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Abstrakt 

Detta examensarbete har gjorts för att utveckla utbildningen inom löneräkning för 
tradenomer. I dagens läge finns en viss brist på löneräknare på arbetsmarknaden och 
därför skulle det vara viktigt att redan i utbildningen få studerande att bli intresserade 
av löneräkning. 
 
Syftet med studien är att utreda vad arbetsgivarna anser vara viktigt för en person som 
skall börja arbeta med löneräkning. 
 
Till stöd för syftet har jag tagit fram tre forskningsfrågor; hur ser arbetsmarknaden ut 
för tradenomer inom löneräkning, vad är viktiga egenskaper och baskunskaper hos en 
bra löneräknare och vad anser arbetsgivarna vara viktigt redan i utbildningsskedet? 
 
Examensarbetet baserar sig på en kvalitativ metod och intervju används som 
datainsamlingsmetod. Fyra informanter från olika bolag deltog i undersökningen. 
 
Resultatet i examensarbetet visar på att arbetsmarknaden inte är helt nöjd med 
studerandes löneräkningskunskaper. Men samtidigt har informanterna svårt att peka 
på exakt vilka kunskaper som saknas. Något som tydligt kommer fram i intervjuerna är 
vikten av praktisk kunskap inom området, men informanterna lägger också tyngd på 
personens egenskaper. 
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö on tehty kehittämään tradenomien palkanlaskennan kolutusta. 

Nykyään palkanlaskennassa on tiettyjä puutteita työmarkkinoilla ja siksi olisi tärkeä 

saada opiskelijat jo koulutusvaiheessa kiinnostumaan palkanlaskennasta. 

 

Tutkimuksen aiheena oli selvittää mitä työnantajien mielestä on tärkeää, kun on 

aloittamassa työt palkanlaskennassa. 

 

Aiheen tutkimiseen olen kehittänyt kolme kysymystä; miltä työmarkkinat näyttävät 

palkanlaskennan tradenomeille, mitkä olisivat hyvän palkanlaskijan tärkeitä 

ominaisuuksia ja perustietoja ja mitä työnantajat pitävät tärkeänä jo 

koulutusvaiheessa? 

 

Opinnäytetyö perustuu kvalitatiiviseen menetelmään ja haastattelu käytetään 

tiedonkeruumenetelmänä. Neljä haastateltavaa eri organisaatioista on osallistunut 

tutkimukseen. 

 

Opinnäytetyön lopputulos näyttää, että työmarkkinat eivät ole tyytyväisiä 

opiskelijoiden palkanlaskentatietoihin. Haastattelevien oli kuitenkin vaikea sanoa 

tarkkaan mitä tietoja opiskelijoilta puuttuu. Haastatteluissa tuli selvästi esiin, että 

käytännön tiedot ovat tärkeitä ja haastattelevat painottivat myös henkilökohtaisia 

ominaisuuksia. 
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Abstract 

The aim of this bachelor’s thesis was to develop education in salary administration for 

students of business administration. Today we have a lack of skilled workers working 

with salary administration and therefore it would be important to raise students’ 

interest in salary administration. 

 

The purpose of this study is to find out what employers think is important for a person 

who will start working within salary administration. 

 

Three research questions were made to support the purpose; what is the view of labor 

market for students of business administration who wants to work with salary 

administration, what are important personal characteristics and basic knowledge for a 

person working with salary administration and what do employers think is important in 

the education of business administration? 

 

The bachelor’s thesis is based on a qualitative method and a semi-structured interview 

was used for data collection. Four informants from different companies participated in 

the survey. 

 

The result shows that employers are not completely satisfied with students’ knowledge 

of salary administration. But on the other hand, they also had a hard time telling more 

specifically what kind of knowledge that is missing. The result also shows that practical 

knowledge and personal characteristics are of importance, referred to the informants. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete handlar om arbetsmarknadens syn på löneräkning inom utbildningen 

för tradenomer, med inriktning på ekonomiförvaltning. Löneräkning är ett väldigt brett 

område och det finns många lagar och regler som styr hur löneräkningen skall ske inom olika 

företag och branscher. Detta beror på att löneräkning i första hand styrs av lagen, men i andra 

hand även av kollektivavtalen. Kollektivavtal finns för olika branscher och är tvingade att 

följa reglerna som finns i Finlands lag, men kollektivavtalen kan ha bättre förutsättningar än 

lagen. Därför kan kollektivavtalen skilja sig åt sinsemellan på olika sätt, samtidigt som de 

kan ha andra villkor än Finlands lag. (Syvänperä & Turunen, 2015, s. 13) 

I dagens läge finns en viss brist på löneräknare på arbetsmarknaden. I början av mars 2018 

fanns det på TE-centralens hemsida 56 lediga tjänster inom löneräkning i Finland, när man 

sökte med ordet ”palkanlaskija” på TE-centralens hemsida. Vid motsvarande tid i april 2018 

fanns det 43 tjänster och i april 2019 fanns det hela 85 lediga tjänster. Sökningen gjordes på 

TE-centralens hemsida mol.fi, i och med det finns det också en dold efterfrågan eftersom 

alla lediga tjänster i Finland inte sätts ut på den webbsidan. Många kanske tänker att 

löneräkning är svårt att lära sig och därför behöver man eventuellt satsa på att forma 

löneräkningens läroprocess på ett lättare sätt redan i utbildningen, för att fler studerande skall 

bli intresserade. Då är det viktigt att veta vad det är man bör satsa på i utbildningen så att 

man kan lära ut kärnpunkterna inom löneräkning. 

1.1 Tidigare forskning 

Det har gjorts tidigare forskning angående arbetsgivarnas syn på tradenomutbildningen med 

inriktning på ekonomiförvaltning. I de examensarbetena inriktade man sig inte på något 

specifikt område inom utbildningen utan tradenomutbildningen överlag och hur den 

motsvarar arbetsgivarnas förväntningar på tradenomer. Examensarbetet ”Arbetsgivarnas 

synpunkter på tradenomutbildningen Case bokföringsbyråer” är skrivet av Nylund (2012, s. 

2) och i intervjuerna för arbetet framkom det att arbetsgivarna anser att utbildningen borde 

ha mera kurser i löneräkning för att uppfylla behoven som finns på arbetsmarknaden. I ett 

liknande examensarbete ”Tradenomer inom ekonomiförvaltning, kan de vad som krävs?” 

skrivet av Dahlgren (2017, s. 61), kom det fram i analysen av resultatet att en svaghet hos 

tradenomer är löneräkning. 
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1.2 Problemformulering 

Det är lätt att säga att man bör lära ut mera om löneräkning inom tradenomutbildningen. 

Men det svåra är kanske att veta hur och vad man kan lära ut mera om i allmänhet kring 

löneräkning. Som tidigare påpekades styrs löneräkningen i första hand av lagen, men i andra 

hand även av kollektivavtalen. Och eftersom kollektivavtalen skiljer sig åt mellan olika 

företag och branscher blir det svårt att veta vad man bör lära ut om samt vad som går att lära 

ut på en mera allmän nivå, utan att gå in djupare i de olika kollektivavtalen. Genom att fråga 

arbetsmarknaden vad de anser att de som anställs bör kunna inom området för löneräkning, 

kan man kanske samla de kärnpunkter som är viktiga att lära sig redan i utbildningsskedet 

och på så vis kanske närma sig det kunskapsbehov som finns på arbetsmarknaden. 

1.3 Syfte och metod 

I detta examensarbete utreds hur tradenomutbildningen ser ut idag inom 

löneräkningsområdet samt hur arbetsgivarna önskar att löneräkningen skulle läras ut till 

tradenomer. Syftet är därför att utreda vad arbetsgivarna anser vara viktigt för en person som 

skall börja arbeta med löneräkning.  

För att stöda syftet har jag tagit fram tre forskningsfrågor: 

• Hur ser arbetsmarknaden ut för tradenomer inom löneräkning? 

• Vad är viktiga egenskaper och baskunskaper hos en bra löneräknare? 

• Vad anser arbetsmarknaden att är viktigt redan i utbildningsskedet? 

För att ta reda på detta används forskningsmetoden intervjuer. Detta eftersom svaren på 

intervjufrågorna kan bli ganska långa och det är lättare att ge långa svar i tal än i skrift. 

Samtidigt kan svaren på intervjufrågorna bli ganska varierande i detta examensarbete. Och 

därför kan det vara viktigt att ha möjligheten att ställa följdfrågor, för att misstolkningar av 

frågorna eller informanternas svar inte skall ske. 

1.4 Avgränsning 

Vid urvalet till intervjuerna kommer jag att välja olika arbetsgivare på arbetsmarknaden som 

har anställda som arbetar med löneräkning. Teoridelen kommer att avgränsas till att beröra 

tradenomutbildning vid Yrkeshögskolan Novia, Arcada, Haga Helia och Vaasan 
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ammattikorkeakoulu. Vid urvalet till intervjuerna har jag valt att intervjua både anställda 

inom den privata sektorn och statliga sektorn. Till en början hade jag tänkt intervjua enbart 

bokföringsbyråer. Men med tanke på att studeranden kan arbeta med löneräkning på andra 

ställen än enbart bokföringsbyråer valde jag att bredda urvalet. Samtidigt kan synvinklarna 

på problemet också breddas eftersom löneräkningsprocessen oftast skiljer sig åt ifall man 

arbetar på privata företag, bokföringsbyråer eller inom den statliga sektorn. 

1.5 Disposition 

Examensarbetet består av tre huvudkapitel i den teoretiska delen. Det första kapitlet handlar 

om löneräkning. Där tas upp mera allmänt om vad som hör till löneräkningen samt hur 

löneräkningen styrs med hjälp av lagar och kollektivavtal. Därpå följer ett kapitel om 

tradenomutbildningen. Där tas upp om tradenomutbildningen i Finland samt om den 

tradenomutbildning som finns på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. I samma kapitel tas även 

upp om de löneräkningskurser som finns inom tradenomutbildningen vid Yrkeshögskolan 

Novia. Dessa kurser jämförs även med andra utbildningars kurser inom löneräkning. 

Slutligen kommer ett tredje kapitel inom den teoretiska delen, där tas upp vilket utbud av 

kurser och läroböcker som finns inom området för löneräkning. 

Efter teoridelen följer ett kapitel om metod och genomförande. Där tas upp om de metoder 

som använts för att få fram det resultat undersökningen gav samt hur genomförandet av 

metoderna gjorts. Resultatet av intervjuerna kommer sedan fram i 

resultatredovisningskapitlet där jag utgående från mina forskningsfrågor presenterar 

resultatet. Slutligen skriver jag en sammanfattande diskussion där jag diskuterar resultatet 

och metoderna jag använt samt ger förslag till fortsatt forskning inom området. 
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2 Löneräkning 

I detta kapitel utreds löneräkning och vad som styr hur löneräkningen bör utföras. Till en 

början görs ett försök till att utreda vad som ingår i en löneräknares arbetsuppgifter. Detta 

kan förstås variera mellan olika bolag och därför inriktas kapitlet på de vanligaste elementen 

inom löneräkning. Följande kapitel handlar om Finlands lag och kollektivavtal samt hur de 

påverkar löneräkningen. 

2.1 Löneräkningens grunder 

Löneräkning är som tidigare nämndes ett ganska brett område och det finns många lagar och 

regler som styr hur löneräkningen skall utföras. Turunen och Syvänperä (2015, s. 11) 

påpekar att löneräknaren skall ha koll på lagar och regler samt förändringar kring dem. I 

detta kapitel utreds vad som hör till löneräkningen samt lite om hur löneräkningen kan 

utföras. Det man bör komma ihåg angående detta kapitel är att löneräkningen sker på olika 

sätt i olika företag och löneräknare kan ha ansvar för bara delar av dessa områden eller hela 

processen från början till slut, beroende på hur arbetsfördelningen är uppbyggd inom 

företaget. 

2.1.1 Arbetsavtal 

Lättaste sättet att förklara löneräkningen och dess process är kanske att börja helt från början 

när en ny arbetstagare kommer till företaget. Även i många böcker angående löneräkning 

förklaras processen oftast på liknande sätt. Ett arbetsförhållande inleds när arbetstagaren går 

med på att utföra arbete i utbyte mot lön. Arbetet ges av arbetsgivaren och arbetstagaren 

arbetar under arbetsgivarens ledning och bevakning. Löneadministrationens uppgift är här 

att se till att företaget följer ikraftvarande lagar, föreskrifter och avtal. (Stenbacka & 

Söderström, 2016, s. 7). 

När arbetstagaren anställs ingås oftast ett skriftligt arbetsavtal mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Avtalet kan även ingås muntligt och är då lika bindande som ett skriftligt. 

Men i de flesta fall ingås avtalen skriftligen för att arbetsgivaren och arbetstagaren skall 

kunna gå tillbaka och kontrollera vad man i avtalet kommit överens om. (Stenbacka & 

Söderström, 2016, s. 7).  
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(Bild 1: Från Handelns kollektivavtal 1.2.2018-31.1.2020, u.å.) 
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Ovan finns ett exempel på ett arbetsavtal, men avtalen kan se litet olika ut inom olika företag 

och branscher. Som framgår av avtalet ovan bestäms i avtalet bl.a. prövotiden, 

anställningstiden, arbetstiden, arbetsuppgifter, lön, semestervillkor, uppsägningstiden och 

platsen för arbetet. Förutsatt att arbetsavtalet följer ikraftvarande lagar och föreskrifter kan 

löneräknaren nu sätta in arbetstagaren i löneräkningsprogrammet och börja betala dennes 

lön från det att arbetet inleds. Arbetstagaren skall även lämna in sitt skattekort för att 

löneräknaren skall kunna dra av rätt mängd skatt från arbetstagarens lön. (Syvänperä & 

Turunen, 2015, s. 37). 

2.1.2 Avdrag och avgifter på lönerna 

Syvänperä och Turunen (2015, s. 58) påpekar att förutom skatten skall även andra avgifter 

dras av arbetstagarens lön. Sådana avgifter är arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift och 

arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift. Vidare framhåller de även att arbetstagaren 

kan ha andra avgifter som skall dras av lönen. Sådana avgifter är t.ex. utmätningar, 

fackföreningsavgifter och eventuella avdrag för förskott som betalats till arbetstagaren. Det 

kan t.ex. handla om löne- eller reseförskott som betalats till arbetstagaren och som sedan 

dras av lönen vid den egentliga löneutbetalningen. 

Ifall arbetstagaren har någon form av naturaförmåner skall även dessa tas med när man 

beräknar skatt, pensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift. Stenbacka och 

Söderström (2016, s. 25) förklarar att naturaförmåner är sådant arbetstagaren får använda på 

arbetsgivarens bekostnad och därför måste arbetstagaren betala skatt på förmånen. Exempel 

på de vanligaste förmånerna är bilförmån, telefonförmån och bostadsförmån. På dessa 

förmåner skall det räknas ut ett förmånsvärde enligt skatteverkets direktiv. Detta 

förmånsvärde betalar arbetstagaren skatt, pensionsförsäkringsavgift, 

arbetslöshetsförsäkringsavgift och eventuell fackföreningsavgift på. Förmånsvärdet betalas 

alltså inte ut till arbetstagaren men används vid beräkningen av de procentuella avdragen 

som räknades upp ovan. 

Det som ännu kan nämnas angående avgifter som skall betalas på lönerna är arbetsgivarens 

skyldighet att betala sin del av pensionsförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det som 

diskuterades ovan var sådant som arbetstagaren är skyldig att betala i form av avdrag från 

lönen. Men även arbetsgivaren är skyldig att betala procentuella avgifter på de löner som 

arbetsgivaren betalar ut. Det man här bör observera är att dessa avgifter är arbetsgivarens 

avgifter på de löner som betalas ut från företaget och det innebär att det inte är något man 
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drar av från arbetstagarens lön. Dessa avgifter är pensionsförsäkrings- 

arbetslöshetsförsäkrings- och socialskyddsavgifter. (Mattinen, Parnila & Orlando, 2015, ss. 

49–60). 

2.1.3 Ersättningar och tillägg till lönen 

Förutom avdrag från lönen finns förstås även en del ersättningar och tillägg till lönen. 

Skattefria ersättningar är sådana ersättningar som arbetsgivaren får betala skattefritt till 

arbetstagaren ifall arbetstagaren t.ex. använt egen bil i arbetet. Då handlar det om 

kilometerersättning. Andra ersättningar är dagtraktamenten, måltidsersättningar och 

ersättningar för resebiljetter och logi. Dessa ersättningar kan uppstå ifall arbetstagaren själv 

betalar måltider, resebiljetter eller logi. Dagtraktamenten fås ifall man ej ersätter resans 

måltidskostnader och då får arbetstagaren istället en ersättning för de större kostnader som 

resan förorsakar arbetstagaren (Stenbacka & Söderström, 2016, ss. 91–94). 

Tillägg till lönen som inte är skattefria handlar främst om arbetstidstillägg. Dessa tillägg fås 

ifall arbete utförs under helgdagar eller för annan form av övertids- eller kvälls- och 

nattarbete. Dessa kan betalas ut i form av procentuella tillägg till lönen eller som en bestämd 

summa per arbetad timme o.s.v. Andra inte skattefria tillägg kan vara provisioner och bonus 

av olika slag. (Syvänperä och Turunen, 2015, ss. 113, 117). 

2.1.4 Annat som påverkar löneräkningen 

Annat som förekommer inom löneräkning och som man behöver ha koll på som löneräknare 

är utbetalning av semestrar och eventuella semesterpenningar. Vidare kan det även 

förekomma pappa- eller mammaledigheter och olika former av sjukskrivningar, deltagande 

i repetitionsövningar, rehabiliteringar, permitteringar och andra obetalda ledigheter. Detta är 

även sådant som förstås påverkar löneräkningen och som man som löneräknare behöver 

hålla koll på lagar och regler kring, för att veta huruvida de skall betalas eller inte betalas ut 

till arbetstagaren. (Mattinen, Parnila och Orlando, 2015, ss. 215–264.) 

Slutligen förekommer förstås även uppsägningar både från arbetstagares och arbetsgivares 

sida och då skall förstås arbetstagarens löneutbetalning avslutas och slutlön skall betalas ut 

till personen i fråga. Samma sak gäller ifall visstidskontrakt ingåtts och kontraktet inte 

förnyas, eller ifall någon går i pension. (Syvänperä & Turunen, 2015, ss. 27–29.) 
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Annat som hör till löneadministrationen är anmälningar av olika slag. Som löneräknare kan 

man behöva sköta både månatliga och årliga anmälningar av utbetalda löner. Mattinen, 

Parnila och Orlando (2015) tar upp i sin bok Palkanlaskenta käytännönläheisesti om de olika 

anmälningarna som hör till löneadministrationen. Dessa anmälningar görs till skatteverket, 

pensionsförsäkringsbolaget, arbetslöshetsförsäkringsbolaget och olycksfalls- samt 

grupplivförsäkringsbolaget. Anmälningarna görs endera på olika blanketter eller via 

bolagens nätsidor. Från och med 2019 ersätts en del av anmälningarna av 

skatteinkomstregistret, vilket innebär att lönerna anmäls till detta register och så kan t.ex. 

skatteverket plocka den information om en persons lön som de behöver (Inkomstregistret, 

u.å.). På så vis kommer man inte att behöva anmäla personalens löner till många ställen. 

Detta var nu en kort introduktion till löneräkning, och det finns många lagar och regler som 

påverkar hur alla dessa ersättningar, avdrag och tillägg skall betalas ut och i vilka situationer. 

Samtidigt varierar reglerna för detta i och med branschernas olika kollektivavtal. Därför är 

det även svårt att kortfattat förklara löneräkningens olika delar, men i detta kapitel ser man 

en del av det som påverkar löneräkningen och vad löneräknare behöver hålla ordning på. 

2.2 Finlands lag och kollektivavtal 

Det som främst styr hur löneräkningen skall gå till är Finlands lag samt det kollektivavtal 

som är aktuellt för branschen. Det man bör komma ihåg när det gäller Finlands lag och 

kollektivavtalen är att lagarna i Finlands lag kan vara dispositiva eller tvingande. Dispositiva 

lagar innebär att t.ex. kollektivavtalen inte kan ge sämre villkor än vad lagen ger, endast 

bättre. Medan tvingande lagstiftning måste följas sådan som den är. (Syvänperä & Turunen, 

2015, s. 13.) 

Ett exempel på tvingande lagstiftning finns i arbetsavtalslagen, 2 kap. § 2, Opartiskt 

bemötande och diskrimineringsförbud. Denna lag måste alltså följas sådan som den är. Ett 

exempel på en dispositiv lag i arbetsavtalslagen finns i 6 kap. § 3, Allmänna 

uppsägningstider. Där framgår det att när en arbetstagare säger upp sig är uppsägningstiden 

14 dagar om arbetsförhållandet pågått i högst fem år. Och en månad om arbetsförhållandet 

pågått i mer än 5 år. Denna lag är dispositiv och på så vis kan man genom kollektivavtalet 

eller möjligtvis andra arbetsplatsregler ge bättre förutsättningar än det som står skrivet i 

lagen. I AKTA 2018-2019, Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (2018, s. 

144) har man enligt kollektivavtalet samma uppsägningstider i kollektivavtalet som i lagen. 

Men i samband med specificeringen av uppsägningstiderna har man lagt till en mening om 
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hur kortare uppsägningstid kan tillämpas. ”På begäran av eller med samtycke av 

tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren kan man tillämpa en kortare uppsägningstid än vad 

som anges ovan.” Så i detta fall kan man alltså även enligt kollektivavtalet avtala om kortare 

uppsägningstid. (Arbetsavtalslag 367/2019.) 

Vad som inom detta kapitel ännu kan lyftas fram är att det även finns andra saker som styr 

hur löneräkningen skall gå till. Syvänperä och Turunen framlägger i sin bok en hierarkisk 

ordning på hur arbetsplatsens lagar och regler skall följas. De påpekar att en regel från en 

lägre punkt inte kan stå i strid, ge sämre villkor, än en punkt högre upp i listan. 

• Finlands lag 

• Kollektivavtalet 

• Arbetsavtalet 

• Arbetsplatsens regler och motsvarande avtal 

• Arbetsplatsens praxis 

• Arbetsgivarens direktiv 

(Syvänperä & Turunen, 2015, s. 12) 

Arbetsavtal, arbetsplatsens regler samt motsvarande avtal, arbetsplatsens praxis och 

arbetsgivarens direktiv är förstås sådana regler som är väldigt arbetsplatsspecifika. Därför 

nämns dessa endast i kapitlet för att påvisa att även sådana regler kan påverka löneräkningen. 

Men de två punkterna i Syvänperä och Turunens hierarkiska ordning som i detta kapitel 

kommer att tas upp mera om är Finlands lag samt kollektivavtal. 

2.2.1 Finlands lag 

Det finns många olika lagar inom finländsk lagstiftning som styr tillvägagångssättet för 

löneräkning. Och som tidigare i detta kapitel nämndes kan lagarna vara tvingande eller 

dispositiva, tvingande innebär att de måste följas som sådana medan dispositiva lagar kan 

ändras så att villkoren blir bättre. Ändringar kan göras i kollektivavtal, arbetsavtal eller andra 

avtal på arbetsplatsen, arbetsplatsens regler eller praxis kan ge bättre villkor och så även 

arbetsgivarens direktiv. 

Syvänperä och Turunen (2015, s. 13) har i sin bok listat de finländska lagar som påverkar 

löneräkningen: 
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• Arbetsavtalslag 

• Arbetstidslag 

• Semesterlag 

• Lag om förskottsuppbörd 

• Bokföringslag 

• Utsökningsbalk 

• Lag om kollektivavtal 

• Lag om samarbete inom företag 

• Lag om integritetsskydd i arbetslivet 

• Sjukförsäkringslag och Olycksfallsförsäkringslag 

• Arbetarskyddslag 

• Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 

• Lag om pensionsförsäkringar 

• Mervärdesskattelag 

• Lag om unga arbetstagare 

• Skattekontolag 

Som tidigare påpekats är det just det att det är många regler och lagar som styr löneräkningen 

som gör att löneräkningen blir väldigt komplex. Det är mycket att hålla koll på och även om 

man anser sig ha koll på de regler som angår löneräkningen kan dessa regler ändras genom 

ändringar i lagstiftning, kollektivavtal eller genom ändringar på arbetsplatsen. 

2.2.2 Kollektivavtal 

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarföreningar och arbetsgivare. I 

kollektivavtalen fastställs anställningsvillkoren, t.ex. löner, semestrar och arbetstider samt 

andra förmåner för kollektivavtalets bransch. I kollektivavtalet bestäms alltså minimivillkor 

för branschen. (Yrittäjät, u.å.) 

I enlighet med arbetsavtalslagens (367/2019) 2 kap. § 7 har arbetsgivaren skyldighet att följa 

ett av de allmänt bindande kollektivavtalen i Finland. Kollektivavtalet skall dessutom ses 



 11 

som representativt för den aktuella branschen. I Finlands lag specificeras vilka de allmänt 

bindande kollektivavtalen är. Några exempel på branschspecifika kollektivavtal är: 

• Kollektivavtal för arbetstagare i fastighetsservicebranschen 

• Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 

• Kollektivavtal för asfaltbranschen 

• Kollektivavtal för bildäcksbranschen 

• Kollektivavtal för byggbranschen 

• Kollektivavtal för teaterbranschen 

• Handelns kollektivavtal 

• Kollektivavtal för finansbranschen 

• Kollektivavtal för hårbranschen 

(Avgörande om kollektivavtal, u.å.) 

Det finns alltså olika kollektivavtal för olika branscher. Detta innebär förstås att det även 

finns väldigt många olika kollektivavtal som alla har lite olika regler och bestämmelser för 

hur löneräkningen skall gå till. Så beroende på arbetstagarens bransch skall ett kollektivavtal 

för den branschen tillämpas. Detta innebär att många olika kollektivavtal kan gälla, och 

löneräknare kan behöva tillämpa olika kollektivavtal för olika arbetstagare. Detta är förstås 

mycket aktuellt för löneräknare vid t.ex. bokföringsbyråer som räknar löner till många olika 

företag inom olika branscher. Att det inom ett och samma företag förekommer många olika 

kollektivavtal är kanske mer ovanligt men förekommer förstås även där. (Syvänperä & 

Turunen, 2015, ss. 13–14; Avgörande om kollektivavtal, u.å.) 

Tidigare i kapitlet Finlands lag och kollektivavtal diskuterades Syvänperä och Turunens 

(2015 s. 12) hierarkiska ordning på hur lagar och regler skall följas på en arbetsplats. Går vi 

nu tillbaka och tittar på ordningen kan vi se att Finlands lag är högst upp och därmed får 

inget stå i strid med denna lag. Endast dispositiva lagar kan ändras till att ge bättre 

förutsättningar. Så med andra ord kan kollektivavtalen ge bättre förutsättningar än de 

förutsättningar som anges i Finlands lag. Är lagstiftningen tvingande kan kollektivavtalen 

inte ändra lagen utan den skall tillämpas som sådan. Som följande i den hierarkiska 
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ordningen kommer arbetsavtalet, arbetsplatsens regler och motsvarande avtal, arbetsplatsens 

praxis samt arbetsgivarens direktiv. Dessa avtal och regler får inte stå i strid med Finlands 

lag eller kollektivavtalet. Men på samma sätt som med kollektivavtalet och Finlands lag kan 

dessa arbetsplatsspecifika avtal och regler ge bättre förutsättningar än Finlands lag och 

kollektivavtalet. Förutsatt att Finlands lag i frågan är av dispositiv natur. 
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3 Tradenomutbildningen i Finland 

I detta kapitel tas till en början upp lite om utbildningssystemet i Finland. Eftersom 

tradenomutbildningen hör till en av Finlands yrkeshögskoleutbildningar är detta relevant. 

Sedan förklaras mera ingående vad en tradenomutbildning är och vad den består av. Jag tar 

även upp Yrkeshögskolan Novias tradenomutbildning samt de löneräkningskurser som där 

ingår. Samtidigt tas i detta kapitel också upp andra yrkeshögskolors löneräkningskurser och 

lite om andra utbildningar som ger kunskaper inom löneräkning. 

3.1 Utbildningssystemet i Finland 

För att i Finland kunna få rätt till en studieplats vid en yrkeshögskola måste man ha avlagt 

en examen inom en yrkesskola eller ett gymnasium. Därför kommer detta kapitel handla om 

utbildningssystemet i Finland samt vilka utbildningar man behöver genomgå för att kunna 

få studieplats vid en yrkeshögskola. 
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(Bild 2: Från Undervisnings- och kulturministeriet, u.å.) 

Ovan finns en figur över utbildningssystemet i Finland. Till grundskolan i Finland hör 

förskoleundervisningen samt grundläggande utbildning. I Finland omfattas alla barn, i åldern 

6–16, av läroplikt, vilket innebär att de måste ges tillgång till samt genomgå 

förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningens undervisning. Efter 

grundskolan kan man vidareutbilda sig genom att avlägga en yrkesinriktad grundexamen 

eller avlägga studentexamen. (Undervisnings- och kulturministeriet, u.å.) 

Efter att någon av dessa examina är avlagda har man rätt att söka studieplats vid ett 

universitet eller vid en yrkeshögskola. Vid ett universitet kan man avlägga en lägre 

högskoleexamen och efter den en högre högskoleexamen eller en högre 

yrkeshögskoleexamen. Efter någon av dessa kan man även ta en doktorsexamen. Inom 

yrkeshögskolorna kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen och efter det en högre 

yrkeshögskoleexamen eller en högre högskoleexamen. Och efter någon av dessa kan man 

även ta en doktorsexamen. I detta examensarbete är det en yrkeshögskoleexamen inom 

examen för tradenom som ligger till grund för avgränsningen. (Yrkeshögskolelag, 932/2014; 

Undervisnings- och kulturministeriet, u.å.) 

3.2 Tradenomutbildningen 

Tradenomutbildningen i Finland finns på tre olika studiespråk engelska, finska och svenska. 

Det finns 21 yrkeshögskolor i Finland som erbjuder tradenomstudier på något av dessa språk. 

För examen krävs 210 studiepoäng varav praktikens del är 30 studiepoäng. Utbildningen är 

beräknad att räcka 3,5 år och då är studietakten 60 studiepoäng per år. (Tral, u.å.) 

Tradenomutbildningen omfattar marknadsföring, informationsteknik, redovisning, ledning, 

entreprenörskap och internationella studier. Syftet med utbildningen är att ge studerandena 

omfattande kunskaper och färdigheter för att i arbetslivet kunna klara av det egna 

arbetsområdets uppgifter samt färdigheter för att kunna utveckla det egna yrkesområdet. 

(Tral, u.å.) 

Enligt Tradenomiliitto besitter utexaminerade tradenomer följande kunskaper och 

färdigheter: 

• En bred yrkeskunskap: praktiska grundläggande kunskaper och färdigheter samt en 

teoretisk grund för att verka inom administration och handel. 

• Goda kommunikationsfärdigheter 
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• Goda språkfärdigheter 

• Förutsättningar för att utveckla yrkesområdet samt grund för att vidareutbilda sig 

inom området 

• Kunskaper inom det internationella området 

(Tral, u.å.) 

3.3 Tradenomutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa 

Yrkeshögskolan Novia är belägen i Vasa och började utbilda tradenomer år 2013. Den 

svenskspråkiga tradenomutbildningen lades ned vid Vaasan Ammattikorkeakoulu och vid 

Yrkeshögskolan Novia startades en ny svenskspråkig tradenomutbildning. Vid 

Yrkeshögskolan Novia kan man utbilda sig till tradenom med inriktning på 

ekonomiförvaltning eller internationell handel. I samarbete med Vaasan 

Ammattikorkeakoulu kan man från hösten 2018 även välja inriktningen justitieförvaltning 

som ett språkbadsalternativ. (Yrkeshögskolan Novia, u.å.b.) 

Ekonomiförvaltningsinriktningen har fokus på intern redovisning, affärsredovisning och 

juridik. Medan Inriktningen på internationell handel handlar om internationell 

affärsverksamhet, logistik och marknadsföring. Ser man på läroplanen för år 2017 läser alla 

inom tradenomutbildningen 51 studiepoäng grundstudier och 105 studiepoäng yrkesstudier. 

Förutom detta skall man även avlägga 30 studiepoäng praktik, 9 studiepoäng valfria kurser 

samt ett 15 studiepoängs slutarbete. (Yrkeshögskolan Novia u.å.a.) 

Inom de 105 studiepoängen yrkesstudier väljer varje studerande en 45 studiepoängs 

inriktning inom internationell handel eller ekonomiförvaltning. En del av yrkesstudierna är 

alltså gemensamma för alla studerande och därför läser varje studerande en del inom området 

för ekonomiförvaltning och en del om internationell handel, oberoende vilken inriktning 

man väljer. Detta innebär att studerande som valt internationell handel som inriktning, senare 

har kunskaper för att arbeta med uppgifter inom ekonomiförvaltning efter examen. Likadant 

kan de som studerat ekonomiförvaltning också arbeta med uppgifter inom internationell 

handel. (Yrkeshögskolan Novia, u.å.a.) 

Enligt Yrkeshögskolan Novias egna hemsida arbetar utexaminerade tradenomer ofta som 

sakkunniga eller förmän inom redovisning och export och spedition. På hemsidan finns 

också några praktiska exempel på vad en tradenom kan arbeta med efter examen: 

• Ekonomiansvarig 
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• Controller 

• Logistikchef 

• Exportassistent 

• Speditör 

• Banktjänstemän 

• Egen företagare 

(Yrkeshögskolan Novia, u.å.b.) 

Utbildningen ger, som tidigare i detta kapitel framkom, en bred bas och yrkeskunskap inom 

administration och handel. Detta syns även i de praktiska exempel som Yrkeshögskolan 

Novia ger på vad en tradenom kan arbeta med. Både administration och handel speglas i 

många av dessa yrken. 

3.3.1 Yrkeshögskolan Novias löneräkningskurser 

I läroplanen för tradenomer år 2017 finns två kurser som inriktar sig på löneräkning. Båda 

kurserna är 3 studiepoäng vardera, och en studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmars arbete 

inom kursen. Då ingår både lektioner och självstudier i studiepoängen. (Yrkeshögskolan 

Novia, u.å.c.) 

Allt som allt avlägger en tradenom med inriktningen ekonomiförvaltning 6 studiepoäng 

inom området för löneräkning. 3 studiepoäng ingår i de 45 studiepoäng som tradenomer med 

inriktning på ekonomiförvaltning avlägger och 3 studiepoäng ingår i de yrkesstudier som 

alla tradenomstuderande avlägger, oberoende inriktning. Så med andra ord avlägger alla 

tradenomer minst 3 studiepoäng inom löneräkning. 

(Yrkeshögskolan Novia, u.å.a.) 

 

Den kurs som alla tradenomer avlägger inom sin examen är kursen Arbetsrätt och 

lönehantering. Enligt Yrkeshögskolan Novias läroplan för år 2017 är kursinnehållet 

följande: 

• ”Behärskar lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden 

• Kan uppgöra arbetsavtal 

• Känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning 
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• Känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar 

som hör till löneadministrationen” 

(Yrkeshögskolan Novia, u.å.a.) 

Kursen innehåller mycket som kan kopplas till teoridelens tidigare kapitel Löneräkningens 

grunder, där redogjordes kort för vad som påverkar löneräkningen samt hur löneräkningen 

går till. I kapitlet redogjordes i korthet bland annat om anställning av en ny arbetstagare och 

uppgörande av arbetsavtal. Och i kapitlet kom det även fram att regler kring arbetstider och 

semester är något som löneräknarna bör klara av att tillämpa i sitt arbete. I denna kurs ingår 

även praktiska beräkningar samt tillämpningar av lagstiftning som hör till 

löneadministrationen, vilket förstås är viktigt att behärska inom löneräkning. 

Den andra kursen som endast tradenomer med inriktningen ekonomiförvaltning behöver 

avlägga inom sin examen, är kursen Lönebokföring och löneadministration. Kursinnehållet 

enligt Yrkeshögskolan Novias läroplan för år 2017 är följande: 

• ”Har praktiska färdigheter som behövs för att sköta löneadministrationen i ett 

företag 

• Kan tillämpa aktuell lagstiftning och kollektivavtalens bestämmelser angående 

löneadministrationen” 

(Yrkeshögskolan Novia, u.å.a.) 

Kursens innehåll är kanske lite mer diffus än i löneräkningskursen Arbetsrätt och 

lönehantering. Men i denna kurs handlar det igen om att tillämpa lagstiftning men samtidigt 

också kollektivavtalens bestämmelser. Som påpekades i kapitlet Finlands lag och 

kollektivavtal kan Finlands lagar vara dispositiva eller tvingande. Därmed är problematiken 

här att hålla koll på både kollektivavtalets regler men samtidigt också Finlands lagstiftning, 

för att inte bryta mot lagarna i Finlands lag. 

Enligt kursinnehållet skall studerande efter avlagd kurs också besitta ”praktiska färdigheter 

som behövs för att sköta löneadministrationen i ett företag”. Löneadministrationen handlar 

om hela löneräkningsprocessen och därtill hörande uppgifter. Därmed är denna punkt i 

kursinnehållet aningens diffus men handlar förstås om allt från att kunna hantera 

löneräkningsprogram till att kunna utföra uppgifterna inom löneräkning korrekt i enlighet 

med lagar och kollektivavtal. 

Kurserna täcker in mycket av det som skrivs under kapitlet Löneräkningens grunder och 

omfattar förstås även kapitlet lagar och kollektivavtal. Trots allt kan man kanske tänka sig 
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att det är mycket som skall ha rum i de 6 studiepoängen som kurserna inom löneräkning 

omfattar vid Yrkeshögskolan Novia. Men 6 studiepoäng motsvarar ungefär 162 timmars 

arbete och som tidigare skrevs är det kanske inte heller lönsamt att gå alltför djupt in på t.ex. 

olika branschers kollektivavtal, eftersom innehållet och reglerna mellan olika kollektivavtal 

varierar. (Yrkeshögskolan Novia, u.å.) 

3.3.2 Andra yrkeshögskolors löneräkningskurser 

Vid Vaasan ammattikorkeakoulu kan man också studera till tradenom med 

ekonomiförvaltning som inriktning. Vaasan ammattikorkeakoulu hade två kurser inom 

löneräkning varav den ena lästes av alla tradenomstuderanden. Den kursen var 2 studiepoäng 

och handlade om löneadministration och bokföring. Kursen ger grunder inom 

löneadministration och innehåller följande:  

• Lagstadgade försäkringar 

• Förskottsinnehållning 

• Naturaförmåner 

• Semesterlöner 

• Arbetstid i löneberäkningen 

• Bokföring av löner 

 (Vaasan ammattikorkeakoulu, u.å.) 

Även i denna kurs går mycket att koppla till teoridelens tidigare kapitel löneräkningens 

grunder, vilket också gör den jämförbar med Yrkeshögskolan Novias kurs Arbetsrätt och 

lönehantering. Det man kanske kan säga om man jämför Yrkeshögskolan Novias kurs och 

Vaasan ammattikorkeakoulus kurs är att enligt innehåll i kursen verkar Yrkeshögskolan 

Novia inrikta sig mera på lagstiftning, medan Vaasan ammattikorkeakoulu verkar inrikta 

kursen på de olika grundpelarna inom löneräkning. I båda fallen är de dock ganska 

jämförbara med det tidigare kapitlet, löneräkningens grunder, eftersom det som står i det 

kapitlet också omfattas av lagar angående löneräkning. Det som ännu kan nämnas angående 

jämförelsen av dessa kurser är att Vaasan ammattikorkeakoulus kurs för alla 

tradenomstuderanden är 2 studiepoäng medan Yrkeshögskolan Novias är 3 studiepoäng. 
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Kursen vid Vaasan ammattikorkeakoulu som endast de med ekonomiförvaltningsinriktning 

läser heter Palkkahallinto käytännössä. Kursen är 5 studiepoäng och innehållet i kursen är 

följande:   

• Upprätthålla personalregister 

• Löneberäkning och utbetalning 

• Lönekostnader och lönebokföring 

• Kollektivavtal 

• Olika anställningsförhållanden 

(Vaasan ammattikorkeakoulu, u.å.a.) 

Även denna kurs har en del gemensamt, angående innehållet, med Yrkeshögskolan Novias 

kurs, Lönebokföring och löneadministration. I båda kurserna kan man peka på att man vill 

fördjupa studerandens kunskaper inom löneadministration och i båda kurserna tycks man nu 

också ta in mera om själva lönebokföringen och tillämpningen av kollektivavtal. Det som 

här bör nämnas är att Vaasan ammttikorkeakoulus kurs är värd 5 studiepoäng medan 

Yrkeshögskolan Novias kurs är värd 3 studiepoäng. Yrkeshögskolan Novia kommer dock 

från och med läroplanen 2018 ändra denna fördjupade kurs till en 5 studiepoängs kurs. 

Vid yrkeshögskolan Haaga-Helia finns också utbildning för tradenomer med inriktning på 

ekonomiförvaltning. Däremot fanns det inga kurser med specifik inriktning på just 

löneräkning. Men en kurs vid namn työsuhdejuridiikka ingick som obligatorisk kurs för alla 

tradenomer med ekonomiförvaltning som inriktning. Kursens innehåll var följande: 

• ”Työsopimuslain keskeinen sisältö koskien rekrytointia, työsopimuksen laatimista 

jne.” 

• ”Juridisten toimien sitovuus” 

• ”Eettisyys työelämässä” 

• ”Yhteistoiminnallisuus ja rahoitusalan työehtosopimuksen soveltaminen” 

• ”Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely” 
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• ”Työskentely kansainvälisissä työtehtävissä” 

(Haaga-Helia, u.å.) 

Kursen vid yrkeshögskolan Haaga-Helia går kanske främst att jämföra med Yrkeshögskolan 

Novias kurs Arbetsrätt och lönehantering. Detta eftersom båda kurserna inriktar sig på 

arbetsrätt. Däremot tas löneräkningen med vid Yrkeshögskolan Novias kurs i och med att 

semesterlagstiftning och lagstiftning som angår löneutbetalningar och löneadministrationen 

hör till Yrkeshögskolan Novias kurs. Haag-Helias kurs verkar inriktas mera på just juridiken 

kring arbetsrätt och arbetsavtalslagen.  

Även Arcada utbildar tradenomer, men inte inom ekonomiförvaltning. Tradenomer kan vid 

Arcada inrikta sig på internationell handel, turism samt marknadsföring. Trots detta fanns 

några kurser som kunde kopplas till löneräkning. Det fanns två kurser som delvis kunde 

kopplas till löneräkning, Handelsrätt I och Handelsrätt II. Dessa kurser innehöll arbetsrätt 

och avtalsrätt som kan kopplas till löneräkning. För tradenomerna på Arcada fanns även en 

kurs inom löneräkning, Personalutveckling och löneadministration. Innehållet i kursen var 

följande: 

• ”Känna till lagstiftningen beträffande personalrelaterade ärenden” 

• ”Vara förtrogen med rekryteringsärenden och olika slag av arbetsavtal” 

• ”Känna till olika slag av personalutveckling och samarbetsrutiner i ett företag” 

• ”Vara insatt i ett företags löneräkningsrutiner” 

Kursen omfattade 5 studiepoäng och var den kurs som var mest jämförbar med de två kurser 

som Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu hade. Kursen vid Arcada 

behandlar främst grundläggande delar av löneräkningen precis som kurserna 

Löneadministration och bokföring samt Arbetsrätt och lönehantering. Vid Arcada fanns 

ingen djupgående kurs inom löneräkning, men det kan bero på att utbildningen inte erbjuder 

inriktningen ekonomiförvaltning till sina Tardenomer. I och med detta är det kanske svårt 

att börja gå in på mer djupgående områden så som t.ex. lönebokföring. (Arcada, u.å.) 

3.3.3 Övriga utbildningar inom löneräkning 

Förutom tradenomutbildningarna på högskolenivå finns det även andra skolningar som går 

att genomföra för att få utbildning inom området för löneräkning. 
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Olika yrkesläroanstalter erbjuder utbildningar som leder till merkonomexamen. Till en 

yrkesläroanstalt kan man söka direkt efter att grundskolan är avlagd. Som merkonom kan 

man välja att inrikta sig på ekonomi- och kontorsservice och inom den utbildningen avlägger 

man studier inom området för löneräkning. Utbildningen räcker 3 år och består av ¼ 

gemensamma studier och ¾ yrkesstudier. (Vasa yrkesinstitut, u.å.) 

Vid Handelshögskolan kan man utbilda sig till ekonom. Utbildningen är på universitetsnivå 

och därmed kan man antas till utbildningen efter avlagd studentexamen eller yrkesexamen. 

Vid Handelshögskolan finns det många olika inriktningar man kan välja inom ekonomi, men 

inget finns specifikt inom löneräkning. Närmast löneräkningen ligger kanske 

inriktningsalternativet redovisning. (Hanken, u.å.a.) 

En utbildning som specifikt inriktas enbart på löneräkning är Taloushallintoliittos 

utbildning, PHT-tutkinto. Utbildningen sträcker sig över ett läsår ungefär från september till 

maj och för deltagare i utbildningen är arbetserfarenhet en fördel. Utbildningen består av 14 

närvarodagar och därmed är det även möjligt att skaffa sig denna utbildning även om man 

redan är i arbetslivet. På Taloushallintoliittos hemsida framgår det att innehållet i 

utbildningen är följande: 

• Arbetsavtalslagen 

• Arbetsmarknader 

• Arbetstidslagen 

• Semesterlagen 

• Förskottsinnehållning 

• Pensions- och andra socialförsäkringsavgifter 

• Nationella områden 

(Taloushallintoliitto, u.å.a.) 

Även Markkinointi instituutti erbjuder en utbildning inom löneräkningsområdet. 

Utbildningen räcker 6 månader och består av 6 studiedagar. Under de 6 studiedagarna tas 

följande områden upp: 

• Arbetsavtalslagen och dess tillämpning 
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• Löneräkningens grunder 

• Söckenhelgsdagar och semesterlöner 

• Arbetstidslagen och löneadministration 

• Lönebokföring och löneadministration 

• Kollektivavtal 

(Markkinointi instituutti, u.å.) 

Utbildningen hör inte till den statliga sektorns utbildningar och kostar därmed för de som 

vill genomföra utbildningen. Utbildningen passar dem som vill utvecklas inom löneräkning 

eller börja arbeta med löneräkning. 

Även Svenska handelshögskolan erbjuder en utbildning till personer som redan arbetar med 

löneräkning och personaladministration, men som vill få fördjupade kunskaper inom 

området. Innehållet i utbildningen är följande: 

• Arbetsrätt 

• Företagets löneadministrativa rutiner 

• Praktisk löneräkning 

• Teknisk löneräkning 

(Hanken, u.å.) 

Utbildningen ordnas främst till dem som arbetar inom företag eller statliga sektorn och 

därmed är även denna utbildning avgiftsbelagd.  
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4 Läroböcker och kurser inom löneräkning 

Till slut lyfter jag i detta kapitel fram övriga sätt att lära sig mera om löneräkning. T.ex. vilka 

läroböcker och kurser som finns inom löneräkning. 

4.1 Läroböcker inom löneräkning 

Det finns inte ett så stort utbud av läroböcker inom löneräkning. Och alla böcker som jag 

hittade var skrivna på finska.  Löneräkningen ändrar ofta i och med nya lagar och regler, det 

syns även när man tittar på de läroböcker som finns till hands. Jag hittade tre böcker som var 

specifikt skrivna om löneräkning. Alla skrivna på 2010-talet. 

• Palkanlaskenta (2016) skriven av Juha Stenbacka och Terttu Söderström 

• Palkanlaskenta käytännönläheisesti (2015) skriven av Kati Mattinen, Kirsi Parnila 

och Carita Orlando 

• Palkkavuosi (2017) skriven av Kati Kouhia-Kuusisto, Lea Mikkonen, Outi 

Syvänperä och Leena Turunen 

Orsaken till att läroböckerna ger en bild av att löneräkningen ändras ständigt är att alla dessa 

tre läroböcker uppdateras och ges ut i nya versioner med jämna mellanrum. Det kan tolkas 

så att läroböckerna ständigt behöver uppdateras när nya ändringar i lagarna som berör 

löneräkningen kommer ut. 

Böckerna byggs alla upp på ett liknande sätt. De börjar med grunderna för utbetalningen av 

lönen. I och med detta diskuteras arbetsavtal, arbetsavtalslagen och kollektivavtalen. I boken 

Palkanlaskenta (2016, s.14) nämner man att löneadministrationens uppgift är att se till att 

lagar och avtal följs samt att lönerna bestäms i enlighet med arbetsuppgifterna och 

arbetsförhållandena. Sedan skall löneadministrationen förstås se till att lönerna betalas ut i 

rätt mängd och i rätt tid. 

Som följande tar två av böckerna upp om förskottsinnehållningen alltså arbetstagarens 

skyldighet att betala skatt. Här tas upp om olika skattekort och olika sätt att innehålla skatten 

från arbetstagarens lön. I samband med detta blir även andra avdrag av lönen relevanta och 

här diskuteras bl.a. pensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsavgift, utmätning, 

fackföreningsavgift och förskott. Böckerna tar även upp hur och i vilken ordning dessa 

avdrag skall göras. 
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Efter detta följer ett kapitel om naturaförmåner. Naturaförmåner skall som tidigare nämndes 

räknas till lönen innan man drar av skatt, pensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsavgift och 

fackföreningsavgift. I en av böckerna hade man därför valt att ta upp om detta innan kapitlet 

om förskottsinnehållning och andra avdrag. 

Efter detta följer alla böckerna samma ordning vad gäller följande områden, skattefria 

ersättningar, arbetstid och ersättningar, semesterersättningar. Två av böckerna tar ännu upp 

om frånvaro från arbetet. Så i det stora hela verkar det som om alla böcker följer ungefär 

samma upplägg. Det kan ha att göra med att man först behöver få en förståelse för vissa 

saker innan man kan gå vidare och förklara följderna av olika ersättningar, avdrag och 

förmåner. 

Böckerna följer alla Finlands lagstiftning vad gäller uträkningen av olika ersättningar och 

avdrag. Så det man bör komma ihåg när man läser böckerna är att vissa uträkningar och 

regler kan variera när man sedan arbetar med löneräkning. Grunderna för löneräkningen 

kommer väl fram i böckerna och eftersom böckerna följer Finlands lag får man från böckerna 

en uppfattning om vilka villkor som åtminstone skall uppfyllas vid löneräkning. Sedan kan 

man då komma i kontakt med arbetsplatser och kollektivavtal som ger bättre förutsättningar 

än det som ges i dessa läroböcker. 

Slutligen kan även nämnas ett material som Handelskammaren i Finland ger ut. Materialet 

heter Palkkahallintopaketti och uppdateras hela tiden. Materialet finns på deras webbsida 

under namnet KauppakamariTieto. Där finns material om bl.a. löneberäkning, utlandsarbete, 

övertidsersättning, sjukfrånvaro, naturaförmåner och skattefria ersättningar. (Kauppakamari, 

u.å.) 

4.2 Kurser inom löneräkning 

Eftersom löneräkning är ett brett område finns det även många kurser som passar 

löneräknare. Jag har dock valt att begränsa mig till sådana kurser och utbildningsföretag som 

inriktar sig på hela löneadministrationen och inte bara delar av den. 

Jag valde ut tre olika bolag som ordnar olika kurser inom löneräkning. Handelskammaren 

ordnar många olika kurser för löneräknare. De ordnar utbildningar som räcker flera dagar 

men också många kurser som inriktar sig på specifika områden. Exempel på kurser som 

ordnas är: 
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• Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle 

• Tulorekisteri käyttöön 2019 - mikä muuttuu? 

• Ennakkoperintä 2019 

(Kauppakamari, u.å.a.) 

Taloushallintoliitto ordnar även de olika aktuella kurser för löneräknare bl.a: 

• Palkkahallinnon tehopäivä 

• EU:n tietosuoja-asetus – Käytännön toimet tilitoimistossa 

(Taluoshallintoliitto, u.å.) 

Slutligen valde jag också att titta på opinahjo.fi. Det är en webbsida som sätter upp olika 

videor med aktuellt innehåll. Videorna är gratis att titta på och räcker mellan 30 och 75 

minuter. Exempel på olika innehåll är: 

• Palkanlaskennan perusteet 1: Palkka ja luontoisedut 

• Matkustamiskustannusten korvaukset 

• Palkka vai työkorvausta, perusteet 

• EU:n tietosuoja-asetus 

(Opinahjo, u.å.) 

Videorna kan ordnas efter datum vilket är viktigt eftersom lagar och förordningar kan ändra. 

Löneräkningsvideorna handlar om allt från grundläggande information till aktuella 

förändringar och passar därför både sådana som vill lära sig grunder och sådana som vill 

fördjupa sina kunskaper. 
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5 Metod och genomförande 

I det här kapitlet redovisar jag för de metoder jag använt i min undersökning samt beskriver 

genomförandet och analysen av intervjuerna. 

5.1 Val av metod 

Metoden för undersökningen valdes utgående från syftet. Eftersom undersökningens syfte 

är att utreda vad arbetsgivarna anser att är viktigt för en person som skall börja arbeta 

löneräkning, valde jag en kvalitativ metod. Trost (2010, ss. 31–32) framhåller att i de fall 

man är intresserad av informanters resonemang och vill förstå dem och hitta mönster, 

likheter och skillnader i dem, skall man välja att göra en kvalitativ studie. Den kvantitativa 

metoden används när man vill ta reda på antal eller hur vanligt eller hur ofta något 

förekommer. Därför passar den metoden inte lika bra med mitt examensarbetes syfte. 

(Burman, 2015, s. 12.) 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden var ett ganska enkelt val eftersom den kvalitativa metoden passar 

bättre med det syfte jag valt för mitt examensarbetet. Men undersökningen kunde även ha 

genomförts med hjälp av en enkät. Eftersom en stor del av mina intervjufrågor är sådana 

frågor som kräver längre svar anser jag ändå att man med intervju som datainsamlingsmetod 

har större möjlighet att få längre och mer uttömmande svar än vid användningen av enkät 

som datainsamlingsmetod. 

En annan orsak till att jag valde att använda mig av intervju som datainsamlingsmetod är att, 

som Bell (2006, s. 158) framhåller, i en enkät är svaren så som de är och går inte att påverka 

med följdfrågor. I en intervju ges man möjligheten att ställa följdfrågor till informanten för 

att t.ex. undvika missförstånd eller för att tydliggöra något. Ifall informanten missförstår en 

intervjufråga kan frågan upprepas för att få svar på det man frågat efter. Det som man i detta 

fall dock kan fundera på är att man med en enkät kan fråga betydligt flera informanter, 

eftersom enkäten lätt kan skickas ut till en stor mängd personer. Men eftersom jag i detta fall 

är ute efter informanternas åsikter och resonemang är intervjun en bättre 

datainsamlingsmetod. I denna intervju tror jag att mängden av svar inte hade vägt mer än 

själva svaren, så eftersom jag var ute efter resonemangen och inte mängden svar så passar 

intervjun till min undersökning. 
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Det finns tre olika former av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 

I min undersökning använde jag mig av två olika typer av intervjuformer, strukturerad och 

semistrukturerad. Min intervju har en del där informanten ges färdiga svarsalternativ i form 

av en skala och därmed räknas den delen till en strukturerad intervjuform. Den andra delen 

av intervjun består av färdigt formade intervjufrågor som informanten fritt kan svara på men 

som syftar på en viss sak. Det som gör att den delen räknas till en semistrukturerad 

intervjuform och inte till en ostrukturerad intervjuform, är att man i användandet av en 

ostrukturerad intervjuform endast ger informanten ett större område att fritt diskutera kring. 

Men eftersom jag hade fastställda frågor som informanterna fick svara på räknas det till en 

semistrukturerad intervjuform. (Burman, 2015, s. 13; Denscombe, 2012, ss. 233-235.) 

5.3 Genomförande 

Till intervjuerna valde jag ut 4 personalchefer för löneräknare. Jag valde att plocka 

informanter från olika bolag; en av informanterna togs från den statliga sektorn, en från ett 

större företag som själv skötte löneräkningen och två från två olika bokföringsbolag. Ett av 

bokföringsbolagen valde jag eftersom det var ett ganska nytt bokföringsbolag och kunde 

kanske därmed ge synpunkter på sådant som kan tänkas bli allt viktigare i framtiden. Det 

andra bokföringsbolaget hade funnits på marknaden en längre tid och kunde därmed tänkas 

bidra med mer erfarenhetsbaserade svar. 

Orsaken till att jag valde att intervjua personalchefer från helt olika bolag var för att försöka 

bredda det data som samlades in från informanterna och kunna se skillnader och likheter i 

deras tänkande kring tradenomutbildades löneräkningskunskaper. Samtidigt kan en 

tradenom arbeta både på privata företag, bokföringsbyråer och den statliga sektorn. I och 

med det blev det också relevant att ta med informanter från olika bolag. 

När jag kontaktade de utvalda informanterna berättade jag om min undersökning, och de tre 

första personalcheferna jag kontaktade ställde upp på en intervju. Däremot var det svårare 

att få en informant från ett privat företag att ställa upp. I efterhand funderade jag på orsaken 

till detta. Svaret kunde tänkas vara att bokföringsbyråerna och kanske även den statliga 

sektorn har fler anställda och därmed en större omsättning på löneräknare än ett privat 

företag. På så vis blir de mer intresserade av att påverka vad man lär ut till studerande samt 

hur man skall få dem intresserade av löneräkning. 
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Informanterna fick själva välja en tidpunkt på dagen som passade dem bäst och de fick även 

välja platsen för intervjun. Trost (2010, ss. 65–66) framhåller att informanten borde få välja 

platsen för intervjun, med tanke på att hon/han ställt upp på intervjun. 

För att samla upp data från informanterna använde jag mig av ljudupptagning under 

intervjuerna, ifall samtycke gavs av informanterna, två av informanter godkände det. Trost 

(2010, ss. 74–76) menar att ljudupptagningen är till fördel för intervjuaren, eftersom 

intervjuaren då helt kan koncentrera sig på de svar som informanterna ger. Själv föredrar jag 

också att använda ljudupptagning, men eftersom två av informanterna inte ville att 

ljudupptagning användes så skrev jag ner deras svar under intervjun.  

Trost (2010, ss. 75–76) påpekar att informanter kan störas av att intervjuaren antecknar, men 

han skriver också att ljudupptagning kan störa. Det är trots allt lättare att minska störande 

element vid ljudupptagningen genom att t.ex. ha ljudupptagare som inte blinkar eller låter. 

Jag valde att banda in med hjälp av telefonen. Den förknippas kanske inte direkt med att 

någon bandar in och jag märkte inte heller att informanterna skulle ha störts av det. Har man 

en specifik ljudupptagare kanske informanterna oftare skulle påminnas om att intervjun 

bandas in. (Burman, 2015, s. 14.) 

Vid de intervjuer som jag antecknade skrev jag färdigt upp intervjufrågorna och lämnade 

mellanrum för att skriva ner deras svar. På det viset var det mindre att skriva under intervjun 

och materialet var lättare att gå igenom efter intervjun. Jag märkte inte heller under dessa 

intervjuer att informanten skulle ha störts av att jag antecknade. Jag försökte själv att göra 

det så lugnt som möjligt för att inte stressa informanten. Men klart att intervjuer där 

ljudupptagare används är smidigare. 

En av intervjuerna genomfördes via telefonsamtal, själv tyckte jag att det fungerade väldigt 

bra. Under ett telefonsamtal kan man dock inte se personens kroppsspråk, men med tanke 

på hurudana intervjufrågor jag ställde så anser jag att kroppsspråket inte hade gett mig något 

mervärde i detta fall. 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger hur tillförlitlig undersökningen är. Är reliabiliteten hög innebär det att 

undersökningen ger samma resultat varje gång. Detta betyder, enligt Denscombe, att ifall 

man skulle göra om undersökningen och det då skulle förekomma variationer i svaren skall 

det bero på variationer i mätobjektet och inte på variationer i själva undersökningen. Detta 
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innebär att undersökningen jag gjort borde ge samma resultat ifall den skulle göras pånytt. 

Förutsatt att informanten inte ändrat sin syn på det som efterfrågas i undersökningen. 

(Burman, 2015, s. 15; Denscombe 2012, s. 424.) 

Trost (2010, s. 131) påpekar att mätinstrumenten som man använder sig av skall hållas 

konstanta. I min undersökning var intervjufrågorna det mätinstrument som användes. 

Intervjufrågorna jag ställde till informanterna var konstanta, alltså samma frågor ställdes till 

alla informanter som deltog i intervjun, därför blir tillförlitligheten högre. 

Validiteten anger ifall undersökningen verkligen undersöker det som angetts (Bell, 2006, s. 

117). Trost (2010, s. 133) ger ett exempel på det: ”Är jag t.ex. intresserad av att veta hur 

många gånger per vecka som folk läser ledare i dagstidningar så skall svarsalternativen 

handla om veckan”. Trost ger exempel på att svarsalternativ som ofta, sällan o.s.v. i detta 

fall inte kan användas, för då ger undersökningen inte svar på det som undersökningen 

verkligen undersöker. (Burman, 2015, s. 15). 

Mina intervjufrågor var inte alla lika snävt formulerade som i Trosts exempel, eftersom 

intervjun delvis var semistrukturerad och delvis strukturerad. Min avsikt vad gäller den 

semistrukturerade intervjudelen var att informanterna fritt skulle få diskutera ämnena och 

frågorna i intervjun. Och jag anser att de frågor som ställs i intervjun är klara och tydliga 

och ger svar på det som efterfrågas. Vad gäller den strukturerade delen ger även den svar på 

det som efterfrågats. Detta eftersom svarsalternativen var indelade från 1-4 där 1=Inte alls 

viktigt, 2=Ganska viktigt, 3=Viktigt och 4=Mycket viktigt. Frågan som ställdes var ”Hur 

viktigt tycker du, på en skala från 1-4, det är att man redan i utbildningen lär sig: 

• om semesterlagen 

• om arbetstidslagen” 

o.s.v. Frågan var alltså hur viktigt man ansåg att någonting var och skalan var från inte alls 

viktigt till mycket viktigt. Så även i den strukturerade intervjudelen anser jag att 

undersökningen ger svar på det som efterfrågas. 

5.5 Databearbetning och analys 

De data jag samlat in genom ljudupptagning av de fyra intervjuerna, transkriberade jag eller 

skrev ut till textformat. De intervjuer jag antecknat renskrev jag genast efter intervjun, 
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eftersom jag då hade dem i färskt minne. Men egentligen ändrade jag inte något från de 

anteckningar jag gjort under intervjuerna. 

Denscombe (2012, s. 372) framhåller att det är viktigt att man tar sig tid att verkligen gå 

igenom det data man samlat in. Det gör det också lättare när man skall påbörja 

kategoriseringen av data. Jag läste intervjuerna och anteckningarna några varv och påbörjade 

sedan kategoriseringen av det insamlade materialet. Bell (2006, s. 205) menar att 

kategoriseringen av det insamlade materialet är nödvändig för att undersökningen skall få 

någon betydelse för läsaren. Jag analyserade sedan det insamlade materialet utgående från 

mina forskningsfrågor och försökte hitta kategorier som gav svar på dem. Sedan läste jag 

igen igenom intervjuerna för att hitta sådant som passade forskningsfrågan och kategorierna. 

(Burman, 2015, s. 16.) 

6 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet undersökningen gett. Jag utgår här från forskningsfrågorna 

och delar in materialet enligt dem. Vidare delas materialet även in i underkategorier 

beroende på vad jag fått fram i intervjuerna. 

6.1 Hur ser arbetsmarknaden ut för tradenomer inom löneräkning? 

Två av informanterna hade i nuläget anställda löneräknare som var tradenomer och hade 

också tidigare haft tradenomer anställda som löneräknare. Vid intervjun av den statliga 

sektorn framhöll man att man till största delen hade anställda som hade tradenom som 

utbildning. En av bokföringsbyråerna hade både tradenomer och merkonomer anställda. 

Medan den andra bokföringsbyrån inte i nuläget hade anställda löneräknare som var 

tradenomer och informanten kunde inte heller minnas att de tidigare haft tradenomer 

anställda som löneräknare. Inga tradenomer fanns heller anställda för tillfället på 

löneräkningssidan i det privata företaget. 

6.1.1 Intresset för tradenomer i löneräknartjänster 

Hos alla informanter verkade det finnas intresse av att anställa tradenomer till 

löneräknartjänster. Två av informanterna hade redan i nuläget anställda.  

 Informant 2: Jo, vi har anställt tradenomer. De flesta har utbildningen tradenom. 
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 Informant 3: Vi har både merkonomer och tradenomer anställda. 

Informanten från den bokföringsbyrå som inte haft tradenomer anställda som löneräknare 

visade ändå ett stort intresse för tradenomerna. Informanten påpekade dock att det inte bara 

är utbildningen som påverkar deras val av arbetstagare. 

Informant 1: Alltså i princip är vi intresserade av tradenomer. Jag skulle säga att 

det är den bästa utbildningen men det beror inte bara på det. Då du anställer någon 

så är det inte bara den här utbildningen i sig, utan arbetserfarenheten har också en 

stor betydelse och själva personen själv kan också ha en stor betydelse. Men 

tradenom, alltså där man börjar så är en tradenom ska vi säga han upplevs som... 

intresserar oss mest. 

6.1.2 Jämförelse av olika utbildningar 

Under intervjuerna kom det även fram en del jämförelser mellan olika utbildningar och 

huruvida de passar in i löneräknartjänsterna. Alla informanter var ganska överens om att det 

inte endast är utbildningen som har betydelse utan också andra egenskaper och erfarenheter. 

Men från informanternas svar kan man se att de inte är helt överens om vilken utbildning 

som passar bäst, men merkonom och tradenom verkade vara de utbildningar som de ansåg 

passa bäst för en löneräknare. 

Informant 3: Merkonomer stannar medan tradenomer söker sig kanske mera vidare. 

Ekonomer har kanske inte det praktiska och de är kanske inte första valet. Jag skulle 

anställa en merkonom. Merkonomer har en mer ingående teoretisk och praktisk 

kunskap. 

Informant 3 framhöll att högre utbildningar än merkonom går kanske inte så djupt in i 

löneräkningsämnet utan skrapar mera på ytan av ämnet. 

Informant 1: Då skulle jag säga då tradenom faller högst, men att merkonom är... 

lika högt. Ekonom kanske du har lite annan inriktning på utbildningen, kanske inte 

det där allra bästa men iallafall. 

Informant 2: Tradenomutbildningen är bra. Men andra har också lärt sig bra. Det 

är lättare om man har bakgrundskunskap och inte kommer direkt från skolan. 

Informant 4 hade i nuläget ingen uppfattning om att någon speciell utbildning skulle sticka 

ut, utan ansåg att alla har sett lite grann. 
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Informant 4: Om inte de har någon alltså verkligen har arbetat med löneräkning så 

har de ingen erfarenhet som ger så mycket, tyvärr. 

6.1.3 Anställningsbehov av löneräknare 

Bokföringsbyråerna svarade nästan genast att de kommer behöva nyanställa löneräknare 

inom de närmsta 1–2 åren. Medan det privata och statliga bolaget inte var lika säkra på att 

nyanställningar skulle behövas. Det man här kanske borde ta fram är att antalet anställda 

löneräknare var betydligt fler vid bokföringsbyråerna än vid det privata och statliga bolaget, 

och därmed är kanske också omsättningen av personalen större. 

Informant 3: Ja, det tror ja nog säkert. Pensionsboom kommer antagligen inom de 

närmaste åren och kundantalet ökar och då kan det också behövas. 

Informant 2: Framtiden är lite oviss så det är ganska öppet ännu. 

6.2 Vad anser arbetsmarknaden att är viktiga egenskaper och 

baskunskaper hos en bra löneräknare? 

Vad gäller en löneräknares egenskaper var informanterna ganska överens om vad som var 

viktigt. Noggrannhet och systematik samt stresstålighet tog så gott som alla informanter upp 

som viktiga egenskaper. När det gäller baskunskap var det lite mera variation i deras svar. 

Men positivt tyckte de flesta var ifall personen hade tidigare erfarenhet av löneräkning. 

Informant 3 framhöll dock att man även lär sig genom arbete och informant 2 satte mera vikt 

vid att man kan det mest grundläggande inom löneräkning samt att olika 

löneräkningsbegrepp var bekanta för personen. 

6.2.1 Egenskaper 

Vad gäller egenskaper var informanterna, som sagt, ganska långt överens om vad som var 

viktigt, men variationer förekommer förstås även här i informanternas svar.  

Informant 2: Personen bör vara noggrann, strukturerad, flexibel, eftersom det finns 

variation i arbetsmängden, och stresstålig. 

Informant 1: Alltså vi ha faktiskt haft såna personer på prov som har varit 

intresserade, som har till och med jobbat med löneräkning från tidigare. Men som 

man ha märkt att faktiskt inte har förmågan fullt ut. Du ska liksom ha koll på va du 

gör faktiskt. Att det är faktiskt ett jobb man ska ha ganska stor respekt för idag. Det 
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har hela tiden blivit mer och mer avancerat. Du ska kunna en massa avtal, fackavtal. 

Du ska kunna själva grundreglerna du ska kunna programmet och det är en massa 

saker du ska kunna behärska. Så du ska liksom kunna behärska en helhet du ska 

kunna behärska siffror och framför allt va intresserad av att göra det. Det vi också 

har är ju, här i Vasa speciellt vi, i och med att vi är i hela Finland att de ska kunna 

finska och svenska börjar vara en utgångspunkt för oss också. 

Informant 3: Man skall vara noggrann, stresstålig, ha förmåga att arbeta 

systematiskt och under stress. Flexibilitet, pålitlig, snabbtänkt, tjänstvillighet mot 

kunder, förmän och andra arbetstagare. 

Det som kanske utmärker bokföringsbyråerna ovan är att de tar upp något om hur man skall 

förhålla sig till utomstående parter. Det är kanske mer aktuellt vid just bokföringsbyråer som 

har att göra direkt med kunder. Informanten från det privata företaget var ganska inriktad på 

egenskaper kring kommunikation. 

Informant 4: Man behöver ju kunna förklara. Det kommer alltid frågor och lön är en 

sådan sak som är viktigt för folk, och många förstår sig inte alls på det. Så man 

behöver kunna förklara hur det fungerar. 

Informanten lyfter även fram att kundbetjäning är viktig ur den synvinkeln att trovärdighet 

för löneräkningen är viktig för att hålla de som man räknar lönerna till nöjda. 

Informant 4: Tror de inte på en så då blir det oftast att varenda punkt skall granskas 

och ifrågasättas. 

6.2.2 Baskunskaper 

Vad gäller en löneräknares baskunskaper var arbetserfarenhet, lite grundkunskaper och 

utbildning sådana saker som informanterna tog upp. Men många av dem reflekterade också 

över dataprogram och att löneräkningen skiljer sig åt mellan olika bolag. Så i och med det 

var många av den åsikten att det inte går att kräva allt för mycket vid en anställning av en ny 

löneräknare. 

Informant 4: Eftersom det finns så dåligt med utbildning inom löneräkning så har 

jag vant mig med att jag inte kan förvänta mig att någon kan någonting, som inte har 

erfarenhet. Så jag brukar säga att inställningen är A och O. Man kan lära sig om 

man har viljan. 
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Informant 3: Personen behöver ha någon typ av utbildning, lite baskunskaper och 

ifall man har arbetserfarenhet är det ett plus. Men man lär sig genom jobbet. De 

flesta har lärt sig på det viset. 

Informant 2: Grundläggande kunskaper om löneräkning, lönebegrepp, veta hur 

löneprocessen går till och veta vad ett avtal/tjänsteförordnande är. Att man kan 

grunderna helt enkelt. 

Informant 1 var kanske den person som ställde högst krav på en ny löneräknare. Men det 

påpekar personen också själv. Och anser att det inte är så lätt att få en löneräknare som 

motsvarar de krav som ställs. 

Informant 1: De ska ju ha utbildningen. Då pratar vi om tradenom, merkonom och så 

vidare... ekonom. Helst ska du ju ha jobbat lite med löneräkning då vi anställer nån. 

alltså vi söker ju nån som lite har en början. Klart från vår sida är det ju en klar fördel 

om dom till och med har jobbat med vårt program. Helst tvåspråkig. Å då har vi 

ganska höga krav redan. Tvåspråkig, tradenom, du ha jobbat med löneräkning du har 

jobbat med vårt program. 

6.3 Vad anser arbetsmarknaden att är viktigt redan i 

utbildningsskedet? 

För att försöka klargöra för denna forskningsfråga valde jag att först fråga vad de tycker att 

studeranden kan och inte kan. Sedan hade jag utgående från Yrkeshögskolan Novias 

kursinnehåll gjort en enkät som de fyllde i. Enkäten specificeras längre in i detta kapitel och 

finns som fråga nummer sex i bilaga 1. Slutligen frågade jag vad de tyckte att studerande 

borde lära sig mera om i utbildningsskedet samt hur intresset för löneräkning kunde ökas. 

6.3.1 Vad studerande kan 

Här var alla informanter ganska överens om att studerande har lite baskunskaper men inte 

mycket mera än det. Dock lyfter flera av dem fram förmågan att lära sig snabbt som en viktig 

sak. 

Informant 4: Det enda som brukar kunna komma som kommentar att dom har haft… 

Nog satt vi där och försökte räkna övertider eller något sånt där men jag har aldrig 

stött på det att de skulle liksom ha haft någonting att ge, att de skulle kunna någonting 

på det sättet.  
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Informant 3: De har väl lite baskunskaper, har kanske förståelse för olika 

månadslöner, timlöner och vilka avdrag som dras av lönen. De har kunskap på ett 

mera allmänt plan. 

Informant 2 tog fram att studerande har lärt sig snabbt speciellt dataprogram. Samtidigt tar 

informanten fram problematiken med kollektivavtalen som är organisationsbundna och 

därmed något som oftast är nytt för alla som börjar vid en ny arbetsplats. Och därmed något 

som man inte kan kräva att studerande skall kunna. Informant 1 lyfter också fram förmågan 

att lära sig. 

Informant 1: Alltså klart de ska lära sig de hamnar att lära sig. Alltså det är nog 

förmågan att lära sig som är viktigare, viktigast att de har förmågan och intresse att 

lära sig. 

6.3.2 Vad studerande inte kan 

När jag sedan frågade vad studerande inte kan följde deras svar ganska långt det svar jag 

fick på vad studerande kan. Ingen av dem gick mer in i detalj och räknade upp vad de inte 

kan, utan ifall de tog upp något så var det främst helheter inom löneräkningen som de ansåg 

att saknades. 

Informant 1: Alltså nog kan de ha en grund. Inte skall vi säga att de inte kan nånting, 

men att de kan inte sitta och börja jobba på det viset direkt. De har en början de vet ju 

vad löneräkning är och de har det på klart. Men klart det att de ska ju skolas i vårt 

program de ska klara sig i våra principer och så vidare så att... 

Informant 3: Rutiner under en lönekörning och hur mycket jobb som ligger bakom 

lönekörningen. 

Informant 4: Liksom det här att veta vad som finns i kollektivavtal och vad finns i lagen. 

Några få mera konkreta saker kom dock upp under intervjuerna som de ansåg att var svårt 

för studerande och det var övertider, långa sjukledigheter, semestrar och lönesättning. 

6.3.3 Enkäten 

Under intervjun bad jag informanterna att fylla i en enkät med skalan 1–4 för att ta reda på 

vad informanterna ansåg att var viktiga delar att ta upp om redan i utbildningen. Nedan finns 

enkäten samt en graf över det resultat som min enkät gav.  



 36 

Hur viktigt tycker du, på en skala från 1-4, det är att man redan i utbildningen lär sig: 

(1=Inte alls viktigt, 2=Ganska viktigt, 3=Viktigt, 4=Mycket viktigt) 

 

• Om semesterlagen?       1  2  3  4 

• Om arbetstidslagen?       1  2  3  4 

• Om arbetsavtalslagen?      1  2  3  4 

• Om lagen om förskottsuppbörd?     1  2  3  4 

• Om bokföringslagen?       1  2  3  4 

• Om lagen för kollektivavtal?      1  2  3  4 

• Om sjukförsäkringslagen och olycksfallsförsäkringslagen?  1  2  3  4 

 

• Hur man räknar en semesterlön?     1  2  3  4 

• Hur man räknar olika tillägg till arbetstiden?    1  2  3  4 

• Hur man skriver arbetsavtal?      1  2  3  4 

• Hur man räknar förskottsskatter,     1  2  3  4 

pensionsförsäkringsavgifter, socialskyddsavgifter 

och arbetslöshetsförsäkringsavgifter? 

• Hur man räknar utmätning på lönen?     1  2  3  4 

• Hur man gör årsanmälningar?      1  2  3  4 

Ersätts av inkomstskatteregistret år 2019) 

 

 

• Om olika kollektivavtal?      1  2  3  4 

• Om olika löneräkningsprogram?     1  2  3  4 

 

 

Figur 1. Svaren från enkäten 
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Hur viktigt tycker du, på en skala från 1-4, det är att man redan 
i utbildningen lär sig:
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Informanterna tyckte att det mesta i enkäten var väldigt viktigt. Men jag bad dem att 

verkligen försöka plocka ut kärnpunkterna samt försöka att lite jämföra de olika påståendena 

och hur viktiga de är jämtemot varandra. Som man kan se ur grafen ovan urskiljer sig främst 

dessa sju punkter: 

 

• Semesterlagen 

• Arbetstidslagen 

• Arbetsavtalslagen 

• Hur man räknar en semesterlön 

• Hur man räknar olika tillägg till arbetstiden 

• Hur man räknar förskottsskatter, pensionsförsäkringsavgifter, socialskyddsavgifter 

och arbetslöshetsförsäkringsavgifter? 

• Hur man gör årsanmälningar 

 

 

På dessa påståenden var alla informanterna överens om att delarna var väldigt viktiga och 

därmed kunde man säga att de är kärnpunkterna av de påståenden som jag hade med. 

Dessa är ju väldigt grundläggande inom löneräkning och berör nästan alla arbetstagare. De 

påståenden som informanterna kanske ansåg att inte var lika viktiga är kanske inte lika aktivt 

med i löneräkningen hela tiden, som de påståenden jag räknat upp ovan. Så utifrån grafen 

kan man kanske säga att det vore bra, sett från arbetsmarknadens synvinkel, att verkligen 

försöka få med grundelementen inom löneräkningen. Utgående från intervjuerna med 

informanterna har vi ju också sett att de anser att studerande i nuläget inte kan så mycket 

ifall annan erfarenhet inte finns. Och därmed vore det kanske väldigt viktigt att verkligen 

satsa på grunderna för att studerande skall ha någon form av baskunskap när de kommer ut 

på arbetsmarknaden. 

6.3.4 Vad studerande borde lära sig mera om 

Praktiskt, det var det ord som förekom vid varje intervju under flera tillfällen och det ord 

som ganska snabbt dök upp vid frågan vad studerande borde lära sig mera om redan i 

utbildningsskedet. Även problematiken med alla olika kollektivavtal var något som de flesta 

tog upp här. 

Informant 2: Kollektivavtalen, och lära sig arbeta praktiskt kring dem. 

Informant 3: Mera praktiskt hur man gör och en mer mångsidig grund av olika 

områden inom löneräkning. Det är förstås svårt att lära sig om alla olika 

kollektivavtal, men tolkning av kollektivavtal vore viktigt. 
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Informant 4 använde inte direkt ordet praktiskt men utgående från svaret kan man ändå se 

att det praktiska framhölls som viktigt. 

Informant 4: Ordningen att emot lag kan man inte gå. Det som inte finns i 

kollektivavtalet så hittar man i lagen och så. Sen också hur en normal lön ser ut, att 

bruttolön, nettolön och vad som dras av där emellan. 

Informant 1 lyfte även han fram att det mesta inom löneräkningsprocessen och tolkning av 

kollektivavtal samt praktik vore viktiga hörnstenar. Men även förståelsen bakom själva 

dataprogrammen ansåg han att var viktigt. 

Informant 1: I och med att det här fina programmet gör allt så förlorar människan 

kontrollen över det. Så lite den tanken skulle man kunna ha kvar att fast programmen 

gör allting automatiskt, kunna iallafall göra lite manuellt på rutigt papper. 

6.3.5 Hur skapa intresse för löneräkning? 

Under intervjun ville jag också försöka få fram hur informanterna tyckte att man kunde skapa 

intresse för löneräkning hos studeranden. Det vore viktigt med tanke på att det verkar finnas 

en viss brist på löneräknare. Det handlar ju inte bara om att lära ut kunskapen på ett bra sätt 

utan också att skapa intresse hos studerande. Svaren jag fick var varierande och det mesta 

kunde genomföras med ganska enkla medel. Marknadsföring av de system och tekniker som 

används vid löneräkning men också samarbete mellan utbildning och företag, var sådant som 

informanterna lyfte fram under intervjuerna. 

Informant 2: Man kunde marknadsföra systemen, att man har mer en kontrollerande 

funktion och räknar inte så mycket själv. Mycket elektroniska, moderna verktyg 

används och det handlar inte om att räkna på papper. 

Informant 4: Det är inte så enformigt, man får hela tiden lära sig något, man blir 

aldrig färdiglärd. 

Informant 4 framhöll också att det är få kontorsarbetare som har att göra med alla, alla får ju 

en lön för sitt arbete och därför har en löneräknare att göra med alla inom företaget.  

Informant 1: Grunden finns om vi tänker att dagens ungdom så vill ha nånting 

utmanande att göra, har ja förstått. Och löneräkning är egentligen det. Med ett 

intressant, utmanande jobb så borde det ju sälja på det viset. Men det är klart man 

ska vara intresserad av det, en person som inte är intresserad av det här ska inte 
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jobba med löneräkning. Men att om ni får sålt det, då vet jag inte riktigt hur ni ska 

få ut det men det borde inte vara ett jobb som skulle vara allt för svårt att sälja. 

Informant 1 diskuterade också i sin intervju hur löneräknarnas lönebild ser ut och menade 

att även sådant påverkar förstås. Så på så vis kan man också lyfta fram att det kanske inte 

heller går att påverka allt bara i utbildningen. Arbetsmarknaden har också stor 

påverkningsgrad vad gäller utvecklingsgrad, processer, arbetsmiljö o.s.v. Även praktik är en 

viktig del som lyfts fram igen. 

Informant 3: Skolan skulle kanske kunna ha samarbete med olika företag för att få 

jobbet mera känt. 

Informant 3 tog även upp om praktiken och menade att ett större samarbete med olika företag 

också kunde öka intresset för att göra praktik inom löneräkning. Informant 1 lyfte också han 

fram i sin intervju att praktiken är mycket viktig inom löneräkning men samtidigt visade han 

på problemet med att ta praktikanter till löneräkningssidan.  

Informant 1: Att få praktikplats är ju inte så lätt. För du ska ha nån som har tid med 

praktikeleven. Du ska ha ett arbetsbord, du ska ha en dator, du ska ha en massa 

saker åt den här personen och det är inte så säkert att du har allting. Du ska ha att 

personen slipper in och göra någonting i verkligheten. Och då tar du inte in nån på 

skoj för 3 månader, för du lägger så mycket tid i det, så du förlorar mycket på det. 

Tyvärr. 

Här tar informanterna fram ett problem som främst arbetsmarknaden igen kan påverka. Men 

kanske man genom ett starkare samarbete mellan utbildning och företag, som informant 3 

framhöll, kunde få fram problematiken i detta och påverka arbetsmarknaden att verkligen ta 

praktikanter ifall det finns en möjlighet till det. 
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7 Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet min undersökning har gett samt koppla det 

till teoridelen och mitt syfte. Här diskuterar jag också de metoder jag använt mig av i 

undersökningen samt ger förslag till eventuell fortsatt forskning i ämnet. 

7.1 Resultatdiskussion 

Om vi utgår från syftet som var att utreda vad arbetsgivarna anser att är viktigt för en person 

som skall börja arbeta med löneräkning, så tycker jag att jag fick ganska bra med svar på 

den frågan. Jag fick svar på vilka egenskaper och baskunskaper en bra löneräknare behöver 

ha, vad studerande kan / inte kan inom löneräkning samt vad studerande borde lära sig mera 

om i utbildningen. Och slutligen hur man kan få studerande att bli mer intresserade av 

löneräkning. Jag fick också en graf över vilka områden som vore viktiga / mindre viktiga att 

lära sig redan i utbildningen. Och en mindre kartläggning över hur arbetsmarknaden ser ut 

för tradenomer som skall börja arbeta med löneräkning. 

När det gäller en persons egenskaper kan utbildningen förstås inte förändra någons 

egenskaper. Men redan i utbildningen kan man ta upp vad som krävs av en löneräknare och 

där är egenskaperna av stor betydelse enligt den undersökning jag gjort. I utbildningen är det 

ju också meningen att varje person skall försöka hitta det man är bra på, för att sedan kunna 

börja arbeta med det. Och därför tycker jag att det är relevant att man redan under 

utbildningen ser vad som krävs även vad gäller egenskaper.  

När det då gäller egenskaperna fanns det mycket som informanterna räknade upp men det 

som många av dem nämnde var noggrannhet och systematik samt stresstålighet. Även hur 

man bemöter andra parter både vad gäller samarbetspartner och kunder var även det något 

som man på arbetsmarknaden tyckte var viktigt. I teoridelens tredje kapitel tog jag upp om 

tradenomutbildningen och enligt Tradenomiliitto skall en utexaminerad tradenom besitta 

goda språk- och kommunikationsfärdigheter (Tral, u.å). Detta kan direkt kopplas till 

bemötande och är alltså något man i tradenomutbildningen redan arbetar med. Som sagt så 

är det svårt att förändra någons egenskaper men i utbildningen kan man förstås påverka dem 

och försöka ge verktyg för att klara av olika situationer. Det mesta går att öva på och 

förbättra. 

När informanterna skulle berätta vilka baskunskaper en bra löneräknare behöver när de 

börjar arbeta vid deras företag så hade de ganska svårt att mer exakt definiera vad som 
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behövs. De flesta sade att någon utbildning, lite grundkunskaper och arbetserfarenhet av 

löneräkning. Kraven var ganska små och i efterhand funderade jag på om det berodde på, 

som också en av informanterna nämnde, att man är van vid att inte kunna kräva så mycket 

trots att personen har en utbildning inom området. Detta syntes även när informanterna 

berättade vad studerande redan kan inom området för löneräkning. Svaren var ganska långt 

att de har lite kunskaper på ett mer allmänt plan eller inga kunskaper alls. Förmågan att lära 

sig och inställningen ansågs vara viktigare när det gällde studerandens kunskaper. 

Tittar vi då tillbaka till kapitel 3 där jag tog upp om Yrkeshögskolan Novias 

löneräkningskurser så innehåller de betydligt mera kunskaper än det som arbetsmarknaden 

räknade upp att de kräver och anser att studerande kan. Den första kursen som alla 

tradenomer läser oberoende av val av inriktning var Arbetsrätt och lönehantering och 

innehållet var följande: 

• ”Behärskar lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden 

• Kan uppgöra arbetsavtal 

• Känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning 

• Känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar 

som hör till löneadministrationen” 

(Yrkeshögskolan Novia, u.å.a.) 

Tittar man bara på kursinnehållet så behandlas främst lagstiftningen kring löneräkning men 

också en del beräkningar som hör till löneräkningen. Redan den första kursen innehåller 

enligt mig en ganska omfattande del av löneräkningen och i och med detta borde en 

tradenoms kunskaper ligga lite högre än den kunskap arbetsmarknaden anser att studerande 

besitter. 

Förvånande är också att informanterna vid frågan vad studerande inte kan räknar upp bl.a. 

följande områden: 

• Övertider 

• Långa sjukledigheter 

• Semestrar 

• Lönesättning 
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Åtminstone semester och övertider är något som specifikt finns med i kursen som alla 

tradenomer läser vid Yrkeshögskolan Novia. I kapitel tre jämförde jag också 

Yrkeshögskolan Novias löneräkningskurser med löneräkningskurser för tradenomer vid 

andra yrkeshögskolor i Finland. Och även i flera av de andra yrkeshögskolornas 

löneräkningskurser är åtminstone övertid och semester något som hittas även i deras 

kursbeskrivningar.  

Så varför verkar det då som att arbetsmarknaden anser att detta är något som saknas när det 

gäller studerandes kunskaper? Svaret kan förstås vara, som jag tog upp i kapitel två, att 

lagstiftningen och kollektivavtalen kan skilja sig åt. Eftersom kollektivavtalen kan ge bättre 

förutsättningar än lagen så kan kollektivavtalen skilja sig från lagen och också från varandra. 

Detta gör det problematiskt att lära ut hur man räknar t.ex. övertid och semester när det finns 

flera sätt att räkna dem på. Samtidigt ligger kanske problematiken också i hur den specifika 

arbetsplatsen tillämpar reglerna, eftersom också arbetsplatsen kan besluta att ge bättre 

förutsättningar än lagen och kollektivavtalen. Även detta togs det upp om i kapitel två. 

Frågan återstår då hur man skall lära ut löneräkning när avtal och regler är och tillämpas 

olika beroende på arbetsplats och kollektivavtal? Kanske finns svaret i det som 

informanterna tar upp angående vad studerande borde lära sig mera om. Praktiskt var en stor 

tyngdpunkt i informanternas svar. Flera var inne på att arbeta praktiskt kring kollektivavtalen 

och tolkning av kollektivavtal. Att praktiskt genomföra löneräkning, hur ser en normal lön 

ut och också att räkna på rutigt papper var sådant som togs upp bland informanterna. Kanske 

borde vi inte lära ut löneräkning utan låta studerande lära sig löneräkning. Ge över ansvaret 

till dem. Informant 4 var inne på att löneräkning är ett stort ansvar och Informant 1 sade att 

de hamnar att lära sig då de börjar arbeta hos dem. Man har inte så stora förväntningar på 

studerande och Informant 3 säger att ”Man lär sig genom jobbet”. Kanske vore det viktigt 

att studerande då redan i utbildningen fick känna på ansvaret att lära sig genom arbetet? För 

att sedan i arbetslivet mer självständigt kunna läsa och tillämpa olika lagar och 

kollektivavtal. 

Tittar man tillbaka till kapitel tre där jag skrev om vad utexaminerade från Yrkeshögskolan 

Novia ofta arbetar med efter examen, så var sakkunniga och förmän inom redovisning något 

som nämndes. Med tanke på det har tradenomer ofta större ansvar i arbetslivet efter examen. 

Därmed vore det även viktigt att ge studerande ett större ansvar redan i utbildningen för att 

vänja dem vid att de själva kommer behöva ta reda på olika saker och ta ett ansvar över sina 

uppgifter. Detta går lite emot de tankar jag hade i inledningen där jag sade att det kanske 
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vore bra att försöka göra löneräkningen lättare genom att försöka plocka ut kärnpunkterna 

och lära ut dem. Detta är dock något jag ännu kan hålla fast vid för att inte göra löneräkningen 

till något alltför svårt. I grafen som gjordes utgående från enkäten som informanterna fyllde 

i kan man urskilja det som kanske är lite mera viktigt att lära ut enligt arbetsmarknaden. 

Grafen hittas i resultatredovisningskapitlet. Genom att rikta in lärandet lite mera på vissa 

delar kan man kanske i framtiden i en liknande undersökning få ett resultat där man tycker 

att studerande åtminstone kan t.ex. övertider och semester. 

Slutligen tänker jag också ta upp hur man skall öka intresset för löneräkning hos studerande. 

Redan i kapitel 1 tog jag upp om den brist som tycks finnas på löneräknare på 

arbetsmarknaden. Och med tanke på att arbetsmarknaden, utgående från det resultat jag fått 

i min undersökning, är intresserade av och redan har anställda tradenomer i 

löneräkningstjänster så vore det även viktigt att försöka öka intresset för löneräkning också 

hos tradenomer.  

Som togs upp redan i resultatredovisningsdelen har förstås också arbetsmarknaden här en 

stor påverkan gällande intresset för löneräkningstjänster. Men det som utbildningen enligt 

informanterna kunde göra är att marknadsföra yrket som omväxlande och modernt. 

Informanterna framhöll att de lär sig hela tiden nya saker och nya utmaningar kommer emot, 

men samtidigt används mycket moderna verktyg och en av informanterna framhöll att det 

inte handlar om att räkna på papper utan verktyg finns och det är mer en kontrollerande 

funktion som löneräknaren har. En annan sak som kom fram var löneräknarens kontakt till 

alla anställda. Informanten uttryckte själv att det är sällan en anställd inom ekonomin har att 

göra med alla anställda på samma sätt som en löneräknare har.  

En av informanterna ansåg också att samarbete mellan skola och företag vore viktigt. Och 

som redan togs upp i resultatredovisningen kunde företag och studerande påverka varandra 

att välja löneräkning som praktikplats men också att företag skulle om bara möjligt erbjuda 

studerande praktikplatser. Någonstans skall ju kontakten mellan arbetsmarknaden och 

studerande börja och då gäller det förstås att båda parterna är aktiva. 

Något man ännu kan fundera kring vad gäller utbildning och arbetsmarknaden är vems 

ansvar det är att det finns kunniga personer inom området för löneräkning. De utbildningar 

som informanterna tar upp i intervjuerna är trots allt utbildningar som inriktar sig på en större 

helhet inom ekonomi och inte enbart löneräkning. Detta innebär förstås att tiden för studierna 

måste fördelas över en större mängd ämnen och områden inom ekonomi. Någon specifik 

utbildning för löneräknare finns egentligen inte, som man kan se från kapitel 3 där jag skrev 
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om vilka utbildningar som finns inom löneräkning. De utbildningar och kurser som fanns 

specifikt inom löneräkning krävde oftast att man var bekant med löneräkning sedan tidigare. 

Samtidigt återkommer vi här till problematiken kring olika kollektivavtal och arbetsplatsers 

specifika regler och tillämpningar. Även olika programvaror och tillvägagångssätt 

problematiserar lärandet kring löneräkning och det gör det svårt att sätta ansvaret helt och 

hållet på utbildningen. Kanske är det så att kraven på löneräknare inte heller kan vara så 

stora utan man behöver lära sig genom arbetet också. Så är det även inom många andra yrken 

eftersom olika arbetsplatser har olika tillvägagångssätt. 

7.1.1 SWOT-analys 

För att sammanfatta vad som kom fram i teorin som ligger till grund för arbetet och vad som 

kom fram i resultatet från intervjuerna har jag nedan sammanställt en SWOT-analys över 

hur tradenomernas styrkor, svagheter, möjligheter och hot ser ut. 

Figur 2. SWOT-analys 

Styrkor Svagheter 
• Finns ett intresse för tradenomer 

• Efterfrågan på löneräknare 

• Lätt att lära sig 

• Förståelse, på arbetsmarknaden, för att 
nya arbetstagare inte kan allt 

• Mera tid för löneräkning i läroplanen 2018 
 
 
 

• Många olika kollektivavtal 

• Rutiner under en lönekörning 

• Vad finns i kollektivavtal, vad finns i lagen 

• Övertider 

• Långa sjukledigheter 

• Semester 

• Lönesättning 

• Stort material 

• Lite tid 
 
 

Möjligheter Hot 
• Samarbete med företag 

• Skapa intresse 

• Ge ansvar över inlärningen till 
studerandena 

 
 
 
 
 
 

• Stora förändringar 

• Litet utbud av praktikplatser 

• Stora variationer mellan olika företag 

• Erbjudande från arbetsmarknaden (Lön, 
utveckling, system o.s.v.) 

 

Utgående från analysen kan man se att det finns intresse för tradenomer inom 

löneräknartjänster och också en brist på löneräknare, vilket gör att tradenomer har bra 



 45 

möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden inom löneräkning. Samtidigt kom det också fram 

att studeranden ofta lär sig snabbt, speciellt dataprogram och det är något som behövs inom 

löneräkning. Det finns också en förståelse på arbetsmarknaden för att en ny arbetstagare inte 

kan allt och därför behöver lära sig arbetet på den nya arbetsplatsen. Slutligen har läroplanen 

vid Yrkeshögskolan satt mera tid på löneräkning från och med läroplanen 2018 och därmed 

kan man satsa på att utvidga tradenomers kunskap inom löneräkning, vilket gör dem starkare 

också på arbetsmarknaden. 

Tittar man på svagheter hos en tradenom så handlar det kanske främst om det komplexa 

kring olika regler på arbetsmarknaden. Eftersom det oftast finns fler än ett sätt att göra saker 

på inom löneräkning så är materialet som skulle behöva läras ut väldigt omfattande. Men det 

man kunde satsa på kring de svagheter som kom fram i resultatet är rutinerna kring en 

lönekörning samt vad som finns i lagen. 

Möjligheterna som finns är väl att samarbeta med olika företag och försöka skapa ett intresse 

för löneräkning redan i utbildningen. Men samtidigt också försöka få studeranden att ta 

ansvaret över inlärningen för att de skall vara bättre förberedda för hur de skall ta reda på 

saker när de väl kommer ut på arbetsmarknaden. 

Slutligen kan man också konstatera att det finns en del hot som inte utbildningen kan påverka 

så som stora förändringar som kan komma på arbetsmarknaden genom t.ex. en 

lagförändring. Detta kan man förstås anpassa utbildningen inom löneräkning till men det kan 

ju också finnas studeranden som redan är färdig utbildade när förändringen kommer. Ett 

annat hot kan vara problemet med att få praktikplats, som en av informanterna sade så är det 

mycket som krävs ifall man väljer att ta en praktikant till arbetsplatsen. Mycket tid och 

material behövs till den personen och därför väljer kanske företag att endast ta en praktikant 

om de faktiskt har nytta av personen. Andra hot är igen stora variationer mellan olika företag 

men också vad arbetsmarknadens löneräkningstjänster erbjuder arbetstagaren, så som lön, 

utveckling, system, programvaror, miljö o.s.v. Sådant påverkar igen huruvida tradenomer 

vill arbeta inom löneräkning. 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av metod utgjordes på basis av mitt syfte och i efterhand hade jag inte ändrat mitt val 

att göra en kvalitativ studie med intervju som datainsamlingsmetod. Jag ville få uttömmande 

svar av mina informanter, vilket jag också fick. Samtidigt kunde jag vid behov rätta till 

svaren genom att förtydliga någon fråga och gavs möjligheten att ställa följdfrågor. Jag 



 46 

minns inte att jag skulle behövt ändra någon av mina frågor för att rikta in informanten på 

vad som verkligen frågades. Däremot blev jag vid ett antal tillfällen tvungen att upprepa 

frågan och kanske betona det som efterfrågades.  

Följdfrågor ställde jag däremot mer ofta och bad dem ge exempel eller fråga om det var 

något speciellt de tänkte på. På så vis blir trovärdigheten större när de kan ge exempel på det 

som de förklarar. På så vis kan man se att detta kanske verkligen är ett problem och så vidare. 

Ifall frågorna ställts med hjälp av en enkät tror jag inte att jag hade fått samma resultat. Nu 

fick jag långa och uttömmande svar eftersom det är lättare att ge långa svar i tal. Hade jag 

ställt frågorna i en enkät hade nog svaren blivit betydligt kortare. Samtidigt ger man 

informanten i en intervju inte så lång betänketid och svaren blir då också mer spontana. 

Fyller man i en enkät har man tid att tänka över hur och vad man svarat och kanske till och 

med tänka vad man vill få för svar i enkäten. Detta kan ju också vara bra men inte som grund 

för min undersökning. Genom en intervju får man spontana svar och dessa svar är kanske 

inte genomtänkta men de kanske är mera påtänkta. Det är kanske ofta något informanten 

reflekterat över eller stört sig på tidigare och det var ju det jag var ute efter. Hur de tänker 

kring de intervjufrågor jag ställde. Jag var inte ute efter eventuella förfinade svar utan jag 

ville verkligen komma så nära deras reflektioner som möjligt. 

Fråga nummer tre i min intervju löd ”Vilka baskunskaper tycker du att en löneräknare bör 

ha när de börjar arbeta hos er?”. Denna fråga funderade jag på i efterhand. Svaren jag fick 

var ganska svaga och inga större krav ställdes angående baskunskaperna hos en eventuell 

nyanställd. Denna fråga kunde man kanske ha ställt på ett annat sätt och inte riktat in den på 

vad just deras företag söker. Man kunde istället ha frågat vad man önskar att en löneräknare 

skulle ha för baskunskaper. Då hade man kanske fått ett mer uttömmande svar men å andra 

sidan var det ju arbetsmarknadens krav i dagens läge som kanske var mer relevant. Och vid 

fråga sju, som löd ”Vad tycker du att studerande borde lära sig mera om redan i 

utbildningsskedet?”, kom kanske mera önskningar om vad en löneräknare skulle behöva för 

kunskaper. 

När det gäller genomförandet av intervjuerna tycker jag att det inte fanns så mycket jag 

kunde ha ändrat på. Det hade som tidigare nämnts varit smidigare att få banda in intervjuerna 

men det var inget jag själv kunde påverka. Under intervjuerna förekom enligt mig inget som 

störde oss och intervjuerna flöt på smidigt. 
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7.3 Konklusion och förslag till fortsatt forskning 

Utgående från det resultat min undersökning gav vore det kanske bra att i utbildningen satsa 

på kärnpunkterna inom löneräkning för att inte göra löneräkningen alltför komplicerad. Då 

kanske studerandena inte blir intresserade av ämnet utan ämnet känns som något invecklat 

och svårt. Inriktar man sig på kärnpunkterna kan man åtminstone försäkra sig om att 

studerande kan någonting när de kommer ut på arbetsmarknaden. Som jag tidigare tog upp i 

resultatdiskussionen, så vore det också bra att studerande får lära sig löneräkning på ett mer 

självständigt sätt. Detta krävs på arbetsmarknaden och därmed skulle det vara viktigt att 

redan i utbildningen ge studerandena den erfarenheten. 

I min undersökning hade jag en liten del i intervjun som utgjordes av en enkät. Enkäten 

användes för att försöka plocka ut kärnpunkterna i löneräkningen och på så vis få en bild av 

vad man behöver satsa på inom utbildningen. Enkäten är jag i efterhand inte helt nöjd med 

och jag saknar till exempel ett påstående om förmåner och kanske avdrag på lönen. Så ett 

förslag till fortsatt forskning inom området kunde vara att göra en bredare enkät med 

löneräkningens grundläggande delar och skicka ut den till fler informanter. För att få en 

bättre bild över vilka områden som arbetsmarknaden anser vara viktiga att lära sig redan i 

utbildningen.  

  



 48 

Referenser 

Arcada. (u.å.) Studieplaner. Hämtad April 2019, från 
 https://start.arcada.fi/sv/curricula/47/301000/544 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Burman, A. (2015). Lek och lärande. Pedagogers tankar kring lek och lärande i det 
  dagliga arbetet. Opublicerad avhandling. Åbo Akademi. Jakobstad. 
 
Dahlgren, E. (2017). Tradenomer inom ekonomiförvaltning. Kan de vad som krävs? 
 Hämtad april 2019, från 
 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137100/Dahlgren_Emma.p
 df?sequence=1&isAllowed=y 
 
Denscombe, M. (2012). Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 
 samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Haaga-Helia. (u.å.) Työsuhdejuridiikka. Hämtad april 2018, från http://www.haaga-
 helia.fi/fi/opinto-opas/opintojaksokuvaukset/LAW1LK002?userLang=fi 
 
Hanken. (u.å.) Löneräkning och personaladministration. Hämtad april 2018, från 
 https://www.hanken.fi/en/node/472516 
 
Hanken. (u.å.a.) Ämnesval och studieplanering. Hämtad mars 2019, från  
  https://www.hanken.fi/sv/node/463957/ 
 
Inkomstregistret. (u.å.) Företag och organisationer. Hämtad mars 2019, från 
 https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retag-och-
 organisationer/ 
 
Kauppakamari. (u.å.) KauppakamariTieto: Palkanlaskenta. Hämtad April 2019, från 
 https://www.kauppakamarikauppa.fi/palkanlaskenta-verkkopalvelu.html 
 
Kauppakamari. (u.å.a.) Koulutukset. Hämtad april 2018, från 
 https://www.kauppakamarikauppa.fi/koulutukset.html?fs_aihealueentarkent
 eet=644 
 
KT Kommunarbetsgivarna. (2018). AKTA 2018-2019, Allmänt kommunalt tjänste- och 
 arbetskollektivavtal. Helsingfors: Otavas Tryckeri Ab. 
 
Markkinointi instituutti. (u.å.) Hämtad april 2018, från 
 https://www.markinst.fi/tutkinnot/107/palkanlaskijan-
 tutkinto?gclid=EAIaIQobChMI_PKF746o2gIVS14ZCh09CQFMEAAYBCAAEgJp7
 PD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
Mattinen, K. Parnila, K. & Orlando, C. (2015). Palkanlaskenta. Helsingin seudun 
 kauppakamari. 
 
Nylund, O. (2012). Arbetsgivarnas synpunkter på tradenomutbildningen. Case:  
  Bokföringsbyråer. Hämtad april 2018, från 



 49 

 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41560/Arbetsgivarnas%20
 synpunkter%20pa%20tradenomutbildningen%20Case%20Bokforingsbyraer.
 pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Opinahjo. (u.å.) Koulutukset: Palkanlaskenta. Hämtad april 2018, från 
 https://opinahjo.fi/koulutukset/palkanlaskenta/?gclid=EAIaIQobChMIzeWPv
 4io2gIVAsYYCh1qBgjWEAAYASAAEgIzlfD_BwE 
 
Palvelualojen ammattiliitto. (u.å.) Kollektivavtal för handeln. Hämtad mars 2019, från 
 https://www.pam.fi/sv/wiki/kollektivavtal-for-handeln.html 
 
Stenbacka, J. & Söderström, T. (2016). Palkanlaskenta. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Syvänperä, O. & Turunen, L. (2015). Palkkavuosi. Keuruu: Edita Publishing Oy. 
 
Taloushallintoliitto. (u.å.) Palkkahallinto. Hämtad april 2018, från 
 https://koulutus.taloushallintoliitto.fi/koulutus/palkkahallinto 
 
Taloushallintoliitto. (u.å.a.) Valmennus PHT-tutkintoon. Hämtad mars 2019, från 
 https://taloushallintoliitto.fi/pht/pht-tutkintoon-haku/valmennus-pht-
 tutkintoon 
 
Tral. (u.å.). Tradenomitutkinto. Hämtad April 2018, från https://www.tral.fi/tietoa-

tradenomeista/ 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet. (u.å.) Finlands utbildningssystem. Hämtad mars 
 2018,  från http://minedu.fi/sv/utbildningssystemet 
 
Vaasan Ammattikorkeakoulu. (u.å) Palkkahallinto ja kirjanpito. Hämtad april 2018, 
 från http://www.puv.fi/opsweb/?code=TLTP0703 
 
Vaasan Ammattikorkeakoulu. (u.å.a.) Palkkahallinto käytännössä. Hämtad april 2018,
  från http://www.puv.fi/opsweb/?code=TLS3312 
 
Vasa Yrkesinstitut. (u.å.) Hämtad april 2018, från 
 http://www.vyi.fi/sokande/examina/merkonom 
 
Yrittäjät. (u.å.) Kollektivavtal. Hämtad mars 2018, från 
 https://www.yrittajat.fi/sv/foretagens-abc/arbetsgivarinfo/kollektivavtal-
 316375 
 
Yrkeshögskolan Novia, (u.å.) Examensstadga. Hämtad April 2019, från 
 https://www.novia.fi/assets/filer/om-
 novia/Examensstadgafaststlld01042012KORR050612.pdf 
 
Yrkeshögskolan Novia. (u.å.a.) Läroplaner för studerande med studiestart 2017. 
 Hämtad april  2018, från https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-
 studier/laroplaner/lp2017/?id=8753 
 



 50 

Yrkeshögskolan Novia. (u.å.b) Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa. Hämtad april 
 2018,  från
 https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/foretagsekonomi/tradeno
 m-yh-foretagsekonomi-vasa/ 
 
Yrkeshögskolan Novia. (u.å.c) Hämtad april 2018, från 
 http://www.abo.fi/student/studiehandledning 
 
 
Finlands författningssamling 
 
 
Arbetsavtalslag 26.1.2001/55 [Online] www.finlex.fi [Hämtad mars 2019] 
 
Avgörande om kollektivavtal [Online] www.finlex.fi [Hämtad mars 2018] 
 
Yrkeshögskolelag 14.11.2014/932 [Online] [Hämtad april 2019] 
 
  



 51 

Bilaga 1 

1. Har ni anställt tradenomer till löneräkningstjänster? 

2. Hurudana personliga egenskaper bör en bra löneräknare ha? 

3. Vilka baskunskaper tycker du att en löneräknare bör ha när de börjar arbeta hos er? 

4. Vad tycker du att studerande kan inom området för löneräkning? 

5. Vad tycker du att studerande inte kan inom området för löneräkning? 

6. Hur viktigt tycker du, på en skala från 1-4, det är att man redan i utbildningen lär sig: 

(1=Inte alls viktigt, 2=Ganska viktigt, 3=Viktigt, 4=Mycket viktigt) 

 

• Om semesterlagen?       1  2  3  4 

• Om arbetstidslagen?       1  2  3  4 

• Om arbetsavtalslagen?      1  2  3  4 

• Om lagen om förskottsuppbörd?     1  2  3  4 

• Om bokföringslagen?       1  2  3  4 

• Om lagen för kollektivavtal?      1  2  3  4 

• Om sjukförsäkringslagen och olycksfallsförsäkringslagen?  1  2  3  4 

 

• Hur man räknar en semesterlön?     1  2  3  4 

• Hur man räknar olika tillägg till arbetstiden?    1  2  3  4 

• Hur man skriver arbetsavtal?      1  2  3  4 

• Hur man räknar förskottsskatter,     1  2  3  4 

pensionsförsäkringsavgifter, socialskyddsavgifter 

och arbetslöshetsförsäkringsavgifter? 

• Hur man räknar utmätning på lönen?     1  2  3  4 

• Hur man gör årsanmälningar?      1  2  3  4 

(Ersätts av inkomstskatteregistret år 2019) 

 

 

• Om olika kollektivavtal?      1  2  3  4 

• Om olika löneräkningsprogram?     1  2  3  4 

 

7. Vad tycker du att studerande borde lära sig mera om redan i utbildningsskedet? 

8. Hur kan man få studerande att bli mer intresserade av löneräkning? 

9. Tror du att ni kommer ha behov av att anställa nya löneräknare inom de närmsta 1-2 

åren? 

10. Vilken utbildning tycker du att passar bäst för en löneräknare? 


