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Fig. 29.1 Lønomkostninger i alt og pr. stk. ved tidløn.

Lønomkostningen pr. stk. findes ved at dividere lønomkostninger i alt med
produktionen. Som det fremgår af fig. 29.1, udbetales der kr. 90.000 pr.
måned, uanset hvor meget der produceres. Lønomkostningen pr. stk. falder derfor, når der produceres mere. Set fra virksomhedens synspunkt er
produktionsmedarbejdernes produktivitet (effektivitet) stigende, når der
produceres mere for den samme lønomkostning. Eller sagt på en anden
måde: jo lavere lønomkostning pr. stk. bliver, jo højere er effektiviteten.
Tallene i fig. 29.1 kan også illustreres grafisk således:
Kr.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Stk.
0

100

200

300

400

500

Fig. 29.2 Lønomkostninger i alt ved tidløn.

1828_ErhvervØko_BindC.indb 131

14-05-2012 15:46:17

Virksomhedens personaleresurser · 131

Produktion
i april

Lønomkostninger
i april

Lønomkostning
pr. stk.

Stk.

Kr.

Kr.

0

90.000

-

100

90.000

900

200

90.000

450

300

90.000

300

400

90.000

225

500

90.000

180

Fig. 29.1 Lønomkostninger i alt og pr. stk. ved tidløn.

Lønomkostningen pr. stk. findes ved at dividere lønomkostninger i alt med
produktionen. Som det fremgår af fig. 29.1, udbetales der kr. 90.000 pr.
måned, uanset hvor meget der produceres. Lønomkostningen pr. stk. falder derfor, når der produceres mere. Set fra virksomhedens synspunkt er
produktionsmedarbejdernes produktivitet (effektivitet) stigende, når der
produceres mere for den samme lønomkostning. Eller sagt på en anden
måde: jo lavere lønomkostning pr. stk. bliver, jo højere er effektiviteten.
Tallene i fig. 29.1 kan også illustreres grafisk således:
Kr.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Stk.
0

100

200

300

400

500

Fig. 29.2 Lønomkostninger i alt ved tidløn.

1828_ErhvervØko_BindC.indb 131

14-05-2012 15:46:17

132 · Kapitel 29

Kr.
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

Stk.
100

200

300

400

500

Fig. 29.3 Lønomkostninger pr. stk. ved tidløn.

For medarbejderne er der den fordel ved tidløn, at de altid ved, hvor meget de tjener pr. måned. Selvom produktiviteten af en eller anden grund
falder, får de stadig deres faste månedsløn. Ulempen er, at de ikke selv
kan påvirke lønnen, hvis de er meget produktive.
For virksomheden kan tidløn have den fordel, at medarbejderne lægger
mere vægt på at udføre kvalitetsarbejde. Ulempen er, at tidløn ikke er
produktivitetsfremmende. Nogle medarbejdere synes måske, at der ikke
er grund til at arbejde hurtigt, når de alligevel får udbetalt en fast månedsløn, selvom de er knap så hurtige.
Tidløn
Fordele

Ulemper

Medarbejderne ved, hvad de får i løn
Sikrer bedre kvalitet og service
Giver bedre arbejdsmiljø
Let at budgettere lønomkostningerne

Er ikke produktivitetsfremmende
Lønnen er en kapacitetsomkostning

Fig. 29.4 Fordele og ulemper ved tidløn.

1828_ErhvervØko_BindC.indb 132

14-05-2012 15:46:18

132 · Kapitel 29

Kr.
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

Stk.
100

200

300

400

500

Fig. 29.3 Lønomkostninger pr. stk. ved tidløn.

For medarbejderne er der den fordel ved tidløn, at de altid ved, hvor meget de tjener pr. måned. Selvom produktiviteten af en eller anden grund
falder, får de stadig deres faste månedsløn. Ulempen er, at de ikke selv
kan påvirke lønnen, hvis de er meget produktive.
For virksomheden kan tidløn have den fordel, at medarbejderne lægger
mere vægt på at udføre kvalitetsarbejde. Ulempen er, at tidløn ikke er
produktivitetsfremmende. Nogle medarbejdere synes måske, at der ikke
er grund til at arbejde hurtigt, når de alligevel får udbetalt en fast månedsløn, selvom de er knap så hurtige.
Tidløn
Fordele

Ulemper

Medarbejderne ved, hvad de får i løn
Sikrer bedre kvalitet og service
Giver bedre arbejdsmiljø
Let at budgettere lønomkostningerne

Er ikke produktivitetsfremmende
Lønnen er en kapacitetsomkostning

Fig. 29.4 Fordele og ulemper ved tidløn.

1828_ErhvervØko_BindC.indb 132

14-05-2012 15:46:18

Virksomhedens personaleresurser · 133

1.2 Præstationsløn
Når den udbetalte løn udelukkende baseres på den præsterede arbejdsmængde, forekommer der følgende lønsystemer:
■■ Akkordløn
■■ Salgsprovision
Akkordløn anvendes især i produktionsvirksomheder, hvor der aftales
en akkordsats (et beløb) pr. produceret enhed. Periodens løn beregnes
ved at gange antal producerede enheder med akkordsatsen. Jo hurtigere
medarbejderen arbejder eller jo flere enheder, der bliver produceret, jo
højere bliver medarbejderens løn.
I servicevirksomheder kan det også forekomme, at man anvender et
akkordlønsystem. Her aftaler man så en akkordsats pr. præsteret serviceydelse. I rengøringsvirksomheder kan det fx være en akkordsats pr.
kvadratmeter eller pr. lokale. I frisørvirksomheder kan man fx anvende
akkordsatser pr. klipning og farvning o.l.
Når der anvendes akkordløn, beregnes den ansattes løn ved at gange den præsterede mængde med en akkordsats pr. enhed.
Eksempel 29.2

I produktionsvirksomheden CrossFit, der producerer fitnessudstyr, har
man aftalt en akkordsats for samling af en crossmaskine. Akkordsatsen,
der er baseret på tidsstudier, er aftalt til kr. 75 pr. samlet crossmaskine.
Periodens lønomkostninger ved forskellige produktionsmængder er beregnet i fig. 29.5.
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Fig. 29.5 Lønomkostninger pr. stk. og i alt pr. måned ved akkordløn.
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Fig. 29.5 kan illustreres således:
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Fig. 29.6 Lønomkostning pr. stk. ved akkordløn.
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Fig. 29.7 Lønomkostninger pr. måned ved akkordløn.

Af fig. 29.7 fremgår det, at lønomkostningen er en variabel omkostning,
der stiger proportionalt med produktionen.
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Eksempel 29.3

I produktionsvirksomheden CrossFit er der en sælger i distributionsafdelingen, der aflønnes med provisionsløn. Aftalen er, at sælgeren får 5 %
i salgsprovision af månedens nettoomsætning.
Sælgerens løn ved forskellige månedlige nettoomsætninger er beregnet
i fig. 29.8.
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Fig. 29.8 Lønomkostningen pr. måned ved provisionsløn.

For de ansatte er det en fordel, at de selv har indflydelse på den månedlige løn. Ulempen er, at lønnen kan variere meget, fx hvis der er produktionsstop eller den ansatte er uoplagt i en periode. Derudover kan
aflønningsformen være stressfremkaldende og føre til nedslidning og
arbejdsskader.
For virksomheden er det en fordel, at aflønningsformen er produktivitetsfremmende. Ulempen er, at det øgede arbejdstempo kan gå ud over
kvaliteten i det udførte arbejde.
Præstationsløn
Fordele
Er produktivitetsfremmende
Lønomkostningerne er variable
omkostninger
Medarbejderne har indflydelse på
lønnens størrelse
Let at budgettere lønomkostnin
gerne pr. enhed

Ulemper
Kan virke nedslidende
Kan virke stressende
Kan skabe misundelse
Kan forringe kvalitet og service

Fig. 29.9 Fordele og ulemper ved præstationsløn.
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I dette afsnit skal vi fokusere på de ansattes effektivitet. Her vil vi også
anvende nøgletal og indekstal.
Nøgletal og indekstal til belysning af personaleresursernes
effektivitet:
Nettoomsætning pr. lønkrone
■■ Indeks for nettoomsætning
■■ Indeks for personaleomkostninger (løn)
Nettoomsætning pr. fuldtidsansat
■■ Indeks for nettoomsætning
■■ Indeks for antal fuldtidsansatte
Overskud pr. lønkrone
■■ Indeks for overskud før renter
■■ Indeks for personaleomkostninger
Overskud pr. fuldtidsansat
■■ Indeks for overskud før renter
■■ Indeks for antal fuldtidsansatte
Eksempel 29.5

Vi vender tilbage til engroshandelsvirksomheden DanSport. I fig. 29.10
vises resultatopgørelserne for 3 år. Af resultatopgørelserne fremgår det,
hvor mange fuldtidsansatte der har været i de 3 år. I DanSport er der
både fuldtidsansatte og deltidsansatte. I resultatopgørelserne er de deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte, fx er to halvtidsansatte omregnet
til en fuldtidsansat.
Resultatopgørelser i DanSport
År 3

År 4

År 5

Nettoomsætning

70.400.000

82.600.000

96.800.000

- Vareforbrug

36.600.000

42.900.000

51.300.000

Bruttofortjeneste

33.800.000

39.700.000

45.500.000

- Andre eksterne
omkostninger

11.200.000

13.400.000

16.800.000

- Personaleomkostninger

16.200.000

18.800.000

20.200.000

Indtjeningsbidrag

6.400.000

7.500.000

8.500.000

- Afskrivninger

2.400.000

3.000.000

3.200.000

Resultat før renter

4.000.000

4.500.000

5.300.000

- Renteomkostninger

1.000.000

1.200.000

1.300.000

Resultat

3.000.000

3.300.000

4.000.000

50

56

60

Antal fuldtidsansatte
Fig. 29.10 Resultatopgørelser i DanSport.
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Nettoomsætning pr. lønkrone

Nettoomsætning pr. lønkrone viser, hvor stor en nettoomsætning der
er opnået for hver krone, der er anvendt på personalet. Nøgletallet beregnes således:
Nettoomsætning

=

Nettoomsætning pr. lønkrone

Personaleomkostninger

=

kr.

Fra fig. 29.10 skal der bruges følgende resultatposter:
Regnskabsposter

År 3

År 4

År 5

Nettoomsætning

70.400.000

82.600.000

96.800.000

Personaleomkostninger

16.200.000

18.800.000

20.200.000

Fig. 29.11 Regnskabsposter til beregning af nettoomsætning pr. lønkrone i DanSport.

Nøgletallene og indekstallene for de 3 år beregnes således:
År 3

År 4

År 5

Nettoomsætning
pr. lønkrone

70.400.000 × 100 = 4,35
16.200.000

82.600.000 × 100 = 4,39
18.800.000

96.800.000 × 100 = 4,79
20.200.000

Indeks for nettoomsætning

100

82.600.000 × 100 = 117
70.400.000

96.800.000 × 100 = 138
70.400.000

Indeks for personaleomkostninger

100

18.800.000 × 100 = 116
16.200.000

20.200.000 × 100 = 125
16.200.000

Fig. 29.12 Beregning af nettoomsætning pr. lønkrone og indekstal i DanSport.

I DanSport viser nøgletallet nettoomsætning pr. lønkrone, at der har været stigende nettoomsætning pr. udbetalt lønkrone. Årsagen til forbedringen skyldes, at nettoomsætningen er steget til indeks 138, mens personaleomkostningerne kun er steget til indeks 125. Personaleresursernes
effektivitet er dermed forbedret i analyseperioden.
Nettoomsætning pr. fuldtidsansat

Nettoomsætningen pr. fuldtidsansat viser, hvor meget en fuldtidsansat
i gennemsnit sælger for. Nøgletallet beregnes således:
Nettoomsætning pr. fuldtidsansat
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Fra fig. 29.10 skal der bruges følgende regnskabsposter:
Regnskabsposter
Nettoomsætning
Antal fuldtidsansatte

År 3

År 4

År 5

70.400.000

82.600.000

96.800.000

50

56

60

Fig. 29.13 Regnskabsposter til beregning af nettoomsætning pr. fuldtidsansat i DanSport.

Nøgletallene og indekstallene for de 3 år beregnes således:
År 3

År 4

År 5

Nettoomsætning
pr. fuldtidsansat

70.400.000 = 1.408.000
50

82.600.000 = 1.475.000
56

96.800.000  = 1.613.333
60

Indeks for
nettoomsætning

100

82.600.000 × 100 = 117
70.400.000

96.800.000 × 100 = 137
70.400.000

Indeks for antal
fuldtidsansatte

100

56 × 100
50

60 × 100 
50

= 112

= 120

Fig. 29.14 Beregning af nettoomsætning pr. fuldtidsansat og indekstal i DanSport.

Nøgletallet nettoomsætning pr. fuldtidsansat viser en stigende effektivitet, da nettoomsætningen pr. fuldtidsansat er stigende. Det skyldes, at
nettoomsætningens indeks stiger med 37 %, mens indeks for antal fuldtidsansatte kun stiger med 20 %.
Overskud pr. lønkrone

Nøgletallet overskud pr. lønkrone viser, hvor stort et overskud fra driften virksomheden har opnået, for hver gang der er udbetalt en lønkrone.
Nøgletallet beregnes således:
Overskud pr. lønkrone

=

Resultat før renter
Personaleomkostninger

=

kr.

Ved beregningen anvendes resultat før renter, da renteomkostninger
ikke vedrører selve driften af virksomheden, men derimod finansieringen af virksomheden.
Fra fig. 29.10 skal vi bruge følgende regnskabsposter:
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Regnskabsposter
Resultat før renter
Personaleomkostninger

År 3

År 4

År 5

4.000.000

4.500.000

5.300.000

16.200.000

18.800.000

20.200.000

Fig. 29.15 Regnskabsposter til beregning af overskud pr. lønkrone i DanSport.

Nøgletallene og indekstallene for de 3 år beregnes således:
År 3
Overskud pr. lønkrone

År 4

4.000.000 = 0,25
16.200.000 

År 5

4.500.000
18.800.000 

5.300.000
20.200.000 

= 0,24

= 0,26

Indeks for overskud
før renter

100

4.500.000 × 100 = 113
4.000.000

5.300.000 × 100  = 133
4.000.000

Indeks for personale
omkostninger

100

18.800.000 × 100 = 116
16.200.00

20.200.000 × 100  = 125
16.200.000

Fig. 29.16 Beregning af overskud pr. lønkrone og indekstal i DanSport.

Nøgletallet overskud pr. lønkrone falder fra år 3 til år 4. Det skyldes, at
overskud før renter er steget med 13 %, mens personaleomkostningerne
er steget med 16 %. Stigningen i personaleomkostningerne kan skyldes
flere ansættelser og/eller stigende lønninger. Fra år 4 til år 5 forbedres
effektiviteten, da indeks for overskud før renter er 133, mens indeks for
personaleomkostninger kun er 125.
Overskud pr. fuldtidsansat

Nøgletallet overskud pr. fuldtidsansat viser, hvor meget den enkelte
fuldtidsansatte i gennemsnit bidrager med til virksomhedens overskud
før renter. Nøgletallet beregnes således:
Overskud pr. fuldtidsansat

=

Resultat før renter
Antal fuldtidsansatte

=

kr.

Fra fig. 29.10 skal der bruges følgende regnskabsposter:
Regnskabsposter
Resultat før renter
Antal fuldtidsansatte

År 3

År 4

År 5

4.000.000

4.500.000

5.300.000

50

56

60

Fig. 29.17 Regnskabsposter til beregning af overskud pr. fuldtidsansat i DanSport.

Nøgletallene og indekstallene beregnes således:
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År 3
Overskud pr.
fuldtidsansat

4.000.000
50 

År 4
= 80.000

4.500.000
56 

År 5
= 80.357

5.300.000
60 

= 88.333

Indeks for overskud
før renter

100

4.500.000 × 100 = 113
4.000.000

5.300.000 × 100  = 133
4.000.000

Indeks for antal
fuldtidsansatte

100

56 × 100 
50

60 × 100 
50

= 112

= 120

Fig. 29.18 Beregning af overskud pr. fuldtidsansat og indekstal i DanSport.

Nøgletallet overskud pr. fuldtidsansat viser stigende effektivitet, da overskuddet pr. fuldtidsansat er stigende, selvom der ansættes flere. Indeks
for overskud pr. fuldtidsansat stiger med 33 %, mens indeks for antal
fuldtidsansatte kun stiger med 20 %.
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