka befogenheter denne har skapas betingelser som 
utmynnar i ett mer kärnfullt humankapital.  Vi vill dock poängtera att detta arbete är hårfint då 
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en allt för kraftig reglering kan hämma individens arbete i form av kreativitet och 
innovationstänkande, motivation samt initiativtagande. Vidare har vår studie påvisat att 
logistikenheten har en utpräglad förståelse och kontroll över de strategiska 
osäkerhetsområden som råder i företagets omgivning så som konkurrens, miljöfrågor samt 
ägarpåverkan. Den kunskap om gällande osäkerhetsområden men även den kompetens som de 
anställda besitter via exempelvis välutvecklade nätverk ger Tarkett och logistikenheten goda 
förutsättningar att bemöta samt bemästra dessa hot. Avslutningsvis anser vi att företaget och 
logistikenheten lyckats identifiera och fokusera på adekvata kritiska framgångsfaktorer. 
Dessa mäts och följs upp på ett ändamålsenligt sätt och är ständigt ett föremål för utveckling. 
Resultat från dessa mätningar utmynnar bland annat i olika typer av handlingsplaner. Udden 
av sajtens och enhetens mätning av dessa kritiska framgångsfaktorer trubbas dock av då vi 
funnit brister i hur detta kommunicerats ut till anställda inom logistikenheten på ett 
pedagogiskt och förståeligt sätt. Innebörden av det nyss nämnda gör att utvecklingen av 
humankapitalet i detta avseende stagnerar då tilltron till mätetal och diagnostik minskas.  Som 
en slutsats specifikt för logistikenheten vid Tarkett Ronneby, kan detta problem eventuellt 
avhjälpas genom att enheten på ett mer adekvat sätt skapar en samverkande och balanserande 
funktion mellan det interaktiva och diagnostiska styrsystemet. Det interaktiva styrsystemets 
innovativa kommunikationsegenskap skall i detta fall syfta till att på bästa sätt förmedla och 
säkerställa att de diagnostiska värdena på ett pedagogiskt sätt förmedlas ut till företagets 
samtliga anställda. Modellens skevande utfall kan således utjämnas och uppnå en mer 
harmonisk balans.     
 
Vad som även framkommit vilket vi upplever som anmärkningsvärt är att trots ett företags 
strävan efter att uppnå ett formaliserat arbetssätt inom samtliga system, måste ledningen vara 
medveten om vissa tungt påverkan faktorer. I Tarketts Ronnebys fall föreligger en stark 
påverkan från en gammal och väl rotad företagskultur, vilken ej ses av oss som formaliserad. 
”Tarkettandan” styr mångt och mycket med en formaliserad verkan och kan både vara till 
fördel, men även negativt hämma ett nydanande och utvecklande tankesätt från 
företagsledningen. En ny idé kan i sig vara innovativt och funktionell oberoende nivå, men en 
stark företagskultur kan göra att denna inte kan implementeras och förverkligas. Detsamma 
gäller de informella mötenas inverkan på verksamheten. Dessa icke-formaliserade möten 
vilka uppkommer omedvetet ligger till stor grund för utbyte av erfarenheter och är därmed en 
stor del i kunskapsspridningen. Dessa två faktorer fångas inte upp av Simons strikt 
formaliserade styrmodell och ligger således utanför vår upprättade analysmodell. Avser ett 
företag att använda sig av denna analysmodell för att strategiskt förädla humankapitalet är 
dessa två faktorer exempel på att denna styrmodell ej är heltäckande. Företags- och 
branschspecifika omständigheter måste beaktas och preciseras för att uppnå en fullt 
förädlande effekt på humankapitalet.         
                
Utvecklingsbara områden 
Nedan kommer vi att lyfta fram områden där vi anser att en viss förbättring kan gynna och än 
mer stärka Tarketts och logistikenhetens fortsatta arbete i att förädla humankapitalet.   
 

1) Värderingar och policy: Som framkommit i analyskapitlet råder en icke 
samstämmighet gällande vad som individen kontra företaget anser är 
värdeskapande, det vill säga vad som förväntas av individen och vad denne 
ser som viktigt. För att förbättra detta bör logistikenheten nyttja den 
befintliga och väl fungerande dialogen inom enheten. Logistikledningen 
skall enligt oss se detta som sitt ansvar att inleda och upprätthålla en 
diskussion där värdeskapande faktorer lyfts fram och vidareutvecklas. 
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Genom detta kan samtliga anställda uttrycka och ta del av varandras 
värderingar och normer för att i slutändan än mer svetsas samman.    

       
2) Hård regelstyrning: Arbetsklimatet har successivt hårdnat, vilket gjort att 

allt fler regler tillkommit i syfte att skapa handlingsutrymme och trygghet 
något vi ser som positivt i ett alltmer globaliserat samhälle. Risken med 
liknande åtgärder är att en reglering av verksamheten blir allt för styrande. 
Ledningen måste vara väl medveten om att den anställde allt som oftast 
jämför med sitt tidigare handlingsutrymme. En tillstramning av den 
anställdes frihet i sitt arbete kan lätt leda till negativa tendenser om inte 
närmsta chef motiverar och grundligt förklarar varför åtgärden vidtas. Vi har 
under denna studie erhållit indikationer på liknande negativa regleringar vid 
logistikenheten. I samband med implementering av ett nytt regelverk, 
upplevdes denna åtgärd som hämmande för det flexibla handlandet gentemot 
kunds önskemål. Sammanfattningsvis bör ledningen vara uppmärksam och 
lyhörd i samband med införande av nya regler eller system. Det är av största 
vikt att feedback sköts i en tvåvägskommunikation för att i slutändan nå en 
acceptans hos bägge parter, vilket ökar den generella motivationen. I 
liknande situationer ser vi möjligheten att nyttja ett så kallat work-out-
program, vars syfte är att individen aktivt kan deltaga och ge förslag på 
förändringar samt förbättringar av sin egen arbetssituation. 

 
3) Kommunicering av mätresultat: Tarkett Ronneby och logistikenheten har 

som tidigare nämnts ett väl utarbetat kontroll- och mätsystem. För att 
liknande verksamhet skall få full genomslagskraft är det av största vikt att 
samtliga anställda har en allmän förståelse. Vi hävdar vid en djupare analys 
att en cykel måste slutas. Medarbetarnas arbete fångas indirekt upp i 
nyckeltalen vars utfall rapporteras. Olika handlingsförfaranden upprättas för 
att vidmakthålla eller förbättra värdena. Dessa handlingsplaner bör enligt oss 
på ett pedagogiskt sätt delges berörda individer där underliggande orsaker 
tydliggörs. Genom ett liknande agerande skapas en förståelse och tilltro för 
mätvärdena bland medarbetarna. De ser i och med detta sin arbetsprestation 
och dess betydelse för helheten, vilket skapar en större motivation, känsla av 
delaktighet och sluter cirkeln. En sluten cirkel genererar en spin-off-effekt 
enligt följande. Skapas delaktighetskänslan ökar motivationen och 
arbetsmoralen vars följdeffekt höjer effektiviteten som förbättrar resultatet. 
Ett ökat resultat inom Tarkett renderar högre bonus och positivism för de 
anställda. Denna positiva inverkan ökar arbetsmoralen ytterligare tillika 
effektiviteten och resultatet i en accelererande process, spin-off-effekt är ett 
faktum.  

    
4) Kunskapsspridning gällande strategiska osäkerheter: Logistikenhetens 

interaktiva styrsystem har fungerat aktivt dels i insamlig av information men 
även vad gäller spridningen av densamma. För att ytterligare spetsa detta 
styrsystem anser vi att interna alternativt externa föreläsare inbjudes till 
enheten i syfte att utbilda och höja medvetenheten tillika kunskapen bland de 
anställda. Denna kunskap, kompetens och erfarenhet är enligt oss ovärderlig 
i slutändan då den i framtiden kan användas som ett rent konkurrensmedel.  
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5) Förståelse för varandras arbetsuppgifter: Enligt oss är delad kunskap 
dubbel kunskap. Kunskapsspridning måste alltid vara aktiv för en 
kontinuerlig förädling. Genom att använda sig av en växeltjänstgöring 
skapas flertalet fördelar. Bland annat erhålls en kunskapsbackup, minimering 
av rutinmässigt arbete, ökad kompetens samt ökad arbetsmotivation. Utöver 
denna enhetsspecifika kunskapsspridning och förståelse bör den redan 
testade stationsvandringen utvecklas och implementeras. Genom denna 
skapas en totalförståelse för sajtens flöde, vilket gör att individen kan se sin 
del i helheten och ökar således dennes känsla av delaktighet och tillhörighet.  

 
6) Interagerandet mellan anställd och kund: Ett interagerande mellan 

anställd och kund är viktigt speciellt i en enhet som kännetecknas av service. 
Att möjliggöra denna typ av kontaktvägar kan vara mycket 
kostnadskrävande, vilket även har påpekats. Denna funktion skall enligt oss 
ses ur ett längre perspektiv och snarare som en investering. Skapas goda 
kundkontakter där anställda på berörda positioner får möjlighet att deltaga 
vid mässor alternativt besöka säljbolag och kunder, effektiviseras och 
förenklas arbetet gentemot kund. Nätverk skapas vid dessa tillfällen och är 
till för att utbyta erfarenheter och samtidigt stärka relationer i arbetet mot 
total kvalitet.      

 
Vi vill nu avsluta detta kapitel genom att knyta an till den delfråga vi ställt för denna studie 
vilken var; i jämförelse med tidigare studie; kan den strategiska kärnan i styrmodell bytas ut 
för att istället fokusera på ett företags humankapital? 
 
Vi anser i likhet med författarna till den tidigare genomförda studien att Simons styrmodell 
väl lämpar sig som styrmodell, vilken företaget kan nyttja vid kartläggning, analys och 
stimulering till förädling av humankapitalet. Modellens uppbyggnad ger användaren 
möjlighet att applicera denna på avsett fokusområde oberoende organisationsnivå. Modellen 
kan likt en ”rörlig” mall vandra över de för företaget kritiska strategiområdena. Företagets 
strategi och mål ses som verksamhetens kärna och byggs upp av flertalet celler på olika 
nivåer, vars funktioner skall samverka för att uppnå alternativt implementera dessa. Simons 
styrmodells ursprungliga huvudområde är att fokusera på strategin, det vill säga placera 
strategin i modellens centrum. Vår studie har styrkt tidigare studies utfall då vi nu tycker oss 
kunna se att modellen kan flyttas ut och ner mot de mindre celler som kretsar runt strategin. I 
vårt specifika fall motsvaras denna cell av humankapitalet som vi anser är en del i 
utvecklingen och implementeringen av företagets strategi. Vi tycker oss härmed kunna se 
modellens flexibilitet och användbarhet som vi efterfrågat i kapitel 1.2. Utöver detta är det 
mycket intressant att även kunna se vissa likheter mellan vårt utfall och tidigare studies utfall 
beträffande modellens obalans. Det diagnostiska styrsystemet brister i en den pedagogiska 
kommunikationen/informationsspridningen av mätresultaten gentemot medarbetarna. Så var 
även fallet i referensstudien men dock mer betydande då informationsspridningen sågs som 
obefintlig. Slutsatser vi kan dra av detta är att ledningen måste vara mycket tydlig i sitt 
agerande och upprätta fungerande och förståliga tillika användarvänliga rutiner för att 
förmedla denna viktiga information. Medarbetarna måste förstå och känna tilltro till det som 
förmedlas för att styrningen via nyckeltal skall uppnå sin tänkta funktion.  
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6.1 Analysmodell 
Efter genomförd analys och slutsats har vi använt och utvecklat den i tidigare studie 
framtagna analysmodellen. Vi har som visas i figur 6.1 poängterat specifika förädlande 
faktorer vilka logistikenheten bör fokusera på i sitt arbete och utvecklande av humankapitalet. 

 
Vi har inledningsvis preciserat fyra huvudförutsättningar vilka företaget skall kunna nyttja i 
sitt styrande och eller stärkande av humankapitalet. Delaktighet, motivation samt 
självständighet skall gemensamt driva individen och stimulera denne till innovation och 
förnyelse, vilket vi anser logistikenheten uppmuntrar till. Vidare vad gäller enhetens befintliga 
informations- och kommunikationsförutsättningar, vilka är tydliga och väl implementerade, så 
finns det goda förutsättningar för att kunna styra förädlandet av humankapitalet inom 
verksamheten. En god medvetenhet bland cheferna gällande nämnda förutsättningar, och om 
medarbetarnas erfarenhets- och kunskapsnivåer, anses av oss som god. Dessutom nyttjar de 
flertalet formella system i sitt arbete med att utveckla och förädla enhetens humankapital.          
 
I figur 6.1 har vi markerat dels hur kärnan bytts ut och ersatts av humankapitalet, samt att 
respektive systems fungerande element lyfts fram. Specifikt för det diagnostiska styrsystemet 
har även en systembrist belysts, vars inverkan på systemet bidrar till att full funktionalitet ej 
kan uppnås. ”Värdegemenskapen” i värderingssystemet, tydliga regler som skapar 
handlingsutrymme samt god medvetenhet om företagets strategiska osäkerheter är de tre 
huvudområden i Simons styrmodell som vi anser positivt bidrar till ett förädlande av Tarketts 
humankapital. Det diagnostiska styrsystemet innefattar fungerande metoder och modeller i 
framtagning och analys av nyckeltal/kritiska framgångsfaktorer. Dock brister, som vi tidigare 
nämnt, detta professionella arbete aningen då den pedagogiska kommuniceringen av utfallen 
ej ses som fullgod. Ett starkt och ständigt utvecklande av humankapitalet ger, både ur ett 
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, Tarkett Ronneby och logistikenheten betydelsefulla 
konkurrensfördelar. Vi har utvecklat den specifika analysmodellen för Tarkett Ronneby och 
belyst det område där ledningen kan kraftsamla sin arbetsinsats. Modellen har utvecklats på så 
sätt att Simons styrmodell dels analyserar befintliga och potentiella förutsättningar för ett 
positivt utvecklande av humankapitalet samt hur dessa samverkar för att uppnå ett ökat 
förädlingsvärde. Vi har således förändrat förädlingsprocessen (till skillnad från figur 2.3) för 
att på ett mer pedagogiskt sätt förtydliga och åskådliggöra var i analysmodellen 
förädlingsvärdet uppkommer.        
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Figur 6.1 Analysmodell för Tarkett Ronneby (Specificerad utifrån figur 2.3) 

Strategisk styrning av humankapital 

Förutsättningar för positiv utveckling 
av humankapital 

- Delaktighet, motivation, 
självständighet 

- Informations-
/kommunikationsförutsättningar 

- Medvetenhet hos chefer 

- Formaliserade alt. informella 
styrsystem 

 
Förädlat värde 

Ökat värde på 
humankapitalet 

F
Ö
R
Ä
D
L
I
N
G
S
V
Ä
R
D
E 

GRÄNSSKAPANDE 
SYSTEM 

VÄRDERINGS 
SYSTEM 

DIAGNOSTISKA 
STYRSYSTEM 

INTERAKTIVA 
STYRSYSTEM 

HUMANKAPITAL 

 97 



6.2 Studiens svagheter 
Som ett avslutande moment för denna studie vill vi belysa och lyfta fram några enstaka 
kritiska tankegångar rörande studiens metod och dess betydelse för utfallet. Som framkommit 
har vi begagnat oss av ett flertal personintervjuer samt en gruppintervju för insamling av 
empiriskt material. Detta förfarande anser vi på bästa sätt fångar och behandlar information 
som söks utifrån vår problemformulering och studiens syfte, till skillnad från exempelvis 
enkätundersökningar alternativt telefonintervjuer. Skulle liknande insamlingsformer ha 
nyttjats anser vi att materialet ej hade uppnått samma djup och bredd på grund av det 
opersonliga tillvägagångssättet som dessa innebär. Vad vi däremot ser som bristande är valet 
av respondenter och antalet gruppintervjuer. I den specifika studien finns ingen kvinna 
representerad på chefsnivå, vilket bidrar till en sned könsfördelning. Som framhållits fanns 
endast en kvinna i chefsbefattning, vilket betyder att en jämn könsfördelning i det specifika 
fallet aldrig kunnat nås. Hade valmöjligheten sett annorlunda ut kunde detta ha bidragit till ett 
utökat kunskapsspektra och ett mer harmonisk material i jämförelse med den mansdominering 
vi nu erhållit.  
 
Om den delgivna tiden för studien sträckt sig över en längre period hade flertalet chefer 
kunnat bearbetas vilket vi anser än mer förbättrat kvalitén på studien. Detsamma gäller antalet 
gruppintervjuer på medarbetarnivå.  
 
Vad vi ser som en stor risk och tillika svaghet för denna studie är huruvida vi verkligen 
lyckats fånga respektive system i våra frågeställningar och sättet att ställa dessa. En risk 
föreligger således att ej tillräckligt adekvata frågor nyttjats för att kunna bedöma företagets 
befintliga system inom respektive block tillhörande Simons styrmodell. Vi ser det som svårt 
att i efterhand analysera och värdera om ”rätt” frågor för syftet ställts och ifall vissa områden 
har förbigåtts eller ej. Även om lämpliga frågor förefaller ha använts är det vidare svårt att 
avgöra om dessa ställts på ett för ändamålet riktigt sätt, och att de uppfattats samt förståtts 
(utifrån vårt stipulerade syfte) av varje enskild respondent.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 Vi anser att humankapitalet innehar en lika betydande roll i ett tillverkande företag 

som i ett tjänsteföretag. Det vore således intressant om framtida studier ytterligare 
styrker vår åsikt och återprövar studies problemställning, vilken var; hur styr, 
stimulerar samt förädlar ett företag sitt humankapital vid en kartläggning och analys 
med hjälp av Simons styrmodeller? Detta för att bekräfta utfallet och öka det 
vetenskapliga bidraget. 

  
 Då denna och föregående studie fokuserat på det tämligen viktiga humankapitalet, är 

vårt nästa förslag till forskningsområde att studera om modellens kärna kan bytas ut 
mot ytterligare ett nytt område. Detta kan exempelvis vara affärsidé, strukturkapital 
etc.    
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Intervjuer  

Intervju – [Logistikchef] den 13/4 2007 klockan 11.00–12.30 

Intervju – [Logistikservicechef] den 23/4 klockan 09.00–10.45 

Intervju – [Planeringschef] den 23/4 klockan 11.00–12.30 

Intervju – [Personalchef] den 14/5 2007 klockan 11.00–12.00 

Gruppintervju – [Medarbetare] den 18/5 klockan 14.00-15.30 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – Chefsnivå 
 

1. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Du i företaget? 
  
2. Hur definierar Du humankapital? 
 
3. Hur gör ni för att behålla humankapitalet inom företaget? 
 
4. Vilken är företagets strategi? 
________________________________________________________________________ 
 
5. Vilken utbildning har Du? 
 
6. Vilka är Dina tidigare erfarenheter? 
 
7. Vad utifrån de fem följande alternativen, tror Du skapar mest värde för de anställda? 

 Pengar 
 Ledig tid 
 Utbildning & friskvård 
 Styra över eget arbete 
 Delaktighet 
 Annat 
Motivera Dina placeringar. 

 
8. Vad utifrån de fem följande alternativen, värderar företaget högst hos de anställda? 

 Pengar: t.ex. hur mycket den anställda bidrar till företaget 
 Närvaro 
 Utbildning & friskvård: t.ex. viljan till vidareutveckling och stil 
 Självständighet: t.ex. självgående, vara innovativ 
 Delaktighet: t.ex. föreslå förbättringar och förändringar 

 
9. Har företaget några grundläggande värderingar och policy? 
 
10. Hur kommunicerar Du ut värderingar samt företagets mål? 

 
11. Hur viktigt är det att de anställdas värderingar och mål stämmer överense med 

företagets? 
 
12. Anser Du att det finns en öppen dialog inom företaget och en delaktighet i 

beslutsfattandet bland de anställda? 
 
13. Hur styr företaget dess humankapital och hur ökas det? Hur speglar humankapitalet 

resultatet i företaget? 
 ________________________________________________________________________ 
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14. Har företaget några uttalade regler för var som inte är tillåtet, både inom företaget 
exempelvis för rekrytering, beslutsfattande och beteende, samt utåt mot omgivningen 
exempelvis lagar, outtalad affärssed och etik? Hur ser dessa regler ut?  

 
15. Har företaget någon fastställd eller outtalad policy gällande arbetssättet inom 

företaget? 
 
16. Hur säkerställer företaget att de anställda utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt? 
________________________________________________________________________ 
 
17. Använder företaget sig av mätning, exempelvis nyckeltal, för att följa upp de är på väg 

mot de uppsatta målen? Vad mäts och varför mäts just detta? 
 
18. Mäts humankapitalet? I så fall hur? 

 
19. Hur kommuniceras mätresultatet ut till de berörda? 
 
20. Hur används mätresultatet för att styra humankapitalet? 
________________________________________________________________________ 
 
21. Vilka tror Du är de viktigaste strategiska osäkerheterna, framtida hot och möjligheter, 

som kommer att påverka företaget i framtiden? Har företaget den kompetens och 
resurs som behövs för att bemöta dessa? 

 
22. Anser Du att ett interagerande mellan de anställda och kunderna är viktigt för 

företaget? 
 
23. Anser Du att det är viktigt att medarbetarna har förståelse och kunskap om varandras 

arbetsuppgifter? 
 

24. Hur ser företagets formella möten ut? Hur gör företaget för att informella möten skall 
uppstå? Anser Du att detta bidrar till förädling av humankapitalet, dvs. ett mervärde, 
exempelvis genom utbyte av kunskaper och åsikter? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide – medarbetare 
 

1. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Du i företaget? 
  
2. Hur förklarar Du begreppet ”humankapital” och vad innebär det för Dig? 

 
________________________________________________________________________ 
 
3. Vilken utbildning har Du? 
 
4. Vilka är Dina tidigare erfarenheter? 
 
5. Hur värderar Du de fem följande alternativen? Vad skapar värde för Dig? 

 Pengar 
 Ledig tid 
 Utbildning & friskvård 
 Styra över eget arbete 
 Delaktighet 
 Annat 
Motivera den högsta respektive lägsta placeringen. 

 
6. Vad utifrån de fem följande alternativen, tror Du företaget värderar högst hos de 

anställda? 
 Pengar: t.ex. hur mycket den anställda bidrar till företaget 
 Närvaro 
 Utbildning & friskvård: t.ex. viljan till vidareutveckling och stil 
 Självständighet: t.ex. självgående, vara innovativ 
 Delaktighet: t.ex. föreslå förbättringar och förändringar 

 
7. Har företaget några grundläggande värderingar, policy, vad är viktigt i företaget? 
 
8. Hur kommuniceras dessa värderingar och företagets mål ut till Dig? 

 
9. Hur viktigt är det, enligt Dig, att Dina värderingar och mål stämmer överense med 

företagets? 
 
10. Anser Du att det finns en öppen dialog inom företaget där Du som anställd får vara 

delaktig vid beslutsfattande? 
 

11. Hur tycker Du att företaget tar vara på de faktorer som skapar värde för just Dig? 
 

________________________________________________________________________ 
 
12. Har företaget några uttalade regler för var som inte är tillåtet, både inom företaget 

exempelvis för rekrytering, beslutsfattande och beteende, samt utåt mot omgivningen 
exempelvis lagar, outtalad affärssed och etik? Hur ser dessa regler ut?  
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13. Har företaget någon fastställd eller outtalad policy gällande arbetssättet inom 

företaget? 
 
14. Hur vet Du att Du utför Dina arbetsuppgifter på rätt sätt? 
________________________________________________________________________ 
 
15. Om mätning sker, är Du tillfredsställd med denna typ av mätning? Varför, varför 

inte? 
 
16. Vad tror du är anledningen till att företaget mäter humankapitalet? Exempelvis 

motivering, kontrollering osv. 
 

17. Hur kommunicerar företaget mätresultatet ut till Dig? 
 

________________________________________________________________________ 
 
18. Vilka tror Du är de viktigaste strategiska osäkerheterna, framtida hot och möjligheter, 

som kommer att påverka företaget i framtiden? Tror Du att företaget har den 
kompetens och resurs som behövs för att bemöta dessa? 

 
19. Anser Du att det är viktigt att medarbetarna har förståelse och kunskap om varandras 

arbetsuppgifter? 
 

20. Vad ger samspelet och integrerandet mellan de anställda samt mellan de anställda 
och kund, Dig personligen? 

 
21. Hur ser företagets formella möten ut? Anser Du att viktig och nödvändig information 

når ut till Dig på dessa möten? 
 

22. Uppstår informella möten, exempelvis vid fikaraster, luncher m.m.? Anser Du att 
företaget uppmuntrar till sådana?  
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Bilaga 3 
 

 
 
V. 14 
Under veckan genomförs insamling av teori samt framtagning av underlag till intervjuer.  
 
V.15 
Under veckan genomförs insamling av teori samt framtagning av underlag till intervjuer. 
 
V.16 
Under veckan genomförs insamling av teori samt framtagning av underlag till intervjuer fram 
till och med 20/4. 
 
Från och med 18/4 påbörjas intervjuer enligt de tider som bokats i samarbete med Tarkett AB. 
 
V.17 
Under veckan sker de resterande intervjuerna och avslutas 27/4. 
 
V.18 
Sammanställning av empiriskt material samt vidare teoristudier.  
PM 3 skickas in enligt schema onsdagen 2/5 
 
V.19 
Sammanställning av empiriskt material samt vidare teoristudier som avslutas 9/5. 
Måndag 7/5 påbörjas analys och slutsatser på framtaget material. 
 
V.20 
Under veckan genomförs och sammanställs den slutliga analysen och slutsatsen för uppsatsen. 
 
V.21 
Inlämning [1] till handläggare 21/5 eller 22/5 
Inlämning [2] av färdigställt material för opponering 24/5  
 
V.22 
1/6 Slutseminarium 
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