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SAMMANFATTNING  
 
Ekonomisk redovisning har funnits sedan 2300 år f.Kr. Idag har alla någon form av 
redovisning, vanligen externredovisning till yttre intressenter och internredovisning för 
företagets egen uppföljning. Redovisaren är ansvarig för att fånga företagets affärer och 
beskriva dem på ett sådant sätt så att mottagaren kan förstå och använda informationen. En 
av de mottagare som kan vara intresserade av ekonomisk information från företaget är dess 
anställda. För dem som inte dagligen arbetar med ekonomi kan det dock vara svårt att följa 
ekonomiska resonemang och att förstå ekonomiska rapporter.  
 
Denna uppsats tar upp både teori och empiri kring ämnet förmedlande av ekonomisk 
information till anställda. Vi har studerat hur, i vilken mån samt på vilket sätt ekonomisk 
information förmedlas av företaget i dagsläget samt intresset av att förändra denna 
information. Svaren har vi fått både från ekonomiansvariga och från anställda vilket har 
gjort att vi sedan kunnat sammanställda dessa svar och analysera likheter och skillnader i 
hur redovisningen uppfattas av de olika parterna. Vidare har vi studerat den effekt 
redovisningen ger respektive skulle ge, exempelvis dess påverkan på motivation och 
hushållning hos de anställda. 
 
Slutsatsen av denna uppsats är att det finns ett stort intresse av redovisning till de anställda. 
En del företag anger att de använder sådan idag, men hur den uppfattas skiljer sig mycket 
mellan de anställda och de ekonomiansvariga. Vi har också kunnat se att även om det finns 
en redovisning kan denna vara helt onödig om den inte riktar sig till sin målgrupp och 
ligger på en nivå nära dem.  Det finns också en stor möjlighet att minska företagens 
kostnader genom information till de anställda om kostnaderna för olika handlanden. De 
anställda har ett intresse av att ta denna information till sig och säger sig också tro att en bra 
information skulle förändra deras beteende. 
 



  

FÖRORD 
 
Arbetet med denna C-uppsats har varit både intressant, lärorikt och krävande. Vi har varit i 
behov av ett stort antal personer för att genomföra denna uppsats och vi vill rikta ett stort 
tack till alla Er respondenter som medverkat i våra intervjuer och enkäter. Den information 
Ni delat med Er av till oss har varit stommen i vårt arbete och vi är djupt tacksamma för att 
Ni öppnade Era dörrar för oss.  Jörgen Lindahl hjälpte oss när vi fortfarande inte var insatta 
i området och hjälpte oss reda ut våra tankar och uppsatsens riktning genom att dela med 
sig av sin syn och erfarenhet på området. Den information D u gav oss var mycket värdefull 
för oss. Ett stort tack till de vänner och familjemedlemmar som hjälpt oss genom att 
diskutera våra resultat och hjälpt oss genom korrekturläsning och värdefulla kommentarer.  
Till sist vill vi också tacka vår handledare Hans Lindkvist som funnits med under 
uppsatsens gång och kommit med tips då vi behövt hjälp. 
 
 
 
Karlstad 2007-05-30 
 
 
 
 
___________________   ___________________ 
 
Christina Hallgren   Louise Persson  
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1 INLEDNING 
 
I uppsatsens inledande kapitel önskar vi ge läsaren en bild av bakgrunden till problemet som 
behandlas i uppsatsen. Problembakgrunden ligger till grund för de frågeställningar vi valt att 
belysa i problemformuleringen. Därefter följer syftet me d arbetet och de avgränsningar som 
varit nödvändiga att göra. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens utformning. 
 
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Ekonomisk redovisning har funnits sedan 2300 år f.Kr (Artsberg 2005). Idag finns 
redovisning främst som externredovisning till yttre intressenter och som internredovisning 
för företagets egen uppföljning. Det är brukligt att säga att olika grupper har olika intressen 
i redovisningen. De intressenter som vanligtvis nämns i intressentmodellen är ägare, 
företagsledning, anställda, leverantörer, kunder, stat och kommun samt bank och ibland 
även opinionsgrupper. Artsberg (2005)  säger att redovisaren är ansvarig för att fånga 
företagets affärer och beskriva dem på ett sådant sätt så att mottagaren kan förstå och 
använda informationen. Detta skulle alltså betyda att alla intressenter ska kunna ta del av en 
redovisning som är relevant och begriplig för just dem. För dem som inte dagligen arbetar 
med ekonomi kan det dock vara svårt att följa ekonomiska resonemang och att förstå 
ekonomiska rapporter.  
 
En av de grupper som kan ha svårt att ta till sig den information som finns idag är de 
anställda. För dem finns i allmänhet ingen egen redovisning utformad efter deras intressen 
och kunskap. Det finns dessutom mycket lite teori om det här ämnet vilket förvånat oss 
eftersom så mycket uppmärksamhet riktats till så många andra intressentgruppers behov 
och krav på redovisning. 
 
Att dela med sig av ekonomisk  information till anställda är någonting som blir mer och mer 
aktualiserat i samhället. Det verkar vara en trend att involvera personalen allt mer i 
företagets ekonomi och styrning. Inom företagsekonomin anses det möjligt att leda 
verksamheter med hjälp av information och då oftast av ekonomisk art. Tidigare har 
information enbart lämnats i pappersform med jämna mellanrum och i så stora mängder att 
det var svårt att urskilja vad som var viktigt. Nu eftersträvar man istället att det ska finnas 
information när de anställda behöver den och i det format de anställda vill ha den. Enligt 
Lindvall (2001) har tillgången på information ökat men det är bättre att ge lite information 
som är väsentlig än för mycket som är ovidkommande eftersom den ekonomiska 
informationen då försvinner. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
För att skapa förståelse för problemet har vi utifrån problembakgrunden tagit fram några 
grundläggande frågeställningar: 
 

• Förstår de anställda informationen och hur påverkas de av den? 
• Ökar de anställdas motivation om informationen presenteras på deras kunskaps-

nivå? 
• Hushåller personalen mer med företagets resurser när de känner till sina egna bidrag 

till kostnader och intäkter? 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Vi vill genom det här arbetet undersöka om det finns ett intresse hos företagsledningen 
respektive företagens anställda av en redovisning gjord för de anställda. Syftet är också att 
ta reda på om en sådan redovisning skulle öka motivationen och hushållningen hos de 
anställda och därmed ge ett positivt resultat för företaget.  
 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att endast studera stora företag för att kunna möjliggöra en intressant jämförelse 
mellan de olika företagen. För att undersökningen inte ska bli allt för vidsträckt har vi dessutom 
avgränsat oss till tillverkande företag som befinner sig i Värmland. 
 
 
1.5 DISPOSITION 
 
Uppsatsen inleddes med problembakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning. På 
det följer ett metodavsnitt som behandlar vår vetenskapliga utgångspunkt, vårt metodval 
samt hur vår datainsamling och våra intervjuer gått till. I teorikapitlet behandlas relevant 
information för förståelse av den påföljande intervjudelen och den avslutande analysen och 
sammanfattningen. I kapitel 4 redogörs för resultatet av de insamlade enkäterna och 
intervjuerna. I kapitel 5 vävs teorin och intervjuerna samman i en analys. I kapitel 6 finns 
en kort slutsats och i kapitel 7 diskuteras uppsatsens trovärdighet samt tas upp förslag till 
fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med källförteckning och bilagor. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för och förklarar vårt val av metod. Här tas upp vilken vetenskaplig 
metod vi använt oss av samt hur vi har gått tillväga. 
 
 
2.1 VETENSKAPSTEORI 
 
En av de stora skiljelinjerna inom vetenskapsteori går mellan dogmatiker och relativister, 
alltså mellan de som tror sig kunna uppnå en absolut sanning och de som anser att alla 
åsikter är lika goda eller lika dåliga (Thurén 1996). Inom dessa gränser brukar två 
vetenskapliga huvudinriktningar nämnas; positivism och hermeneutik. Positivisterna vill 
gärna tro på absolut kunskap medan hermeneutikerna ofta har större förståelse för 
relativistiska tankegångar. 
 
Hermeneutik är lik positivismen men lägger också in empati (Thurén 1996). Vi kommer, 
mer eller mindre omedvetet, att använda egna minnen, upplevelser och vår förförståelse för 
att tolka resultatet vi får i den här undersökningen. Tolkningarna kan användas till att 
komma på hypoteser som sedan måste testas på positivistisk väg. Det kan dock vara svårt 
att testa dessa hypoteser vilket kan betyda att alla hermeneutiska tolkningar är relativa. 
Enligt Thurén (1996) kan relativism accepteras ibland. I andra fall har det stor betydelse om 
tolkningen är saklig eller inte. I det här fallet anser vi att relativismen är accepterbar.  
 
 
2.2 METODVAL OCH INTERVJUER 
 
Den här uppsatsen behandlar ett ämne som tidigare endast har studerats knapphändigt enligt 
vår egen erfarenhet. Vi försöker hitta ny kunskap och nya samband för att utveckla en teori 
om behovet av redovisning av ekonomisk information till anställda. Därför kommer vi att 
utföra en explorativ undersökning. 
 
Vanligtvis används kvalitativ metod vid explorativa undersökningar. Det innebär att 
forskningen går på djupet och noggrant analyserar nyanser. Vår önskan var dock att finna 
den allmänna uppfattningen bland anställda och ekonomiansvariga om behovet och 
betydelsen av ekonomisk redovisning till de anställda. Därför behövde vi kunna uttala oss 
generellt om fenomenet och valde av den anledningen att göra en kvantitativ, bred 
undersökning där vi riktade oss till totalt 100 anställda vid fyra företag i Värmland. 
Dessutom bad vi om intervjuer med ekonomiansvariga vid dessa företag. De fyra företagen 
som tackade ja till att delta i undersökningen är Metso Paper, Stora Enso Skoghall, Tetra 
Pak och Zakrisdalsve rken. Av dessa va lde dock Stora Enso att endast lämna svar från 
ekonomiansvarig.  Trots det valde vi att ta med detta svar i undersökningen då det visar 
ytterligare en ledares syn och användande av redovisningen. Från de tre övriga företagen 
fick vi in totalt 36 besvarade enkäter. Tre av de ekonomiansvariga valde att besvara enkäten 
skriftligen, troligtvis på grund av tidsbrist, medan Zakrisdalsverken gav oss chansen att 
göra den muntligen. Ytterligare en muntlig intervju skedde och då med chefe n och 
affärsrådgivaren Jörgen Lindahl på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Karlstad. Att få 



METOD 

 

 4  

intervjua Lindahl var mycket givande eftersom han arbetar med liknande frågor och därför 
har samlat på sig mycket kunskap och erfarenheter på området. Intervjun med Lindahl gav 
också en syn utifrån vad det betyder för företagen att arbeta med redovisning till anställda. 
 
De två muntliga intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats och tog mellan 45-
60 minuter per intervju. Fördelen med att genomföra en muntlig intervju öga mot öga är att 
det går att iaktta respondentens kroppsspråk vilket gör det lättare att ställa rätt följdfrågor. 
Eftersom vi var två personer ansåg vi att det inte var nödvändigt med bandspelare utan att 
det räckte att ta anteckningar som sedan kunde stämmas av dels med respondenten och dels 
med varandra. Användande av bandspelare kan dessutom vara hämmande för 
respondenternas svar vilket vi ville undvika. 
 
Intervjuer med ekonomiansvariga skedde alltså muntligen med en person och skriftligen 
med tre personer. Vi anser dock att dessa båda sätt är att se som likvärdiga eftersom de 
skriftliga enkäterna var utformade för att kunna svara mycket utförligt på frågorna. Den 
muntliga intervjun utgick efter samma frågor som de skriftliga och likvärdiga svar anses ha 
blivit inhämtade Vi hade också chansen att i efterhand ställa följdfrågor till de 
ekonomiansvariga samt till Lindahl om det var någonting i svaren som var oklart.  
 
Möjligtvis kan den här metoden klassas som ett mellanting av kvalitativ och kvantitativ. 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan det finnas fördelar med en sådan kombination, bland 
annat kan den ge  en mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning. Ytterligare en fördel vi 
kan se är att vår metod ger oss möjligheten att undersöka ett flertal personers åsikter på kort 
tid. Det som talar till dess nackdel är att trots att respondenterna ges chans att svara utförligt 
på frågorna är det få som tar den chansen. Det finns också en risk att frågorna feltolkas, 
vilket skulle kunna undvikas vid en muntlig intervju. Sammanvägt tror vi dock att det är 
den här metoden som passar vår undersökning bäst. Hade vi valt att intervjua muntligt hade 
vi fått ett färre antal respondenter och undersökningens validitet hade därigenom troligtvis 
minskat. 
 
En enkätundersökning blir i vanliga fall kvantitativ (Jacobsen, 2002). Genom att låta 
respondenterna svara i öppna svar istället för genom skalor har vi dock försök öka djupet i 
undersökningen något. En nackdel med detta sätt kan vara att frågorna till större grad kan 
missförstås. Flera respondenter har valt att svara med ”ja” respektive ”nej” även där frågor 
ställts om hur ett visst fenomen är utformat. Vi har genomgående märkt en ovilja eller 
kanske snarare ett ointresse i att svara på enkäten vilket självklart gör att de resultat vi fått 
inte är helt korrekta. Det ska dessutom tilläggas att antalet svar som till sist inhämtats från 
de anställda blev 36 och vi är medvetna om att det är ett för lågt tal för att vi ska kunna 
uttala oss med statistisk säkerhet. Däremot tror vi att den allmänna meningen i stort har en 
stor validitet och att det är nyanserna som har fallit bort och är oklara. Tyvärr kan det också 
vara så att den inre validiteten kan ifrågasättas eftersom vi i enkäterna kan ha formulerat 
oss på ett sådant sätt som kan missförstås av respondenterna som inte har någon större 
ekonomisk kunskap inom området. 
 
Ett stort problem som förekommit under tillkomsten av denna uppsats är vilka respondenter 
som svarade på enkäterna. Vi bad de ekonomiansvariga som delade ut enkäterna att ge dem 
till de anställda som arbetar med produktion respektive anställda som inte arbetar med 
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ekonomiska frågor. Tyvärr blev det inte alltid de som fick enkäterna utan även controllers, 
ekonomiassistenter, inköpsansvariga med flera. Detta gjorde att vi under skrivandets gång 
fick ändra inriktning på uppsatsen och att den inte blev lika specifikt inriktad på 
produktionsanställda som vi hade velat. Trots att respondenterna har olika arbetsuppgifter 
och kunskap blev deras svar likvärdiga och de skillnader vi såg i svaren kunde inte härledas 
till deras befattning. Därför valde vi att redovisa deras svar tillsammans.  
 
 
2.3 DATAINSAMLING 
 
Denna studie bygger både på primära och sekundära data. Undersökningen inleddes med att 
söka efter sekundär information för att få ökad kunskap om området samt för att kunna 
formulera problemställningen. Sekundärdatan användes också till metod- och teoriavsnitten 
samt för att utforma frågeställningarna för inhämtandet av primärdata, genom muntliga och 
skriftliga intervjuer. Avslutningsvis har vi studerat ytterligare litteratur för att sätta oss in i 
de resultat intervjuerna gett oss. 
 
Som tidigare nämnts har vi upplevt att detta område enligt vår erfarenhet har studerats 
knapphändigt. Detta grundar vi i att det har varit mycket svårt att hitta sekundärinformation 
som berör frågeställningarna som tas upp i denna uppsats. Material har sökts både på 
bibliotek och via vetenskapliga databaser. Resultatet av detta sökande har resulterat i 
mycket information men då mestadels på ämnen som rör personalekonomi och inte ämnen 
som berör den synvinkel den här uppsatsen arbetar utifrån. Den sekundärdata som 
inhämtats kommer av den anledningen till stor del från litteratur som i huvudsak behandlar 
persona lekonomi och externredovisning. 
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3 TEORI 
 
I detta avsnitt tas teorier som ligger till bas för empirin upp. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av intressentmodellen. Därefter behandlas mål, behov och motivation, 
personalen och företagets ekonomi samt redovisning. Den sista delen av detta avsnitt 
behandlar att förmedla ekonomisk information. 
 
 
3.1 INTRESSENTMODELLEN 
 
Intressentmodellen utgår ifrån att företag eftersträvar att skapa stabila förhållanden till sin 
omgivning för att uppnå en tillfredsställande ekonomisk vinst för företaget. Intressenterna i 
modellen kan skifta en aning i böcker beroende på författarens tolkning men vi väljer att 
utgå från Ax et als. (2005) version med åtta olika intressenter. De är kunder, 
ägare/aktieägare, opinionsgrupper, företagsledning, anställda, stat och kommun, långivare 
och leverantörer. Relationen ett företag har med en intressent är ett ömsesidigt 
beroendeförhållande dem emellan eftersom det sker ett utbyte av exempelvis information, 
tjänster och produkter. Intressenterna begär belöningar som överträffar de bidrag företaget 
får av dem och enligt intressentmodellen har företaget som mål att uppfylla intressenternas 
krav. Samtidigt vill företaget uppfylla sina egna mål i största möjliga utsträckning utan att 
hamna i intressekonflikt med sina intressenter. Därmed behöver företagsledningen ibland 
göra kompromisser och prioritera intressenternas krav, så att en lämplig balans uppstår 
mellan deras krav och företagets framtida utveckling.  

 
Figur 1: Intressentmodellen 
Källa: Ax et als. (2005, s. 39). 
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En av intressenterna i ett företag är de anställda. Deras bidrag till företaget är deras arbete 
och för denna insats vill de naturligtvis ha ersättning. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) 
är de intresserade av den ekonomiska vinsten som är tillgänglig för dem. För 
intressentgruppen anställda betyder denna del av vinsten att de kan få högre löner och bättre 
anställningstrygghet. Bruzelius och Skärvad (2004) hävdar också att de även vill arbeta i en 
god arbetsmiljö, ha en jämn sysselsättning, ha meningsfulla arbetsuppgifter samt få tillfälle 
till personlig utveckling och arbetstillfredsställelse. Det är också viktigt med medinflytande 
och medbestämmande. 
 
3.2 MÅL, BEHOV OCH MOTIVATION 
 
Det finns olika mål i företag, både ekonomiska och icke-ekono miska men det centrala är 
vinstmålet (Bruzelius & Skärvad 2004). Enligt Lönnqvist och Lind (1998) kan dock inte ett 
företag i sig ha mål utan bara enskilda individer. Ägare, företagsledning och anställda kan 
dessutom tänkas ha skilda mål. För de anställda är det viktigaste målet att de har ett tryggt 
arbete och att de kontinuerligt får en högre lön (Lönnqvist & Lind 1998). Lissel och 
Scholander (1993) skriver att det är viktigt att känna till målen för att kunna handla 
ekonomiskt. Även Bruzelius och Skärvad håller med om detta och tillägger att det är viktigt 
att medarbetarna och organisationsenheterna arbetar i samma riktning och mot 
gemensamma mål. De anser det vidare av betydelse att den anställde har en helhetssyn, att 
denne har överblick över det som görs samt kan identifiera sig med det som görs. Det är 
dessutom viktigt med självständighet, att den anställde får möjlighet till inflytande och 
medbestämmande i arbetssituationen och likaså feedback. 
 
”Personalen är företagets främsta resurs” är ett uttryck som förekommer i bland annat 
årsredovisningar. Detta styrks av bland andra Bjurklo och Kardemark (2003) som lägger 
stor vikt vid betydelsen medarbetarnas kompetens och kunskap i sin bok. Även Lindvall 
(2001) håller med om detta och skriver att ”Ett företags verksamhet består ytterst av 
mänsklig aktivitet” (s. 46). Organisationer är starkt beroende av medarbetarnas kompetens, 
attityder, motivation och agerande. Medarbetarna har dessutom stor betydelse för 
verksamhetens resultat, utveckling och effektivitet (Bruzelius och Skärvad 2004). Även 
Lindvall (2001) håller med om att det är viktigt att medarbetare har tillgång till nödvändig 
information för att stärka motivationen hos dem. 
 
Begreppet motivation förklaras som en drivkraft till handling i en viss riktning. Enligt 
Bruzelius och Skärvad (2004) är en individ motiverad när ett behov eller önskemål 
påverkar individens handlande i en viss riktning. Till exempel kan motivation studeras ur 
Abraham Maslows synvinkel. Maslow var en psykolog som har ordnat mänskliga behov i 
en behovspyramid. Pyramiden innehåller de fem delarna: fysiologiska behov, 
säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt självförverkligande-
behov. Ett av dessa behov är vid varje tidpunkt starkare än de andra, men de konkurrerar 
med varandra. Det starkare behovet driver individen att handla med syfte att tillfredsställa 
det behovet.  
 
Det har länge varit centralt i motivationsteorin hur dessa behov påverkar individers tankar 
och handlingar. Alla människor bär på alla de behov som finns i pyramiden. Behoven är 
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otillfredsställda och utlöser energi och aktivitet, med det menas att de är motiverande. När 
en individ har tillfredsställt ett behov rör den sig uppåt till nästa. Om ett behov på en lägre 
nivå hotas rör sig individen neråt igen för att tillfredsställa behovet igen.  
 

 
Figur 2: Maslows behovspyramid 
Källa: Bruzelius och Skärvad (2004, s . 290). 
 
För att styra företaget mot dess mål används budgetering, redovisning och prestations-
mätning. Att använda sig av dessa metoder för att styra företaget mot målet bygger på idén 
att chefer och anställda kommer att uppmärksamma det som mäts och belönas. Därför är 
det viktigt att de aspekter av verksamheten som är i linje med företagets strategiska 
inriktning följs upp och betonas (Lönnqvist och Lind 1998). Som motvikt kan nämnas 
Collins (2002), som är en av få som motsäger att belöningar är positivt. I hans bok om 
framgångsrika företag har forskarna som undersökt framgångsfaktorer bakom långsiktigt 
framgångsrika företag inte funnit något stöd i att belöningssystem skulle vara en viktig 
faktor för ett företags resultat.  
 
 
3.3 ANSTÄLLDA OCH FÖRETAGETS EKONOMI 
 
En definition av traditionell ekonomistyrning är: ”Att med hjälp av ekonomisk information 
försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar.” (Lindvall 2001,  s. 
46). Därmed har utformningen av den ekonomiska informationen betydelse för företagets 
resultat genom att den påverkar personalen (Lissel och Scholander 1993, Lindvall 2001) . 
Det ekonomiska språket är ett fackspråk men kan alltså också vara ett maktspråk, beroende 
på hur det används. Enligt Lissel & Scholander (1993) är det ekonomiska språket ofta det 
dominerande i organisationer och ändå är det bara ett fåtal som förstår och talar det. För att 
kunna styra företagets ekonomi genom de anställda krävs att de förstår den ekonomiska 
information de får. Bjurklo (2006), pekar på vikten av att stimulera till dialog och belyser 

Fysiologiska behov 

Säkerhetsbehov 

Självförverkligande 

Uppskattnings- och statusbehov 

Kontaktbehov 
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nyttan av att engagera personalen i företagets ekonomi och styrning för att öka förståelsen 
för vad ind ividens arbete betyder för företaget i dess helhet. Även Lindvall (2001) ställer 
sig bakom detta och skriver att om medarbetarna får rätt information kan de utföra ett 
arbete både snabbare och billigare. 
 
Lissel och Scholander (1993) skriver att deras erfarenhet är att människor i allmänhet har 
lätt att ta till sig det ekonomiska budskapet, om det bara presenteras på ett åskådligt och 
pedagogiskt sätt. Hushållningstanken blir då dessutom en naturlig del i arbetet. 
 
I sin bok Öppna dörrar för personalekonomi (s. 15) beskriver Lissel och Scholander 
behovet av bra presentationer av ekonomisk information genom detta exempel: 
 

”Karin, en avdelningsföreståndare på ett sjukhus. Hon hade fått i 
uppdrag att ta fram ett sparförslag för avdelningen. Det skulle inte bli 
lätt att ta upp saken med personalen eftersom de flesta inte brukade 
känna något större engagemang för det som rörde ekonomi; det 
betraktades allmänt som Karins uppgift. Det tyckte egentligen Karin 
också, men nu behövde hon få personalens stöd. Hur skulle hon göra? 
Hon hade tidigare presenterat en idé om hur man skulle kunna omfördela 
arbetstiden och samarbeta med en annan avdelning, för att få ett bättre 
utnyttjande av timmarna. Förslaget hade diskuterats vid en 
personalkonferens, vilket resulterat i en livlig och känslomässig 
diskussion – men det ledde inte fram till någon förändring. Det kändes 
olustigt att behöva ta upp frågan en gång till. Men hon visste att det var 
nödvändigt och ville därför vara bättre förberedd nästa gång.  
Karin räknade fram hur timmarna fördelades över dygnet med 
nuvarande schema och gjorde en enkel uppställning. Vid nästa 
personalkonferens visade hon uppställningen och berättade samtidigt om 
det sparbeting som avdelningen fått. Hon tog även upp sina idéer om ett 
samarbete med den andra avdelningen för att mer effektivt kunna 
utnyttja tiden. 
Personalen började nu livligt diskutera behovet av arbetsinsatser vid 
olika tillfällen på dygnet och de beskrev själva inte bara fördelar utan 
också nackdelar med sina förslag. Det blev en konstruktiv diskussion 
som lyftes upp på en annan nivå än tidigare. Diskussionen handlade mer 
om vad som var rimlig tid att lägga på olika moment – och inte primärt 
om att ha rättvisa personalscheman.” 

 
Författarna skriver även att ”om inte de ekonomiska ”verktygen” anpassas till den personal 
som ska använda dem, kan man inte förvänta sig att de ska bli bättre på att hushålla med 
resurserna” (Lissel & Scholander 1993, s. 63). Vidare skriver de att om den anställde inte 
förstår rapporterna med den ekonomiska informationen läser han dem heller inte vilket kan 
leda till att han använder resurser utan att fundera på konsekvenserna. 
 
Även Liukkonen (2000) pekar i sin bok Verksamhetsuppföljning på behovet av att de 
anställda kan tolka siffror och annan information om hur verksamheten fungerar och att det 
är en grundförutsättning för att kunna driva ett företag på ett effektivt sätt. Att dessutom 
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göra en uppföljning av verksamheten är något som enligt Liukkonen fungerar som en 
läroprocess för alla i organisationen. Denna verksamhetsuppföljning kan hjälpa till att 
förutse framtiden och öka framförhållningen. Verksamhetsuppföljning handlar om att gå 
bakom siffrorna och förstå komplexa samband (Liukkonen 2000). Redovisningen och 
analysen skapar förståelse för hur orsak, verkan och effekt hänger ihop och de skapar 
dessutom en diskussion om förbättring. 
 
Enligt Liukkonen ska de anställda ges enklare information löpande och vid behov ska de 
dessutom få djupare analyser. I och med datoriseringen har många företag viss 
produktionsekonomisk information lättillgänglig för de anställda vilket av många anses bra, 
men det är också viktigt att tänka på att verksamhetsuppföljningen sker nära produktionen 
(Liukkonen 2000).  
 
 
3.4 REDOVISNING 
 
Det finns ett informationsbehov för företagets verksamhet. Behovet avgör vad som ska 
redovisas och hur data ska presenteras. Det finns många olika krav på denna information 
eftersom mottagarna av informationen kan ha många olika roller gentemot företaget. Ofta 
är det svårt att få fram en redovisning som uppfyller alla intressenters krav på den. 
Redovisning delas därför upp i två delar, intern och extern redovisning. Lönnqvist och Lind 
(1998) anger att det är externredovisning som riktar sig till bland annat intressentgruppen 
anställda. 
 
Bjurklo (2006) skriver att en beskrivande redovisning kan öka förståelsen för samband 
mellan olika arbetsuppgifter. Genom att definiera sambanden mellan olika avdelningar och 
informera de anställda om dessa kan en positiv förändring ske i en rad funktioner. 
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4  EMPIRI 
 
I empiriavsnittet har vi sammanställt de intervjuer vi har genomfört. Vi inleder med 
affärsrådgivaren Jörgen Lindahl som är intervjuad om sin erfarenhet och syn på redovisning 
till anställda. Efter denna del följer svaren från de företag vi intervjuat. Innan respektive 
företagsintervju har vi också valt att ge en kort beskrivning av företaget, detta för att läsaren 
ska vara medveten om verksamhetens syfte innan denne tar del av intervjun.  
 
 
4.1 JÖRGEN LINDAHL 
 
Jörgen Lindahl är chef fö r Öhrlings  PricewaterhouseCoopers i Karlstad. Han arbetar bland 
annat med att lära chefer och anställda om sambanden mellan kostnader och intäkter i deras 
företag. Till detta tar han hjälp av spelet Reagens som finns i flera olika varianter beroende 
på för vilket företag och i vilken situation det används. Det går ut på att deltagarna styr 
företaget under några år och därigenom lär sig förstå företagets olika avdelningars 
situationer samt sambanden inom företaget och med omgivningen. 
 
De anställda Lindahl träffat på är positiva till involveringen. De kan vara skeptiska till 
spelet i början men mycket positiva efter att de har fått spela det och många vill spela det 
igen. Några av företagets kunder spelar exempelvis Reagens årligen som en kick-off. Trots 
alla positiva reaktioner har han dock haft svårt att sälja in spelet som han kallar en mycket 
prisvärd utbildningsform. 
 
Generellt sett klarar sig företag som involverar sina anställda i beslutstagandet bättre anser 
Lindahl. Som exempel säger han att ett företag han arbetet med använder någonting de 
kallar ”Lavinen” vilket går ut på att anställda får komma med idéer om förbättring. Lindahl 
tycker att detta är ett bra sätt och föreslår också att en belöning skulle utgå till de anställda 
som kommer med bra idéer. Förutom ”Lavinen” delas 50 procent av företagets vinst ut, 
vilket enligt Lindahl också skapar en vilja hos de anställda att arbeta för ett bättre resultat. 
Däremot anser han att 50 % kan vara väl mycket. ”Skattemyndigheten tar stor del av kakan 
och man kanske borde göra andra typer av investeringar som är till nytta för både 
medarbetaren och företaget exempelvis kompetensutveckling.” 
 
Lindahl tror att det kan finnas en rädsla för att ge ut information om resultatet eftersom ett 
positivt resultat skulle kunna ge krav på en ökad lön. Lindahls tips för att undkomma denna 
effekt är att istället dela ut en bonus beroende på resultatet. Enligt Lindahl bygger allt på 
ledarens vilja och förståelse. Det är viktigt att ledaren vill dela med sig av resultatet och 
förstår vad det har för betydelse att göra det. Det krävs också att informationen tas ned till 
en nivå som ligger nära de anställda. Lindahl tror att det är många som går ut med 
ekonomisk information till sina anställda men att det inte är alla som gör det på rätt sätt. 
Han säger vidare att det är de som kan förmedla informationen på ett bra och tydligt sätt 
som får ett positivt resultat. 
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4.2 METSO PAPER 

4.2.1 Företagspresentation 
 
Metso paper bedriver verksamhet i 28 länder och har 480 anställda i Karlstad. Metso är 
specialiserade på pappersmassa, papperstillverkning och power generation 
(www.metso.com). 
 

4.2.2 Ekonomiansvarig 
 
Jan Stenbäck är ekonomiansvarig på Metso Paper Karlstad AB och har jobbat på företaget i 
8,5 år. Enligt honom förmedlar Metso ekonomisk information till företagets anställda 
angående order ingång, orderstock, försäljning och rörelseresultat. Informationen jämförs 
mot budget samt mot senast lagda prognos. Däremot informerar de inte om hur den 
anställdes egen arbetsinsats påverkar företagets ekonomi och ha r heller aldrig gjort det. 
Orsaken till att Metso i dagsläget inte har en sådan redovisning beror på att det historiskt 
sett inte har varit en fråga hos dem men har blivit mer aktuell under de senaste åren. 
 
Stenbäck uppger dock att Metso är intresserade av att informera sina anställda om hur deras 
arbetsinsatser påverkar företagets ekonomiska resultat och företaget arbetar med att bli 
bättre på detta genom utbildning av personalen. Metso planerar inte att lägga till någon 
information i sin redovisning utan snarare lära personalen att tolka den redovisning som de 
redan har. Stenbäck tror att effekten av att informera personalen om dess arbetsinsatsers 
betydelse för företaget är ökad förståelse som säkerligen leder till mer motiverad personal. 
 

4.2.3 Anställda 
 
Av de 11 anställda som svarade på enkäten uppger 9 personer att de får information om hur 
deras arbetsinsats påverkar företaget ekonomiskt och 2 personer uppger att de inte får den 
informationen.  
 
Informationen förmedlas genom avdelningsmöten, intranät, samt al med ekonomiansvariga, 
genomgång av årsredovisning. Den information som förmedlas är månads- och årsbokslut, 
sammanställningar för avdelningen/månad, kostnadsuppföljning på projekt och 
omkostnader, resultatrapporter orderingångsrapporter, GP-analyser, OP-analyser per order 
och totalt samt resultatuppföljningar efter installation samt förstås även årsredovisningen. 
 
Samtliga av de respondenter som anger att de får information tycker att den är tillräcklig 
och saknar ingenting. En person svarar att ”bättre synlighet av övriga ekonomer i 
verksamheten önskas för att få en ännu bättre ekonomistyrning”.  
 
På frågan om informationen är relevant och begriplig svarar 8 av 11 respondenter ja, 2 med 
följande tillägg ”men kanske för stort fokus på vad som har hänt och inte hur man som 
enskild kan påverka” samt ”för mig ja,  men jag tror att folk i allmänhet upplever 
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redovisningen svår framför allt med alla förkortningar OP GP COGS etc.”. En respondent 
svarar att denne tycker att det är lite svårt att komma ihåg alla begrepp och termer och vad 
de står för i praktiken.  
 
Respondenterna är eniga om att de tar till sig informationen som de får. De anger också att 
den påverkar dem bland annat genom effektivare arbete, försök att spara pengar och tid, 
fakturera i tid, hålla sig uppdaterad och söka nya lösningar som kan appliceras på företaget. 
Informationen anges också vara viktig för prissättning och kundservice. 
 
En av de respondenter som inte tycker att de får information skriver att den information 
som de skulle vilja ha är information från sina interna kunder om hur dennes arbete 
påverkar dem. Den informationen skulle bestå av nyckeltal där det är lätt att se vad som ska 
göras för att förbättra dem, anser denna person. Denna  respondent skriver också att 
informationen skulle påverka dennes agerande i företaget. 
 
Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att hushålla med företagets resurser men 
anger också att det är viktigt att personalen har de moderna arbetsredskap som krävs. En 
respondent anser att synen på vad hushå llning är inom företaget har för stor spridning. 
 
8 av 11 respondenter anger att de tänker på att det är en kostnad för företaget när de till 
exempel laddar mobilen, tar en rökpaus etcetera. 3 av 11 svarar att de inte tänker på det.  
Av de personer som tänker på kostnaden svarar 5 personer att de hushåller mer med 
företagets resurser när de känner till kostnaden. En person svarar ”Tror att man automatiskt 
blir mer medveten när man ser prislappen”. En annan svarar att ”visst är det lättare att 
hushålla med resurser om man vet kostnaden för detta. Det kanske vore nästa steg för 
företaget att se vad timkostnader för varje person är – vet inte om effektiviteten skulle höjas 
men man kanske fick en tankeställare. Oftast hör man idag att det kostar si och så mycket 
för en dator och så vidare men inte tiden för personalen. Detta kanske skulle minska 
ställtiderna”. En respondent svarar nej. Denne tror att det är en principfråga att vara 
kostnadsmedveten men inte snåla på fel saker.  
 
De tre personer som angav att de inte tänker på kostnaderna för företaget är lite oense om 
de skulle hushålla mer om de kände till kostnaderna. En person svarar ja medan de två 
andra svarar nej. En av dessa svarar ”Man måste kunna väga kostnader och intäkter mot 
varandra, men man får inte vara ”dumsnål””. 
 
7 respondenter svarar att de blir motiverade av att veta hur mycket de drar in till företaget. 
En svarar inte alls på frågan. En respondent anger att det är bara kostnaderna det informeras 
om och inte vad den anställde bidrar med till företaget. En annan svarar att ”Det finns 
naturligtvis en hel del personal, som gör det möjligt för säljarna att vara ute mycket hos 
kunderna, som också skulle vilja veta hur mycket man drar in till företaget. ” 
 
För övrigt skriver en respondent att den ekonomiska uppföljningen på Metso är bra och ett 
viktigt instrument i många situationer. En annan skriver att ”Det som saknas är ett forum 
där man kunde framföra förbättringar för andra avdelningar inte bara sin egen”. 
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4.2.4 Sammanfattning 
 
Ekonomiansvarig uppger att Metso inte informerar sina anställda om hur deras arbetsinsats 
påverkar företagets ekonomi medan 9 av 11 av de anställda uppger att de får sådan 
information. Synen på vad som redovisas och inte är alltså ganska splittrad.  
 
Orderingång är det enda som både anställda och ekonomiansvarig svarar att företaget 
informerar sina anställda om. Övriga svar skiljer mellan anställda och ekonomiansvarig. 
Den allmänna uppfattningen hos respondenterna är att företaget redovisar hur de anställdas 
insatser påverkar företaget ekonomiskt, men ekonomiansvarig håller inte med.  
 
Alla som anser sig få information tycker att den är tillräcklig, inget saknas och de flesta 
tycker att den är relevant och begriplig. Det förekommer olika svar på vad det är för 
ekonomisk information företaget ger ut. Alla anser att de tar till sig informationen och 
påverkas. Samtliga tycker också att det är viktigt att hushålla med företagets resurser.  
 
De flesta tänker på att det kostar pengar för företaget när de exempelvis tar en rökpaus, 
laddar mobilen och diskar med halvfull maskin. Däremot bryr sig inte alla om dessa 
kostnader utan ser dem som ovidkommande små utgifter för företaget. Knappt hälften av 
respondenterna hushåller med företagets resurser när de vet vad det kostar för företaget.  
 
Alla respondenter anger att de skulle bli motiverade av att veta hur mycket de drar in till 
företaget. Däremot anger flera att de inte får den informationen utan bara får veta vad de 
kostar för företaget. 
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4.3 TETRA PAK 

4.3.1 Företagspresentation 
Tetra Pak grundades i Lund 1951 och är idag ett världsledande företag inom process, 
förpackning och distribution av livsmedel med ca 20 250 anställda i drygt 165 länder. Tetra 
Pak Packaging Material Sunne AB är en av företagets produktionsanläggningar och har ca 
330 anställda (www.tetrapak.com). 
 

4.3.2 Ekonomiansvarig 
 
På Tetra Pak Packaging Material Sunne AB är Anna-Karin Nordström ekonomiansvarig. 
Nordström har jobbat på Tetra Pak i 15 år.  
 
Enligt Nordström består den ekonomiska information som företaget redovisar av nyckeltal 
(Key Performance Indicators), bonuslöneparametrar och förbättringsarbeten (World Class 
Ambitions). Utöver den allmänna ekonomiska informationen redovisar Tetra Pak också hur 
den anställd es individuella arbetsinsats påverkar företaget ekonomiskt. Nordström svarar 
också att denna information alltid kan förbättras samt att det är en kontinuerlig process som 
arbetas med. 
 
Eftersom det är viktigt att alla anställda vet hur det går och hur de kan påverka resultatet 
som också kan ge något tillbaka till dem själva hävdar Nordström att det är meningsfullt att 
gå ut med informationen till de anställda. Nordström tror också att de anställda påverkas av 
informationen genom att de blir mer motiverade och inspirerade av att se att de åtgärder 
som görs även påverkar de nyckeltal som fabriken mäts på. Tetra Pak kommer att fortsätta 
med att gå ut med informationen eftersom det är mycket viktigt för de anställda att vara 
informerade för att kunna leverera de mål företaget har. 
 
På frågan om de anställda förstår, tar till sig och blir motiverade till att ändra sitt beteende 
svarar Nordström att det tror hon definitivt, däremot måste det hela tiden förklaras och 
informeras eftersom det kommer nya anställda. Det är också viktigt att ta åt sig sätt att 
förbättra informationen/kommunikationen. 
 
Resultatet av att gå ut med informationen är att det blir ett snack runt om hur företaget 
agerar och hur det påverkar resultatet som ger en bra effekt. Dessutom blir det naturligt att 
de pushar lite på varandra. 
 

4.3.3 Anställda 
 
19 personer har svarat på enkäten till Tetra Pak. 15 av dessa 19 respondenter anger att de 
får information om hur deras arbetsinsats påverkar företagets ekonomi medan resterande 4 
anger att de inte får någon sådan information. Informationen förmedlas enligt de flesta 
respondenterna genom månatliga rapporter avdelningsvis, någon respondent anger att 
rapporterna ges kvartalsvis. En person anger anslagstavla. 
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Den information som ges är enligt respondenterna inblick i företagets KPI rapportering, 
genomgång av utfall på mål för resultatlön, nyckeltal,  reklamationer,  spill och perfect 
delivery. 
 
Av de 15 personer som säger att de får rapporter tycker alla utom en att den information 
som ges ut är tillräcklig. Den person som inte tycker att informationen är tillräcklig är 
densamme som angav anslagstavla som informationsspridare. Denne önskar istället muntlig 
information från ekonomiavdelningen.  
 
11 av de 15 respondenter som angivit att de får ekonomisk information anger att 
informationen är relevant och begriplig. 4 personer tycker att den ibland eller alltid är svår 
att förstå för ”icke-ekonomer” bland annat för att det finns många engelska förkortningar 
utan förklaring, ”men dessa lär man sig allt eftersom”. En person skulle gärna se fler 
kommentarer till informationen. 2 av de 15 säger att de har svårt att ta till sig informationen 
på grund av att den är svårtolkad. Resterande 13 säger att de tar den till sig.  
 
På frågan om informationen påverkar den anställdes beteende svarar de flesta att 
informationen inte påverkar eftersom de ständigt gör sitt bästa för företaget. Någon hävdar 
dock att informationen påverkar hur personen prioriterar, någon annan att den tänker sig för 
en extra gång innan personen genomför ett inköp eller kopierar. 
 
Av de 4 som angett att de inte får någon ekonomisk information svarar bara 3 på 
kommande frågor. Dessa tre anger att de skulle vilja ha ekonomisk information genom 
uppdatering om var de största förlusterna i produktionen finns samt information om hela 
fabrikens resultat. För att de skulle ta till sig informationen anger de att den skulle vara 
specificerad på vad som säljs och vilka kostnader varje avdelning har. En respondent vill ha 
en budgetjämförelse.  
 
På frågan om ekonomisk information skulle påverka den anställdes agerande i företaget 
svarar en person att denne inte vet och de andra två att ja det skulle den ”om man kan 
påverka resultatet positivt genom förändring så gör man det”.  
 
Alla respondenter från Tetra Pak anger att det naturligtvis är viktigt att hushålla med 
företagets resurser men 3 av de 19 tänker dock inte på kostnaderna för företaget vid mindre 
och indirekta utgifter så som rökpauser och el- och vattenförbrukning. Alla respondenter 
som svarat, bortsett från en, säger att de tänker på kostnaderna och anger att de också 
hushåller med resurserna precis som hemma. En person tillägger att man dock inte är felfri. 
En person säger att trots att det finns ett medvetande om kostnaden hushåller han inte med 
resurserna, även om han tycker att det är viktigt att göra det.  
 
Av de personer som har svarat att de inte tänker på kostnaderna tror de flesta att de skulle 
hushålla mer med företagets resurser om de visste vad det kostade för företaget. En person 
tillägger att det är viktigt att se till de stora posterna som en felinställning av en 
produktionsmaskin istället för de mindre, som att diska halvfull maskin eller ladda mobilen. 
 
Flertalet respondenter anger att de skulle bli motiverade av att veta hur mycket de drar in 
till företaget men flera anger också att det är information de inte får. 
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4.3.4 Sammanfattning 
 
Enligt Nordström ger Tetra Pak information till de anställda om hur deras arbetsinsats 
påverkar företagets resultat. Av de anställda vi frågat säger dock 4 av 19 att de inte får 
någon sådan information.  
 
Både Nordström och de anställda är överens om att det finns en motivation i att veta hur 
mycket varje anställd tjänar till företaget. Däremot är de anställda överens om att det är en 
information som inte finns i dagsläget. De anställda hävdar också att den information som 
ges är bra men att den kan vara svår att förstå. Detta är också någonting Nordström anger 
att företaget arbetar med att informera och förklara för nyanställda, men kanske vore det 
också bra att ge de sedan längre anställda en information om vad informationen betyder. 
 
De anställda är helt överens om att det är viktigt att hushålla med företagets resurser. Trots 
det är det inte alla som tänker på de små indirekta kostnaderna av exempelvis el- och 
vattenförbrukning. Flertalet anger dock att de gör vad de kan för att hålla nere dessa 
kostnader och det nämns också att det kanske vore ännu enklare om prislappen för dem var 
synlig. 
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4.4 ZAKRISDALSVERKEN 

4.4.1 Företagspresentation  
 
Zakrisdalsverken uppstod 1994 ur gamla försvarsmakten. Det ägdes då delvis av Bofors 
och delvis privat. Den största tillverkningen var då försvarsmateriel. 1999 blev det helt 
privatägt och idag består produktionen till 20 procent av försvarsmateriel och till 80 procent 
av civil produktion. Den civila produktionen består till största delen av tung 
fordonsind ustri. Företaget har ca 100 anställda varav 15 tjänstemän1.  
 

4.4.2 Ekonomichef 
 
Per-Olof Eriksson är ekonomichef på Zakrisdalsverken och har jobbat som det i 2 år. 
Zakrisdalsverken redovisar resultat och omsättning till de anställda genom att varje månad 
sätta upp en lapp på anslagstavlan. Denna typ av information har delgivits personalen i 1,5-
2 år. Tidigare delgavs information i muntlig form.  
 
Zakrisdalsverken försöker göra informationen enkel. I dagsläget ges informationen genom 
budgetuppföljning. Företagets lönsamhet fluktuerar över året vilket är ett dilemma i 
redovisningen till de anställda. Eriksson2 undrar om han ska visa att det går dåligt för 
företaget under vissa perioder trots att detta stämmer överens med budget, eller om det ger 
en negativ signal till de anställda.  
 
Företaget har regelbundna möten med de anställda där optimala sätt att driva produktion 
diskuteras. De anställda är väldigt engagerade och kommer ofta med egna förslag. Det 
viktigaste med denna diskussion är att den är kontinuerlig så att man hänger med i 
marknadsutvecklingen. Eriksson är mycket noga med att poängtera att det krävs en öppen 
dialog med alla och att man måste vara alert och uppmärksam hela tiden. 
 
Eriksson tror att det gör de anställda motiverade och säger att förståelse är centralt. Det är 
också viktigt att förstå att den lilla länken i kedjan är av mycket stor betydelse. Om något i 
produktionen havererar faller hela kedjan. Medvetenhet om varje liten grej är betydelsefull. 
Det är svårt att märka något ekonomiskt resultat av det hela, men Eriksson poängterar ändå 
att det är viktigt att alla är insatta och företaget kommer absolut att fortsätta med att 
informera sina anställda.  
 
För tillfället har inte Zakrisdalsverken någon information om hur de anställdas enskilda 
arbetsinsats påverkar fö retaget men tittar just nu tillsammans med facket Metall på 
ytterligare former av information eftersom facket har efterlyst detta. Här poängterar 
Eriksson att det är viktigt att ha relevant och lättförståelig information.  
 
 

                                                 
1 Per-Olof Eriksson, Ekonomichef, Zakrisdalsverken, intervju den 26 april 2007. 
2 Ibid. 
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4.4.3 Anställda 
 
Från Zakrisdalsverken valde 6 personer att besvara enkäten. 4 av dessa anger att de får 
information om hur deras arbetsinsats påverkar företagets ekonomi. 2 personer anger att de 
inte får någon sådan information. Respondenterna uppger alla olika sätt de får 
informationen på. En anger anslagstavlor, en genomgång av årsredovisningen och en anger 
möten ett par gånger per år. En respondent svarar inte på denna fråga. Alla 4 tycker dock att 
den är tillräcklig, relevant och i det stora hela begriplig och svarar att de oftast tar den till 
sig. 
 
Av de 4 respondenter som anger att de får information om deras arbetsinsats betydelse för 
det ekonomiska resultatet i företaget anger 3 att den påverkar dem, bland annat genom att 
den får dem att försöka göra sitt bästa och arbeta mer positivt. En respondent anger att 
denne får en uppfattning om företagets budget, omsättning och likviditet vilket påverkar 
beroende på om det går bra eller dåligt för företaget. Den fjärde respondenten svarar att 
”man gör ju så gott man kan hela tiden”.  
 
Av de två personer som uppgett att de inte får någon ekonomisk information om deras 
insats i företaget väljer endast en att svara på följdfrågorna. Denne anger att det vore 
intressant att veta hur företaget producerar mot budget, vad det kostar vid sena leveranser 
samt andra kostnader som ligger nära den egna verksamheten. En sådan information skulle 
enligt denna respondent öka vaksamheten mot höga kostnader. 
 
På frågan om det är viktigt att hushålla med företagets resurser svarar 5 av de 6 
respondenterna ja. 2 personer gör tilläggen att ”ju effektivare man är ju längre får man 
kanske ha jobbet kvar” samt ”annars kan man ju bli arbetslös”. 4 av de 5 svarar att de 
tänker på de kostnader som uppkommer vid till exempel mobilladdning eller rökpaus. En 
respondent svarar att denne inte tänker på sådana utgifter. 
 
3 av respondenterna svarar att de blir motiverade av att veta hur mycket de drar in till 
företaget. En svarar inte alls, en annan svarar nej och en tredje svarar att denne inte blir 
motiverad ”men det är ju kul om det går bra för avdelningen man jobbar på”.  
 

4.4.4 Sammanfattning 
 
Ekonomichefen på Zakrisdalsverken är mycket noga med att dela med sig och diskutera 
den ekonomiska informationen med personalen. I dagsläget arbetar företaget med att ta 
fram ytterligare ekonomisk information tillsammans med facket men har ingen information 
om hur den enskilde arbetstagarens arbetsinsats påverkar företaget. Trots det svarar fyra av 
de sex respondenterna att de får denna information. När dessa respondenter anger vad det är 
för information är det dock en mer allmän ekonomisk information som tas upp. 
 
Respondenterna anser att det är mycket viktigt att hushålla med företagets resurser men 
verkar se det mer som ett tvång för att behålla jobbet. 
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4.5 STORA ENSO 

4.5.1 Företagsbeskrivning 
 
Stora Enso Skoghall AB är en av världens störste tillverkare av kartong, där 
huvudprodukten är vätskekartong. Företaget har ca 1150 anställda och har en årsomsättning 
på ca 5,3 miljarder. Verksamheten bedrivs vid enheterna i Skoghall, Forshaga och på 
Kronoparken. 
 
I Skoghall tillverkas kartongen, i Forshaga beläggs en viss del av kartongen med olika 
barriärer och på Kronoparken ligger Research Centre Karlstad som utgör en research 
verksamhet för Stora Enso (www.storaenso.se). 
 

4.5.2 Ekonomiansvarig 
 
Ernst Nygren arbetar som ekonomichef på Stora Enso AB och har varit anställd där i 6 år.  
På Stora Enso görs en månatlig uppföljning av resultatutveckling genom att ha aulamöte. 
Där deltar samtliga anställda som har personalansvar för att vidarebefordra informationen 
till samtliga anställda inom företaget. På mötet deltar även fackliga organisationer. 
 
Enligt Nygren informerar företaget även om hur den enskildes arbetsinsats påverkar 
företaget. Ernst svarar att förhoppningsvis är denna information tillräcklig och relevant men 
att det är svårt att specifikt förklara vilken påverkan varje enskild individ har på resultatet 
eftersom företaget har 1150 anställda. På frågan om informationen och presentationen av 
denna behöver förändras svarar Nygren att den förhoppningsvis inte behöver det eftersom 
de flesta är nöjda med den stora öppenhet de har om resultatet trots att de är ett börsnoterat 
bolag. Nygren anser också att det är meningsfullt att gå ut med denna information till 
anställda, dels på grund av att han tror att det upplevs positivt att alltid känna till hur 
bolaget utvecklar sig. Nygren tror också att de flesta förstår det mesta av informationen 
som företaget går ut med. Företaget har även intern utbildning för att så många som möjligt 
ska förstå informationen.  
 
Det är enligt Nygren svårt att svara på om det märks något resultat av at t ge de anställda 
informationen men Stora Enso kommer trots det fortsätta att gå ut med informationen och 
svarar att de får positiv feedback från de anställda. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATS 
 
I analysdelen sammankopplas teori och empiri utifrån uppsatsens problemformulering. Vi 
kommer även att ta upp personliga reflektioner och åsikter. 
 
 

5.1 REDOVISNING AV EKONOMISK INFORMATION 
 
De fyra företag vi har studerat har alla någon form av ekonomisk redovisning till sina 
anställda. Vanligast är att informationen ges via nyckeltal och budgetuppföljning. 
Alla fyra ekonomiansvariga är eniga om att det är bra med ekonomisk information till de 
anställda, men bara två anger att de använder sig av det. På vilket sätt denna information 
ges är tyvärr en fråga vi inte fått svar på. De två som inte delger ekonomisk information till 
de anställda motiverade detta med att det var för invecklat respektive att det aldrig hade 
varit av intresse, men att det nu blev mer och mer intressant. 
 
Som vi sett i intressentmodellen är anställda en av de intressentgrupper till vilken en 
förstålig redovisning skall riktas. Det vi kan se i vår undersökning är att det inte görs några 
större ansträngningar för att uppfylla detta. En kortfattad löpande information ges om 
företagets resultat men vår undersökning har visat att det inte är säkert att alla förstår den 
och den är inte heller alltid relevant. Steg ett för företagen som ska skapa ekonomisk 
information till sina anställda om deras arbetsinsatser kan vara att direkt fråga de anställda 
vad det är de vill veta. Det kan också öka de anställdas motivation och hjälpa till att 
uppfylla de anställdas uppskattningsbehov. Som Bjurklo och Kardemark (2003) säger kan 
det dessutom hjälpa till att skapa större konkurrenskraftighet för företagen eftersom 
företagen genom att dela med sig av information ökar de anställdas kunskap. 
 
Att kraft och energi inte läggs på en mer specificerad redovisning för de anställda kan bero 
på att företaget inte vill gå ut med informationen eller inte vet hur, men också på grund av 
att det är många intressenters krav som ska tillfredsställas vilket kan göra att det är de 
anställdas behov som eftersätts. Kanske är det så på grund av att ledningen inte tänker på 
att deras arbetsinsats kan motiveras av att känna till informationen medan pengarna som 
kommer in från övriga intressenter är betydligt mer uppenbara. Som Lindvall (2001) hävdar 
verkar det dock som att rätt information gör att arbetet utförs både snabbare och billigare, 
vilket motiverar behovet av bättre information till de anställda. 
 
Synen på vilken information som ges och vilken betydelse den har skiljer sig mycket 
mellan dels anställda och ekonomiansvarig och dels mellan de anställda. Exempelvis tycker 
de flesta anställda på Metso att de får information om hur deras arbetsinsats påverkar 
företaget, medan ekonomiansvarig uppger att sådan information inte ges. Detta kan bero på 
att enkätfrågan missuppfattades eller på att den ekonomiska informationen tolkas på olika 
sätt. Det mest troliga är att de anställda, som i detta fall inte har någon större ekonomisk 
kunskap, ser allmän ekonomisk information som detsamma som information om hur den 
individuella arbetsinsatsen påverkar företaget ekonomiskt.  
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De flesta anställda tycker att den informationen som ges är tillräcklig, relevant och 
begriplig men några respondenter upplever det svårt med de engelska förkortningar som 
förekommer. Om det verkligen är så att respondenterna tycker att informationen är bra eller 
om det är så att de inte känner till hur den skulle vara om det verkligen var bra, och därmed 
tror att den är bra, är vi osäkra på. Risken är som nämnts att om informationen inte förstås 
flyter den förbi utan att någon riktigt tar den till sig och eftersom den finns där men inte 
reflekteras över ses den som ”ok”. Många anställda verkar dock ointresserade av att få mer 
information och bli mer insatta i företagets resultat. Det tror vi beror på att informationen 
inte ges på rätt sätt. Det är svårt att förstå och ta till sig informationen och förstå sin egen 
roll i det hela. Precis som Lissel och Scholander, Bruzelius och Skärvad samt Jörgen 
Lindahl anser vi att det är av största betydelse att ta ner informationen till en sådan nivå att 
alla förstår den och ser sin egen betydelse i det hela för att informationen ska bli 
betydelsefull. 
 
 
5.2 MÅL, BEHOV OCH MOTIVATION 
 
Ytterligare anledning till att dela med sig av förstålig information till de anställda är för att 
öka den gemensamma strävan mot samma mål. Att se sin roll sammankopplad med hur det 
går för företaget kan, liksom merparten av de anställda svarat, vara motiverande. Detta är 
också uppfattningen hos de ekonomiansvariga, där tre av fyra tror att ekonomisk 
information om den anställdes enskilda arbetsinsats ökar de anställdas motivation.  Det är 
dock väldigt svårt för företagen att redovisa sådan information. Det enklaste sättet, som 
vissa företag också använder, är att redovisa nyckeltal avdelningsvis, vilket gör att 
personalen kan ana sin egen roll. Däremot är det oftast bara kostnaderna det informeras om 
och mycket sällan intäkterna som personalen bidrar med, något som respondenterna tycker 
är tråkigt. Vi tror också att motivationen hos de anställda att hushålla mer med företage ts 
resurser skulle öka om de även får positiv kritik och till och med belöning när det går bra. 
 
Belöningssystem är något som kan diskuteras i det oändliga. Enligt Jörgen Lindahl är det 
någonting positivt som ökar motivationen och medbestämmandet. Det är också ett 
incitament för att uppmuntra förbättringsförslag från de anställda. En helt annan syn på 
belöningssystem finns i boken Good to Great (Collins 2002) där det anges att det inte har 
någonting att göra med ett företags framgång.  Vad vi kan se utifrån enkätsvaren är dock att 
belöningssystem och möjlighet för förbättringsförslag är någonting personalen efterfrågar. 
Vi håller dessutom med Lindahl om att ett bonussystem skulle komma runt problemet med 
risken av att dela med sig av den ekonomiska informationen till de anställda. Att avslöja 
företagets resultat kan i goda tider ge krav på högre löner, något som inte kan kompenseras 
när tiderna blir sämre. Ett bonussystem där de anställda får en bonus utifrån företagets 
resultat skulle dock inte bara kringgå det problemet utan även öka motivationen till 
hushållning och förbättring hos personalen.  Ytterligare sätt att motivera personalen kan 
vara genom optionsprogram, ackord och provision. 
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5.3 HUSHÅLLNING 
 
Synen på hushållning skiljer sig mycket bland respondenterna. Flera för oss skrämmande 
svar har dykt upp i undersökningen, bland annat svaren från de anställda på 
Zakrisdalsverken där flera anger att det är viktigt att hushålla med företagets resurser för att 
inte tvingas gå från sina jobb. Självklart ger hushållning ett bättre resultat för företaget, men 
att det ligger en oro bakom hushållningen ser vi som mycket allvarligt. 
 
Många respondenter verkar se hushållning på två sätt; dels de stora kostnaderna av 
maskinstopp och dylikt, dels mindre och dolda kostnad er som rökpauser och 
energiförbrukning av lampor, diskmaskiner och laddare. De stora kostnaderna är någonting 
de anställda verkar reflektera mycket över och är medvetna om medan de små kostnaderna 
sopas under mattan. De är dock kostnader som i det stora he la är dyra för företaget och 
någonting som vi tror att det är värt att informera om.  
 
Liksom Lissel och Scholander (1993) skriver är det viktigt att anpassa den ekonomiska 
information som ges till de anställda. Det går inte att förvänta sig att hushållningen ska öka 
om inte rätt information ges på rätt sätt. Önskan finns också hos de anställda att se en 
prislapp på de kostnader som finns, vilket gör att vi ser stora möjligheter för företagen att 
öka hushållningen genom förändrad information till de anställda. 
 
Som ett enkelt exempel på en prislapp kan vi titta på vad rökpaus er innebär i förlorad 
arbetstid . Om en anställd tar 10 minuters rökpaus 3 gånger om dagen blir detta 2,5 timmar i 
veckan – alltså 6,25 procent av arbetstiden, vilket är detsamma som den totala årliga 
arbetstid som går åt till denna aktivitet. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser vi kommit fram till genom att ha studerat den teori 
och empiri som tas upp i uppsatsen. Slutsatserna presenteras utifrån frågorna i 
problemformuleringen. 
 
 

• Förstår de anställda informationen och hur påverkas de av den? 
• Ökar de anställdas motivation om informationen presenteras på deras 

kunskapsnivå? 
 
Den slutsats vi kan dra av den här undersökningen är att det finns en positiv syn på 
redovisning till de anställda bland undersökningens respondenter. Både ekonomiansvariga 
och anställda ställer sig positiva till det och denna syn får även stöd i litteraturen och hos 
den affärsrådgivare vi intervjuat. De företag vi studerat har alla någon form av ekonomisk 
redovisning till sina anställda, men denna ses hos en del anställda som svårbegriplig. Den 
redovisning som finns är oftast allmän för företaget och tar inte upp de anställdas 
individuella arbetsinsats påverkan på företagets ekonomi.  
 
Vi har också kunnat se en viss likgiltighet hos de anställda till de rapporter som finns idag. 
Troligtvis beror detta på att de är svåra att förstå, vilket också får stöd i litteraturen och av 
Lindahl1. Någonting denna undersökning ger stöd för är att det är nödvändigt att en 
redovisning ligger nära de den riktar sig till, både vad gäller innehåll och utformning, för att 
den ska ge något resultat. Det krävs att företaget satsar pengar på redovisningen och att de 
anställda ska förstå och ta den till sig för att den ska generera ett positivt resultat. En 
redovisning som inte klart riktar sig till de anställda är enbart en kostnad eftersom 
målgruppen inte kan tillgodogöra sig den. Detta är också någonting som kommer igen i det 
faktum att ekonomiansvariga och anställda tolkar den information som ges i dagsläget på 
mycket olika sätt. Det finns till och med anställda som svarar att de inte får någon 
ekonomisk information i ett företag där ekonomiansvarig säger att sådan information ges. 
Det är ett tydligt tecken på att det är bortkastade resurser att skapa en redovisning som inte 
riktar sig till de anställda eller där de anställda inte förstår och tar den till sig. 
 
 

• Hushåller personalen mer med företagets resurser när de känner till sina egna 
bidrag till kostnader och intäkter? 

 
De flesta anställda svarar att de skulle hushålla mer och bli mer motiverade i arbetet om de 
visste vad de kostade respektive tjänade till företaget. Detta ger belägg för att företaget 
genom en sådan redovisning skulle kunna utvecklas och generera ett bättre resultat. 
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra är att det finns stora möjligheter att öka hushållningen i 
företagen. Många anställda anger att de hushåller med resurser när det gäller stora och 

                                                 
1 Jörgen Lindahl, Affärsrådgivare och chef, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Karlstad, intervju den 13 april 
2007 
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tydliga kostnader, som exempelvis felaktiga maskininställningar. Däremot finns en loj 
attityd mot de mer dolda kostnaderna som el- och vattenförbrukning. Dock verkar det 
finnas en stor chans att ändra denna attityd genom att sätta en tydlig prislapp på dessa 
kostnader. 
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7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 
Under denna rubrik ges förslag till fortsatt forskning. 
 
 
Vi tror att denna uppsats kan inspirera till forskning inom många områden eftersom det 
fortfarande är ett fenomen som det har forskats mycket lite om och som verkar växa i 
omfattning hos företagen.  
 
Ämnesgrenar som vi kan rekommendera är hur den ekonomiska informationen, både den 
allmänna och den individuella, till anställda skulle kunna utformas samt en djupare analys 
av vad de anställda vill ha för information. Det kan även vara intressant att närmare studera 
hushållningsfrågan vad gäller uppfattning och medvetande om de små, dolda kostnaderna  i 
ett företag. Ytterligare ett ämne som kan sammankopplas med detta är kommunikation 
mellan anställda och ledning. 
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BILAGA 1 
 
Enkät till anställda 
 
Till vårt examensarbete på Karlstads universitet samlar vi in information från ett antal 
anställda på olika tillverkande företag i Värmland. Arbetet behandlar förmedlande av 
ekonomisk information till anställda som normalt sett inte arbetar med ekonomiska frågor. 
Vi vore mycket tacksamma om Du tog Dig tid att hjälpa oss genom att besvara denna enkät 
så utförligt som möjligt. Endast halva enkäten kommer att vara relevant för just Dig. 
Självklart är Du anonym. 
 
Tack på förhand! 
Louise Persson och Christina Hallgren 
 
 
Företag:__________________________________ 

Kön:  Kvinna  Man 

Ålder:  -25   26-35  36-45  46-55  56- 

Befattning:________________________________  

Anställningstid i företaget:___________________ 

 

1. Får Du information om hur din arbetsinsats påverkar företagets ekonomi och i 

så fall på vilket sätt (exempelvis genom en årlig genomgång av 

årsredovisningen)? Om Du får information svara på frågorna 2 -5 och 9-12, om 

Du inte får information svara på frågorna 6 -12. 

 

2. Är informationen tillräcklig? Saknas något och i så fall vad? 

 

3. Är informationen relevant och begriplig? 

 

4. Tar Du till Dig informationen? 

 

5. Hur påverkar den Ditt agerande i företaget? 

 

6. Vilken information skulle Du vilja ha? 
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7. Hur skulle informationen utformas för att Du skulle förstå den och ta den till 

Dig? 

 

8. Skulle den påverka Ditt agerande i företaget? 

 

9. Tycker Du att det är viktigt att hushålla med företagets resurser? 

 

10. Tänker Du på att det är en kostnad för företaget när Du exempelvis tar en 

rökpaus, laddar mobilen på jobbet, diskar halvfull maskin etc. 

  ja  nej 

a. Om ja: Hushåller Du mer med företagets resurser när Du är 

medveten om vad det kostar? 

b. Om nej: Skulle Du hushålla mer med företagets resurser om Du 

visste vad det kostade företaget? 

 

11. Blir Du motiverad av att veta hur mycket Du drar in till företaget? 

 

12. Finns det något mer Du vill tillägga? 

 

Tack för Ditt svar! 
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BILAGA 2 
 
Enkät till ekonomiansvarig 
 
Till vårt examensarbete på Karlstads universitet samlar vi in information från ett antal 
anställda på olika tillverkande företag i Sverige. Arbetet behandlar förmedlande av 
ekonomisk information till anställda som normalt sett inte arbetar med ekonomiska frågor. 
Vi vore mycket tacksamma om Du tog Dig tid att hjälpa oss genom att besvara denna enkät 
så utförligt som möjligt. Endast halva enkäten kommer att vara relevant för just Dig. 
 
Tack på förhand! 
Louise Persson och Christina Hallgren 
 
Namn:___________________________________ 

Företag:__________________________________ 

Ålder:  -25   26-35  36-45  46-55  56- 

Befattning:________________________________  

Anställningstid i företaget:___________________ 

Antal anställda på företaget:__________________ 

 

1. Vilken ekonomisk information redovisar Ni till de anställda och på vilket sätt? 

 

2. Informerar Ditt företag sina anställda om hur deras arbetsinsatser påverkar 

företaget ekonomiskt? (Om ja, svara på fråga 3-9 och 15. Om nej, svara på 

fråga 10-15.) 

   ja  nej 

 

3. Tycker Du att den informationen är tillräcklig och relevant? 

 

4. Behöver informationen eller presentationen av den förändras och i så fall hur? 

 

5. Tycker Du att det är meningsfullt att gå ut med denna information? 

 

6. Tror Du att den påverkar de anställda och i så fall hur? 
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7. Tror Du att de anställda förstår och tar till sig informationen samt blir motiverade 

till att ändra sitt beteende? 

 

8. Har Ni märkt något resultat av att gå ut med informationen? 

 

9. Kommer Ni att fortsätta att gå ut med informationen och i så fall varför? 

 

10. Skulle Ni vara intresserade av att informera era anställda  om hur deras 

arbetsinsatser påverkar företagets ekonomiska resultat?  

 

11. Har Ni tidigare haft en sådan form av redovisning och varför slutade Ni i så fall 

med den? 

 

12. Har Ni planer på att implementera en sådan form av redovisning? Hur kommer 

den i så fall se ut/vad kommer den att innehålla? 

 

13. Hur skulle en sådan redovisning se ut för att vara relevant och lättförståelig för 

dem som inte har kunskap om ekonomiska frågor? 

 

14. Tror Du att det skulle ge förändringar i företagets resultat och i de anställdas 

beteende och i så fall på vilket sätt? 

 

15. Varför har ni i dagsläget ingen sådan form av redovisning?  

 

16. Finns det något mer Du vill tillägga? 

 

Tack för Ditt svar! 

 
 


