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1. Inledning 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund och en problemdiskussion inom studiens 

ämnesområde. Det leder fram till en problemformulering och ett syfte. Här definieras också 

vilken avgränsning som gjorts samt till vilken målgrupp studien vänder sig. Kapitlet avslutas 

med studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Frågan är om det är möjligt att använda ett ekonomiskt perspektiv på personalen, det vill säga 

om det är möjligt att se personalen som en resurs i ett företag eller en organisation. Enligt NE 

(2014) är en resurs en ”tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid 

bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av ett visst mål”. Tillgång definieras inom 

redovisning som ”något som bedöms medföra ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 

Vanligen värderas en tillgång utifrån utgiften för att anskaffa den”. Inom nationalekonomin 

ses tillgång som en ”benämning på fysiska eller materiella tillgångar, främst i form av 

naturresurser och realkapital, finansiella tillgångar såsom kassa och värdepapper och 

immateriella tillgångar i form av till exempel humankapital” (NE, 2014). NE (2014) 

definierar humankapital som ”människors kunskaper, färdigheter och andra till 

produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom 

investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård”. 

 

Enligt Catasús et al. (2012) går orden “Personalen är vår viktigaste resurs” att finna i många 

årsredovisningar och andra dokument. Det innebär att hänsyn måste tas till att personalen 

både är en resurs som kan anpassas till det behov företaget har samt är en resurs som kan 

påverkas för att uppnå framgång. Enligt dem måste hänsyn till den ekonomiska logiken tas 

även när det handlar om personal. Löfgren (1996) anser att personalekonomi är att hushålla 

med de mänskliga resurserna på rätt sätt. På rätt sätt betyder att nå målet och att skapa 

kvalitet. Kvalitet anser Löfgren vidare är något som krävs för överlevnad för alla 

organisationer oavsett inriktning. 

 

Andersson et al. (2004) anser att det krävs att rätt person är på rätt plats, att personal med rätt 

kompetens anställs och att se till att utveckla denna kompetens för att skapa framgång i ett 

företag. Lester (2014) anser att yrken som har ett självstyrande och där oberoende 

bedömningar görs av den anställde, kräver en kunskapsnivå vid eller över den som 

representeras av en akademisk examen. Företag bör också upprätthålla en miniminivå av 

denna kompetens hos den anställde. Enligt Andersson et al.(2004) är kompetens så mycket 

mer än bara kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Det krävs också motivation, hälsa, 

välbefinnande och energi för att ha möjlighet till att prestera utifrån sin kompetens. Löfgren 

(1996) anser också att dessa kriterier är avgörande för effektiviteten hos de anställda och att 

verksamhetens resultat till stor del beror på personalen. Utan personal försvinner ofta värdet 

av ett företag. Personalen är den avgörande faktorn för organisationens utveckling och 

framgång. Därför bör även organisationen vara betydelsefull för personalens utveckling och 

framgång enligt Löfgren.  

 

Enligt Catasús et al. (2008) har personalens sammansättning, utrustning och beteende stor 

betydelse för hur framgångsrikt ett företag är. Genom medvetna åtgärder som påverkar 

personalen kan en önskvärd effekt bli att det leder till en förbättring av ett företags framgång. 

Till hjälp finns då de personalekonomiska nyckeltalen som ger information om hur ett företag 

kan styras i en önskvärd riktning. 
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Enligt BAS (2010) är det viktigt att ha en förståelse för vad som hänt bakåt i tiden och 

använda sig av dessa erfarenheter. Detta för att ha en möjlighet till att kontrollera eller 

påverka vad som ska hända i företaget i framtiden. För att företaget ska nå sina mål är det 

grundläggande att tolka utvecklingen, använda den information som framkommer i 

ekonomiska analyser och styrningen av företaget. Enligt BAS är definitionen av ekonomisk 

styrning att identifiera, tolka och avsiktligt påverka en verksamhet mot uppsatta ekonomiska 

mål. Genom att identifiera förändringarna som sker i ett företag leder det till nya 

förutsättningar. Dessa förändringar ger en mängd information som ska tolkas och till hjälp 

finns det signalsystem. Enligt BAS kan de ekonomiska nyckeltalen vara ett av företagens 

bästa signalsystem, där nyckeltalen hjälper till att identifiera, beskriva och analysera effekten 

av en förändring vilket leder till att styrningen i företaget kan anpassas efter det behov som 

ses. 

Catasús et al. (2012) hävdar att många företag och organisationer upprättade något som 

kallades personalekonomisk redovisning eller personalekonomiskt bokslut i början av 1990-

talet. Det ledde enligt dem till diskussioner om att till och med lagstifta denna typ av 

redovisning. Någon sådan lagstiftning finns inte med undantag för antalet anställda, 

uppdelning mellan män och kvinnor samt den totala lönesumman. Däremot väljer allt fler 

företag och organisationer att redovisa den frivilliga informationen som finns kring 

personalen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Johanson och Johrén (2007) nämner organisationer ofta att personalen är deras 

viktigaste resurs. Personalkostnaderna är också en av de största, om inte den allra största 

kostnaden i de flesta organisationer. Därför kan det vara av stor vikt att granska vad dessa 

kostnader innebär och varför de uppstår.  

 

Johanson och Johrén (2007) anser att ekonomi är hushållning med begränsade resurser. Idag 

finns ett ekonomiskt tänkande som mest inriktar sig på tillgångar såsom maskiner, inventarier 

och fastigheter. De hävdar att resurser utan ett pris riskerar att betraktas som 

förbrukningsvaror istället för tillgångar. Nilsson och Olve (2013) anser dock att under de 

senaste decennierna har intresset ökat när det gäller redovisning och styrning av personalen 

som resurs. De anser det vara en effekt av den stora ökningen av tjänste- och 

kompetensintensiva företag i USA under efterkrigstiden. Det ledde till att forskare under 

1960-talet föreslog att personalen borde ses som en resurs och ingå i resultat- och 

balansräkning samt kalkyler av olika slag. 

 

Johanson (1999) beskriver att utvecklingen såg lovande ut under 1970-talet när det kommer 

till kostnadsberäkning och redovisning av mänskliga resurser, men att utvecklingen på senare 

tid gått långsamt. Detta beror till stor del på svårigheter med tillämpningen av begreppet. Det 

tas upp att de flesta chefer i andra studier inom ämnet har haft positiva attityder till 

kostnadsberäkning och redovisning av mänskliga resurser, men att integrera detta i 

förvaltningen som styrprocesser anses svårt att uppnå. Efterfrågan på bättre information om 

mänskliga resurser var tydlig under 1990-talet. Detta intresse visades från flera olika håll 

exempelvis personalavdelningar, ekonomiavdelningar, fackföreningar och på senare tid, från 

högsta ledningen. I artikeln tas det upp att den svenska regeringen 1991 ville att 

organisationer med fler än 100 anställda skulle ha en rättslig skyldighet att redovisa 

personalkostnaderna i sin årliga rapport. Förslaget gick dock inte igenom av många olika skäl 

men trots detta var många positiva till idén om att ha bättre information om 

personalkostnaderna, vilket tyder på att efterfrågan på detta är stor. Det behövs en bättre insyn 
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i investeringar i humankapital och att kostnadsberäkning samt redovisning av humankapitalet 

måsta förbättras ytterligare. 

 

Catasús et al. (2008) skriver att i ett optimalt ekonomiskt scenario finns exakt, fullständig och 

användbar information tillgänglig vid beslutsfattande, något som sällan finns i verkligheten. 

För att argumentera för en viss åtgärd är det viktigt att resultatet faktiskt påverkas positivt av 

den, vilket kan vara svårt att bevisa. Då ekonomer lägger stor vikt vid att påvisa att en 

föreslagen åtgärd är den som ger bästa möjliga påverkan på resultatet kommer de 

personalekonomiska nyckeltalen in som ett bra hjälpmedel. Nyckeltalen gör så att den direkta 

resultatpåverkan inte behöver mätas, utan om nyckeltalen påverkas positivt följer resultatet 

efter. Det viktiga är att kommunicera att det finns ett samband mellan det nyckeltalet mäter 

och själva påverkan på resultatet. 

 

Björksiöö et al. (2009) anser att det finns fördelar för företag som satsar på personalen. Det 

gör att styrelsen samt intressenter till företaget bör efterfråga ett synliggörande av 

medarbetarna som finns i företaget. De anser att om personalen ses som en resurs och om 

företaget tar tillvara, utvecklar och stärker engagemanget och kompetensen hos personalen 

leder det till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Använder företaget ett sådant tänkande 

när det gäller medarbetarna kan det nå framgång som är svår att kopiera. Det framgår dock att 

det är svårt att mäta effekten av satsningarna som görs på personalen, men för att öka 

kunskapen bör företag som satsar på personalen kommunicera detta både internt och externt. 

Dock är det svårt att få in detta i redovisningen, men lyckas det kan de personalekonomiska 

nyckeltalen användas till att lyfta fram personalen som företagets främsta resurs. 

 

1.2.1 Problemformulering  

Den ovan förda problemdiskussionen leder fram till en problemformulering med följande fyra 

frågor som önskas besvaras med hjälp av de undersökta företagen och organisationerna: 

 

 Varför används personalekonomin och dess nyckeltal? 

 

 Vilka personalekonomiska nyckeltal anses vara viktiga och varför? 

 

 Finns det några för- respektive nackdelar med personalekonomin och dess nyckeltal? 

 

 Väljer företagen att ta upp personalen i sin redovisning, i så fall varför? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en ökad insikt och kunskap om hur personalekonomi, 

personalekonomiska nyckeltal och personalekonomin i redovisningen kan tolkas samt 

användas i personalintensiva företag.   

 

1.4 Avgränsning 
Med hänsyn till tidsbegränsningen har studien avgränsats till att undersöka fyra 

personalintensiva företag och organisationer. Med personalintensiva avses företag och 

organisationer som har personalen som en av de största kostnadsposterna. Anledningen till att 

de valdes är att det var mest troligt att det är dessa som arbetar mest med personalekonomiska 

frågor. Respondenterna som valts har samtliga funnits på huvudkontoren för att endast 

undersöka det personalekonomiska arbetet ur ett övergripande perspektiv. Studien kommer 

inte heller omfatta hur nyckeltalen räknas ut då detta inte är syftet. 
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1.5 Målgrupp 
Denna studie riktar sig till ekonomer, HR och ledning som intresserar sig för 

personalekonomiska frågor och hur detta kan användas i företag och organisationer. Den är 

även tänkt att vara användbar för studenter som intresserar sig för ämnet och önskar skapa sig 

en djupare förståelse för vad det innebär.  

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning  
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund och en problemdiskussion inom studiens 

ämnesområde. Det leder fram till en problemformulering och ett syfte. Här definieras också 

vilken avgränsning som gjorts samt till vilken målgrupp studien vänder sig. Kapitlet avslutas 

med studiens disposition. 

 

Kapitel 2 - Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet under studiens gång. En presentation om vilken 

ansats och metod som använts och hur teorier samt data samlats in. Operationaliseringen 

som var utgångspunkt till intervjuguiden presenteras samt studiens analysmetod. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet och källkritik. 

 

Kapitel 3 - Referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier inom ämnesområdet som anses vara 

relevant för studien. Först förklaras personalekonomi och vad det innebär, sedan definieras 

de personalekonomiska nyckeltalen och slutligen personalekonomin i redovisningen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Detta kapitel innehåller en presentation av de data som framkommit utifrån de intervjuer som 

genomförts. Inledningsvis görs en presentation av det undersökta företaget och av 

respondenten som har deltagit i studien, därefter följer en redogörelse över respondentens 

svar. Det insamlade datamaterialet som presenteras är utformat utifrån operationaliseringen 

i syfte att strukturera respondenternas svar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av de mest 

relevanta svaren. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade datamaterialet som erhållits under intervjuerna med 

stöd av referensramen. Denna analys ligger sedan till grund för de efterföljande slutsatserna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

Detta avslutande kapitel innehåller de slutsatser som kan dras utifrån den ovan förda 

analysen. Slutsatserna är ämnade att besvara studiens frågeställningar. Det innehåller även 

våra egna reflektioner och avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet under studiens gång. En presentation om vilken 

ansats och metod som använts och hur teorier samt data samlats in. Operationaliseringen 

som var utgångspunkt till intervjuguiden presenteras samt studiens analysmetod. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet och källkritik. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Redan från början fanns en idé till uppsatsen om att studera personalekonomi, då det verkade 

vara ett intressant ämne. För att undersöka hur mycket som skrivits inom detta gjordes en 

sökning på uppsatser.se (2014). Vid sökning med ordet “personalekonomi” framkom 24 

träffar. Efter att ha läst igenom dessa översiktligt började en idé formas om att göra en 

avgränsning mot personalekonomi och dess nyckeltal, då det inte verkade vara något som var 

undersökt tidigare. Sökning på “personalekonomiska nyckeltal” gav endast två träffar och 

ingen av dessa uppsatser hade riktigt den inriktning som var tänkt till denna studie. De två 

tidigare uppsatserna var dessutom skrivna för ett flertal år sedan och ämnet har antagligen 

utvecklats en del sedan dess, varför det ansågs relevant att välja ämnet.  

 

Därefter började lämplig litteratur samlas in och inläsning av ämnet påbörjades. Skrivandet av 

den teoretiska referensramen delades till viss del upp mellan författarna till uppsatsen för att 

effektivisera förloppet. En kontinuerlig diskussion har dock förts genom hela skrivprocessen 

av uppsatsen. När den teoretiska referensramen till stor del var färdig och en grundläggande 

kunskap om ämnet skaffats, skapades operationaliseringen och intervjuguiden. När relevanta 

frågor var framarbetade kontaktades tänkta respondenter. Därefter genomfördes intervjuer 

med utvalda respondenter. Inspiration till uppsatsens struktur har hämtats från tidigare 

uppsatser. 

 

2.2 Metodansats 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två olika ansatser vid forskning, den deduktiva och 

den induktiva. Den deduktiva processen har sin utgångspunkt från teorin. Det är den som styr 

datainsamlingsprocessen. De resultat som framkommer av studien kopplas sedan tillbaka till 

den teori som forskaren utgick ifrån. Processen får då ett inslag av induktion när teorin 

revideras. Den deduktiva processen kan verka vara av ett linjärt slag men efter insamling av 

empirin kan forskarens uppfattning av den tidigare valda teorin ha förändrats. Anledningar till 

det kan vara att ny forskning kan ha framkommit och publicerats under arbetets gång, 

forskaren inser först efter datainsamlingen vilken teori som är relevant eller att empirin inte 

överensstämmer med den ursprungliga idén utifrån teorin. 

 

Den induktiva processen innebär enligt Bryman och Bell (2011) att teorin istället är resultatet 

av forskningsinsatsen och att generaliserbara slutsatser kan dras utifrån de observationer som 

genomförts. Även den induktiva processen innehåller inslag av deduktion då forskaren kan 

behöva samla in ytterligare data för att få fram en hållbar teori. 

 

Denna studie utgår till viss del från en deduktiv ansats då det undersöks om teorierna som 

ligger till grund för studien används av företagen i verkligheten. Kvaliteten på studien anses 

öka om en grundförståelse finns i ämnet utifrån teorin innan empirin genomförs, då det ges 

möjlighet till att ställa mer relevanta frågor. Den induktiva ansatsen används också i studien, 

vilket är det övervägande perspektivet, eftersom de observationer som genomförts har lett till 

att teorin har utvecklats.  
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Bryman och Bell (2011) nämner att ett pendlande mellan teori och empiri ofta uppstår, en så 

kallad iterativ strategi, där en kontinuerlig revidering av teorin utifrån det som framkommer i 

empirin kan bli nödvändig. Det är något som använts under arbetets gång i denna studie, för 

att komma fram till ett resultat och för att öka relevansen samt kopplingen mellan teori och 

empiri. 

 

2.3 Metodval vid datainsamling 

Holme och Solvang (1997) skiljer på två olika metodiska angreppssätt, kvalitativ och 

kvantitativ. De beskriver att den kvalitativa innebär lite formalisering och att den i första hand 

har till syfte att skapa en djupare förståelse. Det centrala är att gå på djupet och beskriva 

helheten av sammanhanget snarare än att dra generella slutsatser av den framkomna 

informationen. Stor vikt läggs på närheten till respondenterna som informationen hämtas från. 

Enligt Holme och Solvang (1997) är den kvantitativa metoden istället mer formaliserad och 

strukturerad. Metoden styr vilka förhållanden och även svar som är tänkbara och av intresse, 

vilket ger forskaren större kontroll över detta. Inom den kvantitativa metoden finns istället ett 

avstånd mellan forskare och respondenter. Vid analys av kvantitativ information ligger 

statistiska mätmetoder till grund. 

 

Bryman och Bell (2011) hävdar att den deduktiva ansatsen hänger samman med en kvantitativ 

metod. Trots det har en kvalitativ metod valts i denna studie, då syftet är att skapa en 

förståelse genom att gå på djupet inom det valda ämnet. För att skapa denna förståelse är 

närhet till respondenterna nödvändig. Den kvantitativa metoden anses inte relevant i studien, 

då respondenternas svar inte önskas styras samt att statistisk information inte skulle tillföra 

något för att uppfylla syftet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är den vanligaste formen av datainsamling intervjuer vid 

användande av den kvalitativa metoden. Intervjuerna kan genomföras antingen som 

ostrukturerade eller semistrukturerade och bygger på en flexibilitet. Den ostrukturerade 

intervjun innebär att intervjuaren endast har ett antal teman att utgå ifrån. Intervjun kan liknas 

med ett vanligt samtal.  Den semistrukturerade bygger på att intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide med ett antal i förväg utvalda öppna frågor. Ordningsföljden mellan frågorna 

har dock ingen större betydelse och möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån respondentens 

svar finns.  

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts. Valet av semistrukturerade 

intervjuer bygger på att mer liknande information från samtliga respondenter kan samlas in. 

Med hjälp av användandet av en intervjuguide minskar också risken att missa viktiga frågor 

och på så sätt utebliven information. Under intervjuerna har även spontana kontrollfrågor 

ställts för att säkerställa respondentens tidigare svar. 

 

2.4 Litteraturinsamling 
För att finna lämplig litteratur, sekundärdata, till uppsatsen användes Mälardalens högskolas 

bibliotek i Västerås och Eskilstuna. Lärare med kunskap inom ämnet på Mälardalens högskola 

söktes även upp och som gav förslag på bra och trovärdig litteratur. Efter att ämnet till denna 

studie valts till personalekonomi och dess nyckeltal samt personalen i redovisningen, 

påbörjades en sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar. Därefter gjordes en 

genomläsning av den litteratur som hittats för att välja ut den som ansågs vara mest relevant. 

Till metodkapitlet användes olika böcker inom forskningsmetodik.  
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2.5 Datainsamling 
För att samla in primärdata till uppsatsen genomfördes intervjuer med fyra olika 

verksamheter, där ett av företagen önskar vara anonymt. Det kommer endast benämnas som 

IT-företaget. Anledningen till att de önskar vara anonyma är för att de då ansåg ha möjlighet 

att lämna ut mer information till studien. För att skaffa en gemensam uppfattning och för att 

skapa givande diskussioner sinsemellan var båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden med de formulerade frågorna skickades till respondenterna i förväg. Detta för 

att ge de en möjlighet att förbereda sig. Varje intervju spelades in för att underlätta skrivandet 

av empirin och få den så korrekt som möjligt. Dessa inspelningar har sedan överförts till dator 

för transkribering. En möjlighet att ställa kompletterande frågor i efterhand fanns också hos 

varje respondent. Detta för att ha en möjlighet att återkomma om något ansågs glömt, om det 

behövde ställas kontrollfrågor så inte något missuppfattats, eller om det dykt upp något under 

senare genomförda intervjuer som önskas fråga även tidigare respondenter.  

 

Den första intervjun genomfördes den 1 december 2014 klockan 11.00 på PostNords 

huvudkontor i Solna och den pågick i cirka 40 minuter. Den andra intervjun ägde rum samma 

dag klockan 15.00 på IT-företagets huvudkontor i centrala Stockholm och den pågick i 

ungefär en timme. Den tredje intervjun ägde rum på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg 

den 9 december 2014 klockan 10.00 och pågick i cirka 50 minuter. Den sista intervjun 

genomfördes den 16 december 2014 klockan 9.00 på Stadshuset i Eskilstuna. Den pågick i 

ungefär 40 minuter.  

 

Samtliga respondenter har varit väl förberedda då de både har läst igenom våra frågor i förväg 

och delat ut extra material under intervjuerna för att öka vår förståelse. De har även satt av 

gott om tid för våra intervjuer samt varit engagerade och intresserade under intervjuerna. 

 

2.5.1 Urval av respondenter 

Som nämndes i avgränsningen har personalintensiva företag och organisationer valts. 

Respondenter i närområdet valdes även, då personliga, semistrukturerade intervjuer var den 

mest lämpade metoden till att uppfylla uppsatsens syfte. Bryman och Bell (2011) anser att ett 

icke-sannolikhetsurval innebär att respondenter inte valts ut slumpmässigt utan vissa 

respondenter har större chans att väljas ut än andra. Målstyrt urval och bekvämlighetsurval är 

två olika varianter av icke-sannolikhetsurval. Målstyrt innebär att respondenter väljs ut på ett 

strategiskt sätt för att urvalet ska vara väsentligt utifrån forskningsfrågorna. 

Bekvämlighetsurval innebär istället att respondenterna väljs för att de är lättillgängliga för 

forskaren. Ett målstyrt urval av respondenter har gjorts till denna studie då personer från 

ledningen som har lång arbetslivserfarenhet valdes. Detta urval möjliggjordes med hjälp av 

kontakter.  

 

2.6 Operationalisering 
Operationalisering är en process som främst bygger på att en kvantitativ metod valts. Syftet 

med denna process är att skapa en bild över tillvägagångssättet för att få svar på det som är av 

intresse för studien. Trots att denna studie bygger på en kvalitativ metod har ändå en 

operationalisering utifrån teorin gjorts, för att lättare strukturera upp intervjuguiden i olika 

delområden. På så sätt underlättas arbetet för att skapa en röd tråd från teori till empiri. De 

delområden som valdes var personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och 

personalekonomin i redovisningen. Alla delområden har en central roll för att uppfylla syftet 

med uppsatsen. Vid intervjuerna fanns det även med en inledande punkt som namngetts till 

allmänt, där en bild av de intervjuade gavs. Vid slutet av intervjufrågorna fanns punkten 
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övrigt med, där de intervjuade fick komma med sina synpunkter. För fullständig intervjuguide 

se bilaga 1. 

 

Fråga Teorikoppling Motivering till ställda frågor 

1-2 Allmänt om respondenterna och 

företagen/organisationerna 

För att få en uppfattning om den intervjuades 

bakgrund och kunskapsnivå.  En uppfattning om 

företagets struktur och storlek skapas också. 

3-7 Personalekonomi För att få information om företagens 

personalekonomiska arbete och varför det 

används. 

8-11 Personalekonomiska nyckeltal För att få en uppfattning om nyckeltal används, 

vilka i så fall och hur de följs upp samt 

respondenternas upplevelse att arbeta med detta. 

12-13 Personalekonomin i 

redovisningen 

För att undersöka i vilken utsträckning 

företagen väljer att redovisa personalekonomin 

internt och/eller externt och anledningen till det. 

14 Övrigt Om några övriga synpunkter finns 

Tabell 1. Operationalisering 

 

2.7 Analysmetod 

Då en iterativ process har använts till denna studie har den teoretiska referensramen bearbetats 

för att innehålla det som är relevant för analysen. Analyskapitlet har sin grund i den 

sammanfattning som gjorts i slutet av empirikapitlet med de mest relevanta svaren för att 

uppfylla studiens syfte. Även detta kapitel innehåller de tre huvudrubrikerna som är 

genomgående i hela studien nämligen personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och 

personalekonomin i redovisningen. Detta för att få en tydlig struktur på analysen och för att 

underlätta att få med samtliga delar som studien syftat till att undersöka. Även i slutet av 

analysen finns en sammanfattning med de faktorer som framkommit ha spelat störst roll för 

användandet av personalekonomin, dess nyckeltal och redovisning av det. 

 

2.8 Studiens trovärdighet  
Bryman och Bell (2011) hävdar att begreppen reabilitet och validitet som betyder 

tillförlitlighet och giltighet passar bättre till en kvantitativ metod. När det gäller en kvalitativ 

metod rekommenderar de istället kriteriet trovärdighet som Lincoln och Guba (1985, 1994) 

beskriver. Det består enligt dem av fyra delkriterier nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet: ligger enligt Lincoln och Guba (1985, 1994) i hur väl andra accepterar 

forskarens resultat. Uppfattning om vad som är verklighet kan skilja mellan forskaren och 

respondenten. Därför är det av stor vikt att en återkoppling med respondenterna genomförs. 

Detta kallar också Bryman och Bell (2011) för respondentvalidering.  

 

För att få en högre acceptans av studiens resultat har tillförlitliga och relevanta respondenter 

med lång erfarenhet och hög kompetens valts. För att öka tillförlitligheten mejlades varje 
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enskild del av empirin till den berörda respondenten. Detta för att den skulle ha möjlighet till 

att lämna synpunkter, rätta till om något missuppfattats eller tillägga något i efterhand. 

 

Överförbarhet: innebär enligt Lincoln och Guba (1985, 1994) att studiens fyllighet är 

avgörande för hur väl resultatet går att överföra till andra typer av miljöer. Detta är dock svårt 

då fokus ligger på det unika i kvalitativa studier.  

 

Studiens innehåll är möjligt att överföra till andra typer av miljöer eftersom studien har som 

syfte att undersöka hur personalekonomin och dess nyckeltal används i olika företag och 

organisationer. Författarna anser att personalen är viktig för alla företag och organisationer 

oavsett inriktning. Den kan dock te sig mindre relevant för de som är mindre 

personalintensiva och som har låga personalkostnader. 

 

Pålitlighet: Lincoln och Guba (1985, 1994) anser att det krävs en fullständig dokumentation 

av processen som ska finnas tillgänglig för att skapa trovärdighet. Utomstående som är insatta 

i ämnet bör granska processen under arbetets gång. Detta används sällan då ett problem är att 

det är för krävande för de som ska granska studien. Det beror på att kvalitativa studier 

innehåller stora mängder data.  

 

Pålitligheten har ökats genom att studien kontinuerligt lämnats till närstående för granskning, 

både av innehåll och språk. Hänsyn har tagits till den stora datamängden genom att studien 

har lämnats i mindre delar för granskning. Även de handledningar och seminarier som 

genomförts har hjälpt till att öka pålitligheten. 

 

Bekräftelse: Lincoln och Guba (1985, 1994) hävdar att det är svårt att vara objektiv och därför 

bör det framgå att forskaren försökt i största möjliga mån att undvika att lägga personliga 

värderingar i studien. Det är ytterligare en anledning till att granskandet av studien är av stor 

vikt för att styrka studiens resultat. 

 

För att öka objektiviteten har till en början en noggrann inläsning på ämnet genomförts. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor valdes också för att undvika att styra 

respondenternas svar. Även här har en granskning med hjälp av närstående, handledare och 

opponenter gjorts för att styrka studiens resultat. 

 

2.9 Källkritik 
Vid användande av sekundärdata har ett kritiskt förhållningssätt eftersträvats. Detta genom att 

använda etablerade författare inom området och det har säkerställts genom rådfrågande av 

lärare med kunskap inom ämnet. I möjligaste mån har den senaste versionen av sekundärdata 

använts men viss data är av det äldre slaget. De internetkällor som använts anses vara 

trovärdiga och tillförlitliga då riksdagens och nationalencyklopedins samt de undersökta 

företagens egna hemsidor använts. 

Det bör även finnas ett kritiskt förhållningssätt till källorna till det primärdata som använts till 

denna studie. Som nämnts tidigare har ett målstyrt urval gjorts och därför anses 

respondenterna vara relevanta och pålitliga. Till viss del har även det extramaterialet som 

delades ut under intervjuerna och företagens hemsidor använts för att kontrollera den fakta 

som har uppgetts. 
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3. Referensram 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier inom ämnesområdet som anses vara 

relevant för studien. Först förklaras personalekonomi och vad det innebär, sedan definieras 

de personalekonomiska nyckeltalen och slutligen personalekonomin i redovisningen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Personalekonomi 
Catasús et al. (2012) anser att personalekonomi är läran om hur företag ska använda sig av sin 

viktigaste resurs, personalen, på ett effektivt sätt. 

 

Enligt Löfgren (1996) syftar personalekonomi till att lyfta fram och precisera de kostnader 

som ofta gömmer sig under en och samma rubrik, nämligen personalkostnader. Ofta kan det 

finnas stora dolda kostnader och genom att lyfta fram dessa tydliggörs vad 

personalekonomiska satsningar får kosta för att undvika dolda kostnader. Det syftar enligt 

Löfgren även till att se värdet i personalen och att satsningar på dem ska ses som investeringar 

och inte bara som kostnader. Personalekonomi ska enligt Löfgren (1996) och Pickett (2000) 

underlätta för att ta bra personalstrategiska beslut. Löfgren (1996) anser att på så sätt 

möjliggörs bästa möjliga hushållning av den mest dyrbara resursen, personalen. Pickett (2000) 

anser att ett företag kan nå framgång genom att utnyttja den kompetens och erfarenheter som 

medarbetarna besitter. Företaget bör också försöka skapa en miljö där medarbetare känner sig 

motiverade till att lyckas och växa för att nå framgång. Även om beräkningar och kalkyler 

inte är exakta skapas en bättre vägledning för dessa beslut än utan dem enligt Löfgren (1996). 

Beräkningarna är i grunden till för att lära och ändra attityder och tankesätt kring personalen 

men också för att förtydliga kopplingen mellan personalen som resurs och ekonomi. Löfgren 

anser att målet för samtliga organisationer är att skapa kvalitet och personalekonomin kan ses 

som ett verktyg för att kontrollera denna måluppfyllelse. 

 

Huebner et al. (2008) anser att kommunikationen i företaget bör vara effektiv. Detta för att 

rätt beslut ska fattas men också för att besluten ska kunna genomföras. För att detta ska 

uppnås krävs det att det finns en ägare till beslutet, att det finns en process i genomförandet 

och att det finns ett alternativt sätt till att genomföra beslutet. 

 

Catasús et al. (2012) anser att de negativa konsekvenser som uppstår, bland annat att 

personalåtgärder kostar både pengar och arbetstid, vägs upp av fördelarna om dessa åtgärder 

betraktas som en investering på längre sikt. Enligt Dellve et al. (2014) kan chefer satsa på 

medarbetarnas hälsa både genom att erbjuda olika hälsospecifika program, aktiviteter och 

åtgärder samt bidra till en väl fungerande arbetsplats i allmänhet. Detta skulle vara till fördel 

för produktivitet, välbefinnande och hälsa. Karaktären av hälsospecifika åtgärder kan variera 

från enskilt riktade insatser till stöd i företaget med bland annat utbildning för cheferna i detta. 

 

3.1.1 Problem med personalekonomi 

Enligt Johanson och Johrén (2007) finns det två problem när det gäller förståelsen av 

omfattningen av den ekonomiska effekten som bristande personalekonomi innebär. Det ena är 

problemet med så kallade “osynliga” pengar. Vad till exempel en intrig mellan två personer 

på en avdelning egentligen kostar för företaget kan vara svårt att definiera. Den kostnaden går 

inte att läsa av på något konto utan finns utspritt på flera olika konton. Det kan vara svårt att 

avläsa vad på de kontona som är en följd av denna intrig. En intrig kan leda till frånvaro, 

minskad motivation, personal som säger upp sig, klagomål och försämrat rykte för företaget. 

Det leder till kostnader för att täcka upp med personal, övertid och rekrytering av ny personal. 

Framför allt leder det till minskade intäkter eller försämrad kvalitet i verksamheten.  
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Det andra problemet som Johanson och Johrén (2007) tar upp är om det ses i ett kort- 

respektive långsiktigt perspektiv. Satsningar på personalen ses ofta som en kortsiktig kostnad 

och kan riskera att prioriteras bort i sämre tider, även om dessa investeringar kan ge stora 

positiva effekter på lång sikt. Även Batra (1996) anser att detta kan vara ett problem genom 

att hävda att en avsaknad av värdering av personalen kan leda till att ledningen inte inser de 

negativa effekterna av vissa aktiviteter som syftar till att förbättra resultatet på kort sikt. 

Sådana aktiviteter kan resultera i minskat värde av personalen på grund av en nedgång i 

produktiviteten, hög personalomsättning och låg moral. 

 

3.2 Personalekonomiska nyckeltal 
BAS (2010) hävdar att företag har ekonomiska mål som de vill uppnå. Ägarna vill ha 

avkastning på sitt satsade kapital och ledningen ska förvalta detta på bästa vis. Kapital måste 

också genereras så att nya investeringar kan göras samt att de anställda får ersättning. BAS 

(2010) samt Herschel och Jones (2005) anser för att uppnå detta på bästa sätt krävs det 

förståelse, kunskap om verksamheten och de ekonomiska verktygen. Att styra ett företag 

innebär kontroll eller påverkan av vad som ska hända. För att förstå det måste det finnas 

kunskap om vad som hänt bakåt i tiden och använda sig av den erfarenheten. Det är viktigt att 

ha i åtanke att det som styrs ständigt är i förändring. Ingenting är fast utan allt är flytande i 

och utanför ett företag. Enligt BAS krävs det effektiva och tydliga signalsystem för att 

upptäcka dessa förändringar. De hjälper företaget att tidigt upptäcka dessa förändringar och de 

kan snabbt reagera på dem. Ekonomiska nyckeltal är ett av företagets bästa signalsystem och 

de hjälper företaget identifiera, beskriva och analysera effekten av en förändring. 

 

Enligt BAS (2010) finns det två kategorier av nyckeltal, grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal. 

Grundnyckeltalen ska passa alla företag oavsett storlek, verksamhet eller bransch. De räknas 

fram direkt utifrån företagets externa årsredovisning. Tilläggsnyckeltalen är mer anpassade 

efter olika företag och situationer. Det finns också nyckeltal som är mer specifika och kräver 

mer intern information för att räknas fram. 

 

3.2.1 Syften med nyckeltal 

Enligt Catasús et al. (2008) finns det olika funktioner eller syften med att använda sig av 

nyckeltal i olika situationer. Enligt dem finns det i huvudsak fyra olika syften för nyckeltal: 

Lärande: Syftet är att nyckeltalen ska lära oss hur saker och ting hänger ihop, att se samband 

mellan olika nyckeltal. Det krävs att ett samband kan ses mellan olika nyckeltal för att en 

diagnos ska kunna ställas på ett fenomen inom organisationen. Det är först då det kan börja 

talas om lärande nyckeltal och det finns en möjlighet till att styra företaget mot framgång. 

Kontrollerande: Syftet är att nyckeltalen ska varna om något över- eller understiger en viss 

gräns som förutbestämts i företaget. Nyckeltalen ska då bidra till en reaktion för att åtgärder 

måste vidtas. Det som är intressant är när nyckeltalet varnar, men för att nyckeltalet ska ha 

förmågan till att varna måste det finnas ett lärande om tidigare händelser. 

Belöning: Syftet med dessa nyckeltal är att de kan ligga till grund för belöningar. Belöningar 

kan användas som en morot för att de anställda ska arbeta hårdare och i en gemensam riktning 

mot att skapa ett större värde. Nyckeltalens utformning beror på att det finns olika syften till 

belöningar och att de kan knytas till olika tidpunkter i företaget. 

Mobiliserande: Det är viktigt att försöka få hela företaget intresserat av det som tycks viktigt 

för tillfället och kan leda till framgång. Syftet med de mobiliserande nyckeltalen är att de ska 

skapa gemensam fokusering och engagemang inom företaget, så att resurser för att uppnå 

detta kan frigöras. 
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Utöver detta anser Catasús och Gröjer (2006) att de personalekonomiska nyckeltalen kan 

produceras, överföras och mottas på olika sätt i förhållande till deras tekniska och 

programmerande förmåga.  

 

3.2.2 Grundläggande nyckeltal 

Enligt Johanson och Johrén (1996) tar nästan inga företag upp personalen som en tillgång i 

sina balansräkningar, men den ses som en viktig resurs i företagen. Därför blir nyckeltalen 

som kan tas fram för personalbeskrivning en viktig ögonblicksbild över hur det ser ut i 

företaget. Utgångspunkten är antalet anställda, åldersstruktur och utbildningsnivå. Antalet 

anställda finns ofta med i andra nyckeltal, det är därför av vikt att en enhetlig definition finns. 

Det kan till exempel vara antal anställda personer, antal tillsvidareanställda och antal 

heltidstjänster. Det kan finnas olika krav på hur företag vill ha sin åldersstruktur, de kanske 

vill ha en ung, en rutinerad eller en erfaren. Hur företaget än önskar att åldersstrukturen ska se 

ut behövs nyckeltal som beskriver hur det ser ut idag och i framtiden, om företaget inte kan 

påverka utvecklingen av strukturen själva. Utbildningsnivån kan beskriva kvaliteteten på 

företagets personal. Utbildningen är normalt gjord utanför företaget och den anställde har 

skaffat den på egen hand. Det kan exempelvis handla om en gymnasial eller 

högskoleutbildning. Antalet anställda, åldersstruktur och utbildningsnivå kan vara svåra att 

påverka på kort sikt men är viktiga nyckeltal för företagen på lång sikt. Det finns andra 

viktiga nyckeltal som beskriver personalen, exempelvis jämställdhet. De vara lätta att mäta, 

annars finns det en risk till att arbetet med att uppnå målen blir sämre. Företaget kan 

exempelvis välja att använda sig av nyckeltal som visar andelen kvinnor totalt eller andelen 

kvinnliga chefer i företaget. Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 5 kapitlet 18 § 

(Riksdagen, 2014) ska uppgift lämnas om medelantalet anställda under räkenskapsåret samt 

fördelningen mellan män och kvinnor i noter i årsredovisningen. 

 

Andra viktiga nyckeltal enligt Johanson och Johrén (1996) rör rekrytering och avveckling. De 

beskriver att när en person slutar på ett företag behöver företaget oftast ersätta denna person 

med en annan. Detta kallas ersättningsrekrytering. En ny tjänst kan bildas inom företaget och 

då behöver företaget tillsätta en person, vilket kallas nyrekrytering. Det finns ett tredje 

alternativ som kan inträffa i samband med att en person slutar. I detta fall finner inte företaget 

något behov av att ersätta personen och då handlar det om avveckling av en tjänst. Det är 

viktigt att ha bra nyckeltal som beskriver företagets personalomsättning. Enligt Johanson och 

Johrén är det av stor vikt för företaget att de har rätt personal för att nå framgång. 

 

Enligt Johanson och Johrén (1996) syns det tydligt på balansräkningen vilka investeringar 

som företaget har gjort när det handlar om maskiner och annan utrustning. När det kommer 

till investeringar i personalen som ofta handlar om utbildning och personalutveckling tas detta 

upp som en kostnad i resultaträkningen. Om företaget väljer att öka på utbildningen av 

personalen finns det ett antal nyckeltal som är bra att använda sig av. Företaget får ett ökat 

behov av att se om dessa investeringar är lönsamma. 

 

Johanson och Johrén (1996) nämner även nyckeltal för arbetsmiljö, rehabilitering och 

hälsovård. De hävdar att kostnader för sjuklön och hälsovård är lätta att få fram från 

redovisningen. När företaget tar fram kostnaden för sjuklön räknar de med den normala lönen 

som den anställde har samt semester och arbetsgivaravgifter som betalas ut i samband med 

frånvaron. I de fall då företaget behöver ta in en ersättare är det svårare att få fram kostnaden 

för detta. Det är dock viktigt att ta fram dessa kostnader då de ofta är stora. En anledning till 

att det är svårt att få fram kostnaden är att det inte går att utläsa direkt från ett 

informationssystem. Företaget kan göra investeringar i arbetsmiljön som förbättrar situationen 
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på arbetsplatsen vilket leder till att olycksfallen och sjukskrivningarna minskar. Det kan 

antingen vara investeringar som handlar om att förbättra belysningen eller hanteringen av 

farliga ämnen, eller investeringar som handlar om omväxling i arbetet, motivation och 

personlig utveckling. 

 

3.2.3 Problem med nyckeltal 

Enligt Catasús et al. (2008) är användandet av nyckeltal inte alltid bra när det kommer till 

styrning av företag. Det finns tre principiella problem med nyckeltal: 

Delar kontra helhet: Nyckeltalet är en förenkling av verkligheten och det som dominerar är 

genomsnittet. En lösning på detta skulle vara att arbeta med flera nyckeltal som beskriver 

flera aspekter. En annan lösning är att genomsnittet kan kompletteras med hur måtten är 

fördelade. Då riskeras dock att intresset tappas hos dem som ska utläsa informationen på 

grund av att det blir för komplicerat. 

Informationsöverskott: Det innebär att nyckeltalen är för omfattande ur individens synvinkel, 

vilket leder till att det blir svårt att fatta beslut. 

Fixering: Uträknandet av ett nyckeltal har förändrats, vilket leder till att individen får svårt att 

ta hänsyn till detta vid sin bedömning av nyckeltalet. En lösning på problemet är att använda 

sig av både det föregående och det nya nyckeltalet under en tid. 

 

3.3 Personalekonomin i redovisningen 
Löfgren (1996) anser att redovisningen är en verksamhets backspegel, där en tillbakablick på 

hur det gått med de intentioner, mål och visioner som fanns kan göras. En analys av om det 

blev som det var tänkt kan göras med hjälp av redovisningen. När det gäller 

personalekonomisk redovisning ska den innehålla det som kan vara av intresse för 

verksamheten och kan bestå dels av verbala beskrivningar, dels av beräkningar av kapital- och 

tidsåtgång. Löfgren hävdar att många organisationer väljer att sätta rubriker såsom 

personalberättelse, personaluppgifter/statistik, kostnadsredovisning och nyckeltal i sina 

personalredovisningar. Personalberättelsen innehåller kvalitativa analyser som med ord 

beskriver vad som gjorts inom personalområdet, vilka mål som finns och hur uppföljning 

sker. Denna beskrivning underlättar att få en helhetssyn på verksamheten och för att skapa 

lärorika diskussioner. Personalsammansättning, kompetens och jämställdhet är sådant som 

kan beskrivas här under. Personaluppgifter/statistik är inriktat på siffror och beskriver till 

exempel antal anställda och antal frånvarotimmar. Kostnadsredovisning innehåller både 

direkta och så kallade osynliga kostnader. De direkta finns i den ekonomiska redovisningen 

medan de osynliga handlar om den tid som använts. Det är viktigt att synliggöra de osynliga 

kostnaderna då fel använd tid leder till en förlust i effektivitet. Exempel på innehåll i 

kostnadsredovisningen är rekrytering, personalutveckling och arbetsmiljö. Även de ovan 

nämnda nyckeltalen bör finnas med i den personalekonomiska redovisningen.  

 

Catasús et al. (2008) hävdar att det finns tre olika ambitionstyper när det kommer till hur 

företag vill kommunicera de personalekonomiska nyckeltalen i den externa redovisningen. 

Den första ambitionstypen är att synliggöra och handlar om att företaget har som ambition att 

visa en öppenhet för omvärlden där de inte vill undanhålla information. Nyckeltalen bidrar då 

till att synliggöra olika aspekter av verksamheten. Den andra ambitionstypen är att beskriva 

samband och bygger på att företaget vill visa de externa intressenterna hur nyckeltalen 

relateras med varandra för att skapa ett värde. Den sista ambitionstypen är att dramatisera och 

genom detta skapa ett intresse hos mottagaren. Om jämförelser över tiden eller med andra 

aktörer inom samma bransch kan göras anser Catasús et al. att dramatik skapas. Det behöver 

inte vara stora förändringar i nyckeltalen utan ibland räcker det med att de är oförändrade för 

att det ska uppfattas dramatiskt. 
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Enligt Catasús et al. (2008) redovisas nyckeltalens utseende inte endast på grund av 

ambitionen, utan också till vem som avses läsa den. Ofta hänger den externa redovisningen 

ihop med den interna styrningen då personalen ofta läser den. Syftet med redovisningen är i 

detta fall utifrån ledningens perspektiv som handlar om ledningsfrågor vilka förmedlas till de 

anställda. Ett annat perspektiv är där nyckeltalens uppgift är att förmedla information till 

ägare och andra potentiella finansiärer. Dessa intressenter har ett intresse i hur verksamheten 

förvaltar deras resurser och det handlar då om ett kapitalmarknadsperspektiv. Ett tredje 

perspektiv är personalmarknadsperspektivet, där ska nyckeltalen försöka förmedla 

information om att arbetsplatsen är attraktiv med utvecklingsmöjligheter. Ett sista perspektiv 

är samhällsperspektivet och bygger på att nyckeltalen ska visa att verksamheten har en 

hållbarhet och långsiktighet.  

 

Brännström et al. (2009) anser att modeller för styrning av företagens rapportering av 

immateriella tillgångar, såsom personalen, i årsredovisningen behöver vidareutvecklas. Batra 

(1996) hävdar att det krävs ett komplett system för redovisning och att det även är 

sammankopplat med HR för att värdera personalen och tillämpa redovisning av den. Detta för 

att fastställa huruvida utförandet av cheferna har varit rättvisande i de övergripande intressen 

de tjänar i organisationen. Redovisning av personalen kan bidra till att ta reda på effektiviteten 

i varje segment och möjliggöra en bedömning av hur olika chefer presterar. 

 

3.4 Sammanfattning av teorin 
Detta kapitel inleddes med en övergripande inblick i vad personalekonomi innebär. Det är 

enligt Löfgren (1996) viktigt för företagen att skapa sig en förståelse i att stora kostnader ofta 

gömmer sig bakom personalkostnaderna och vikten av att se värdet av personalen. Det tas 

vidare upp svårigheter med personalekonomin, där Johanson och Johrén (2007) anser att det 

kan finnas “osynliga” pengar samt att företagen kan ha ett långt respektive kort perspektiv när 

de ser på personalen.  

 

Därefter följde en beskrivning av vad nyckeltal är, att nyckeltalen enligt BAS (2010) är ett av 

företagets bästa signalsystem och kan hjälpa till att identifiera, beskriva och analysera 

effekten av en förändring. Vidare följde en redogörelse över att det finns två kategorier av 

nyckeltal, grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal enligt BAS (2010). Grundnyckeltalen ska 

passa alla företag oavsett storlek, verksamhet eller bransch och tilläggsnyckeltalen är mer 

anpassade efter olika företag och situationer. Sedan följer en beskrivning om de fyra syftena 

till användandet av personalekonomiska nyckeltal enligt Catasús et al. (2008), att de ska vara 

lärande, kontrollerande, belönande samt mobiliserande. Vidare följde några exempel där de 

personalekonomiska nyckeltalen kan vara användbara i ett företag enligt Johanson och Johrén 

(1996). Det som togs upp var personalbeskrivning, rekrytering och avveckling, utbildning och 

personalutveckling samt arbetsmiljö, rehabilitering och hälsovård. Avslutningsvis om de 

personalekonomiska nyckeltalen togs det upp vilka problem det kan finnas med dem. Det kan 

exempelvis vara att nyckeltalet är en förenkling av verkligheten, att de är för omfattande eller 

att uträknandet har förändrats enligt Catasús et al. (2008).  

 

Kapitlet avslutades med hur personalekonomin kan redovisas. Den personalekonomiska 

redovisningen ska innehålla det som kan vara av intresse för verksamheten och kan bestå dels 

av verbala beskrivningar, dels av beräkningar av kapital- och tidsåtgång enligt Löfgren 

(1996). Avslutningsvis tas det upp att företagen kan ha olika ambitioner med redovisningen 

av nyckeltal i sin redovisning samt till vem de vänder sin redovisning till enligt Catasús et al. 

(2008)
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4. Empiri 
Detta kapitel innehåller en presentation av de data som framkommit utifrån de intervjuer som 

genomförts. Inledningsvis görs en presentation av det undersökta företaget och av 

respondenten som har deltagit i studien, därefter följer en redogörelse över respondentens 

svar. Det insamlade datamaterialet som presenteras är utformat utifrån operationaliseringen 

i syfte att strukturera respondenternas svar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av de mest 

relevanta svaren. 

 

4.1 PostNord AB 
Bildades 2009 genom sammanslagning av Posten AB och PostDanmark A/S. PostNord ägs 

till 60 % av den svenska staten och till 40 % av den danska, koncernkontoret finns i Solna. År 

2013 omsatte företaget 39,5 miljarder kronor och de hade 39 000 medarbetare. Under samma 

år levererade företaget 5,9 miljarder brev och försändelser, 110 miljoner paket och 2,5 

miljarder kilo gods till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag. (PostNord, 

2014) I och med att brev och paket skickas över hela jordklotet finns PostNord över hela 

världen med kontor i flertalet länder. PostNords största kunder är företag som skickar brev 

och paket till sina kunder. Periodvis, exempelvis kring jul, när det skickas mer brev och paket 

är det betydligt fler anställda inom företaget. PostNord är uppbyggt genom en 

matrisorganisation som består av tre landenheter, nämligen Sverige, Danmark och 

Norge/Finland. (Björkbom, 2014) 

 

Vår respondent på PostNord är Angelica Björkbom. Hon är i grunden lärare och arbetade 

senare som rektor ett antal år. Därefter arbetade hon med utvecklingsaktiviteter och projekt 

inom både kommun och olika företag innan hon började på Posten AB 2004. Till en början 

arbetade hon med hälsa och arbetsmiljö, men sedan sammanslagningen och PostNords 

bildande 2009 ansvarar hon för den nordiska enheten och är idag chef för HR-strategi på 

koncernnivå. HR står för Human Resources, med andra ord personal. 

 

4.1.1 Personalekonomi 

PostNord är enligt Björkbom ett väldigt personalintensivt företag. Därför krävs det att 

personalen presterar genom hög kvalitet och att det finns goda förutsättningar till att göra det. 

Det innebär också att personalen är en stor kostnad för företaget och det gäller därför att 

använda sig av kostnaderna på bästa sätt. Utan personalen kan vi inte göra vårt jobb, säger 

Björkbom. Då det skickas allt färre brev per år leder det till att antalet medarbetare minskas, 

både genom naturliga avgångar och genom avslutande av anställningar. Björkbom berättar att 

PostNord därför arbetar mycket med omställning för att avveckla personalen på ett schysst 

sätt men med så låga kostnader som möjligt. På grund av detta är det viktigt att cheferna är 

medvetna om de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut när det kommer till avveckling.  

 

PostNord använder sig enligt Björkbom av olika måltal, som både är ekonomiska tal och 

andra mer kvalitativa tal. De genomför bland annat medarbetarundersökningar, som 

kontinuerligt följs upp, och dessa undersökningar ger både ett medarbetarindex och ett 

ledarskapsindex. Dessa index leder sedan till handlingsplaner som cheferna arbetar utifrån för 

att höja sina index. Exempel på de ekonomiska talen är bland annat sjukfrånvaron i procent 

men även vilka kostnader som sjukfrånvaron innebär. Detta för att få uppfattningen om vad 

det egentligen kostar om den inte hålls nere. Antal heltidsanställda är ett annat ekonomiskt tal 

som de arbetar mycket med och det är något som följs upp både månadsvis och kvartalsvis.  

 

Björkbom berättar att PostNord länge arbetat med ett personalekonomiskt tänk och använt sig 

av personalekonomiska nyckeltal under många år. Detta arbete är något som hela tiden 
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förändras och utvecklas utifrån de risker som finns för tillfället. Därför är analys av dessa 

risker något som de arbetar mycket med. Enligt Björkbom är målet med det 

personalekonomiska arbetet att få ut det mesta möjliga av de kostnader som finns gällande 

personalen. De vill med det uppnå en medvetenhet hos cheferna om kostnaderna och 

förhoppningsvis leder det till att de fattar mer genomtänkta beslut för att på så sätt inte slarva 

bort kostnaderna. Hon säger att de även vill skapa en medvetenhet om att ett beslut av att 

genomföra en viss aktivitet kan leda till konsekvenser på ett annat håll, eftersom en annan 

aktivitet då inte kan genomföras.  

 

Björkbom ser inte framtagandet av underlag som någon svårighet, även om det kan kräva 

mycket jobb om det inte finns utvecklade system för det. Istället anser hon att svårigheter kan 

uppstå i att förändra arbetet på det sätt som önskas. Det kan till viss del bero på lagstiftning 

men även på de kollektivavtal som företaget bundit upp sig till. Hon säger även att ägarna kan 

ha en viss syn på hur företaget ska uppträda som arbetsgivare. Ett exempel här kan vara 

användandet av bemanningsföretag. Ett företag med säsongsbetonat arbete kan då ha 

möjlighet att minska sina personalkostnader där de snabbt kan få in och ut personal, men 

ägarna anser att de inte ska använda sig av billig arbetskraft utan istället ha mer fast personal.  

 

4.1.2 Personalekonomiska nyckeltal 

Björkbom berättar att de mest grundläggande nyckeltalen som de använder sig av är 

sjukfrånvaro, antal anställda, snittlönekostnader, arbetsskador, omställningskostnader och 

semesterkostnader. Dessa nyckeltal återkommer ofta år efter år. Även här läggs olika mycket 

fokus på nyckeltalen beroende på vart riskerna ses. Nyckeltalen följs upp i de olika rapporter 

och bokslut som företaget skapar. De följs även upp i chefernas målkontrakt där varje chef har 

vissa speciella nyckeltal som ska uppnås för enheten. HR-avdelningen kommunicerar alltså ut 

till cheferna vilka mål som ska uppnås och sen ligger ansvaret hos dem. 

 

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förenkla nyckeltalen och att göra dessa mer 

lättillgängliga. De arbetar även med att skapa rapporter för olika åtgärder för att förbättra och 

för att inte behöva tänka nytt varje gång. Björkbom berättar att en standardiserad 

beräkningsmodell har tagits fram för att på så sätt underlätta och för att få det mer enhetligt 

för företaget, oavsett vilket land det gäller. Hon berättar att de tagit fram processer när det 

kommer till arbetet med minskad sjukfrånvaro. Där finns riktlinjer för hur det kan förebyggas, 

hur arbetsmiljö kan förbättras för att undvika detta och hur det rehabiliterande arbetet bör 

genomföras. De erbjuder även stöd till cheferna i deras arbete med sjukfrånvaron genom till 

exempel företagshälsovården. De genomför fortlöpande utbildning för cheferna i de 

personalekonomiska nyckeltalen för att öka medvetenheten hos dem.  

 

Björkbom anser att fördelen med personalekonomi och dess nyckeltal är att det ger bra 

uppsikt och leder till att mer kloka beslut fattas gällande personalen och kostnaderna för den. 

Nackdelen enligt henne är att det finns en risk att de som arbetar med det kan drunkna i alla 

siffror och att det kan bli svårt att fokusera på rätt saker. Därför anser hon att det är viktigt att 

hela tiden ifrågasätta vilka slutsatser som kan dras av det som framkommit. Det gäller att 

analysera om det är relevant att gräva djupare eller om det räcker att veta på en mer 

övergripande nivå. Chefer på olika nivåer i företaget behöver veta olika mycket. En annan 

risk som finns enligt Björkbom är att det kan bli mycket controlling och uppföljning men att 

det genomförs få aktiviteter för att kunna förändra. Det är ingen idé att konstatera år efter år 

hur det har blivit om ingenting förändras, enligt henne.  
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Björkbom anser att det krävs ett nära samarbete mellan ekonomi- och HR-avdelningen, detta 

för att underlätta framtagning av underlag och för att tillsammans ta fram de mest relevanta 

nyckeltalen. På så sätt skapas en mer effektiv personalekonomi, då det ger goda 

förutsättningar för att fokusera på rätt nyckeltal. Björkbom anser att det gäller att våga släppa 

det gamla samt att våga tänka nytt och därför inte använda sig av för mycket historia utan 

endast se några år tillbaka. Det är enligt henne lätt att annars fastna i att göra på samma sätt 

som alltid har gjorts. Istället bör fokus ligga på var företaget befinner sig nu och analysera de 

utmaningar som företaget står inför för att få fram vad som är relevant för tillfället. Nyttan 

med nyckeltalen bör löpande ifrågasättas och i så fall på vilka sätt som de skapar nytta för 

företaget. Vissa nyckeltal går dock inte att förändra eller byta ut då ägarna kan ha krav på att 

dessa mäts.  

 

4.1.3 Personalekonomin i redovisningen 

Då PostNord anser att personalekonomin är av stor vikt för företaget, väljer de att redovisa 

den externt och därför finns många av nyckeltalen redovisade i både årsberättelsen och 

hållbarhetsrapporter. De redovisar den även internt för att skapa medvetenheten hos cheferna 

genom hela organisationen. 

 

4.2 IT-företaget 
Företaget som önskar vara anonymt startades 2003 och har idag kontor i sex större städer runt 

om i Sverige med cirka 250 medarbetare. IT-företaget är ett av Sveriges snabbast växande 

konsultföretag med seniora konsulter, vilket innebär att de endast rekryterar erfarna 

medarbetare med minst tio års arbetslivserfarenhet. De erbjuder kvalificerade konsulttjänster 

inom IT och management och omsatte 253 miljoner kronor år 2013. IT-företaget består av en 

koncern med 14 bolag. 

 

Den kvinnliga respondenten på IT-företaget är utbildad inom internationell ekonomi med 

inriktning spanska. Efter utbildningen började hon ett traineeprogram på Asea, nuvarande 

ABB. Utbildningen pågick under åtta månader i Sverige samt ett år i Mexiko. Därefter 

började hon arbeta på Aseas finansavdelning. När ABB bildades 1987 började hon arbeta på 

deras internbank, först som redovisningschef och senare som controller och CFO. CFO står 

för Chief Financial Officer och kallas ofta finansdirektör eller ekonomichef på svenska. 

Mellan 1998 och 2005 var hon CFO för ABB Sverige. Hon har även studerat pedagogik och 

under en tid varit bosatt utomlands. Sedan augusti 2012 har hon arbetat på IT-företaget som 

CFO och finns i bolaget Management AB som är koncernens moderbolag. I bolaget finns 

koncernens gemensamma funktioner för bland annat IT, marknadskommunikation, ekonomi 

och administration. Även koncernledning och internt säljkontor finns i bolaget. Management 

AB har ca tio medarbetare. 

 

4.2.1 Personalekonomi 

Respondenten anser att personalen är oerhört viktig för företaget då det är personalens 

kompetens de säljer. Därför är det av stor vikt vilka som rekryteras till företaget. Det krävs att 

personalen har hög kompetens, uppträder professionellt mot kund och är ansvarstagande. De 

har därför valt att anställa seniora konsulter, med få undantag. De vill att samma person 

genomför hela arbetet hos kunden, från början till slut, där inga juniorer gör grundjobbet. För 

att underlätta rekrytering av passande personal till företaget erbjuder de sina konsulter en 

rekryteringsprovision för de rekommendationer som leder till anställning.  

 

Enligt henne är hög beläggning något som är av stor vikt både för företagets ekonomi och för 

konsulterna. Det gäller för företaget att förmedla intressanta och utvecklande uppdrag till dem 
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och det är därför respektive bolags VD eller säljansvariges ansvar att sälja in konsulterna hos 

potentiella kunder. Hon säger att de även vill uppmuntra konsulterna till att vara 

uppmärksamma på om möjlighet finns till fler uppdrag antingen hos den kund som de 

befinner sig eller till nya tänkbara kunder. Därför erbjuds konsulterna en säljprovision. Hon 

säger att IT-företaget har som mål att vara en resurs som kunderna kan lita på och räkna med. 

 

Det personalekonomiska arbete som enligt respondenten genomförs samlas under namnet 

konsultvård. Här ryms bland annat utvecklingssamtal med samtliga medarbetare. Det är dock 

fritt hur dessa dokumenteras, något som hon funderar över om det är bra eller dåligt. En annan 

del i detta arbete är erfarenhetsmöten. Dessa är kopplade till det projekt som konsulten för 

tillfället arbetar med. Det anordnas även en del olika aktiviteter för att skapa sammanhållning 

i gruppen, exempelvis olika resor. Dessa genomförs både inom de olika bolagen samt en för 

hela koncernen. Anledningen till att en resa för hela koncernen anordnas är för att främja 

kulturen och samarbetet inom företaget. Under konsultvård finns även de certifieringar som 

företaget stöder samt de konsultmöten som cheferna har med samtliga konsulter någon gång i 

månaden. Vid dessa möten ges information och olika frågor diskuteras. Även enskilda möten 

med konsulterna ingår och på dessa möten följs den enskilda konsultens situation upp. 

 

Respondenten berättar att de i år för första gången gjort en medarbetarundersökning för hela 

koncernen som kallas Great place to work. Hon anser att utfallet över lag var bra även om 

svarsfrekvensen var något låg. Anledningen till att det blev ett visst bortfall tror hon kan bero 

på att den kom ut fort och att medarbetarna inte riktigt förstod frågorna. Därför anser hon att 

enkäten behöver förbättras och förenklas om de ska arbeta vidare med den. Det som framkom 

i enkäten var att den frihet som företaget erbjuder konsulterna var väldigt uppskattad. Stor 

frihet men under ansvar är något som IT-företaget värnar om. Hon anser att det är mycket 

viktigt att behålla denna frihet för konsulterna, att de själva får avgöra hur mycket de ska 

arbeta, vilka inköp de ska göra och så vidare. Det finns i dagsläget inga krav på hur mycket de 

måste fakturera och så anser hon att det ska fortsätta vara. Det som på vissa håll sågs som en 

brist var kommunikation och information. För att åtgärda det som varje bolag ansåg som 

brister, har cheferna fått i uppdrag att diskutera med sina konsulter om vad som krävs för att 

rätta till dessa. Hon anser att det är viktigt att kommunicera ut vilka åtgärder som genomförs 

för att förbättra bristerna. Detta för att påvisa att medarbetarnas synpunkter är viktiga och på 

så sätt motivera till medverkan i undersökningen även nästa år.  

 

Ett stort ansvar läggs på cheferna att lära känna sin personal och se till att den trivs, något som 

det läggs mycket resurser på men som inte kan mätas i någon siffra enligt respondenten. Det 

sätts dock inga specifika målkrav på vad som ska uppnås av cheferna.  

 

4.2.2 Personalekonomiska nyckeltal 

Det är Managements uppgift att ta fram de personalekonomiska nyckeltalen och nyckeltalen 

som de använder sig av enligt respondenten är antal anställda, personalomsättning och 

kompetensutveckling. Personalomsättning är det enda nyckeltalet som har ett uttalat mål. För 

att hålla en låg personalomsättning krävs det att konsulterna har en hög beläggning eftersom 

det leder till en trygg och säker inkomst. För att minska personalomsättningen ytterligare 

genomförs samtal med alla individer och en analys av varför en person väljer att sluta på 

företaget. Kompetensutveckling ses som ett kvalitetstal, där exempelvis olika utbildningar ska 

genomföras och konsulternas CV:n uppdateras. Hon berättar att konsulterna till stor del styr 

vilka utbildningar de ska gå och bekostar dessa själva men att företaget stöder vissa 

certifieringar för att säkerställa kompetensutvecklingen. Anledningen till att en CV-
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uppdatering genomförs är för att de ska se enhetliga ut och vara bra utformade. Åtgärderna är 

inget som mäts i siffror utan endast en analys av vad som har genomförts skapas.  

 

Respondenten insåg under intervjun att företaget kan ha nytta av att lära sig mer om 

personalekonomi och de personalekonomiska nyckeltal som finns, då företaget växer sig allt 

större. Hon tror att anledningen till att arbetet inte riktigt har strukturerats upp beror på att 

företaget har växt mycket på kort tid och att småföretagarandan fortfarande finns kvar. De 

kommer inom en snar framtid att tillsätta en HR-administratör som bland annat har till uppgift 

att strukturera upp detta. Hon anser att de bland annat borde se över sin sjukfrånvaro, ett 

nyckeltal som de idag inte alls använder. Hon säger att de inte har problem med sjukfrånvaro 

men vet att det innebär stora kostnader och att deras kunder och projekt kan bli lidande. 

Nyckeltal för sjukfrånvaro är något som enkelt kan tas fram utifrån underlag, vilket hon 

annars anser svårt vad gäller andra personalekonomiska nyckeltal. Det som hon ser som en 

utmaning är just framtagandet av underlag till de personalekonomiska nyckeltalen, bestämma 

vad som ska mätas och relevansen i det. IT-företaget använder samma nyckeltal år efter år 

även om vissa mätmetoder förfinas med tiden.  

 

4.2.3 Personalekonomin i redovisningen 

IT-företaget redovisar ingenting av sin personalekonomi eller de personalekonomiska 

nyckeltalen externt utan detta sker endast internt till cheferna. Överlag redovisar företaget i 

dagsläget endast det de måste externt, men de arbetar på att utveckla detta och även systemen 

som ligger till grund för redovisningen. 

 

4.3 Swedbank 
2006 beslutades att koncernen skulle ta namnet Swedbank, efter det tidigare förvärvet av 

Hansabank som var verksamt i de baltiska länderna samt bildandet av Föreningssparbanken 

genom sammanslagningen av Sparbanken Sverige och Föreningsbanken. (Swedbank, 2014) 

Swedbank är Sveriges största bank sett till antalet kunder och 2013 hade Swedbank 14 265 

medarbetare och omsatte närmare 37 miljarder. (Swedbank, 2014) 

 

Respondenten på Swedbank är Samia Schneckener. Hon är i grunden utbildad civilekonom 

och har arbetat inom banksektorn sedan hon avslutade sina studier. Hon började med att 

arbeta ut mot kund på bankkontor men efter ett par år började hon på huvudkontor. Där 

arbetade hon med varierande ekonomiuppgifter. Efter en tid fick hon tjänsten som CFO på 

Swedbank Finance. Där arbetade hon i åtta års tid och utvecklade CFO-rollen samt 

ekonomiavdelningen. Bolaget fördubblade sin omsättning under dessa år. Sedan fyra år 

tillbaka arbetar hon på Group HR som är Swedbanks HR-stab på koncernnivå där hennes titel 

är Head of finance, reports and support.  

 

Group HR består av fler olika avdelningar som bland annat arbetar med löne- och 

belöningsfrågor, rekrytering, omställning, hälsa, arbetsmiljö och utbildning. Finance, reports 

and support är avdelningen som består av HR-administration, löneadministration, rapportering 

samt verksamhetsprojektledare. Group HR består totalt av cirka 120 personer och de flesta 

finns inom Finance, reports and support. Schneckener är chef för hela HR-administrationen. 

Hennes arbetsuppgifter är bland annat att hitta de mest effektiva processerna och lösningarna 

samt att vara en brygga mellan HR och Finance. Detta för att kommunicera till HR vad 

siffrorna som Finance tar fram innebär samt förklara för Finance vad HR vill med satta mål.  
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4.3.1 Personalekonomi 

Schneckener säger att de ser personalen som deras största resurs. Detta då de har svårt att 

konkurrera med något annat än sin personal och den servicen de ger. Det är personalen som 

säljer banken, säger hon.  

Swedbank genomför olika personalekonomiska processer, bland annat det de kallar för 

Performance Development. Chef sätter då individuella mål tillsammans med medarbetaren, 

dessa följs upp löpande under året samt sammanfattas i slutet av året då medarbetare och chef 

ska vara överens om årets prestation och måluppfyllelse. Lönesättningen sker också genom 

individuella lönesamtal utifrån prestation. Swedbank vill inte vara marknadsledande på lön 

men topprestationer ska premieras enligt Schneckener. De arbetar också med det de kallar 

intern mobilitet, det betyder att de endast rekryterar internt och satsar på att behålla den 

personal de redan har. Anledningen till det är att de tror på sina egna medarbetare och vill 

motivera de till utveckling. Hon poängterar dock att medarbetaren äger sin egen utveckling 

och måste driva den. Banken står också inför utmaningen att bli färre medarbetare i framtiden 

och vill därför inte rekrytera externt, då detta kan leda till omställning av personal. De 

genomför även en medarbetarundersökning som följs upp årligen och som leder till ett 

ledarskapsindex och ett engagemangsindex.  

 

4.3.2 Personalekonomiska nyckeltal 

Enligt Schneckener har Swedbank länge arbetat med ett personalekonomiskt tänk, det är ett 

ständigt pågående arbete men som ändrar fokus över tid. Några av de viktigaste 

personalekonomiska nyckeltalen som de arbetar efter i dagsläget är löneglidningar, 

sjukfrånvaro, personalomsättning, intern/extern rekrytering och antal anställda med fördelning 

mellan män respektive kvinnor på olika nivåer. Löneglidningar innebär att löner justeras 

utanför den årliga lönerevisionen. Detta vill Swedbank i möjligaste mån undvika, såvida det 

inte beror på att en medarbetare byter roll. Lönen ska endast ändras i lönerevisionen och det 

för att ge kostnadsmässigt utrymme till att premiera individuella prestationer på ett rättvist 

sätt. Därför följs löneglidningar upp noggrant för varje affärsområde, berättar hon. 

Sjukfrånvaro är ett nyckeltal som är mycket viktigt och här finns specifikt uttalade mål för 

korttidsfrånvaron som ska uppnås. Även den interna mobiliteten använder de som ett 

nyckeltal där de följer upp att det inte rekryteras externt. Det är ett nyckeltal som har använts 

även tidigare då de exempelvis genomgått stora omställningar.  

 

Schneckener berättar att Group HR ansvarar för nyckeltalen på central koncernnivå men att 

Swedbank även har HR-avdelningar lokalt ute i de olika affärsområdena och kan ha sina egna 

nyckeltal anpassade efter deras specifika situation. Group HR har möten någon gång i 

månaden med cheferna för dessa avdelningar och de får då rapporter om hur det går för 

affärsområdet samt vilket arbete som pågår, detta kommunicerar sedan Group HR vidare till 

koncernledningen. Även de aktuella nyckeltalen följs upp med en rapport varje månad på 

central nivå. Ges det indikationer på att det är något som inte följer den normala trenden inom 

ett affärsområde kontaktas chefen på HR på affärsområdet för att få en förklaring av 

situationen. Förklaringarna kommuniceras sedan vidare till ledningen. Det är varje chefs 

ansvar att göra en plan för förändring men Group HR hjälper till och stöttar.  

 

Enligt Schneckener är den största fördelen med användandet av nyckeltal att det skapas en bra 

överblick av situationen. Nackdelen enligt henne är dock risken till att stirra sig helt blind på 

siffror och statistik och att anledningen till varför då lätt tappas bort. Banker är en oerhört 

finansiell verksamhet som är otroligt fokuserad på siffror, vilket Schneckener tror kan öka 

risken till detta. Hon säger också att om endast siffrorna lämnas ut utan förklaringar finns det 

en risk till att felaktiga slutsatser dras. Därför är hon väldigt noga med att ge förklaringar till 
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varför siffrorna ser ut som de gör. Hon anser att detta är ännu viktigare uppåt i organisationen 

för att inte förhastade och felaktiga beslut fattas.  

 

Det finns ett samarbete mellan Finance och Group HR när det gäller det personalekonomiska 

arbetet, Finance har koll på personalkostnaderna men det är Schneckeners chef tillsammans 

med analysgruppen som avgör nyckeltalen. Därför är det avgörande vad han vill styra och vad 

han blir uppföljd på för vilka nyckeltal som är aktuella och detta är något som förändras 

ständigt. Eftersom det är viktigt att varje affärsområdes mål ska styra åt samma håll som 

koncernens gemensamma mål kommuniceras nyckeltalen ut till de olika cheferna. Detta 

hindrar dock inte att affärsområden har sina egna kompletterande mål. Schneckener anser det 

viktigt att ha det här samarbetet mellan Finance och HR för att få förståelsen och att hjälpa 

varandra, men ser det också som en utmaning då avdelningarna sällan pratar samma språk. 

Hon säger att det är en utmaning för HR att lära sig använda siffrorna på rätt sätt och att räkna 

på om olika aktiviteter är lönsamma eller inte. Hon ser också samordnandet av alla 

affärsområdes HR och att få dessa att styra åt samma håll som en utmaning samt att leverera 

rätt statistik och förklara den. 

 

4.3.3 Personalekonomin i redovisningen 

Schneckener berättar att Swedbank endast redovisar de siffror som krävs enligt lag externt 

och det som finns med där är inga styrmedel. De personalekonomiska nyckeltalen redovisas 

endast internt i månadsrapporterna och kvartalsrapporterna. De skriver dock i löpande text i 

förvaltningsberättelsen om bland annat den genomförda medarbetarundersökningen samt om 

de åtgärder som vidtagits. Swedbank har även en hållbarhetsrapport som idag redovisas 

separat men kommer från och med februari 2015 att ingå i årsredovisningen. I 

hållbarhetsrapporten lämnas en del statistik ut. 

 

4.4 Eskilstuna Kommun 
Kommunkoncernen består av åtta olika förvaltningar med stor variation storleksmässigt samt 

fem helägda bolag. 2014 är budgeten på drygt 5 miljarder och 8500 medarbetare. (Eskilstuna 

kommun, 2014) 

 

Respondenten på Eskilstuna kommun är Britt-Inger Klingensjö som är utbildad socionom i 

botten. Hon har arbetat i Eskilstuna kommun i väldigt många år. Hon har tack vare stora 

möjligheter till att arbeta med många olika arbetsuppgifter bytt jobb många gånger inom 

kommunen. Till en början arbetade hon tio år som skolkurator, men sedan 1986 har hon 

arbetat med personalfrågor och även olika utbildningar för cheferna. Idag finns hon på 

kommunledningskontoret där kommunstrateger inom olika områden arbetar och hon har titeln 

kommunstrateg HR. 

 

4.4.1 Personalekonomi 

Klingensjö säger att kommunen är mycket personalintensivt då cirka 70 % av budgeten är 

personal. Det är alltså deras klart största kostnad och också en mycket viktig resurs. 

Kommunen har gjort stora satsningar på medarbetarna genom olika internutbildningar. Det 

har genomförts både en chef- och ledarutbildning som kallas för Modigt ledarskap och en för 

samtliga medarbetare som kallas Modigt medarbetarskap. I januari 2015 kommer cirka 8000 

av kommunens medarbetare ha genomgått denna utbildning. Utbildningen syftar till att lära ut 

metoder för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och få till en värdegrundsförflyttning. 

Kommundirektören och personaldirektören är med personligen under denna utbildning. Nästa 

satsning är Modiga idéer som ska öka möjligheterna till kreativa och innovativa klimat som 

utvecklar verksamheten. Interna utbildningar är något som kommunen lägger mycket tid och 
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resurser på. Utöver utbildningen arbetar de även med en medarbetarenkät. Den enkäten ger ett 

ledarskaps- och medarbetarindex. Det underlättar att se på chefsnivå vilka delar som fungerar 

mindre bra och då kan anpassade handlingsplaner för att förbättra dessa delar skapas. 

 

De har även utvecklat ett styrsystem som utgår från fullmäktiges årsplan med ägardirektiv, 

som leder till nämndens/styrelsens verksamhetsplan inklusive åtaganden. Därefter utvecklas 

enhetens lokala verksamhetsplan inklusive lokala åtaganden och aktiviteter. Det leder i sin tur 

till en medarbetaröverenskommelse som skrivs med samtliga medarbetare med varje enskild 

individs åtaganden för att uppnå dessa årsplaner. Genomförd insats utifrån 

medarbetaröverenskommelsen följs sedan upp. Därefter skapas verksamhetsberättelse, 

delårsrapport och styrkort för enheten, kommunkoncern och sist nämnd/styrelse. 

Styrsystemen kopplar medarbetaren till mål och styrning och underlättar att få en röd tråd 

genom hela verksamheten. Klingensjö berättar att de hela tiden arbetar med tre år samtidigt, 

de följer upp det föregående, genomför aktiviteter för det innevarande och planerar det 

kommande.  

 

Klingensjö anser att det är viktigt att följa upp de projekt som genomförs gällande personalen 

och därför sätts mål för vad varje sådant projekt ska ge. Hon tycker dock att det kan vara svårt 

att sätta mätbara mål och att räkna på vad det genererar eftersom det finns så många faktorer 

som spelar in. Det är något som hon anser vore intressant att lära sig mer om. Det gäller också 

att se dessa satsningar i ett långsiktigt perspektiv för att förstå vad de genererar. 

 

4.4.2 Personalekonomiska nyckeltal 

De nyckeltal som används mest är personalomsättning, sjukfrånvaro, antal anställda och 

åldersstruktur. De kommer nu att utveckla nyckeltalen och även börja använda sig av 

nyckeltal för den arbetade tiden uppdelad på tjänstledighet och sjukfrånvaro och vilka 

kostnader det innebär. Detta för att förtydliga vad frånvaro innebär och kostnader för 

exempelvis timvikarier. De arbetar ofta efter dessa nyckeltal år efter år men med lite olika 

fokus både över tid och för olika förvaltningar då exempelvis sjukfrånvaron är hög inom vissa 

delar men nästan obefintlig inom andra. Personalomsättning är ett exempel på ett nyckeltal 

som det arbetas med till och från och som mer används på en övergripande nivå. De har ett 

väl utvecklat system för att underlätta framtagandet av underlag till nyckeltalen.  

 

Klingensjö berättar att de övergripande målen sätts av kommunledningen och sen är det upp 

till varje förvaltning att sätta sina egna mål för att uppnå ledningens mål. Kommunen består 

av väldigt olika verksamheter, vilket gör att de måste ha egna mål och även processer för att 

förbättra nyckeltalen. Ledningen och direktörerna har möten med förvaltningsledningen tre 

gånger om året för att följa upp om målen kommer uppnås. 

 

De nackdelar som Klingensjö ser med användandet av personalekonomiska nyckeltal är att 

det finns en risk att det blir alldeles för mycket siffror. Det kan göra att det över lag blir för 

svårt och komplicerat att systematiskt räkna på det. Till hjälp i arbetet med detta har de nu 

anställt en HR-controller. Ytterligare en nackdel är att cheferna kan belastas med för mycket 

mål och uppföljning. Deras ambition är att endast ge en bild över det som behöver förbättras. 

Därför anser Klingensjö att det är viktigt att analysera det som verkligen är intressant, att se 

till att nyckeltalen har ett syfte. De är till för att få en verksamhetsstyrning och därför ska 

endast de nyckeltalen som har betydelse för verksamheten användas. Nyckeltalen ger dock en 

bra uppfattning om vad personalen och satsningar på den egentligen kostar. Numer 

samarbetar de nära med ekonomi för att ta fram nyckeltalen, vilket Klingensjö anser är 

nödvändigt då det tidigare bara blev fel.  
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4.4.3 Personalekonomin i redovisningen 

Klingensjö berättar att kommunen endast redovisar sjukfrånvaro, antal anställda och 

åldersstruktur externt. Dessa kommenteras även i boksluten. Fler nyckeltal på en mer 

detaljerad nivå redovisas internt. Tidigare skapades ett enskilt personalbokslut med denna 

information, men det var få som läste detta. Därför har de arbetat hårt med att det ska vara 

integrerat med den övriga redovisningen, vilket de idag har uppnått. 
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4.5 Sammanfattning av empiri 
Nedan följer en sammanfattning av de svar som anses mest relevanta för studien. Tidigare i 

kapitlet återfinns fullständig redogörelse av respondenternas svar. 

 PostNord IT-företaget Swedbank Eskilstuna 

kommun 

Personalekonomi     

Personalen som sin 

viktigaste och största 

kostnad 

Ja Ja Ja Ja 

Personalekonomiskt 

arbete 

Medarbetar-

undersökning, 

handlingsplaner, 

avveckling av 

personal 

Medarbetar-

undersökning, 

utvecklingssamtal, 

resor, certifieringar 

Medarbetar-

undersökning, 

utbildningar, intern 

mobilitet, 

individuell mål- och 

lönesättning 

Medarbetar-

undersökning, 

utbildningar, 

styrsystem 

Varför görs detta? Få fram index som 

ger en bild av 

personalens 

situation, för att 

förbättra indexen, 

pga. minskat behov 

Få konsulternas 

åsikter, få 

uppfattning om 

konsulternas 

situation, främja 

kulturen och 

samarbetet, 

uppdatera 

kompetensen 

Få fram index, satsa 

på den befintliga 

personalen, 

motivera till att 

prestera 

Få fram index för 

att skapa 

handlingsplaner, 

gemensamt 

förhållningssätt, 

koppla 

medarbetaren till 

mål och styrning 

Problem Förändra arbetet på 

det sätt som önskas 

Räkna på vad det 

genererar 

Räkna på om olika 

aktiviteter är 

lönsamma 

Sätta mätbara mål, 

räkna på vad det 

genererar 

Personalekonomiska 

nyckeltal 

    

Grundläggande 

nyckeltal 

Sjukfrånvaro, antal 

anställda, snittlön, 

arbetsskador, 

omställning, 

semester 

Antal anställda, 

personalomsättning, 

kompetens-

utveckling 

Sjukfrånvaro, antal 

anställda, 

löneglidningar, 

personalomsättning, 

rekrytering, 

män/kvinnor 

Sjukfrånvaro, antal 

anställda, 

personalomsättning, 

åldersstruktur  

Varför används 

dessa? 

Risk för stora 

kostnader, bra 

uppsikt, mer kloka 

beslut 

Viktigt att behålla 

konsulterna och 

hålla dem 

uppdaterade 

Bra överblick, 

håller nere 

frånvaron, 

förhindrar 

lönejusteringar och 

extern rekrytering 

Bra uppfattning om 

kostnaderna, ger en 

bild av vad som 

behöver förbättras 

Uppföljning Olika rapporter och 

bokslut, chefernas 

målkontrakt 

Endast personal-

omsättning följs 

upp 

Rapport varje 

månad 

Möten tre gånger 

om året 

Problem För mycket siffror, 

mycket uppföljning 

men för lite 

aktiviteter 

Svårt att få fram 

underlag, bestämma 

vad som ska mätas 

och relevansen 

Stirra sig blind på 

siffror, risk för 

felaktiga slutsatser, 

styra åt samma håll 

För mycket siffror 

och uppföljning, 

Personalekonomin i 

redovisningen 

    

Redovisas personalen 

externt? 

Ja Endast det som 

krävs enligt lag 

externt 

Endast det som 

krävs enligt lag 

externt 

Delvis externt 

Anledning till detta Personalekonomin 

mycket viktig och 

vill visa det utåt 

Inte tillräckligt 

utvecklade system 

för extern 

redovisning 

Viss beskrivande 

text externt, 

nyckeltalen anses ej 

relevanta 

Endast tre 

övergripande 

nyckeltal anses 

relevanta 

Tabell 2. Sammanfattning av empirin
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade datamaterialet som erhållits under intervjuerna med 

stöd av referensramen. Denna analys ligger sedan till grund för de efterföljande slutsatserna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Utgångspunkt 
Denna analys följer samma struktur och uppbyggnad som de två föregående kapitlen, med de 

tre huvudrubrikerna personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och personalekonomin i 

redovisningen. Analysen syftar till att sammanföra teorin och empirin för att på så sätt 

möjliggöra att uppfylla studiens syfte. Syftet beskrevs i inledningskapitlet och löd enligt 

följande: 

 

”Syftet med denna studie är att ge en ökad insikt och kunskap om hur 

personalekonomi, personalekonomiska nyckeltal och 

personalekonomin i redovisningen kan tolkas samt användas i 

personalintensiva företag.” 

 

5.2 Personalekonomi 
Enligt Catasús et al. (2012) är personalekonomi läran om hur företag ska använda sig av sin 

viktigaste resurs, personalen, på ett effektivt sätt. Som framgår i empirin anser samtliga 

företag att personalen är den viktigaste resursen. Att samtliga företag poängterat detta beror 

antagligen på att det är personalintensiva företag som undersökts i denna studie. Enligt 

företagen gör det här att personalen även blir en av deras allra största kostnadsposter och 

enligt PostNord handlar det om att få ut mesta möjliga av dessa kostnader. Enligt Löfgren 

(1996) syftar personalekonomin till att lyfta fram och precisera personalkostnaderna samt att 

det ska underlätta till att ta bra personalstrategiska beslut. Det ska också förtydliga 

kopplingarna mellan resursen personal och ekonomi. Enligt PostNord är det en av de 

viktigaste delarna i det personalekonomiska arbetet, att få cheferna medvetna om kostnaderna 

och de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut gällande personalen.  

 

Löfgren (1996) anser att det även syftar till att se värdet i personalen och att satsningar på den 

ska ses som en investering. Samtliga företag genomför olika satsningar på sin personal. Det 

som används av samtliga är medarbetarundersökningar för att få en uppfattning om 

personalens situation. PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun tar fram index utifrån 

dessa undersökningar för att följa upp och skapa handlingsplaner för förbättring. IT-företaget 

använder sig inte av detta utan ansvaret ligger hos cheferna. Detta kan enligt författarna bero 

på att endast en undersökning genomförts hittills. Utbildning är något som IT-företaget, 

Swedbank och Eskilstuna kommun satsar på. IT-företaget anser att det är viktigt för att hålla 

konsulternas kompetens uppdaterad. Anledningen till att Swedbank satsar på utbildning kan 

enligt författarna bero på att de arbetar med intern mobilitet vilket kan kräva nya kunskaper 

hos medarbetarna. Eskilstuna kommun arbetar med utbildning för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och en värdegrundsförflyttning. Anledningen till det kan vara att 

förvaltningarna skiljer sig åt och genom detta kan hela kommunen sammanföras. Att 

PostNord inte nämner något om utbildning kan ha sin grund i att detta eventuellt inte styrs 

centralt utan istället från varje enhet. Huebner et al. (2008) anser att det är av vikt att rätt 

beslut fattas, att det ska finnas en möjlighet till att genomföra dessa samt en process i 

genomförandet av besluten. Detta kan vara en anledning i PostNords agerande när det gäller 

utbildning. Det kan även bero på att enheterna i företaget ser olika ut och kräver olika typer av 

kompetens. Enligt Pickett (2000) kan ett företag nå framgång genom att utnyttja den 

kompetens och erfarenhet som medarbetarna besitter. Lester (2014) anser att vissa yrken 
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kräver en kunskapsnivå hos den anställde som motsvarar en akademisk examen och att denna 

nivå måste upprätthållas. Detta kan vara anledningar till att det inte är central styrning av 

utbildning i PostNord eftersom det inte krävs samma typ av kompetens i de olika enheterna. 

 

Något som skiljer de undersökta företagen åt i det personalekonomiska arbetet är att PostNord 

arbetar mycket med avvecklingsfrågor, IT-företaget satsar på utvecklingssamtal och resor för 

de anställda, Swedbank använder individuella mål- och lönesättning samt att Eskilstuna 

kommun satsar på ett styrsystem. 

 

Enligt Löfgren (1996) kan personalekonomin användas som ett verktyg för att kontrollera 

måluppfyllelse och enligt PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun ställs det målkrav på 

cheferna på olika nivåer. Detta för att ha möjlighet till att följa upp om några åtgärder 

genomförts till att förbättra samt för att få alla nivåer att styra åt samma håll som ledningen 

önskar. På så sätt minskas risken för att cheferna inom varje del av företaget börjar arbeta 

utifrån det som anses viktigt för den enskilda avdelningen och inte för företaget i stort. 

Målkrav är dock något som inte används enligt IT-företaget. Lester (2014) anser att yrken 

som har ett självstyrande och där oberoende bedömningar görs av den anställde räknas som 

yrken med hög kompetensnivå. En möjlig anledning till att IT-företaget inte har några 

målkrav kan vara att medarbetarna har en hög kompetensnivå och företaget vill ge en stor 

frihet till dem. 

  

Johanson och Johrén (2007) tar upp att det finns svårigheter med bland annat det som kallas 

för osynliga kostnader, att det kan vara svårt att definiera vad kostnaderna egentligen innebär. 

Detta var något som delvis framkom i empirin då respondenten på IT-företaget ansåg det svårt 

att få fram exakta siffror på det som rör personalekonomi. De andra respondenterna såg 

snarare svårigheten i att få ett väl fungerande samarbete mellan HR och ekonomi för att 

effektivisera det personalekonomiska arbetet, att skapa förändring i önskad riktning och få 

alla att styra åt samma håll. Att ha ett komplett system för redovisning som är sammankopplat 

med HR är av stor vikt enligt Batra (1996). Studien visar att det är viktigt att i möjligaste mån 

försöka tydliggöra vad de osynliga kostnaderna innebär för att öka förståelsen för 

konsekvenserna av dem. Detta är något som även styrks av Batra (1996) som anser att en 

avsaknad av värdering av personalen kan leda till att ledningen inte inser effekterna av olika 

aktiviteter. 

Johanson och Johrén (2007) tar också upp problem med tidsaspekten i personalekonomi, då 

det som ibland ses som kortsiktiga kostnader kan ge stora positiva effekter på lång sikt. Att 

det kan vara svårt att räkna på vad en viss satsning generar är något som både IT-företaget och 

Eskilstuna kommun nämner. Detta är något som varken PostNord eller Swedbank anser och 

anledningen till det kan enligt författarna vara att de har mer utvecklade system och har 

arbetat med det under lång tid. I IT-företagets fall kan det bero på att företaget inte funnits så 

länge samt den snabba tillväxten som skett. Det har lett till att det inte finns tillräckligt väl 

utvecklade system för detta till nuvarande storleken på företaget. Det kan enligt författarna 

även bero på varierande kunskap och intresse för detta i de olika företagens ledning. 

Swedbank säger att det är viktigt för HR att lära sig att räkna på om en aktivitet är lönsam 

eller inte, något som även PostNord är inne på då det nämns att det måste finnas en förståelse 

för de konsekvenser som uppstår vid genomförandet av en aktivitet. Studien visar att risken 

ökar för att det satsas på fel aktiviteter om satsningar genomförs utan att analysera vilka 

effekterna kan bli. Det kan då leda till att kostnaderna används på ett mindre effektivt sätt. 

Detta är något som även Batra (1996) styrker genom att hävda att aktiviteter som syftar till att 

förbättra resultatet på kort sikt kan ge negativa effekter och kan resultera i minskat värde av 

personalen på grund av en nedgång i produktiviteten, hög personalomsättning och låg moral. 
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5.3 Personalekonomiska nyckeltal 
Enligt BAS (2010) krävs det effektiva och tydliga signalsystem för att upptäcka förändringar 

som sker i ett företag. De hjälper företaget att tidigt upptäcka dessa förändringar och de kan 

snabbt reagera på dem. Ekonomiska nyckeltal är ett av företagets bästa signalsystem och de 

hjälper företaget identifiera, beskriva och analysera effekten av en förändring. Detta är något 

som samtliga respondenter håller med om men PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun 

använder sig av nyckeltal i större utsträckning. De använder sig av många olika nyckeltal och 

inom flera olika områden för att skaffa sig kontroll över förändringarna. Enligt BAS (2010) 

samt Herschel och Jones (2005) krävs det förståelse, kunskap om verksamheten och de 

ekonomiska verktygen. Detta för att ha kontroll eller för att påverka det som ska hända men 

att det krävs en kunskap om vad som hänt bakåt i tiden. Detta kan ligga till grund för 

skillnaden i arbetet med nyckeltal. Det kan bero på att PostNord, Swedbank och Eskilstuna 

kommun har arbetat med personalekonomi länge och har mer utvecklade system för att ta 

fram underlag till det och att de har betydligt fler anställda. 

 

Enligt Catasús et al. (2008) finns det ett antal syften med användandet av nyckeltal. De ska 

hjälpa till att se samband, varna om något över- eller understiger en viss gräns som 

förutbestämts i företaget, få samtliga att arbeta i en gemensam riktning och få hela företaget 

intresserat av det som tycks viktigt för tillfället. PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun 

säger att anledningen till användandet av nyckeltal är att de ger bra information om hur 

situationen ser ut. Enligt PostNord hjälper nyckeltalen till att varna där kostnaderna annars 

riskerar att bli stora och de ligger till grund för att klokare beslut fattas i olika situationer. 

Swedbank använder vissa av nyckeltalen för att se om frånvaron hålls nere, de vill få signaler 

om lönejusteringar görs samt varnas om det sker någon extern rekrytering. Enligt Eskilstuna 

kommun hjälper nyckeltalen till att ge dem en bild av vad som behöver förbättras. Även om 

IT-företaget använder sig av ytterst få nyckeltal har de ett mål med dem genom att se att 

konsulterna behålls inom företaget samt se till att konsulternas kompetens hålls uppdaterad. 

IT-företaget gjorde dock en reflektion under intervjun om att det blir allt viktigare att använda 

fler nyckeltal ju större företaget blir. Catasús och Gröjer (2006) anser att de 

personalekonomiska nyckeltalen kan tas fram, överföras och mottas på olika sätt beroende på 

deras tekniska och programmerande förmåga. Att styra ett företag anser BAS (2010) samt 

Herschel och Jones (2005) innebär kontroll eller påverkan av vad som ska hända. Denna 

studie visar att nyckeltal är ett bra och tydligt styrmedel men att det är av stor vikt att 

indikationen inte bara följs upp utan också åtgärdas, att det inte bara blir ett konstaterande 

utan att en plan för förändring och förbättring skapas. 

 

Det gäller även att åtgärderna följs upp för att få en uppfattning om att de genererar det som 

var tänkt. Det här är något som samtliga undersökta företag strävar efter att uppnå. PostNord, 

Swedbank och Eskilstuna kommun använder nyckeltalen som ett verktyg för att få hela 

organisationen att styra åt samma håll som ledningen önskar. Cheferna får nyckeltal och 

målkrav som ska uppnås för att på så sätt uppnå ledningens mål. Cheferna kan även ha sina 

egna mål för enheten och det gäller då att de överensstämmer med ledningens. PostNord och 

Swedbank följer upp med hjälp av olika rapporter och Eskilstuna kommun genom möten med 

de olika förvaltningarna tre gånger om året. IT- företaget väljer att endast följa upp nyckeltalet 

personalomsättning då de anser det viktigt att den hålls nere. Studien visar att det är 

nödvändigt att följa upp om det som cheferna blivit ålagda att göra verkligen blir gjort för att 

inte riskera att tänkta aktiviteter rinner ut i sanden eller inte får det utfall som önskats. Detta är 

något som även Batra (1996) är inne på genom att anse att det är av vikt att ha kontroll över 

effektiviteten i varje segment och möjliggöra en bedömning av hur varje chef presterar. Det är 
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även viktigt att kommunicera ut vad nyckeltalen innebär till enheterna, för att det ska skapas 

en förståelse om vad som förväntas av dem för att uppnå målen. 

 

Enligt PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun arbetar de hela tiden med att förändra 

och utveckla nyckeltalen. Det utifrån att analyser skapats av de risker eller utmaningar som 

företagen står inför för tillfället. IT-företaget väljer istället att arbeta med samma nyckeltal år 

efter år. Det som framkommit i studien är att analysarbetet av vilka nyckeltal som är relevanta 

för företaget och den situation det befinner sig i anses vara viktigt. Det finns annars en risk till 

att tappa bort anledningen till användandet av nyckeltalet och att fokus hamnar på fel sak. Om 

nyckeltalen däremot ändras med allt för korta intervall kan det skapas förvirring i företaget 

om var fokus ligger enligt författarna. Det kan också leda till att åtgärderna inte hinner bli 

genomförda till fullo eller blir uppföljda, vilket skulle leda till ineffektivitet. Detta är något 

som stärks av Catasús et al. (2008) teori om att det som är intressant är när nyckeltalet varnar, 

men för att nyckeltalet ska ha förmågan till att varna måste det finnas ett lärande om tidigare 

händelser. 

 

Personalbeskrivning ger enligt Johanson och Johrén (1996) en viktig överblicksbild av 

strukturen på personalen vad gäller exempelvis antal anställda, ålder, utbildningsnivå och kön. 

Eftersom antal anställda och kön måste finnas med i redovisningen använder samtliga företag 

dessa nyckeltal. Eskilstuna kommun är de enda som nämner att de använder nyckeltal för 

ålder på de anställda. Författarna har dock inte fått uppfattningen att utbildningsnivån är något 

som används i någon större utsträckning i företagen och det kan bero på att det inte anses 

relevant att analysera.  

 

Personalomsättning, som innefattar rekrytering och avveckling av personal, är enligt Johanson 

och Johrén (1996) ett viktigt nyckeltal då det är avgörande för företaget att ha rätt personal för 

att nå framgång. Det här nyckeltalet används av samtliga företag i undersökningen och har 

tydligt uppsatta mål. Samtliga önskar hålla en låg nivå på personalomsättningen för att behålla 

redan anställd personal. Utmärkande är att PostNord, IT-företaget och Swedbank arbetar med 

detta på olika sätt. PostNord vill öka medvetenheten för vad en avveckling kostar, IT-

företaget vill uppmuntra till att hitta nya konsulter och Swedbank vill kontrollera att 

rekrytering sker internt. Anledningen till det kan enligt författarna vara att både PostNord och 

Swedbank står inför utmaningen att minska sin personalstyrka medan IT-företaget fortfarande 

har en kraftig tillväxt.  

 

Utbildning och personalutveckling ses enligt Johanson och Johrén (1996) ofta som en kostnad 

och inte en investering, men här finns det nyckeltal som är bra för att se det som investeringar 

och om dessa är lönsamma eller inte.  Detta är något som IT-företaget arbetar efter då de ser 

ett behov i att ständigt utveckla konsulterna för att hålla dem motiverade och företaget 

konkurrenskraftigt. Nyckeltalet är dock endast ett kvalitetstal som saknar ett uttalat mål och 

uppföljning. En utveckling av nyckeltalet kan leda till att det inte bara blir ett konstaterande 

om vad som genomförts utan skapar en uppfattning om vad det genererat, både för 

konsulterna och också för företaget. Detta är något som teorin styrker då Löfgren (1996) anser 

att målet för samtliga organisationer är att skapa kvalitet och personalekonomin kan ses som 

ett verktyg för att kontrollera denna måluppfyllelse. Även Swedbank har en process för sin 

personalutveckling där individuella mål sätts och följs upp löpande. I slutet av året 

sammanfattas årets prestation och måluppfyllelse. Även om det inte finns ett generellt 

nyckeltal för personalutvecklingen visar studien att den kontinuerliga uppföljningen och 

sammanfattningen är viktig. En anledning till att PostNord inte nämner personalutveckling 
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som ett viktigt nyckeltal kan vara att detta inte styrs centralt, utan är något som varje chef 

ansvarar för och som är anpassat efter enheten. 

 

Johanson och Johrén (1996) skriver att sjuklönen är lätt att få fram från redovisningen och att 

kostnader som ska finnas med är den normala lönen, semesterersättning och 

arbetsgivaravgifter. Det är dock svårare att ta fram kostnaden för sjukfrånvaron om det 

behövs tas in en ersättare. Detta är samtliga av de undersökta företagen medvetna om men 

används bara av PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun. De ser nyckeltalet som ett av 

de viktigaste och de arbetar mycket med kontroll av kostnader för sjukfrånvaron. Anledningen 

till att IT-företaget inte använder sig av det är att de inte finner något problem i dagsläget. 

Författarna tolkar detta som att personalen trivs men anser att nyckeltal för sjukfrånvaron kan 

vara ett bra hjälpmedel som kan kontrollera och följa upp om detta stämmer. Det kan finnas 

en risk till att beläggningen i IT-företaget drabbas på längre sikt om det inte finns en kontroll 

över sjukfrånvaron. Detta för att de inte tar in någon ersättare vid sjukdom och projekt kan då 

bli lidande, vilket kan leda till att kunden går förlorad. Studien visar att det är viktigt att ha en 

bra uppfattning om sjukfrånvaron och att det finns tydliga mål och processer för hur den ska 

hållas nere.  

 

Det Catasús et al. (2008) tar upp som problematiskt vid användandet av nyckeltal är att de är 

en förenkling av verkligheten, de kan innehålla för mycket information och de kan förändras, 

vilket kan göra det svårt att fatta beslut. Författarna har fått uppfattningen att detta 

överensstämmer med verkligheten då samtliga företag tar upp det. PostNord, Swedbank och 

Eskilstuna kommun säger att mängden siffror kan bli ett problem och enligt PostNord samt 

Eskilstuna kommun leder detta till att det krävs mer uppföljning. I och med detta anser 

PostNord att aktiviteterna för förändring blir lidande. Enligt Swedbank finns det en risk till att 

felaktiga slutsatser dras om siffrorna inte förklaras. Författarna har även fått uppfattningen att 

det är viktigt att någon tar ansvar för att målen för nyckeltalen uppnås för att de ska uppfylla 

sitt syfte. Denna uppfattning stärks av Huebner (2008) som anser att det krävs att det finns en 

ägare till beslutet, att det finns en process i genomförandet och att det finns ett alternativt sätt 

till att genomföra beslutet. 

 

5.4 Personalekonomin i redovisningen 
Enligt Löfgren (1996) kan den personalekonomiska redovisningen bestå dels av verbala 

beskrivningar, dels av beräkningar. Samtliga undersökta företag tar upp personalen i sin 

externa redovisning till den del som krävs enligt lag. Det är dock endast PostNord och 

Eskilstuna kommun som väljer att ta upp även den frivilliga delen av personalekonomin. 

PostNord har med de flesta av nyckeltalen i sin externa redovisning och Eskilstuna kommun 

hade tidigare ett personalbokslut som idag integrerats i den externa redovisningen. Det gör de 

då de anser att detta är viktigt för företaget och vill med det visa en öppenhet. Att synliggöra 

är enligt Catasús et al. (2008) en ambitionstyp med redovisningen av personalen. Även 

Swedbank väljer att i ord beskriva vissa personalekonomiska åtgärder som genomförs i en 

form som enligt Löfgren (1996) kallas personalberättelse i sin årsredovisning. Anledningen 

till att inte IT-företaget tar upp mer av personalekonomin i den externa redovisningen beror på 

att de inte har tillräckligt väl utvecklade system för att göra det. Att ha ett komplett system är 

något som Batra (1996) anser är nödvändigt för att värdera personalen och tillämpa 

redovisning av den. Samtliga företag redovisar dock nyckeltalen internt för att kommunicera 

ut dem till olika delar av verksamheten eftersom de används som interna styrmedel. Detta är 

något som tas upp av Catasús et al. (2008) som ett ledningsperspektiv men tanken är då att det 

ska redovisas i den externa redovisningen. Anledningen till att det endast redovisas internt 
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kan enligt författarna vara för att anpassa informationen till varje enhet och förklara för de 

anställda vad nyckeltalen innebär. 

 

Ett synliggörande av personalekonomin skulle enligt författarna vara bra reklam för företagen 

som inte väljer att ta upp den i sin externa redovisning. Det skulle göra företagen mer 

konkurrenskraftiga och mer attraktiva som arbetsgivare genom att visa att personalen är viktig 

och något som det läggs mycket resurser på enligt författarna. Detta stärks av teorin genom 

det som Catasús et al. (2008) kallar för ett personalmarknadsperspektiv. Enligt dem finns det 

även ett samhällsperspektiv gällande redovisning som ska visa att det finns en hållbarhet och 

långsiktighet. Både PostNord och Swedbank använder sig av så kallade hållbarhetsrapporter 

där de tar upp en del statistik kring personalen. Författarna anser att det är bra att göra detta 

förtydligande vad gäller att skapa en hållbarhet, även när det gäller personalekonomin. 
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5.5 Sammanfattning av analys 
Som framgår av analysen finns det fyra grundläggande faktorer som är avgörande för 

användandet av personalekonomin och dess nyckeltal samt för personalekonomin i 

redovisningen. Den första är kompetensnivån på personalen där IT-företaget särskiljer sig 

med att samtliga medarbetare har mycket hög kompetens vilket gör att de har ett friare 

förhållningssätt och mindre personalekonomisk styrning. Nästa faktor som har betydelse är 

företaget eller organisationen i sig. Här framkommer det att offentlig eller privat verksamhet 

inte spelar någon roll men att storleken på verksamheten gör det. PostNord, Swedbank och 

Eskilstuna kommun är stora verksamheter med många anställda medan IT-företaget är ännu 

så länge ett ganska litet företag. Det gör att de mer kan använda sig av personliga möten för 

uppföljning än av siffror och målkrav. Dock inser även IT-företaget vikten av dessa 

arbetsmetoder när de växer sig allt större. En tredje faktor är kunskap och intresse för detta 

arbete hos ledningen, något som finns hos PostNord, Swedbank och Eskilstuna kommun. De 

har länge arbetat med personalekonomi och har ett väl utvecklat samarbete mellan HR och 

ekonomi. Detta är något som samtliga av dem dessutom har poängterat är av stor vikt för att 

få ett effektivt arbete med personalekonomi. IT-företaget nämner att småföretagarandan 

fortfarande finns kvar och kunskapen kring detta inte är så stor. De har heller inget samarbete 

med ekonomi kring detta men de har anställt en HR-administratör vilket kan göra att 

kunskapen nu ökar. Den sista faktorn är hur väl utvecklade system som finns vilket är 

avgörande för uppfattningen om hur svårt det är att få fram underlag för att räkna på vad det 

kostar och få fram lämpliga nyckeltal. Detta är också till viss del avgörande för om 

personalekonomin tas upp i redovisningen. IT-företaget, som är det företag som har minst 

utvecklade system, nämner att det både är svårt att få fram underlag och att det inte finns 

tillräckligt utvecklade system för att ha möjlighet att ta med detta i redovisningen. 

 

 

Figur 1. Grundläggande faktorer 

Kompetensnivå 
på personalen

Företaget/ 
organisationen

Kunskap och 
intresse hos 
ledningen

Väl utvecklade 
system
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6. Slutsats 
Detta avslutande kapitel innehåller de slutsatser som kan dras utifrån den ovan förda 

analysen. Slutsatserna är ämnade att besvara studiens frågeställningar. Det innehåller även 

våra egna reflektioner och avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Utgångspunkt 
Då slutsatserna syftar till att besvara de i inledningskapitlet ställda frågorna inleds detta 

kapitel med att nämna dessa frågor igen. De löd enligt följande: 

 Varför används personalekonomin och dess nyckeltal? 

 

 Vilka personalekonomiska nyckeltal anses vara viktiga och varför? 

 

 Finns det några för- respektive nackdelar med personalekonomin och 

dess nyckeltal? 

 

 Väljer företagen att ta upp personalen i sin redovisning, i så fall 

varför? 

 

6.2 Slutsatser 
 Vad gäller personalekonomin visar studien att anledningen till arbetet med det är att få 

ut mesta möjliga av de kostnader som personalen faktiskt innebär. Företagen vill 

genom det även få personalen att verkligen känna att den är den viktigaste resursen, en 

resurs som de inte klarar sig utan. Det personalekonomiska arbetet ger också en större 

förståelse för hur personalen mår samt vad som ses som brister och behöver rättas till. 

Det personalekonomiska arbetet leda till att personalen utvecklas mer och stannar 

längre i företaget vilket verkar vara av vikt för samtliga företag. 

 

Det som framkommit i studien gällande användandet av personalekonomiska nyckeltal 

är att skaffa sig en tydligare överblick över företagets situation. De önskar också med 

hjälp av nyckeltalen skaffa sig bättre kontroll över vad det personalekonomiska arbetet 

faktiskt genererar och vad som behöver åtgärdas. Anledningen till att möjligheten till 

kontroll ökar i och med detta är att nyckeltalen underlättar uppföljningen. Nyckeltalen 

är också ett hjälpmedel till att få samtliga delar av organisationen att styra åt samma 

håll, något som är ett viktigt mål framförallt i stora organisationer. Det genom att 

kommunicera ut nyckeltalen till cheferna för att på så sätt ge dem mål som ska uppnås 

och som leder till att ledningens mål för organisationen uppnås. 

 

 Samtliga företag arbetar med de nyckeltal som krävs enligt lag men utöver det verkar 

personalomsättning och sjukfrånvaro vara de vanligast förekommande nyckeltalen. 

Anledningen till det är troligtvis att det också är de vanligast förekommande 

problemen och något som innebär stora kostnader för företagen. Därför blir det av stor 

vikt att skaffa sig kontroll över dessa delar och även sätta upp tydliga mål och 

handlingsplaner för hur de ska hållas på en så låg nivå som möjligt. Det framgår dock i 

studien att företagen väljer att arbeta med detta på något olika sätt. 

 

 Fördelen med personalekonomin som framkommit är att det leder till en ökad 

medvetenhet om de kostnader som personalen innebär. Det gör att mer genomtänkta 

och kloka beslut tas gällande personalen.  Det företagen ser som den största fördelen 
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med nyckeltalen är att de framför allt underlättar till att få en bra överblick och 

uppsikt. 

 

Nackdelarna som nämns är bland annat att det kan vara lätt att stirra sig blind på 

siffrorna och på grund av det kan bli svårt att avgöra vad som är relevant. Det kan 

därav bli svårt att hitta rätt fokus. Det finns också en risk att det blir för mycket 

uppföljning och för lite skapande av åtgärdsplaner för att förändra eller förbättra det 

som nyckeltalen visar. En uppfattning som verkar variera med hur väl utvecklade 

system som används är om det är svårt eller inte att få fram underlag på vad 

personalen och satsningar på den verkligen kostar.  

 När det kommer till redovisning av personalen använder samtliga företag detta men i 

olika grad. Det vanligaste är att de endast redovisar det som lagen kräver och 

anledningen till det är de personalekonomiska nyckeltalen endast ses som interna 

styrmedel. Dock är PostNord ett undantag gällande detta eftersom de väljer att 

redovisa en stor del av sin personalekonomi. Anledningen till det är att de anser att det 

är viktigt att visa en öppenhet kring detta.  

 

6.3 Egna reflektioner 
Redan innan denna studie genomfördes fanns ett intresse för ämnet hos författarna. Under 

studien har detta intresse stärkts då de tagit del av intressant information från respondenterna. 

Författarna har gjort några reflektioner grundade på den skilda synen som framkommit på 

personalekonomi och dess nyckeltal hos de undersökta företagen. Det som verkar spela in är 

den samlade kompetensnivån på personalen, ju större skillnader desto mer personalekonomisk 

styrning. Författarna tror också att det kan bero på hur mycket egen kunskap samt intresse 

som finns om företagen arbetar med ett personalekonomiskt arbetssätt eller inte. Det verkar 

dessutom vara viktigare ju större företaget eller organisationen är. Slutligen spelar det roll hur 

väl utvecklade systemen är för uppfattningen om hur svårt det är att få fram underlag för detta 

arbete. Det här är något som författarna tror att både HR-, ekonomiavdelningar och 

ledningsgrupper kan ha nytta av att ha kunskap inom och att ständigt utveckla denna kunskap. 

Detta för att effektivisera användandet av både personalen som resurs och av kostnaderna för 

den.  

 

För att avslutningsvis besvara den inledande frågan: Personalekonomi -nyckeln till framgång i 

personalintensiva företag, kan det enligt författarna vara det. Det som anses avgörande är 

dock kompetensnivån på personalen, storleken på företaget eller organisationen, kunskapen 

och intresset för ämnet hos ledningen samt hur väl utvecklade system som finns.   

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna studie har författarna kommit fram till en del andra infallsvinklar 

som skulle vara intressanta att forska vidare om inom ämnet. Exempelvis genomföra en studie 

ur medarbetarnas perspektiv. Förslagsvis då en mer kvantitativ studie för att ta reda på hur 

medarbetarna upplever arbetet med personalekonomi. Detta för att undersöka om de upplever 

några förändringar samt förbättringar och i så fall vilka. Ett annat förslag som författarna 

anser intressant är att se det från en mer mellannivå och inte från ett ledningsperspektiv som 

denna studie utgått ifrån. Detta för att få en uppfattning om hur cheferna upplever det att leva 

upp till ledningens ställda krav samt att lyckas kommunicera ut detta vidare till medarbetarna 

på avdelningen. Avslutningsvis skulle det vara intressant att undersöka andra typer av företag, 

alltså mindre personalintensiva, för att se om ett personalekonomiskt arbetssätt används 

överhuvudtaget och på vilket sätt i så fall.  
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 FRÅGOR Bilaga 1 

 
 

Frågor 
Allmän information om respondenten 

1. Namn, titel, bakgrund med tidigare erfarenheter och utbildning 

 

      Kort presentation av företaget 

2. Antal anställda, omsättning och allmänt om organisationen 

 

Personalekonomi 

3. Hur ser ni på personalen som resurs? 

4. Använder ni er av ett personalekonomiskt tänk? 

a. På vilket sätt använder ni er av detta?  

b. I vilket syfte? 

c. Hur länge har ni gjort det?  

d. Varför började ni? 

5. Vilket mål har ni med ert personalekonomiska arbete? 

6. Ser ni några svårigheter eller utmaningar med personalekonomin? 

7. Om ni inte har ett personalekonomiskt tänk, varför inte? 

 

Personalekonomiska nyckeltal 

8. Använder ni några personalnyckeltal? 

a. Vilka i så fall?  

b. Inom vilka områden?  

c. I vilket syfte? 

d. Hur räknas de ut?  

9. Hur följs nyckeltalen upp? 

10. Vilka åtgärder genomförs för att förbättra dem? 

a. Hur kommunicerar ni de tänkta åtgärderna? 

b. Hur följs åtgärderna upp? 

11. Ser ni några för- respektive nackdelar med personalekonomiska nyckeltal? 

 

Personalekonomin i redovisningen 

12. Redovisar ni personalen och dess nyckeltal på något vis internt och/eller externt? 

13. Vilka arbetar med detta? 

a. Är det olika avdelningar som arbetar med exempelvis redovisningen, 

framtagandet av nyckeltal och användandet av dem som åtgärds-

/beslutsunderlag? 

 

Övrigt 

14. Finns det något ni vill tillägga? 

 


