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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till uppsatsen, en problemdiskussion, studiens 

syfte och frågeställningar samt uppsatsens bidrag. Vidare beskrivs studiens avgränsningar, 

utdrag ur Årsredovisningslagen och avslutningsvis presenteras uppsatsens dispositionsmall. 

 

1.1 Bakgrund 

Människan är organisationens viktigaste resurs (Barney & Wright, 1998; Bratton & Gold, 2007; 

Torrington, Hall, Taylor & Atkinson, 2014), men behandlas den därefter?  

 

Under de två senaste decennierna har införandet av mätning av mänskliga resurser blivit en allt 

större trend inom den offentliga sektorn (Speklé & Verbeeten, 2014). Det är idag allt viktigare 

för organisationer att förstå värdet av dess mänskliga resurser då samhället utvecklats från ett 

produktionssamhälle till ett kunskaps- och tjänstesamhälle (Johanson & Skoog, 2015). 

Kunskaper, erfarenheter och kompetenser som organisationers mänskliga resurser innehar är 

således av stor betydelse för organisationers konkurrenskraft (a.a.). Det verkar som att det i 

dagens hårda arbetsklimat är viktigt att organisationer nyttjar sina mänskliga resurser rationellt 

för att kunna leverera bästa möjliga lönsamhet. 

 

I och med att det blir allt tydligare att den mänskliga resursen är en källa till konkurrensfördelar 

blir olika mätmetoder allt mer viktiga för att ta reda på hur de anställda genererar mervärde 

(Van De Voorde, Paauwe & Van Veldhoven, 2010). Det finns flera olika studier som påvisar 

ett positivt förhållande mellan Human Resource Management (HRM) och organisationens 

prestationsförmåga vilket ökar intresset för mätning av detta (Van De Voorde et al., 2010).  Van 

De Voorde et al. (2010) beskriver begreppet HRM, genom Boxall och Purcells (2008) tolkning, 

som ”alla aktiviteter som är förknippade med förvaltningen av människor i organisationer” (s. 

44). 

 

Det finns flera tidigare försök att hitta rätt sätt att mäta mänskliga resurser och begreppet Human 

Resource Accounting (HRA) har därför uppkommit (Cherian & Farouq, 2013). Cherian och 

Farouq (2013) definierar begreppet som ”processen att identifiera och mäta uppgifter om 

mänskliga resurser och kommunicera denna information till berörda parter” (s. 74). Ulrich 

(1997) påstår att det är svårt att mäta mänskliga resurser, vilket dagens organisationer verkar 

instämma med, trots detta förefaller organisationer fortsätta att utveckla processer av mätning 
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av mänskliga resurser för att se hur de skapar mervärde. För att skapa mervärde är det viktigt 

att vårda den mänskliga resursen då organisationers resurser måste vara värdefulla, sällsynta 

och svåra att imitera och ersätta, vilket människan sannerligen är (Sydler, Haefliger och Pruksa, 

2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Då samhället är under ständig förändring ställs organisationer och människor inför nya 

utmaningar. Under 1800- och 1900-talet blomstrade industrisamhället i Sverige men detta 

förändrades under 1970-talet då kunskaps- och tjänstesamhället i stället tog fart (Berglund & 

Schedin, 2009). I och med denna samhällsförändring kom den mänskliga resursen att få en allt 

större betydelse för organisationer och dess framgång (a.a.). Således ser vi som författare till 

uppsatsen att det är intressant att förstå hur och varför den mänskliga resursen ska tillvaratas i 

organisationer, hur det går att mäta denna tillämpning samt vad det genererar. Speklé och 

Verbeeten (2014) påstår att offentliga organisationer förväntas använda ett mätsystem som 

matchar aktiviteterna i sin organisation, vilket är en av anledningarna till att vi intresserar oss 

för offentliga organisationer och deras sätt att mäta sina mänskliga resurser.  

 

Flera kontaktade organisationer säger sig inte arbeta specifikt med mätning av mänskliga 

resurser, vilket för oss skapar ett större intresse av att beskriva hur de organisationer gör som 

arbetar med detta. Studien skulle således kunna ge andra organisationer som inte arbetar med 

mätning av mänskliga resurser en insikt i hur ett sådant arbete skulle kunna gå till. Dessutom 

verkar det finnas begränsat med tidigare forskning som belyser ämnet ur ett HR-

avdelningsperspektiv, vilket gör studien ännu mer intressant att genomföra.  

 

För att ge ett långsiktigt positivt resultat gäller det att ta hand om sina mänskliga resurser väl, 

att ha ett ekonomiskt tänk samt att faktiskt behandla människor som den mest värdefulla 

resursen i organisationer (Johanson & Johrén, 2007). Hopsättningen av organisationers 

mänskliga resurser är av stor betydelse för att öka möjligheterna till att bli en framgångsrik 

organisation och nyckeltal som rör mänskliga resurser ses som en förutsättning för att kunna 

styra verksamheten åt ett önskvärt håll (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008).  

 

Nyckeltalen kan ses som en karta för att kunna styra organisationen i rätt riktning (personlig 

kommunikation, 31 mars 2017). Catasús et al. (2008) beskriver metaforiskt att  
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För att en resa ska bli lyckad måste vi vilja resa (vara intresserade), veta varifrån vi startar 

(nulägesanalys) och veta vart vi ska (framgång). Vidare behöver vi ha resurser för att resa 

(framgångsfaktorer) och vi behöver också en kompass (styrnyckeltal) som kan hjälpa oss 

bedöma om vi kör åt rätt håll samt en karta (resultatnyckeltal) som kan hjälpa oss bedöma om 

vi kommit fram (s. 68).  

 

Det är tämligen viktigt för organisationer att mäta mänskliga resurser och efter diskussioner 

kring området med olika parter har vi fått flertalet goda reaktioner för valt område till uppsatsen. 

Parterna håller med om att uppsatsens syfte behandlar ett intressant område och som upplevs 

ligga i tiden att studera.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva hur och varför offentliga organisationer mäter sina mänskliga resurser 

samt vad det genererar. För att uppnå uppsatsens syfte ställs ett antal frågeställningar:  

 

 Vad är avsikten med att mäta mänskliga resurser? 

 På vilka sätt mäts de mänskliga resurserna? 

 Vilka svårigheter kan uppstå vid mätning av mänskliga resurser? 

 

1.3.1 Studiens bidrag 

Genom besvarat syfte ges en skildring om hur organisationer kan mäta sina mänskliga resurser 

och studien bidrar på så vis med idéer och kunskap till hur organisationer kan utse sina 

mätmetoder för sitt mänskliga kapital. Denna information kan vara ett exempel på hur den stora 

mängd data som finns kan sorteras och minskas till en lämpligare mängd då mätning av 

mänskliga resurser är så pass komplext. Ytterligare bidrag som studien visar på är att den 

mänskliga resursen inte endast är en kostnad för organisationen utan i stället en intäkt som bör 

tillvaratas.    

 

1.4 Avgränsningar 

Vi är intresserade av att veta hur organisationer mäter sina mänskliga resurser och väljer att 

avgränsa oss till endast offentliga organisationer, då det till synes är dessa som kommit längst 

i mätning av mänskliga resurser. Vidare riktar vi in oss på offentliga organisationer med 

särskilda HR-avdelningar, då det är HR-avdelningen som tillvaratar den mänskliga resursen 

och ser den som en ekonomisk tillgång. För att finna offentliga organisationer med HR-
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avdelningar har vi kontaktat organisationer med minst 100 anställda, då vi tror att chansen är 

störst att HR-avdelningar finns just där. På grund av tidsbegränsningen gjordes ytterligare en 

avgränsning till fem offentliga organisationer som ledde till sex stycken intervjuer.  

 

1.5 Utdrag ur Årsredovisningslagen 

Här presenteras ett utdrag ur kapitel fem i Årsredovisningslagen (1995:1554). Kännedomen av 

dessa lagar är av betydelse för att inte ta fel på vilken mätning som är lag på att mäta och vilken 

mätning som organisationer kan genomföra frivilligt.  

 

Medelantalet anställda under räkenskapsåret 

20 § En upplysning ska lämnas om medelantalet av de personer som har varit anställda under 

räkenskapsåret. Lag (2015:813). 

 

Ytterligare upplysningar om anställda 

37 § Större företag ska lämna upplysningar om 

1. andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda under räkenskapsåret, och 

2. medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land, om företaget 

har anställda i flera länder. Lag (2015:813). 

 

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare 

38 § Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män bland 

styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen 

bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. 

Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen. Lag (2015:813). 
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1.6 Disposition 

 

    Figur 1. Egen dispositionsmodell 

  

Inledning
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Metod
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Diskussion

• Diskussion mellan empiri och teori för att besvara studiens 
frågeställningar

Slutdiskussion

• Slutdiskussion för att besvara studiens syfte
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras relevant teori inom uppsatsens ämnesområde. Först presenteras 

organisationens mänskliga resurs, hur den mäts och vad det kan generera för värde. Därefter 

presenteras styrning i organisationer och olika mätmetoder för det mänskliga kapitalet, dessa 

genom olika nyckeltal och medarbetarundersökningar samt eventuella svårigheter med dessa. 

 

2.1 Organisationens mänskliga resurs 

Dagens samhälle är i en ständig utveckling och det krävs därför att organisationer snabbt kan 

anpassa sig efter de förändrade krav som ställs (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Att mänskliga 

resurser är den mest värdefulla tillgången i organisationer är idag allmänt känt och det är en 

resurs som värdesätts högre än både de materiella tillgångarna men även de andra immateriella 

resurser som en organisation innehar (Ulrich, 1997; Cherian & Farouq, 2013; Amalou-Döpke 

& Süβ, 2014). Den mänskliga resursen, som är en tillgång som ofta kallas för intellektuellt  

kapital, upplevs vara den viktigaste drivkraften till en hållbar konkurrensfördel i dagens 

kunskapsbaserade syn på organisationer (Sydler et al., 2014). Vidare förklarar Sydler et al. 

(2014) att den mänskliga resursen har en positiv korrelation till organisationens lönsamhet. 

Ulrich (1997) förklarar att det inte räcker med att en HR-chef talar om de anställdas moral och 

engagemang på ett abstrakt plan, utan denne måste även komma med bevis och resultat, och 

det genom mätning av mänskliga resurser. 

 

Vanligtvis skiftar användning av HR-processer beroende på strategin i organisationen och 

anpassningen däremellan påverkar således affärsresultatet (Ulrich, 1997; Sydler et al., 2014). 

Att mäta det mänskliga kapitalet som både är värdefullt och sällsynt är följaktligen en funktion 

för att skapa långsiktiga fördelar, då organisationen behöver ha resurser som är svåra att imitera 

och ersätta, vilket den mänskliga resursen är (Sydler et al., 2014).  

 

Boxall och Purcell (2003) förklarar att för att använda sig av strategisk HR krävs det att HR-

avdelningen har en helhetssyn på organisationen. För att förstå det strategiska förhållningssättet 

måste strategin vara tydlig med avseende på de tillvägagångssätt en organisation använder sig 

av för att hantera olika problem som kan uppstå i en organisation (a.a.). Ett av dessa är hur 

organisationer med hjälp av mänskliga resurser utvecklar mål som ger en ökad lönsamhet (a.a.). 

Boxall och Purcell (2003) förklarar vidare att om en organisation använder en effektiv HR-

strategi ökar förutsättningarna för att uppnå bättre lönsamhet. Sydler et al. (2014) påstår även 
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de att det finns ett positivt samband mellan rätt hantering av mänskliga resurser och lönsamhet 

samt att de mänskliga resurserna är en drivkraft för att generera konkurrensfördelar och 

lönsamhet. 

 

Det visar sig att det är de mest framgångsrika organisationerna som lyckas bäst med att fånga, 

vårda och utnyttja det intellektuella kapitalet som de innehar (Roos & Roos, 1997). Den 

mänskliga resursen är organisationens tysta kapital som består av många olika komponenter, 

som exempelvis kunskap, kompetens, erfarenheter, lojalitet, dess attityd och förkunskaper 

(Sydler et al., 2014). Mätning påverkar organisationens resultat på flera sätt och en antydan för 

detta argument är exempelvis en faktor för en organisations förmåga att attrahera och behålla 

sina värdefulla resurser (a.a.). Att veta vad som ska mätas gällande mänskligt kapital är dock 

en svårighet enligt Gambardella, Panico och Valentini (2015), då bedömningen av det tysta 

kapitalets utveckling och prestation gör det svårt med tillhandahållandet av lämpliga åtgärder 

för organisationen. 

 

2.1.1 Att mäta organisationens mänskliga resurs  

Den mänskliga resursen är en viktig tillgång i en organisation men det finns dock ingen rättslig 

reglering för hur de frivilliga mätningarna ska redovisas i organisationens årsredovisning 

(Cherian & Farouq, 2013). Fördelarna är många med att använda rutiner inom mätning och 

värderingsmodeller för att kunna förutsäga organisationers resultat (a.a.). HRA, som förklarats 

i uppsatsens inledande kapitel, står för Human Resource Accounting och definieras som 

”processen att identifiera och mäta uppgifter om mänskliga resurser och kommunicera denna 

information till berörda parter” (Cherian & Farouq, 2013, s. 74). Cherian och Farouq (2013) 

nämner att utifrån detta citat involverar HRA inte endast mätning av data ur placering, 

utbildning och utveckling av anställda, utan även utvärdering av människors finansiella 

ställning i en organisation. Upplysningar om mänskliga resurser fungerar således som stöd för 

att skapa välstånd (a.a.). Sammantaget kan HRA definieras som processen att identifiera och 

mäta uppgifter relaterade till mänskliga resurser för utveckling och förbättring av ekonomiskt 

värde för berörda parter i organisationen (Cherian & Farouq, 2013). 

 

Speklé och Verbeeten (2014) framför att mätning av mänskliga resurser inom offentlig 

verksamhet, har under de två senaste decennierna blivit en allt större trend. Författarna påstår 

att mätning av resurserna fungerar bäst då organisationens mål är tydliga, att mätningen 

överensstämmer med målen samt att organisationens ledning känner till samt kontrollerar 
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processerna. Vidare identifieras olika faktorer som mätning kan generera till organisationer, 

som Speklé och Verbeeten (2014) delar in i fem olika kategorier;  

 

 Mätresultat – innefattar uppföljning, mätning och utvärdering. 

 Strategihantering – innefattar planering, genomförande och anpassning. 

 Kommunikation – innefattar intern och extern kommunikation samt benchmarking, där 

benchmarking betyder utvärdering av egen organisation i förhållande till de som 

uppfattas bete sig bäst inom utvärderat verksamhetsområde. 

 Beteendepåverkan – innefattar hantering av relationer.  

 Lärande och utveckling – innefattar dubbelkretslärande, prestationsförbättring samt 

feedback. 

 

Dessa olika faktorer kan i kombinationer eller var för sig ge ledningen i organisationen fördelar 

i styrning samt i beslutsfattning (Speklé & Verbeeten, 2014). 

  

2.1.2 Hur skapar mätning av mänskliga resurser ett värde? 

Det är nödvändigt att identifiera de bidrag som de mänskliga resurserna genererar till 

organisationen för att vidare utvärdera dem (Cherian & Farouq, 2013). Det finns dock inga 

exakta tillvägagångssätt för att bedöma de mänskliga resurserna (a.a.). Även då måtten av de 

immateriella tillgångarna inte är helt precisa, har organisationen ändå hjälp av dem då det blir 

bättre och lättare att fatta beslut och utvärdera organisationens värde (Cherian & Farouq, 2013). 

Den mänskliga resursen är så pass värdefull i organisationer att det bidragit till att mätning inom 

HR har fått en större roll (Amalou-Döpke & Süβ, 2014). Information som mätning av mänskligt 

kapital ger är en viktig faktor för den högsta ledningen i organisationen, då informationen från 

HR-processerna ger en uppskattning om hur planering, styrning och riktning av organisationen 

ska genomföras (Torrington et al., 2014).  

 

2.2 Styrning i organisationer 

Det finns olika styranordningar i organisationer och ledningen för en organisation innehar en 

roll med en betydande och framträdande del som handlar om att styra organisationen (Kärreman 

& Rennstam, 2012). Ledningsstyrning består av mekanismer som specificerar, övervakar och 

utvärderar organisatoriska handlingar och styrning innefattar även olika sanktionsmöjligheter 

när delar i verksamheten utvecklar sig på ett ofördelaktigt sätt (a.a.). Styrning handlar om att ge 



  

  

9 
 

organisationen en riktning, vilket kan genomföras med hjälp av olika nyckeltal (Kärreman & 

Rennstam, 2012).  

 

För att lyckas styra organisationer i rätt riktning krävs det även en tydlig strategi (Becker & 

Huselid, 2006). Becker och Huselid (2006) presenterar begreppet Strategic Human Resource 

Management (SHRM) som handlar om att bygga en hållbar konkurrensfördel och generera goda 

resultat i organisationen. Becker och Huselid (2006) beskriver att ”den enklaste skildringen av 

SHRM-modellen är förhållandet mellan en organisations uppbyggnad av HR-avdelningen och 

organisationens resultat” (s. 899). Vidare krävs det inom SHRM att personer som arbetar med 

HR-frågor måste förstå verksamheten för att kunna motivera beslut och åtgärder (Becton & 

Schraeder, 2009). För att kunna fokusera på resultatet krävs det att HR-personalen kan mäta 

effekterna av processerna och visa vilket värde som skapas till organisationens strategiska mål 

(a.a.).  

 

2.3 Vad ska mätas? 

Tänk dig följande scenario som Ulrich (1997) beskriver:  

 

Högsta chefen frågar om synpunkter om vad planen för organisationen borde vara. 

Ekonomichefen rapporterar då om ekonomiska behov för organisationen och talar då om 

nyckeltal som inkluderar: inventering, marginaler, intäkter, kostnader och andra ekonomiska 

indikatorer för framgång. Marknadsföringsansvarig rapporterar om kundernas krav på 

verksamheten och talar om åtgärder för kundservice, kundfokusgrupper, marknadsandelar, 

kundlojalitet och andra indikatorer på kundtillfredsställelse. Teknikansvarig rapporterar om 

indikatorer för ny teknik, tider för produktintroduktion och forskning samt utvecklingsbudgetar. 

Produktionschefen rapporterar om driftseffektivitet, produktkvalitet och volymindikatorer. 

Vilka indikatorer ska HR-chefen framföra (s. 303)? 

 

Nedan presenteras två tabeller med nyckeltal som en organisation, enligt Johanson och Johrén 

(2007), har möjlighet att använda vid mätning av deras mänskliga resurser och i dessa tabeller 

går det att avläsa möjliga nyckeltal för denna mätning. Tabellerna är indelade i två kategorier, 

varav den första tabellen som visas nedan (Tabell 1.) presenterar personalresultatnyckeltal. I 

den vänstra kolumnen visas tre underkategorier; monetära nyckeltal, effektnyckeltal samt icke-

monetära nyckeltal. I den högra kolumnen presenteras de möjliga nyckeltalen. Den andra 
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kategorin presenteras i nästa tabell (Tabell 2.) och innehåller mer eller mindre vanliga 

personalbalansnyckeltal, där möjliga nyckeltal även här visas i den högra kolumnen. 

 

Personalresultatnyckeltal Möjliga nyckeltal 

Monetära nyckeltal Sjukfrånvarokostnader 

 Personalomsättningskostnader 

 Inskolningskostnader 

 Utbildningskostnader 

 Rehabiliteringskostnader 

Effektnyckeltal Intäkter/anställd 

 Utbildningsintäkt/utbildningskrona 

 Minskade sjukkostnader/rehabiliteringskrona 

Icke-monetära nyckeltal Sjukfrånvaro uppdelat på korttid och långtid 

 Personalomsättning 

 Tid för inskolning 

 Tid för utbildning 

 Antal rehabiliteringar 

   Tabell 1. (Johanson & Johrén, 2007, s. 75)  

 

Personalbalansnyckeltal Möjliga nyckeltal 

Vanliga Antal anställda, fördelat på anställningsform och 

sysselsättningsgrad  

 Åldersfördelning 

 Könsfördelning 

 Antal med högskolekompetens eller annan 

specialkompetens 

Mindre vanliga Etnisk bakgrund 

 Funktionshinder 

 Anställningsår 

 Hälsostatus 

 Antal långtidssjukskrivna 

   Tabell 2. (Johanson & Johrén, 2007, s. 76 – 77) 
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2.3.1 Nyckeltal 

För att lyckas skapa ett framgångsrikt nyckeltalsarbete behövs, enligt Catasús et al. (2008), en 

genomtänkt strategi som operationaliseras, tidsbestäms, målsätts, genomförs och följs upp. 

Författarna fortsätter med att det även handlar om att hantera attityder, upplevelser och kultur, 

men även att lyckas kommunicera nyckeltalen till berörda parter (a.a.). Nyckeltal är ett 

numeriskt värde som har syftet att beskriva olika samband (a.a.). Catasús et al. (2008) förklarar 

att ”nyckeltalen blir helt enkelt ett uttryck för den verklighet vi konstruerar eller representerar, 

sådan som vi uppfattar den” (s. 16). Nyckeltal är tal som organisationer är intresserade av och 

det finns flera mått som exempelvis personalomsättning och antal anställda, men dessa mått 

behöver nödvändigtvis inte vara nyckeltal om det inte finns ett intresse för dem (a.a.). 

Ytterligare en viktig utgångspunkt är att nyckeltal skiljer sig från verkligheten, det vill säga att 

det är svårt att fånga upp alla komplexa relationer en organisation består av, då nyckeltal endast 

är förenklingar av verkligheten (a.a.).  

 

Catasús et al. (2008) förklarar vidare att för att öka informationsrikedomen i nyckeltalen 

försöker organisationer få perspektiv på det som intresserar dem och försöker därför hitta något 

att jämföra nyckeltalen med. Ett exempel är som Catasús et al. (2008) nämner; antal tillverkade 

motorer per anställd, där antalet anställda är jämförelsebasen. Att hitta en jämförelsebas är 

viktigt då den ofta speglar organisationens ideologi och strategi (a.a.).  

 

2.3.1.1 Personalnyckeltal 

En viktig poäng med användningen av personalnyckeltal är att få möjligheten att visa hur 

personalen mår, hur den ser ut och vad den kan, vad den kostar och vad den kan ge för intäkter 

(Johanson & Johrén, 2007). Vidare påstår Johanson och Johrén (2007) att alla organisationer 

tar fram personalnyckeltal i någon form, där en del endast tar fram de enklaste nyckeltalen som 

antal anställda eller medelålder. Andra organisationer tar fram fler och mer komplexa nyckeltal 

som exempelvis sjukfrånvarokostnader och rehabiliteringskostnader (a.a.).  

 

En grundtanke med nyckeltal är att det går att visa händelser som redan har skett eller händelser 

som kommer att ske (Johanson & Johrén, 2007). Som tidigare presenterat i tabell ett och två 

kan personalnyckeltal delas in i två kategorier, vilka är personalresultatnyckeltal och 

personalbalansnyckeltal (a.a.). Personalresultatnyckeltal innebär nyckeltal som visar 

personalintäkter eller personalkostnader och dessa kan mätas i både monetära medel (kronor) 

och icke-monetära medel (procent) (Johanson & Johrén, 2007). Personalbalansnyckeltal visar i 
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stället hur personalen ser ut, vad den kan och hur den mår, och dessa nyckeltal redovisas ofta i 

genomsnittstal eller i kombinationer med andra nyckeltal (a.a.).  

 

Att kombinera nyckeltalen kan belysa ytterligare delar av organisationens mänskliga resurs, 

exempelvis hur könsfördelningen ser ut per åldersgrupp eller någon annan kombination som är 

intressant – möjligheterna är oändliga (Johanson & Johrén, 2007). Varje organisation bör ställa 

sig frågor som; Vilka nyckeltal är viktiga att lyfta fram för vår organisation? Vilka kritiska 

framgångsfaktorer har vi när det gäller vår personal (a.a.)? Svaren på dessa frågor besvarar 

vilka nyckeltal som organisationen bör använda (Johanson & Johrén, 2007).  

 

2.3.1.2 Svårigheter med nyckeltal 

Catasús et al. (2008) förklarar att nyckeltal är ett hjälpmedel för organisationer i många 

situationer, men det finns ett flertal faktorer som är viktiga att tänka på för att användningen av 

nyckeltal ska bli optimal. Enligt Catasús et al. (2008) finns det åtminstone tre problem som kan 

uppstå med nyckeltal, det första problemet handlar om delar kontra helhet, det vill säga, 

nyckeltal är endast en förenkling av verkligheten och delar kan gå förlorade. För att bemöta 

detta problem förklarar Catasús et al. (2008) att användning av fler nyckeltal, som visar olika 

aspekter, kan ge en bättre helhet.  

 

Det andra problemet som kan uppstå är när informationen blir för mäktig och organisationen 

får ett informationsöverskott, det vill säga att delar av informationen är irrelevant och 

följaktligen inte bidrar till beslutsfattandet (Catasús et al., 2008). För att inte råka ut för ett 

informationsöverskott måste viss information uteslutas, vilket gör att man återigen måste 

resonera kring delar kontra helhet (a.a.).  

 

Det tredje och sista problemet som Catasús et al. (2008) beskriver är ett problem som handlar 

om fixering, vilket innebär att om beräkningen av ett nyckeltal har förändrat något har individen 

svårt att ta hänsyn till denna förändring när bedömning görs. Det kan till exempel vara att när 

en organisation byter från räntabilitet på totalt kapital till räntabilitet på sysselsatt kapital, bör 

båda nyckeltalen beräknas under denna övergångsfas (a.a.). 

 

2.3.2 Medarbetarundersökningar 

För att uppnå resultat i en organisation måste dess ledare och chefer förlita sig på medarbetarnas 

prestationer och initiativ i arbetet, samtidigt som de anställda måste förstå organisationens 
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strategi och sin egen roll för att kunna uppnå de strategiskt viktiga målen (Ho, Wu & Wu, 2014). 

Johanson och Skoog (2015) förklarar att för att förstå betydelsen av medarbetarnas motivation 

och kompetens för en organisations lönsamhet kan attitydundersökningar genomföras bland 

personalen. Genom attitydundersökningar i form av enkäter, klargör författarna, att samband 

kan visa sig. Det kan exempelvis vara hur produktivitet och lönsamhet påverkas av personalens 

uppfattningar om deras kompetens och motivation samt hur de anställda uppfattar 

verksamheten (Johanson & Skoog, 2015).  

 

Catasús et al. (2008) beskriver att personalen spelar en viktig roll i dagens kunskapssamhälle, 

där kunskap och engagemang är framträdande framgångsfaktorer. Av denna anledning kan 

chefer och ledning vara angelägna om att få veta hur medarbetarna trivs i organisationen och 

för att ta reda på det kan personalen få svara på hur de mår i en skala som går att koppla till 

tolkningar (Catasús et al., 2008). Dessa mätningar motiverar medarbetare och chefer att uppnå 

organisationens mål och långsiktigt förbättra organisationens prestationsförmåga (a.a.). 

 

Av anledningen att mänskliga resurser är organisationens största källa till fortsätt 

konkurrensfördel blir organisationer allt mer beroende av olika mätmetoder för att kunna se hur 

medarbetare genererar mervärde (Van De Voorde et al., 2010). Då förhållandet mellan HRM 

och prestationer är positivt, stimuleras intresset för mätning ytterligare och ledningen måste 

välja en rad indikatorer för att övervaka och mäta effekterna av HRM (a.a.). För att dessa HR-

processer ska ge effekt måste de uppfattas och tolkas individuellt av de anställda för att kunna 

ge information om utvecklingen (a.a.). Att mäta medarbetarnas uppfattningar via 

undersökningar har en positiv koppling till prestation i organisationen, samtidigt som det 

troligen leder till starkare relationer mellan ledning och personal (Van De Voorde et al., 2010).  

 

2.3.2.1 Svårigheter med medarbetarundersökningar 

Att tolka resultatet från medarbetarundersökningar kan vara svårt för ledningen och det kan 

även ta tid innan resultat från undersökningar visar någon effekt på organisationen (Van De 

Voorde et al., 2010). Den främsta utmaningen författarna framför är att hitta rätt och användbar 

information från undersökningarna, det går inte att endast förlita sig på resultatet från 

undersökningarna utan resultaten av dem måste tolkas. Trots tolkningssvårigheter och 

tidsfördröjningar visar det sig att medarbetarundersökningar påverkar organisationens resultat 

positivt (a.a.). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodologiska förutsättningarna som denna studie bygger på. 

Kapitlet inleds med val av forskningsansats och forskningsdesign, följt av urval, inhämtning av 

teori, kvalitativ intervju och genomförande, diskussionsmetod och avslutas med en metodkritik.   

 

3.1 Val av forskningsansats 

De två vanligaste forskningsansatserna är induktion och deduktion, där induktion utgår från 

empiri för att kopplas till teori, medan deduktion i stället utgår från befintlig teori för att testa 

dessa mot empiri (Patel & Davidson, 2011). De två forskningsansatserna går även att kombinera 

växelvis, vilket enligt Jonsson och Wigblad (2007) kallas för växelverkan. Detta kan även kallas 

för abduktion (a.a.), vilket är den forskningsansats som denna studie utgår från då en växling 

mellan empiri och teori gjordes under arbetets gång. Studiens kvalité anses öka om en viss 

förståelse kring ämnet finns innan empiri samlas in, då det ger en ökad möjlighet till att kunna 

ställa mer relevanta frågor vid insamling av empiri (Patel & Davidson, 2011). När empirin för 

studien var insamlad återgick arbetet följaktligen till teorin för att komplettera med ytterligare 

forskning kring ämnesområdet – på vilket sätt denna växling mellan teori och empiri således 

har skett.  

 

3.2 Val av forskningsdesign 

När syfte och frågeställningar handlar om att beskriva ett fenomen är den kvalitativa ansatsen 

att föredra (Jacobsen, 2002). Studiens syfte är att beskriva hur och varför organisationer mäter 

sina mänskliga resurser samt vad det genererar, vilket genomförs med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Vi vill ta reda på hur studiens respondenter i respektive 

organisation genomför mätning av sina mänskliga resurser, detta för att kunna tolka och koppla 

insamlade data till teori. Vi har således valt att angripa problemområdet utifrån den kvalitativa 

ansatsen, då vi anser den vara mer lämplig för studien än den kvantitativa ansatsen och detta på 

grund av ovan nämnda anledningar. 

  

3.3 Urval 

Det viktigaste för oss var att få tag på organisationer med HR-avdelningar som arbetar med 

mätning av deras mänskliga resurser, då det var dessa organisationer som kunde tänkas sitta på 

den information vi sökte. Vi använde oss av ett strukturerat urval då vi medvetet valt att 

intervjua respondenter i organisationer med en HR-avdelning. Vi valde att intervjua sex stycken 
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personer inom HR-avdelningar från diverse offentliga organisationer. Vi valde således att 

endast kontakta större organisationer med minst 100 anställda, då vi upplevde att det fanns en 

större chans att HR-avdelningar som aktivt arbetar med nyckeltal fanns i dessa organisationer. 

Av flera förfrågningar hos andra organisationer tackade många av dessa nej till en intervju, dels 

på grund av att de inte hade tid, men även på grund av att de inte arbetade med mätning av 

mänskliga resurser. Några av de tillfrågade uppgav att de i framtiden är intresserade av att arbeta 

med detta och var av den anledningen intresserade att senare få ta del av studiens utfall.   

 

Vi har valt att intervjua organisationer i Dalarna men även utanför, av den anledningen att det 

var svårt att få tag på tillräckligt många respondenter från offentliga organisationer i endast 

Dalarna. Vi bestämde oss för att genomföra sex stycken intervjuer då vi anser att det är en 

lagom mängd för studiens storlek samt för att kunna ge studien en någorlunda trovärdighet. Vi 

anser även att vi har fått en bra spridning i urvalet bland våra organisationer, då dessa kan 

representera valt problemområde väl. Respondenterna har olika titlar, vilka är; HR-direktör, 

HR-specialist, systemförvaltare eller HR-strateg. Respondenterna är aktiva inom endera 

förvaltningsmyndighet, kommun, akademiskt lärosäte eller landsting.  

 

3.4 Inhämtning av teori 

Vi har genomfört en litteraturgenomgång om området kring mätning av mänskliga resurser. Vi 

har använt oss av vetenskapliga artiklar, facklitteratur i form av böcker samt hemsidor där vi 

sökt efter tidigare forskning. Information som bedömdes vara relevant som teori samlades in 

för att kunna kopplas till insamlad empiri. De vetenskapliga artiklar som använts hämtades 

online via artikeldatabaserna Scopus och EBSCO i Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökord som 

varit återkommande är följande; Human Resource, measure, key figures och performance. 

Dessa resulterade i många träffar där vi valde ut artiklar efter relevans, antal citeringar samt 

datum då artikeln var skriven. Dessa träffar mynnade ut i elva stycken vetenskapliga artiklar 

som utgjorde en del av vår teoretiska referensram.  

 

3.5 Kvalitativ intervju 

Denna studie är som tidigare nämnt av en kvalitativ karaktär då syftet är att beskriva ett 

fenomen. För att samla empiri till studien användes semistrukturerade intervjuer, som enligt 

Bryman (2008) ger respondenten en möjlighet att själv få reflektera och utveckla sina svar. 

Innan första intervjun genomfördes läste vi in oss på området för att få en ökad förståelse kring 

ämnet, för att på så vis kunna skapa en intervjuguide med relevanta frågor att ha som stöd vid 
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respektive intervju. Förhoppningarna var att skapa ett samtal med respondenterna, i stället för 

en strikt intervju, för att lyckas hålla en mer avslappnad miljö. Denna mer avslappnade miljö är 

även något som både Bryman (2008) och Patel och Davidson (2011) förklarar vara ett 

förhållande som ofta uppstår vid semistrukturerade intervjuer.  

 

3.5.1 Genomförande av intervjuer 

Till vår studie samlades, som tidigare nämnt, primärdata in genom semistrukturerade intervjuer. 

Repstad (2007) beskriver en primär källa som den första versionen av data som en forskare har 

tillgång till. Intervjuerna blir för studien vårt empiriska material. Det mest effektiva sättet att få 

kontakt med respondenter från offentliga organisationer var antingen via mail eller Facebook, 

då vi via telefon inte fick några svar, vilket resulterade i att vi fick kontakt med fyra 

respondenter via mail och två via Facebook. Samtliga av de kontaktade personerna 

informerades om vad vår studie skulle handla om vid första tillfället då vi kontaktade dem. 

 

Två av respondenterna befann sig utanför Dalarna, vilket ledde till att vi vägde mellan 

telefonintervjuer eller Skypeintervjuer. Här lät vi respondenterna själva välja det som de var 

mest komfortabla med, vilket resulterade i att båda dessa intervjuer skedde via Skype. Under 

dessa intervjuer satt vi i ett bokat rum på Högskolan Dalarna och de resterade fyra intervjuerna 

genomfördes på respektive organisation där respondenten hade bokat ett samtalsrum. Samtliga 

intervjuer bokades och genomfördes under en tvåveckorsperiod i början av uppsatsskrivandet. 

Medellängden för intervjuerna uppgick till cirka 38 minuter per intervju, vilket efteråt 

konstaterades vara en lagom tid för att samla tillräckligt med relevant data till vår empiri.    

 

Våra intervjuer är, som tidigare nämnts, baserade på en intervjuguide som vi skapade för denna 

uppsats, detta av den anledning då vi inte ville missa någon relevant information. Innan varje 

intervjutillfälle skickades intervjuguiden via mail till respektive respondent för att denne skulle 

ha en möjlighet att ögna igenom frågorna om viljan till detta fanns. Intervjuguiden inleddes 

med en mer avslappnande fråga där vi frågade om respondentens roll i organisationen och 

dennes arbetsuppgifter. Innan detta fördes även ett lättare samtal som inte hörde till ämnet och 

detta samtal fungerade som isbrytare. 

 

På plats för intervjuerna tillfrågades respondenterna om de godkände att samtalet spelades in, 

vilket det gjordes i samtliga fall, och därför spelades alla intervjuer in för att sedan kunna 

transkriberas. I varje intervju kunde en fri dialog hållas och vi som intervjuare hade således 
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ingen förbestämd ordning gällande varken frågeföljd eller vem som skulle ställa respektive 

fråga. Ordningen blev improvisatorisk och följdfrågorna uppkom spontant utefter vad 

respondenten gav för svar på våra frågor. Den sista frågan som respondenterna fick var om vi 

fick återkomma vid ett senare tillfälle om uppsatsen behövde kompletteras med ytterligare 

frågor, vilket vi fick vid samtliga fall.  

 

3.6 Diskussionsmetod 

Den teoretiska referensramen och empirin är utgångspunkten för uppsatsens diskussion. 

Diskussionen kom sedan att resultera i uppsatsens slutdiskussion. När de kvalitativa 

intervjuerna studerades utgick vi från Rennstam och Wästerfors (2015) tre steg, vilka är sortera, 

reducera och argumentera. Genom att använda sig av de två första stegen, sortera och reducera, 

skapas bättre förutsättningar för att argumentera för sitt insamlade data (a.a.).  

 

När transkriberingen av intervjuerna var genomförda satte vi oss in i materialet för att skapa 

oss en större förståelse för det samt för att upptäcka återkommande mönster och teman. Detta 

kallas för att sortera materialet, vilket mer specifikt genomfördes genom markering av relevant 

data och sökning av återkommande ord. Under tiden som det skedde reducerades även en stor 

del av materialet, både då det är svårt att redovisa allt som samlats in men även för att undvika 

irrelevant data.  

 

När allt material var sorterat och reducerat kunde kategorier urskiljas och dessa kategorier kom 

att strukturera vår empiri för att ge läsaren en tydligare bild av uppsatsens olika områden. Under 

arbetet med uppsatsens diskussion var frågeställningarna och syftet hela tiden i åtanke för att 

kunna koppla tillbaka till dem. Vi ställde vårt resultat från empirin i förhållande till teorin för 

att kunna skapa oss en diskussion. Diskussionen strukturerades med hjälp av frågeställningarna 

som kom att bli diskussionens rubriker. När diskussionen var genomförd besvarades syftet i en 

slutdiskussion. 

 

3.7 Metodkritik 

För att en studie av en kvalitativ karaktär ska upplevas trovärdig och tillförlitlig ska metoden 

väljas utefter studiens syfte (Jacobsen, 2002). Trovärdighet och tillförlitlighet innebär även att 

det ska gå att genomföra studien igen och ge samma resultat (a.a.). Med detta i bakhuvudet 

granskades all data kritiskt vid insamlingen. Alla vetenskapliga artiklar granskades noggrant 

och valdes utifrån antal citeringar och efter hur aktuella de var i tiden.  
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Primärt insamlade data granskades i samband med sortering, reducering och argumentering. 

Efter detta upptäckte vi att intervjuer på plats tenderade att bli längre och gav djupare svar på 

frågorna än vad intervjuerna via Skype blev. Dock flöt samtliga intervjuer på bra och önskad 

samtalskänsla samt datamängd uppnåddes. Att respondenterna fick tillgång till intervjuguiden 

innan intervjuerna skedde upplevde vi som endast positivt då respondenterna kändes väl pålästa 

i sina svar. Att samtliga respondenter fick samma intervjuguide tror vi ökar tillförlitligheten då 

samma frågor ställs till alla respondenter. Vi har med i tankarna att vi inte vet om alla 

respondenter nämnt alla nyckeltal som de faktiskt arbetar med eller om någon annan 

information har utelämnats. Detta gör att våra tabeller kanske inte är helt fullständiga.  

 

Tillförlitligheten upplevdes höjas genom att samtliga intervjuer spelades in och noggrant 

transkriberades. Då vi båda deltog aktivt vid intervjuerna och genomförde varsin tolkning av 

materialet ökade tillförlitligheten ytterligare enligt oss. Det går dock aldrig att garantera 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie då den bygger på respondenternas subjektiva berättelser 

samt skribenternas tolkningar av dessa (Jacobsen, 2002). Intervjuernas resultat uppvisade dock 

liknande mönster, vilket kan antas att vi genom studien har undersökt det vi till en början avsåg 

att studera. 

 

Vid en kvalitativ studie redovisas normalt sätt inte hela datamaterialet då sortering och 

reducering genomförs efter skribenternas tolkningar (Rennstam & Wästerfors, 2015). Läsaren 

av studien blir således begränsad av vad skribenterna betraktat vara relevant efter sin tolkning 

av materialet (a.a.). När materialet studerats finns det alltid en risk att skribenterna har 

missförstått respondenternas svar, vilket kan bero på användning av olika vokabulär, och därför 

går det inte att garantera studiens trovärdighet (a.a.). Dock tror vi inte att några större 

missförstånd har gjorts mellan oss och respondenterna, men om något missförstånd ändå har 

gjorts tror vi inte att det har påverkat resultatet. I vår empiri har vi med flera citat från 

respondenterna, vilket enligt Patel och Davidson (2011) ökar trovärdigheten då läsaren själv 

kan få en uppfattning av materialet. Att vi namngav våra respondenter med R1, R2 och så 

vidare, torde öka trovärdigheten då det tydligt går att se att citaten kommer från olika 

respondenter. Vi är också väl medvetna om att resultatet av denna studie inte går att 

generalisera, då den endast innehåller empiriskt material från sex stycken respondenter. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som framkommit utifrån de intervjuer som 

genomförts. Data från intervjuerna har sammanställts och respondenternas svar har noggrant 

studerats för att kunna urskilja mönster. Dessa mönster presenteras i ett antal underrubriker.   

 

4.1 Presentation av respondenterna  

Insamlad empiri kommer från sex stycken respondenter från HR-avdelningar inom fem olika 

offentliga organisationer. För att underlätta läsningen samt hålla respondenterna anonyma 

benämns de som respondent ett (R1), respondent två (R2) etcetera. De intervjuade kandidaterna 

presenteras som följer: 

 

 En systemförvaltare inom ett akademiskt lärosäte, respondent ett (R1). 

 En HR-direktör inom en förvaltningsmyndighet, respondent två (R2). 

 En HR-direktör från ett landsting, respondent tre (R3).  

 Ytterligare en respondent från ett landsting, en HR-strateg, respondent fyra (R4). 

 Två HR-specialister från en kommun, respondent fem och sex (R5 och R6).  

 

4.2 Stöd för att styra, leda och vidta åtgärder 

Det framkom att alla berörda organisationer arbetar med mätning av personal på något sätt. Vid 

frågan om syftet med mätning av mänskliga resurser var ett tydligt återkommande svar att 

mätning används som ett stöd för ledningen och HR-avdelningen i organisationen. Att kunna 

luta sig tillbaka mot resultat från mätningarna fungerar som ett hjälpmedel för att kunna styra 

verksamheten på ett enklare sätt. ”Vi ser att vi har en nytta av det i ledning och styrning. Det 

används för att kunna styra, leda och vidta åtgärder i organisationen” (R4, personlig 

kommunikation, 11 april 2017). 

  

Exempel på stöd som mätningarna ger är, som R1 nämner, stöd för chefer vid lönesättning samt 

kompetensförsörjning inom organisationen. Vidare förklarar R2 att det är ett stöd för att kunna 

se att det som är bra underhålls eller för att hitta brister att jobba vidare med. På det sättet menar 

R2 att det blir ett stöd internt för HR-avdelningen och hur de organiserar verksamheten, men 

även för de andra parterna i organisationen. Samtliga respondenter betonar att mätningarna 

bidrar till att de kan jämföra sig med andra organisationer och benchmarking är ett begrepp som 

flera respondenter nämner i samband med detta. ”Jag tänker det mer också i benchmark med 
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andra organisationer, då ser man från olika parametrar hur organisationen mår och hur 

framgångsrik den är, eller de eventuella brister som finns kopplade till HR-området” (R2, 

personlig kommunikation, 4 april 2017).  

 

R2, R5 och R6 pekar på att affärsnyttan är en viktig faktor för deras organisation, att titta på 

olika samband mellan nyckeltal som kan göra skillnad för verksamheten. R5 och R6 nämner 

att mätning av mänskliga resurser ger uppsikt över ekonomin och möjlighet till en mer effektiv 

organisation.  

 

R5 berättar att personalen är organisationens viktigaste resurs och att det är därför viktigt att ta 

hand om den, allt från kompetensförsörjning till att behålla motivationen hos medarbetarna. 

Detta säger sig R5 vara en anledning till att de använder sig av medarbetarundersökningar i 

form av enkäter, vilket resten av respondenterna också gör. Vidare säger R5 att en viktig del är 

att få medarbetarnas perspektiv på olika delar då organisationen är uppbyggd av personalens 

kompetens. De båda landstingen använder sig av en medarbetarenkät som kallas för hållbart 

medarbetarengagemang (HME), vilken är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), där motivation, styrning och ledarskap mäts. R6 framhåller att syftet är även att kunna 

rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare då det till stor del handlar om att få personalen att 

både trivas och stanna kvar. 

 

Respondenterna är eniga om att resultatet från mätningar ger en bättre uppsikt över 

organisationen, både vad gäller planering och beslutsunderlag. Det leder även till trygghet i 

organisationen genom att ledningen får veta hur läget ser ut. R3, R5 och R6 nämner att 

nyckeltalen speglar hur nuläget, men även framtida läge och önskat målläge ser ut. 

 

4.2.1 Presentation av nyckeltal  

Vid frågan om hur organisationen mäter sin personal, kom svaret att det sker på olika sätt, både 

genom nyckeltal men även genom medarbetarenkäter. Organisationerna mäter de 

standardnyckeltal som de är skyldiga att redovisa enligt årsredovisningslagen (ÅRL) men 

utöver dessa är sjukfrånvaro det mest omtalade under intervjuerna. Vidare nämns nyckeltal som 

pensionsavgångar, personalomsättning, sysselsättningsgrad och lönekartläggning. 

 

Nyckeltal är dock väldigt beroende av trender och utveckling i samhället, vilket R5 håller med 

om och inflikar att det ibland kan kännas omöjligt och hopplöst att arbeta med vissa siffror.   
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Det följer ju trender. För närvarande ser det ut som att sjukfrånvaron minskar i hela landet, från 

att ha ökat från 2010. Men det går hela tiden upp och ner. Ibland känns det som att, behöver vi 

göra någonting åt det här när det ändå går upp och ner? Men det är klart att de insatser vi gör 

också påverkar (R5, personlig kommunikation, 31 mars 2017). 

 

Nedan visas en tabell (Tabell 3.) med en sammanställning av de nyckeltal som berörda 

organisationer använder sig av i arbetet med mätning av mänskliga resurser. I kolumnen till 

vänster visas vilket nyckeltal det gäller och i den högre kolumnen anges vilka organisationer 

som arbetar effektivt med detta nyckeltal. 

 

Nyckeltal Organisation  

Sjukfrånvaro Samtliga 

Antal anställda Samtliga 

Jämställdhet R1, R2 

Lönekartläggning R1, R3, R5 & R6 

Könsfördelning Samtliga 

Pensionsavgångar Samtliga 

Kompetensförsörjning R1, R4 

Antal chefer Samtliga 

Könsfördelning chefer Samtliga  

Personalomsättning R2, R3  

Sysselsättningsgrad R3, R4, R5 & R6 

Arbetade timmar R3, R4, R5 & R6 

Medelålder R3, R4, R5 & R6 

    Tabell 3. Egen nyckeltalsmodell  

 

4.2.1.1 Vilka tar del av nyckeltalen?  

Förutom att resultat och statistik från mätningarna redovisas till Statistiska Centralbyrån (SCB), 

SKL, fackliga forum och till respektive organisations årsredovisning, används också 

mätningarna som stöd till ledningsgrupper och styrelse. Offentliga verksamheter kan ibland 

leverera statistik till regeringen om så behövs, samt ge svar på frågor som politiker vill ta del 

av. Resultaten används annars för eget bruk i organisationen, bland annat för att underlätta 

benchmarking men även som tidigare nämnts för att styra, leda och vidta åtgärder.  
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4.3 Fördelar med mätning  

R1, R2 och R4 talar om vad mätning av mänskliga resurser genererar, vilket bland annat är att 

möjligheter till att finna lämpliga åtgärder uppkommer. Det genererar även, enligt dessa 

respondenter, en insyn i hur organisationer ska bibehålla sin position och utveckling i rätt 

riktning. Riktning, styrning och stöd ur ett styrelse- och ledningsperspektiv uppenbarar sig med 

hjälp av resultaten från mätningarna. R5 och R6 poängterar att mätning av mänskliga resurser 

även kan generera konkurrensfördelar samt möjligheter att uppmärksamma samband som 

kanske inte innan kunnat förutses.  

 

R4 och R2 nämner även att det skapas en möjlighet att kombinera HR med ekonomi, det vill 

säga förena mjuka nyckeltal med ekonomiskt hårda nyckeltal. Även att jämföra sin organisation 

över tid för att se förändringar, är något som mätning av mänskliga resurser tydligt genererar, 

vilket samtliga sex respondenter tar upp som en viktig del. Som tidigare nämnts är även alla 

överens om att ett syfte med att mäta mänskliga resurser är att ha allt under kontroll, då det 

visar både hur organisationen mår och hur framgångsrik den är. Likaså genererar det i en 

uppsikt över personalens mående, mår personalen bra gör verksamheten det likaså, då 

personalen är organisationens viktigaste resurs. 

 

4.4 Svårigheter med mätning 

Vid frågan om vad det finns för svårigheter med mätning av mänskliga resurser är alla 

respondenter eniga om att det man mäter måste vara rätt, det vill säga att man mäter det man 

avser att mäta. En av anledningarna till att det är viktigt att mäta rätt är, enligt R3, bland annat 

för att inte någon ska råka illa ut i och med att de är utsatta som offentlig organisation. Vidare 

menar R1 att det är viktigt att vara uppmärksam på bakomliggande faktorer, vilket även det 

anses vara svårt. Det förklaras att det är viktigt att inte ta någonting förgivet när ett resultat 

uppkommer, vilket presenteras i ett exempel nedan.  

 

I fjol hade vi i stort sätt 50/50 när det gäller kvinnliga och manliga chefer. Men tittar man på 

djupet ner på yrkesnivå, är det väl klart att det är mest män inom de tekniska… så det är bra att 

veta vad man tittar på för att kunna analysera rätt (R1, personlig kommunikation, 11 april 2017).  

 

Det finns även svårigheter med mätning, där R3 förklarar att det är svårt att veta vad som 

faktiskt är användbart att mäta för sin organisation. Respondenten berättar att det kan vara en 

fara att mäta för mycket och att det är viktigt att se målet och processen som ska förbättras för 
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att veta vad som är användbart. Detta eftersom det finns värden som är intressanta men kanske 

inte lika relevanta. R5 och R6 är eniga om att det kan uppstå risker för felstyrning om 

nyckeltalen inte är adekvata och metaforiskt blir risken stor att springa åt fel håll. Konsekvensen 

av en felstyrning kan generera i stora kostnader enligt samtliga respondenter. ”Man brukar prata 

om det är nice-to-know eller good-to-know, vad är användbart att veta? Det är alltid lite klurigt 

och beror på vilka frågeområden som ligger i trender att jobba med” (R3, personlig 

kommunikation, 3 april 2017). 

 

Vidare är andra svårigheter som tas upp; konsten att skapa realistiska mål samt att analysera 

huruvida en siffra är bra eller dålig när den har uppkommit. R1 tycker att det är enklare att mäta 

hårda värden, så som materiella ting, än mjuka värden. Vidare förklaras samma respondent att 

det alltid kommer finnas svårigheter kopplat till att mäta mänskliga resurser. ”Sen är det ju 

jättesvårt att mäta mjuka värden, det är svårt, absolut. Det är lättare med hårda data, jag tror att 

det alltid kommer vara svårt att mäta mjuka värden” (R1, personlig kommunikation, 11 april 

2017).  

 

4.5 Vad tror respondenterna om framtiden? 

När frågan om vad respondenterna tänker om framtiden gällande mätning av mänskliga resurser 

ges olika svar. Från viljan om att titta på mer positiva värden, där R1 ger ett exempel som 

frisktal, till förhoppningar om att kunna ge bättre beskrivningar av situationer med hjälp av 

nyckeltal. Viljan finns att jobba med att lyfta mer fram positiva data men det påpekas av R1 att 

detta är oerhört svårt. Vidare refererar respondenten till Gapminder och deras sätt att framhäva 

det positiva, vilket respondenten önskar kunna applicera i framtiden. ”Där hoppas jag verkligen 

att mätning kan ta ett kliv framåt, till att stödja de positiva värdena, generellt sätt anser jag att 

det framhävs alldeles för få positiva värden” (R1, personlig kommunikation, 11 april 2017). 

Vidare nämner R2, R3 och R4 vikten av att kunna jämföra medarbetarundersökningar med 

nyckeltal för att kunna koppla data med varandra.  

 

En gång om året tar vi fram en statistikrapport där vi tittar på antalet chefer. Att ta ett ytterligare 

steg är intressant, att titta på hur många chefer vi har per anställd. Se hur det ändrar över tid och 

om det då påverkar uppfattningarna om ledarskap i medarbetarenkäterna (R4, personlig 

kommunikation, 11 april 2017). 

 



  

  

24 
 

R5 och R6 framför att en diskussion kring valda nyckeltal och syftet med mätning är önskvärt, 

både för att veta vad som är användbart men även för att kunna skapa ett närmare samarbete 

mellan HR och ekonomi, detta för att sätta kronor i relation till personal.  

 

Det hade varit bra med en diskussion kring vilka siffror vi ska visa. Är dessa siffror intressanta 

eller är de här siffrorna mer intressanta? Det är ju viktigt att veta. Jag menar också att en 

diskussion mellan HR och ekonomi kan saknas, det sambandet är viktigt (R5, personlig 

kommunikation, 31 mars 2017). 

 

”Det är många uppgifter, men tyvärr kan jag tycka att det ibland saknas en diskussion där 

emellan egentligen. Vad ska vi ha, vad är viktigt för vår organisation, hur ska andelen kvinnor 

vara? Det är svårt” (R6, personlig kommunikation, 31 mars 2017). 

 

Vidare antas det att konkurrens inom samma bransch kommer att öka och att nyckeltalen då 

kan komma att öka i betydelse för organisationer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

25 
 

5. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras datamaterialet som samlats in under intervjuerna. Till stöd för detta 

används den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i rubriker som baseras på studiens 

frågeställningar och en sammanfattning av diskussionen ligger till grund för slutdiskussionen. 

 

5.1 Diskussionens förutsättningar 

Denna diskussion syftar till att koppla samman teorin från den vetenskapliga referensramen 

med den insamlade empirin för att besvara studiens frågeställningar. De nämnda 

frågeställningarna är som följer:  

  

 Vad är avsikten med att mäta mänskliga resurser? 

 På vilka sätt mäts de mänskliga resurserna? 

 Vilka svårigheter kan uppstå vid mätning av mänskliga resurser? 

 

5.2 Vad är avsikten med att mäta mänskliga resurser? 

Flera forskare, bland annat Barney och Wright (1998), Bratton och Gold (2007) och Torrington 

et al. (2014) hävdar att den mänskliga resursen är organisationers mest betydande resurs. Detta 

framgår även ur empirin, vilket kan ha att göra med att studiens berörda organisationer är 

offentliga och kunskapsintensiva, där den mänskliga resursen är viktig. Det visar sig att 

samtliga organisationer mäter sina mänskliga resurser på något sätt och då resursen är en så 

pass viktig tillgång används mätningarna som stöd för beslutsfattande i organisationer. Mätning 

av mänskliga resurser används följaktligen för att styra, leda och vidta åtgärder i organisationer. 

Detta betonar även Torrington et al. (2014) som hävdar att resultatet från mätningar av 

mänskligt kapital är en viktig faktor för den högsta ledningen då det ger en uppskattning om 

hur planering, styrning och riktning av organisationen ska genomföras. 

 

Catasús et al. (2008) presenterar hur viktig hopsättningen av mänskliga resurser är samt att 

mätning av denna resurs är en viktig förutsättning för att kunna styra organisationen åt ett 

önskvärt håll. Ur empirin framkom det att resultat av nyckeltalen kan användas som en karta 

för att styra organisationen i rätt riktning, vilket även Catasús et al. (2008) hävdar när även de 

gör en liknelse om hur nyckeltal kan användas som en karta för att styra organisationen. 

Resultaten av mätningarna visar hur organisationen ligger till, om den mår bra eller om något 

behöver förändras. Då Catasús et al. (2008) påstår att hopsättningen av människor är viktig 
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borde organisationen således, om den går åt fel håll, fundera över om kompetensen är rätt 

fördelad eller om åtgärder behöver vidtas.  

 

Tack vare att vi idag befinner oss i ett kunskapsbaserat samhälle, förklarar Sydler et al. (2014) 

att den mänskliga resursen är den viktigaste drivkraften till en hållbar konkurrensfördel. 

Affärsnyttan är därför en av de stora anledningarna till att studiens berörda organisationer mäter 

sina mänskliga resurser och från empirin har det även blivit uppenbart att organisationer med 

hjälp av nyckeltal i olika kombinationer kan ge en bättre uppsikt över organisationens ekonomi 

och effektivitet. Vid användning av effektiva HR-strategier förklarar Boxall och Purcell (2003) 

att organisationers förutsättningar ökar gällande att uppnå ökad lönsamhet. Det visar sig även 

att respondenterna i de berörda organisationerna använder sig av mätning av mänskliga resurser 

för att generera konkurrensfördelar. Van De Voorde et al. (2010) påstår även att då HRM-

arbetet fungerar bra, ökar organisationens prestationsförmåga.  

 

Mätning av mänskliga resurser handlar bland annat om utbildning och utveckling av 

organisationens personal men även hur deras finansiella ställning i organisationen ser ut 

(Cherian & Farouq, 2013). Vidare kan olika mätmetoder belysa de mänskliga resurserna, vilket 

fungerar som ett stöd för att skapa välstånd (a.a.). Respondenterna berättar att mätningarna ger 

ett bra stöd i olika sammanhang, som exempelvis stöd för chefer vid kompetensförsörjning. 

Stödet av mätningarna genererar även en insyn i vad som fungerar bra och behöver underhållas 

samt vilka brister som organisationen behöver åtgärda. Ulrich (1997) framhåller att ledningen 

i organisationer behöver ha verkliga bevis och resultat för att veta hur de ska arbeta vidare och 

bevis erhålls från mätningarna om hur verksamheten mår och om verksamheten går som önskat. 

Att resultat av mätningarna kan generera dessa bevis i form av verkliga siffror som visar hur 

vidare arbete i organisationen bör genomföras, upplevs enligt empirin som en viktig anledning 

till att mäta mänskliga resurser.  

 

Johanson och Johrén (2007) framhåller att det med hjälp av nyckeltal går att både se tidigare 

händelser samt kommande händelser. Respondenterna påpekar att mätning av mänskliga 

resurser kan bidra till möjligheten att jämföra sig med andra organisationer inom samma 

bransch. Ur empirin framkom det även att genom benchmarking med andra organisationer kan 

det framkomma hur organisationen mår och hur framgångsrik den är. Sydler et al. (2014) 

betonar att den mänskliga resursen är värdefull, sällsynt och svår att både imitera och ersätta – 

vilket gör människan till en viktig resurs för att kunna skapa mervärde för organisationen. Att 
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denne är svår att härma leder följaktligen till att andra organisationer kan ha svårt att efterlikna 

resursen (a.a.). Johanson och Skoog (2015) förklarar att människans kompetens och kunskap 

av denna anledning är av stor betydelse för organisationens konkurrenskraft.  

 

Ur empirin framkom det att resultat från mätningarna ger en bättre uppsikt över organisationen, 

både vad gäller planering och beslutsunderlag. Det leder även till en trygghet, genom att 

ledningen får veta hur läget i organisationen ser ut både vad gäller nutida läge och framtida 

läge. Speklé och Verbeeten (2014) påstår att mätning av mänskliga resurser fungerar bäst om 

organisationen har tydliga mål och om mätningarna överensstämmer med dessa. Ho et al. 

(2014) framhåller att för att uppnå bättre resultat i en organisation är det av stor vikt att 

ledningen kan förlita sig på sina medarbetares prestationer och deras initiativ till arbetet. Detta 

samtidigt som de anställda måste uppfatta organisationens mål och strategi men även sin egen 

betydelse för att uppnå målen (a.a.). Oavsett om verksamheten går bra eller dåligt är mätning 

av mänskliga resurser en trygghet då läget speglas, att veta huruvida förändringar i 

strategiarbetet behöver genomföras eller om samma riktning bör vidhållas. 

 

Speklé och Verbeeten (2014) påstår att mätning generar möjligheter till lärande och utveckling 

som kan leda till en prestationsförbättring och att ha möjlighet till detta kan ge en ökad 

motivation hos de anställda. Det medger även Catasús et al. (2008) som förklarar att mätning 

också kan motivera medarbetare till att uppnå målen. En respondent uppger att syftet med 

mätning handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, då det till stor del handlar om att behålla 

sin personal och få den att trivas. Sydler et al. (2014) nämner att mätning har olika inverkan på 

organisationers resultat och en av dessa är organisationens förmåga att attrahera och behålla 

sina värdefulla resurser. Sammanfattningsvis framkommer det ur empirin att det är viktigt att 

värna om sina mänskliga resurser och detta är en viktig anledning till att mätning av mänskliga 

resurser genomförs.   

 

5.3 På vilka sätt mäts de mänskliga resurserna? 

Nice-to-know och good-to-know är två begrepp som en respondent nämnde, begreppen syftar 

till att det är viktigt att ha kännedom om vad som är intressant att veta och vilket som är 

nödvändigt att veta. Johanson och Johrén (2007) betonar att det är viktigt att lyfta fram de 

nyckeltal som är viktiga för organisationen, medan respondenten talar om att det även kan vara 

av intresse att titta på andra nyckeltal utöver dessa. Catasús et al. (2008) nämner dock att ett tal 

inte är ett nyckeltal om det inte finns intresse för det i organisationen och det är följaktligen av 
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stor vikt att se helheten och perspektivet på det som intresserar organisationen för att mäta rätt. 

Speklé och Verbeeten (2014) framför även att offentliga organisationer förväntas använda ett 

mätsystem som matchar aktiviteterna som organisationen bedriver. Alla respondenter talar om 

vikten av att mäta på rätt sätt och att mäta det som för organisationen är värt att mäta, vilket kan 

kopplas till att matcha mätningen med en organisations aktiviteter.   

 

Enligt Becton och Schraeder (2009) är det viktigt att förstå verksamheten för att kunna motivera 

till beslut och åtgärder och att styrning av verksamheten handlar om att ge organisationen en 

riktning, vilket är något som även Kärreman och Rennstam (2012) håller med om. För att göra 

detta kan organisationer ta hjälp av diverse nyckeltal (a.a.). Alla respondenter använder 

nyckeltal för att mäta de mänskliga resurserna i deras organisationer och det framkom även ur 

empirin att olika nyckeltal ger en bra syn över verksamheten.  

 

De berörda organisationerna använder en blandning av nyckeltal och ur empirin framkom det 

att de vanligaste nyckeltalen var sjukfrånvaro, antal anställda samt könsfördelning. Nyckeltalen 

som framkom ur empirin sammanställs här nedan (Tabell 4.) under Johanson och Johréns 

(2007) huvudkategorier; personalresultatnyckeltal och personalbalansnyckeltal. Ur varje 

kategori kunde fyra nyckeltal från empirin placeras ut.  

 

Typ av nyckeltal Nyckeltal som används i organisationerna 

Personalresultatnyckeltal Sjukfrånvaro 

 Kompetensförsörjning/utbildning 

 Personalomsättning 

 Arbetade timmar  

Personalbalansnyckeltal Antal anställda 

 Könsfördelning 

 Sysselsättningsgrad 

 Medelålder 

    Tabell 4. Egen nyckeltalstabell 

 

Vidare framkom det ur empirin att organisationernas mänskliga resurser mäts med hjälp av 

olika medarbetarundersökningar. Denna mätmetod visar mer om de anställda än endast 

nyckeltal och dessa indikatorer kan tillsammans hjälpa ledningen att övervaka och mäta 

effekterna av deras HR-processer (Van De Voorde et al., 2010). Medarbetarenkäter används för 

att få de anställdas åsikter, vilket Van De Voorde et al. (2010) även nämner är viktigt ur 
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individernas individuella perspektiv då det ger störst effekt till ledningen. De berörda 

organisationerna använder sig av medarbetarenkäter bland annat för att medarbetarna är den 

viktigaste resursen i organisationen, vilket gör det extra viktigt att värna över dem och få deras 

perspektiv. Enkäterna kan beröra frågor som handlar om allt från kompetensförsörjning till 

motivation för att se hur personalen mår. Van De Voorde (2010) instämmer med att det 

synnerligen är viktigt att vårda den mänskliga resursen och ta reda på hur människor genererar 

mervärde, då de ger en viktig konkurrensfördel till organisationen. Att hantera resursen väl visar 

ett positivt samband på lönsamheten i organisationen (Sydler et al., 2014), och det framkommer 

att det är de mest framgångsrika organisationerna som lyckas bäst med att både fånga, vårda 

och utnyttja det mänskliga kapitalet som de har (Roos & Roos, 1997).  

 

Eftersom intresset av medarbetarnas motivation och kompetens är av så pass stor betydelse för 

organisationens lönsamhet kan medarbetarundersökningar genomföras bland personalen enligt 

Johanson och Skoog (2015). Ledningen måste förlita sig på medarbetarnas prestationer (Ho et 

al., 2014), och därför är medarbetarenkäter en funktion till detta. Ur empirin har det 

framkommit att mätningarna genererar en uppsikt över personalens mående. Det är viktigt att 

se hur personalen mår, då deras mående påverkar verksamheten. Därför kan medarbetarenkäter 

vara ett bra komplement till nyckeltalen då de visar ytterligare ett perspektiv än nyckeltalen i 

ensamhet gör. 

 

Då mätning sker med hjälp av nyckeltal och medarbetarundersökningar, påstår Speklé och 

Verbeeten (2014) och Ho et al. (2014) att organisationen behöver ha tydligt uppsatta mål för att 

mätprocessen ska bli optimal. Ur empirin framkom det att tre respondenter nämner vikten av 

målarbete, dock är det ingen som säger sig arbeta med detta aktivt i samband med mätningen.  

 

5.4 Vilka svårigheter kan uppstå vid mätning av mänskliga resurser? 

Något som tydligt framkom ur empirin var vikten av att mäta rätt, det vill säga att använda rätt 

mått samt att mäta det man avser mäta. En anledning till det är för att ingen ska råka illa ut då 

de är mer utsatta som offentlig verksamhet, vilket anses göra att valet av nyckeltal blir svårare. 

Att mäta rätt är något som de flesta ser som den största utmaningen. Denna svårighet är något 

som även tidigare forskning kommit fram till, där bland annat Ulrich (1997) påstår att det är 

svårt att mäta mänskliga resurser. Samtidigt ser Gambardella et al. (2015) det som en utmaning 

att veta vad det är som ska mätas, då det är svårt att bedöma varje enskild individ vilket även 

gör det svårt att hitta rätt nyckeltal.  
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Två respondenter framhäver att resultat av nyckeltal påverkas av trender i samhället, av den 

anledning säger en respondent att det är mycket svårt att tolka resultatet av nyckeltal då det är 

svårt att urskilja huruvida det är en trend eller inte. Dessa trender kan kopplas till vad 

Sveningsson och Sörgärde (2015) poängterar att samhället är under en ständig förändring. På 

grund av denna ständiga förändring säger sig respondenten att det är svårt att formulera 

relevanta och tydliga mål, men poängterar att det är viktigt att formulera mål och arbetar för att 

göra detta. Som Speklé och Verbeeten (2014), Ho et al. (2014) och Catasús et al. (2008) påpekar 

är det viktigt att organisationen har tydliga mål för att både veta vilka mått som ska användas 

och hur arbetet med resultat av mätning ska ske.  

 

Det framkom även ur empirin att när mätning är genomförd kan det uppkomma svårigheter med 

analysen, som att tolka bakomliggande faktorer. Respondenterna betonar vikten av att inte ta 

ett resultat för givet, att det är viktigt att först göra en tydlig analys för att se vad det verkligen 

visar. Tolkning är något som är viktigt men som anses vara svårt enligt empirin. Detta kan 

stödjas av Van De Voorde et al. (2010) som förklarar att tolkningen av resultat från mätningar 

kan vara svårt och att effekter av åtgärder kan ta tid.  

 

Andra svårigheter som uppfattas ur empirin är att det finns en risk att mäta för mycket då 

mätprocessen är relativt enkel. Om detta problem uppstår kan det leda till att den mänskliga 

resursen känner sig kontrollerad. Det kan i sig påverka den psykosociala arbetsmiljön, vilket är 

underförstått att det är något som inte får ske. Det är därför viktigt att tänka på alla faktorer som 

ligger bakom mätprocesserna för att inte enbart mäta för mätandets skull. 
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel besvaras studiens syfte med hjälp av föregående diskussion. Vidare presenteras 

de bidrag som studien tillfört. Bidragen diskuteras med hjälp av våra egna tankar och 

reflektioner kring studiens resultat och avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

Slutdiskussionen syftar till att besvara studiens syfte vilket är som följer; 

 

 Syftet är att beskriva hur och varför offentliga organisationer mäter sina mänskliga 

resurser samt vad det genererar. 

 

Den mänskliga resursen är organisationens viktigaste resurs, vilket genererar möjligheter till att 

styra, leda och vidta åtgärder i organisationer. Vi tolkar från föregående kapitel och besvarade 

frågeställningar att allt handlar om att ledningen vill ha kontroll över sin verksamhet och att det 

är därför de mänskliga resurserna mäts. Samtidigt tror vi även att en stor anledning till att 

genomföra mätningar handlar om lönsamheten i organisationen, i och med korrelationen mellan 

en fungerande HR-avdelning och organisationens lönsamhet – när organisationens mänskliga 

resurser mår bra genererar det ökad lönsamhet. Eftersom organisationer vill att deras anställda 

ska må bra, bidrar detta således indirekt till lönsamhet. Mätning av detta sker genom nyckeltal 

och medarbetarundersökningar som genom sina resultat hjälper ledningen att styra 

organisationen åt ett önskvärt håll och vi tror således att resultatet av mätningarna ger 

organisationen en bättre kontroll då dessa ger en uppsikt över organisationen.  

 

Våra slutsatser leder vidare till att det för organisationer handlar om att hela tiden förbättras då 

mätning, som tidigare nämnts, ökar möjligheterna till att leda, vidta åtgärder och styra 

organisationen i rätt riktning mot framtiden. Att få resultat av mätningar ger organisationer 

möjligheten att jämföra sig med andra, samt att se hur verksamheten mår. 

 

Vi har upptäckt att organisationer inte arbetar med mätning av mänskliga resurser på det sätt 

som vi hade förväntningar om att de skulle göra. Vår tanke var att de skulle arbeta mer med 

mätning av de anställdas prestation på en individnivå. I stället upptäckte vi att organisationerna 

arbetade med nyckeltal som de enligt Årsredovisningslagen är tvungna att mäta samt andra 

personalnyckeltal som berör hela organisationens mänskliga resurs i ett större sammanhang. 

Det som mäts på individnivå är svar på anonyma medarbetarundersökningar, men även dessa 
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sammanställs till ett resultat som visar på organisationen som helhet. Vi förstår att mätningarna 

generar mervärde för organisationer, bland annat genom att resultaten visar eventuella brister 

som behöver åtgärdas eller när resultaten i stället visar att verksamheten går som den ska och 

då borde fortsätta i samma riktning.  

 

Vi är eniga att om en diskussion kring användningen av nyckeltal ökar, kan det ge 

organisationer ett större mervärde än om denna diskussion uteblir. Några respondenter talade 

om vikten av en diskussion, men att den ofta saknas. Vi tror att om en diskussion förs i 

organisationen i samband med att samhället utvecklas kan organisationer bättre hänga med i 

denna utveckling, upptäcka eventuella brister och välja rätt indikatorer för att följa denna 

utveckling och hålla sig fortsatt konkurrenskraftig. 

 

Att ha mål verkar vara en viktig del för att lyckas med mätprocesserna enligt teorin och därför 

dyker funderingar upp om varför inte våra respondenter aktivt arbetar med detta. Vi har tankar 

om att arbetet med mätning av mänskliga resurser skulle underlättas om organisationer hade 

tydliga mål att arbeta efter. Risken med att mäta för mycket samt att mäta sådant som inte är 

relevant kan med hjälp av mål därmed uteslutas. 

 

Efter en diskussion tror vi att användning av mätning av de mänskliga resurserna kan användas 

som Employer Branding, det vill säga när organisationen går bra och dess mänskliga resurser 

är kreativa och motiverade, kan detta visas extern för att attrahera arbetskraft. Detta leder till 

att organisationen kan bli en mer attraktiv arbetsgivare och lyckas med att attrahera samt behålla 

sin personal. Dock behöver detta visas externt med en försiktighet för att skydda 

organisationens individers integritet.   

 

Vi uppfattar att det finns svårigheter med mätning men att organisationerna ändå fortsätter då 

det finns många fördelar med detta. Att mäta mjuka värden, det vill säga mänskliga resurser, är 

något vi upptäckt att organisationerna anser vara svårt. Att dessutom kombinera ekonomi med 

att mäta mjuka värden är komplext, men ändå viktigt då det alltid kommer finnas mjuka värden 

i organisationer. Detta är en anledning till att det är av stor vikt att utvecklas inom mätning av 

mänskliga resurser och att kombinera dessa oavsett om det är svårt, i och med att det genererar 

mervärde i organisationer.  
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Vi tänker att trenden med mätning av mänskliga resurser kommer att öka då vi kan identifiera 

ett intresse för mätning, både genom våra intervjuer men även genom andra kontaktade 

organisationer som ännu inte arbetar med detta, men som säger sig skulle vilja det. Studien 

bidrar med kunskap om hur viktigt detta är och vad det kan generera. När organisationer börjar 

se sin personal som en investering i stället för en kostnad och värnar om sina mänskliga resurser, 

kan detta leda till en mer framgångsrik organisation. 

 

Avslutningsvis är människan organisationens viktigaste resurs och att den behandlas därefter 

är något som är viktigt för att lyckas styra sin organisation i rätt riktning in i framtiden.  

 

6.1 Fortsatt forskning 

Då det funnits en tidsbegränsning för genomförandet av uppsatsen har en avgränsning fått göras 

och på grund av detta har intressanta områden fått utelämnats. Av denna anledning finns det 

mer kunskap att hämta. Då vi endast undersökt hur offentliga organisationer arbetar med 

mätning av mänskliga resurser hade det till framtida forskning varit intressant att undersöka hur 

privata organisationer arbetar med detta. Vad som vore mer intressant blir även att studera både 

offentliga och privata organisationer och se om det finns eventuella skillnader dem emellan. Vi 

tänker även att det vore intressant att längre fram i tiden göra denna studie på nytt för att se 

huruvida organisationer utvecklat mätning av mänskliga resurser. Ytterligare intressant område 

hade varit att studera samband mellan olika nyckeltal och medarbetarundersökningar för att se 

om det finns någon användbar koppling mellan dessa.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Mätning av mänskliga resurser 

 

1. Vad är din roll i organisationen och dina arbetsuppgifter? 

2. Hur många arbetar med HR i er organisation?  

3. Hur arbetar ni med mätning och uppföljning av er personal? 

a. Vad mäter ni och varför just detta nyckeltal? 

b. Mäter ni personalen på annat sätt än nyckeltal? 

c. Vad är syftet med att mäta personal? 

d. Hur ofta utför ni mätningar? 

e. Hur redovisas mätningarna? 

(Exempelvis årsredovisning/annat) 

f. Vilka är berörda parter, vet de om att de mäts? 

g. Hur kommunicerar ni mätningarna till berörda parter? 

4. Hur länge har ni arbetat med mätning av personal? 

5. Vad ser ni för effekter av att mäta personal?  

(Vad genererar det? Vad blir nyttan?) 

6. Ser ni några för- och nackdelar med att mäta personal? 

(Finns det några svårigheter?) 

7. Vad tror du om framtiden, ser du att mätning av personal och uppföljning kommer få 

en allt viktigare roll? 

8. Anser du att ni mäter tillräckligt eller finns det några fler nyckeltal du anser att ni 

skulle behöva mäta? 

(Vilka och varför?) 

 

 
 
 
 
 
  


