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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, problemområde och syfte för att ge läsaren en 

inblick om vårt ämnesval.  

1.1 Bakgrund  

 

i lever i en informationsålder där specialistkunskap väger allt tyngre. I 

kunskapsintensiva, tjänsteproducerande företag blir det allt viktigare att göra 

mätningar, för att se till att kunna konkurrera med kvalité och snabbhet. De senaste åren har 

intellektuellt kapital och då till stor del, värdering av personaltillgångar varit ett aktuellt 

forskningsområde (Artsberg 2003). 

 

Företag tar allt oftare steget att gå utanför minimikraven för vad som måste redovisas och tar 

med poster med nyckeltal som t.ex. utbildningsnivå och vinstgenereringstal för sina anställda.  

Om en organisation alls skall kunna styras måste det finnas en indikator, eller resultatmått att 

gå efter (Catasús et al, 2001). Diskussioner har pågått i ett antal år om betydelsen av att 

synliggöra kunskap i organisationer i vårt samhälle. Vetenskapsmän och observatörer inom 

ämnesområde som sociologi, ekonomi och ledningsvetenskap har därefter kommit överens 

om att det har inträffat en förändring som sätter kunskap i centrum (Davenport et al., 1998).  

 

Tillgångar är ett viktigt begrepp när man diskuterar ett företags värde. Vanligtvis består ett 

industriföretags tillgångar av materiella tillgångar vars värde redovisas i balansräkningen. Ett 

kunskapsföretag består främst av immateriella tillgångar och få materiella tillgångar. Här har 

värdet av information, intellektuella och immateriella tillgångar större betydelse än materiella 

tillgångar som byggnader(Stewart, 1998). Andra mindre viktiga tillgångar lönsamhetsmässigt 

i kunskapsföretag, är finansiella tillgångar som till exempel värdepapper, aktier och andelar. 

Ett kunskapsföretags produktion är utmärkande för icke-standardiserad, kreativ och stark 

individberoende och komplext problemlösande (Sveiby & Risling, 1987). Under de senaste 

20 åren har dessa immateriella tillgångar fått en ökad betydelse för företagens produktivitet 

och lönsamhet. Detta har studier om bland annat kompetens visat (Johansson & Skoog, 

2007). 

 

V 
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Det intellektuella kapitalet är den individuella förmågan hos människor i företagets 

personalomsättning. Den är kärnan i kunskapsföretaget som avgör avkastningen till 

penningkapitalet och företagets framgång (Sveiby & Risling, 1987). Intellektuellt kapital 

består av humankapital, intellektuella tillgångar och strukturkapital anser Edvinsson & 

Sullivan (1996). Humankapitalet är de anställdas kompetens och kreativitet. Strukturkapitalet 

består bl. a. av datorer, system samt processer, och fungerar som stöd till personalens 

produktivitet (Edvinsson och Malone, 1997).  Det finns olika definitioner för humankapital, 

Grensing- Pophal (2003) menar att resursen består av två viktiga komponenter, kunskap och 

kompetens. Det finns dock likheter mellan definitionerna eftersom Roos et al (1997) delar 

humankapital i tre komponenter; kompetens, attityd och intellektuell rörlighet.. I ett 

kunskapsintensivt företag är humankapital viktigt på det sättet att det är den tillgången som 

skapar andra tillgångar (Grensing- Pophal, 2003). Kunskapsföretag säljer sin särskilda 

kunskap och är därför beroende av sin personals kompetens och kreativitet, till skillnad från 

industriföretag där verksamheten standardiserats i olika hög grad. Humankapital är därför den 

värdefullaste tillgången i kunskapsföretag, det vill säga de mänskliga resurserna i form av 

individens förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet (Edvinsson & Malone 1997). 

Undersökningar förklarar att företag gärna vill kunna mäta avkastningen på humankapital, 

men företagen vet inte hur de ska arbeta med den värderingen (Grensing-Pophal, 2003).  

Därför är det en rimlig antagelse att företag är beroende av personalens kunskap och förmåga 

att omsätta kunskapen, vilket betyder att det ger nytta till företagets kund och intäkter för 

företaget.  

 

Knowledge Management(KM) handlar om att styra och leda personal och deras kunskap på 

ett bättre mer effektivt sätt (Mårtensson, 2001). Den ses därför som en viktig och nödvändig 

komponent som hjälper företag att överleva och bevara deras konkurrenskraftiga intensitet 

(Mer information i avsnitt 3.2). Sammaledes menar Teece (2002) att arbeta med Knowledge 

Management och även intellektuellt kapital utvecklar företagets kunskap som leder till 

konkurrensfördelar både idag och i framtiden.  

 

Knowledge Management anses vara en grundförutsättning för högre produktivitet och 

flexibilitet i både den offentliga och privata sektorn. Mårtensson (2001) anser att syftet med 

KM är att synliggöra och tydliggöra kompetenser för att sedan styra kunskapen i en 

organisation på ett effektivt sätt. Turban & Aronson (2001) menar att KM har börjat 

framträda som en metod för att fånga och använda intellektuella tillgångar i en organisation. 
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Wiig (1997) förklarar att det finns stora skillnader mellan intellektuellt kapital och 

Knowledge Management gällande dess fokus och perspektiv. Intellektuellt kapital fokuserar 

på att bygga, kontrollera och styra intellektuella tillgångar där perspektivet har en strategisk 

fokus. KM beskrivs däremot ha ett mer taktiskt och verksamt perspektiv. KM anses enligt 

Wiig vara mer detaljerad och som fokuserar på att behandla och främja kunskapsrelaterade 

aktiviteter. Kunskapsrelaterade aktiviteter är att skapa, fånga, omvandla och använda. 

Mårtensson å andra sidan anser att Knowledge Management är ett ledningsverktyg inriktad 

på strategiska frågor (Mårtensson, 2001).  

 

Wiig (1997) anser att dessa begrepp kompletterar varandra, förhindrar konflikter och 

maximerar effektiviteten inom organisationer. Det innebär att genom att styra dessa två 

aspekter kommer personalen och organisationen i helhet att fungera på bästa sätt, vilket 

medför framgång, livskraft och konkurrenskraftighet.  

 

Det balanserade styrkortet har sedan länge varit ett verktyg som hjälper organisationer att få 

bättre mätningar och att styra företaget utifrån en vald strategi. Styrkortet består av fyra 

perspektiv; det finansiella perspektivet, internaffärsmässiga perspektivet, kundperspektivet 

och lärandeperspektivet där den sistnämnda handlar om just humankapital. Lärande och 

växandeperspektivet går ut på att utveckla och behålla sin personal för att, med hjälp av alla 

andra perspektiv, uppnå företagets övergripande mål (Scholey, 2007). 

 

Det osynliga kontraktet är som ett oskrivet kontrakt mellan den anställde och arbetsgivaren 

som består av ömsesidiga förväntningar (Martina Battisti et al, 2007). För den anställde 

handlar kontraktet om andra värden förutom lön, dvs. arbetsvillkor, energi och engagemang 

till sitt arbete och företag. Ur arbetsgivarens synpunkt handlar det om att behålla 

kompetensen, dvs. om att behålla sitt humankapital.  
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1.2 Problemområde 

 

Många kunskapsföretag sätter större vikt på immateriella tillgångar som till exempel 

organisationskultur, IT-system och anställdas skicklighet än materiella tillgångar.  Dessa 

typer av immateriella tillgångar t.ex. humankapital, är svåra att imitera av konkurrenter till 

skillnad från fysiska och finansiella tillgångar och därför utgör de ett värdefullt 

konkurrensmedel. Kaplan & Norton(2001) menar även att det skulle vara noggrannare och 

enklare att styra ett företags konkurrensposition om företagsledare hittade ett sätt att beräkna 

värdet på sina immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är klart enklare att kunna värdera 

och redovisa än immateriella tillgångar, därför har finansiella system som värderingssystem 

och redovisningssystem inriktat mer på de fysiska och finansiella tillgångarna. Speciellt för 

kunskapsintensiva företag, förlorar systemet sin relevans eftersom de inte kan leverera 

tillräcklig information för mätning och styrning av humankapital och andra 

kunskapsgrundade processer.  

 

Det finns få situationer då marknaden kan bestämma priset på en immateriell tillgång, det är 

svårt att kalkylera fram ett värde därför att värdet kan gå upp med tiden men sedan falla ner 

och minska med minst lika mycket på en dag. Detta betyder att immateriella tillgångars värde 

förändras med eller utan att någon transaktion har skett (Borneemann & Leither, 2002).  

Traditionell redovisning och finansiell rapportering blir otillräcklig när det gäller att redovisa 

immateriella tillgångar, därför kan årsredovisningar blir missvisande för företagsledare, ägare 

och andra intressenter som vill veta företagets ställning och stabilitet. Detta problem uppstår 

på grund av de humankapitalets svårighet att mäta trots att redovisningen ska ge en verklig 

(rättvisande) bild av ett företags förmögenhet och dess förändringar. Dessa tillgångar är 

”icke-fysiska” tillgångar, det vill säga att de inte går att ta på vilket gör det svårt att mäta och 

värdera dem och har varit ett problem speciellt för kunskapsintensiva företag. (Ibid) När 

personal dvs. humankapital utgör den största delen av ett företags tillgångar, som till exempel 

i kunskapsintensiva företag, borde det vara extra viktigt med ett välutvecklat system för att 

analysera nyckeltal baserat på personalens prestationer. Problemet blir då vad som är relevant 

att mäta och hur det ska mätas eftersom svårigheterna uppstår gällande personalen; deras 

kunskap, motivation och förmåga att lösa problem som uppkommer i företaget. 

Humankapital är en flyktig tillgång av naturen, eftersom det rör sig om människor, och inte är 

något ett företag kan äga, eller fullt kontrollera.  
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Frågeställningar: 

 

- Vad mäter NCC för humankapital 

- Hur mäter NCC sitt humankapital? 

- Varför mäter NCC sitt humankapitalet? 

- Vilka är svårigheterna med att mäta humankapital inom NCC? 

 

1.3 Avgränsning och fallföretag 

 

Till skillnad från den externa, traditionella redovisningen är internredovisningen inte reglerad 

med lag, och företaget avgör själv vad som är viktigt för just dem att samla in för data för 

sina beslut (Prenkert, 1998). Det uppstår en mängd intressanta frågeställningar inom detta 

område, som t.ex. hur man mäter mjuka tillgångar som humankapital. Vårt intresse i den här 

uppsatsen ligger i den interna redovisningen och därför har vi avgränsat oss till det.  Det är få 

företag som under en längre tidsperiod mätt sitt humankapital på ett enhetligt sätt och på så 

sätt vunnit material till att skönja trender och göra förändringar därefter. NCC är ett av de 

företagen som tidigt utvecklade ett system för mätning av sitt humankapital, och är därför 

intressant att undersöka. Denna uppsats är avgränsad till fördjupning på humankapital med 

fokus på hur NCC mäter och analyserar denna tillgång internt.  

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie fördjupa förståelsen av hur organisationer internt 

mäter och analyserar sitt humankapital samt vilka potentiella konsekvenser detta kan ha för 

styrningen av organisationen.  
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2. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning och motivering av val för metoder för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Vidare beskrivs forskningsmetoden som grundar sig på en empirisk studie. 

Därefter motiveras uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Val av ämne 

 

Inför val av ämnet har vi diskuterat kring olika ämnesval som skulle vara intressanta att 

fördjupa sig i. Under diskussionens gång visade sig att båda författarna var intresserade av 

humankapitalmätning. Eftersom företag alltmer är beroende av sitt humankapital, kändes det 

aktuellt att undersöka hur mätningen av resursen går till och dess syfte. Vi har därför valt att 

genomföra en fallstudie på NCC. 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

Intervjuer 

Vanligaste tillvägagångssättet för datainsamling med kvalitativ metod är intervjuer(Alvesson 

och Deetz, 2000). Det finns olika sätt att strukturera upp en intervju, alltifrån helt strukturerad 

nivå där frågorna inte ändras till helt ostrukturerad, s.k. ”fikarumsprat” där det förs ett helt 

vanligt samtal och information uppkommer allt eftersom och på helt spontan basis. Efter 

telefonkontakten med NCC:s träffade vi utbildningschefen, Kristina Lager, för att boka 

intervjutider. Träffen med Lager ser vi som en ostrukturerad intervju då vi ställde spontana 

frågor. Vid mötet bokades tid för intervju med tre respondenter. Vid dessa tre intervjuer har 

vi valt att använda ett mellanting, så kallad semistrukturerad intervjuteknik, där vi utgår från 

färdigskrivna frågor men har möjlighet att omformulera frågorna eller ställa följdfrågor 

allteftersom behov uppstår (Bryman, 2002). Här följer en kort beskrivning av respondenterna: 

 

Björn Wootz – Chef för strategisk utveckling 

Sören Pettersson – Processansvarig 

Peter Svensson – Personalchef 

Kristina Lager – Utbildningschef 
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Totalt fyra personer med stark koppling till utvecklandet av humankapital inom NCC 

intervjuades. Vid vårt inledande samtal med Lager som sedan länge varit initierad arbete 

kring humankapitalmätning föreslog intervju med personer hon ansåg vara relevanta för vår 

studie. Varje intervju tog ungefär en timme i anspråk och diktafon användes i samtliga fall. 

Banden har sedan transkriberats och gett ett gott empiriskt underlag inför analysen. Fördelen 

med transkriberat material är att man inte missar vad som sagts och risken för felciteringar 

minskar.  

 

 

Dokument 

För att få en grovhuggen bild av hur organisationen ser ut har vi hämtat information från 

företagets webbplats. Vidare har vi fått internt material från NCC gällande deras mätningar 

av företagets humankapital, som närmare beskriver Humankapitalindex (se avsnitt 4.4.1). Vi 

har också använt oss av en nyligen utgiven redogörelse för företagets strategi och önskad 

framtida utveckling samt NCC:s årsredovisningar. 

 

Sekundärdata 

Böcker och artiklar utgör vår sekundärdata. Artiklarna har samlats in från tre databaser; 

ELIN@Mälardalen, ABI/INFORM och EMERALD. Böckerna har vi lånat från 

högskolebiblioteket i Västerås och Eskilstuna och Eskilstuna Stadsbibliotek. 

 

 

2.3 Forskningsansats 

 

Kunskap och slutsatser kan man få fram genom två tillvägagångssätt, deduktiv och induktiv 

metod. Den induktiva metoden utgår från att man med empiri vill bygga upp en ny teori, 

medan den deduktiva metoden utgår från redan befintlig teori (Artsberg, 2005). Vi har som 

mål att utifrån befintliga teorier fördjupa förståelsen av hur NCC mäter och analyserar sitt 

humankapital internt samt vilka potentiella konsekvenser detta kan ha för styrningen av 

organisationen, därav följer att vi använder oss av en deduktiv metod.  
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2.4.1 Forskningsmetod 

 

Vid bearbetning och analys av data finns det två metoder som står till buds för insamlandet av 

data, kvalitativ respektive kvantitativ metod. Val av metod bygger på vilka egenskaper 

informationen som man vill analysera har.  Kvantitativ metod bygger ofta på rena 

siffervärden och grundas inte sällan på frågeformulär, statistik och andra test. (Alvesson och 

Deetz, 2000)  

 

Den kvalitativa metoden bygger på att det som observeras, rapporteras eller noteras 

omvandlas till skrivna ord. Metoden kan handla om hur intervjuer omvandlas till utskrifter 

eller hur bilder beskrivs i ord. Kvalitativ forskning kan sammankopplas med t.ex. 

beskrivning, mindre studier och ett aktivt deltagande från forskarens sida. (Denscombe, 2000) 

Det vi vill undersöka är av kvalitativ karaktär, dvs. varför mätningssystemet för personal ser 

ut som det gör, vilket leder till att vald metod är kvalitativ. Det finns inget som säger att 

kvalitativ data nödvändigtvis skall behandlas kvalitativt, och detsamma gäller kvantitativ data 

som inte måste analyseras kvantitativt. Det går t.ex. att använda kvantitativ data kvalitativt 

med omarbetning. Valet faller på kvalitativ metod då detta leder till hög flexibilitet (AsbjØrn 

et al, 2003). Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie fördjupa förståelsen av hur 

organisationer internt mäter och analyserar sitt humankapital samt vilka potentiella 

konsekvenser kan detta ha för styrningen av organisationen genom intervjuer och andra 

dokument. Vi vill vinna en djupare förståelse för ett intressant och komplext problem som 

mätningen av humankapital utgör. 

 

2.4.2 Validitet 

 

Med validitet menas ett mått på undersökningens kvalité, dvs. att rätt sak undersöks. Om man 

t.ex. utger sig för att vilja undersöka hur många sjukfrånvarodagar personalen i snitt har i ett 

företag, men istället mäter hur många dagar personalen i snitt är närvarande på arbetsplatsen 

uppnår man en låg validitet. I vårt fall handlar det om s.k. begreppsvaliditet, dvs. att insamlad 

data har relevans gentemot forskningsfenomenet (AsbjØrn et al, 2003). 

För att uppnå hög validitet är det därför viktigt med väl igenomtänkta intervjufrågor samt 

möjligheten att kunna återvända till respondenterna med nya eller reviderade frågor. På så vis 
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ökar vi sannolikheten för att få en god validitet eftersom vi har möjligheten att återvända med 

reviderade frågor. 

 

2.4.3 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig använd data är. Informationen kan ha noll validitet 

men ändå hög reliabilitet, dvs. man kan mäta något som inte alls utgett sig från att vilja mäta, 

men som i sig är helt korrekt. Begreppet behandlar hur informationen samlats in och 

bearbetats. Mot bakgrund till detta är det utomordentligt viktigt att de vi frågar är insatta i vad 

vi är ute efter och haft god tid på sig att besvara frågorna. De personer vi har intervjuat har 

samtliga varit insatta och initierade i företagets arbete kring humankapital, och de har således 

vetat vad de talat om. Vi vill därför påstå att den data vi samlat in via intervjuer håller hög 

reliabilitet. Mot detta ska vägas att respondenternas åsikter kan vara subjektiva vilket ställer 

högre krav på kritisk granskning av intervjumaterialet. 
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3. Teori 

Avsnittet beskriver den teoretiska referensram som vi utformat i syfte att analysera vårt 

empiriska material med. Därefter presenteras en sammanfattning av teorierna samt hur vi 

ämnar koppla dessa till empirin i analysen. 

 

3.1.1 Kunskap 

 

Kunskap kan enligt Gustavsson(2002) delas upp i tre delar; vetande, kunnande och klokhet 

och dessa tre delar kan vidare delas upp i samhällsvetenskap och naturvetenskap. 

Det vetenskapliga kan delas upp i två grenar; det samhällsvetenskapliga och det 

naturvetenskapliga (Ibid). 

 

Organisationsteorin beskriver olika perspektiv för hur kunskap förvärvas, s.k. epistemologi, 

där t.ex. kunnandet med fördel kan kopplas med symboliskt tolkande, vilket innebär kunskap 

förvärvad genom praktik och subjektivitet. Ontologin handlar om vilken världssyn den 

kunskapsinhämtande individen har. Epistemologi och ontologi utgör grundstenarna för 

filosofiskt tänkande (Hatch, 2002). Kunskap delar in i tre olika kunskaper; tacit, explicit och 

implicit kunskap (Brooking, 1996). 

 

 

3.1.2 Tacit Kunskap 

 

Kunskap som används av individer men som är mycket svår att förklara eller skriva ner är 

tacit kunskap. När personal arbetar med andra medarbetare som är rika i tacit kunskap och det 

uppstår frågor om deras kunskap är ett vanligt förekommande svar: ”Jag bara vet”. 

Medarbetare som har tacit kunskap kan komma att känna sig besvikna för att de inte kan lära 

ut kunskapen till någon annan trots att lärlingar följer de om dagarna för att se vad och hur de 

gör arbetet. Eftersom det är svårt att dokumentera och registrera tacit kunskap är det viktigt 

för ett företag att veta vem som har denna kunskap och se den som en värdefull tillgång. När 

praktikanten blir efterträdaren för den arbetaren som har avgått, uppstår det förlust eftersom 

den nya medarbetaren fattar besluten (Brooking 1996). Denna ”tysta” kunskap representerar 

det icke påtagliga, dvs. subjektiv erfarenhetsbaserad kunskap som är till stort värde men svårt 
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att mäta och jämföra. Den tysta kunskapen är alltså den ackumulerade kunskapen uppbyggt 

på insikter som endast kan förvärvas per erfarenhet (Turban et al, 2001). 

 

 

3.1.3 Explicit Kunskap 

 

Explicit kunskap är den kunskapen som kan dokumenteras och skrivas ner. Individen kan 

skriva sin explicita kunskap i till exempel böcker och manualer eftersom kunskapen är väl 

organiserad i individens hjärna (Brooking, 1996). Explicit kunskap representerar den 

rationella och objektiva delen av kunskapsmassan och är lättare att mäta än tacit kunskap 

(Turban et al, 2001). 

 

 

3.1.4 Implicit Kunskap 

 

Den implicita kunskapen är kunskap som är gömd i metoder och även i företagskultur inom 

organisationen. Brooking menar att eftersom denna kunskap är gömd är det svårt för 

nybörjare, praktikanter att identifiera och ta till sig. Därför anses identifiering och 

transferering av kunskap från en individ till en annan vara komplicerad eftersom ena 

personen ofta inte lyckas förklara varför de vet att en viss process fungerar. Knowledge 

elicitation är en teknik som går ut på att arbeta med experterna för att samla in och 

dokumentera denna kunskap. Tekniken utvecklades under 1980-talet med syftet att samla 

expertens kunskap som senare kan användas för att bygga eller utveckla fram system, ett så 

kallad expertsystem. Expertsystem är datasystem som söker efter hur den kan lösa problem 

och den implicita kunskapen hos experten (Brooking, 1996). Skillnaden mellan tacit och 

implicit kunskap är att tacit är den kunskapen som är svårt att förklara eller skriva ner medan 

implicit kunskap är den gömda kunskapen som nybörjaren har svårt att identifiera och därför 

svårt lära sig (Ibid). 
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3.2 Knowledge Management 

 

Idag saknas en tydlig definition på Knowledge management. I teorierna om Knowledge 

Management (KM) finns olika, ofta liknande definitioner som har gett oss en bättre bild av 

vad KM innebär. Anledningen till att definitionerna varierar är att det finns så många syften 

till skapandet av ett KM-system, företagets struktur och syfte spelar in (Chang et al, 2007). 

Huvudsyftet med KM är att utveckla ett system som skapar och drar nytta av kunskap (Liu et 

al, 2007).  

 

Mårtensson (2001) förklarar detta begrepp som att styra och leda personal och deras kunskap 

på ett bättre mer effektivt sätt.  Hon menar att begreppet ”kunskapshantering” kan beskrivas 

som två olika perspektiv, Knowledge Management som ett informationshanteringsverktyg 

och som ett strategiskt verktyg.  KM sett ur ett informationshanteringsverktyg innebär 

insamling och lagring av information av de anställdas kunskaper för att sedan tillgängliggöra 

informationen för de övriga anställda i organisationen. 

KM måste implementeras på ett effektivt sätt för att kunna lyckas med dess användning inom 

en organisation. KM som ett strategiskt verktyg betyder att organisationen måste anpassa sina 

resurser och färdigheter till en växlande omvärld. För att utveckla en KM-strategi måste 

organisationen bygga ett system för att samla in och distribuera personalens kunskap. 

Kunskapen anses här vara den värdefullaste och mest underutnyttjande resursen (Mårtensson, 

2001). 

 

Turban et al (2001) presenterar Knowledge Management som en cykel i sex steg. Det första 

steget är att kunskap uppstår, genom erfarenhet eller att personalen vinner kunskap från 

någon extern källa. I andra steget gäller att ta reda på vilken kunskap som är viktig och 

potentiellt presenterbar, vilket sedan leder till tredje steget där den utvalda kunskapen sätts i 

ett sammanhang. Den tacita kunskapen blir i det här steget explicit och mer påtaglig. Vidare i 

fjärde steget gäller det att lagra informationen på ett lämpligt sätt så att man möter 

organisationens krav på tillgänglighet. Den lagrade informationen kan dock bli föråldrad och 

oanvändbar, därför uppdateras denna i steg fem så att dess relevans bibehålls. Sista och sjätte 

steget är att informationen måste presenteras i ett format så att alla som är i behov av 

informationen också har möjlighet att utnyttja den kunskapsbank man byggt upp. 
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Figur 1: Egen bearbetning på Turban et al:s Knowledge Management-cykel (2001). 

 

 

 

3.3 Intellektuellt kapital 

 

Intellektuellt kapital har varit svårt att definiera. Utgångspunkten för intellektuell kapital är 

ett företags börsvärde, vilket är företagsledningens uppgift att maximera (Johansson & 

Skoog, 2007). Malone och Edvinsson (1998) anser att intellektuellt kapital är något som 

omfattar kunskap och andra tillgångar som inte är bokföringsgilla, med andra ord tillgångar 

som värderas till noll på balansräkningen.  

 

Ett bolags totala marknadsvärde kan delas upp i två delar, finansiellt kapital och intellektuellt 

kapital. Det finansiella kapitalet består av fysiska och monetära tillgångar (Roos et al, 1997). 

Man mäter intellektuellt kapital genom att räkna ut differensen mellan marknadsvärdet och 

det bokförda värdet och för vissa företag är marknadsvärdet upp emot tio gånger så högt som 

det bokförda värdet (Johanson & Skoog, 2007). Vidare kan man dela in det intellektuella 

kapitalet i tre delar; humankapital, strukturkapital och relationskapital (Ramírez et al, 2007). 
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Edvinsson och Malone menar att humankapitalet kan ses ”all individuell förmåga”, men att 

det samtidigt rör sig om mer än så, dvs. att dynamiken i hur organisationen som helhet lär och 

anpassar sig efter konkurrensen också skall läggas till begreppet. Roos et al (1997) delar i sin 

tur humankapitalet i tre subgrupper, kompetens, attityd och intellektuell rörlighet.  

 

Vidare till huvuduppdelningen av det intellektuella kapitalet, strukturkapitalet, som Skandia 

definierar som ”det intellektuella kapitalet som finns kvar i företaget när de anställda gått 

hem för natten (Roos et al, 2001)”. Det handlar alltså om värden i form av t.ex. 

organisationskultur och rapporteringssystem. Till sist har vi relationskapitalet, som består av 

förhållandet till externa intressenter, vilket skapar förutsättningarna för den framtida 

överlevnaden. 

 

Figuren nedan visar de komponenter som ingår i det intellektuella kapitalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egengjord modell 
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3.4.1 Humankapital 

 

Humankapital är som vi nämnt tidigare, kunskapen, skickligheten och erfarenheten hos ett 

företags personal och ledning, det vill säga all individuell förmåga. (Edvinsson & Malone, 

1998) Det är den kompetensen hos individerna som behövs för att lösa kundernas problem. 

Humankapital är vår viktigaste tillgång i ett företag och marginalavkastningen av att investera 

i humankapital är cirka tre gånger högre än värdet av att investera i maskiner (Stewart, 1997). 

Utgifter för utbildning av personal bör aktiveras, eftersom de är en investering för framtiden 

(Artsberg, 2005). Särskilt i kunskapsintensiva företag där det har varit starka argument för 

aktivering av humankapital, finns det ett stort utbildningsbehov med syftet att följa med i 

kunskapsutvecklingen. Där det beaktas om utgifter har ett ökat framtida värde och hur företag 

generellt sätt har kontroll över humankapital och immateriella tillgångar (Ibid). 

 

Roos et al (1997) anser att humankapital initieras av kompetens, attityd och intellektuell 

rörlighet . Dessa begrepp kommer redogöras för härnäst. 

 

Figuren visar uppdelning av humankapitalet i tre subgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:Egen bearbetning på  Roos et al:s modell (1997) 
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3.4.2 Kompetens 

 

Kompetens skapar värde genom kunskap, skicklighet och talang hos de anställda. Begreppet 

representerar vad organisationen kan göra, det vill säga genom sina anställdas potential. 

Huvudkomponenterna för kompetens är kunskap och skicklighet.  Kunskap är en komponent 

som antyder den tekniska eller akademiska kunskapen av saker och ting, vilka är relaterade 

till utbildningsnivån hos en individ.  Kunskapen kan individen skaffa genom böcker, lärare, i 

skolor men även på arbetet och anses vara den teoretiska delen inom kompetens. Skicklighet 

är mer praktiskt, den är relaterad till kunskap men det behöver inte betyda att en person med 

mycket kunskap är mycket skicklig. Exempelvis, många kan köra bil idag och är skickliga 

med att planera sin färd. Däremot är det färre som kan förklara hur en bil fungerar eller hur 

de byggs. Om kunskap ökar, brukar skicklighet också öka (Roos et al, 1997). 

 

 

3.4.3 Attityd 

 

Företag sätter upp mål att nå med hjälp av sin personal som är villig att använda sin 

skicklighet och förmåga till företagets fördel. Attityden ses därför som en mjuk komponent, 

som beror mycket på personlighet. För många företag är det viktigt med attityd, därför 

försöker man förbättra denna faktor och trots att det går sakta att förbättra, har det skett 

ändringar genom arbetsmiljön. Det är beteendet hos de anställda på arbetsplatsen som skapar 

attitydens värde. Roos et al (1997) visar och förklarar tre faktorer som påverkar attityd; 

motivation, beteende och uppförande. 

 

Motivation är förmågan att nå strategiska mål, att lyckas trots osäkra odds, att skapa en 

framtid och bevisa att vanlig visdom kan vara felaktig eftersom att allt är möjligt, genom 

denna förmåga som lär man sig från egna misstag. Motivation är ett viktigt element i ett 

företag, utan den skulle det ha svårt att framgångrikt nå sina mål.  

 

Beteende kommer från personalens handlingssätt på arbetsplatsen och är en viktig faktor för 

attityd. Dynamiska miljöer uppstår när entusiastiska människor möts och det har visat sig att 

detta verkar leda till högre produktivitet. Skandia förklarar att begreppet uppförande är ett 

möte som skapar kontakt och aktivitet, ett slags beteende. Uppförande anses vara viktig för 
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att frigöra energi inom alla medarbetare och tillsammans samla denna energi för att bygga en 

framtid (Roos et al, 1997). 

 

 

3.4.4 Intellektuell rörlighet 

 

Förmågan att tillämpa kunskapen i olika situationer och förmågan att skapa och utveckla 

idéer för produkter är viktiga faktorer för att nå framgång i organisationer. Intellektuell 

rörlighet gör det möjligt att förflytta kunskap från en situation till en annan och att drivet 

förbättra kunskapen samt företagets produkter genom anpassning och innovation.  

 

Intellektuell rörlighet är exempel på innovation, imitation, anpassning och ”packning”. Med 

packning menas förmågan att omvandla en idé till produkt eller tjänst. Innovation definieras 

som förmågan att utveckla ny kunskap genom tidigare kunskap. Denna förmåga är 

fundamental för förnyelsen av företag, innovation och kunskapsmässigt, en viktig nyckel för 

framgång.  

 

Innovation går ut på att försöka något helt nytt, imitation anses vara förmågan att använda 

något redan befintligt och erkänna innovationer i andra industrier, område av aktiviteter och 

företag för att senare tillämpa dessa till deras egna situationer. Imitation har haft en negativ 

association, eftersom det tyder på inkompetens att nyskapa. Ett företag kan också försöka 

tillämpa deras lösningar i andra situationer genom anpassning. Anpassning kan bli nödvändig 

vid ändringar av konkurrenslagar eller för att företaget kanske satsar på nya marknadsandelar. 

Det är med andra ord länken mellan humankapital och strukturkapital, eftersom man här 

använder en idé till något konkret, en produkt eller tjänst. Packning genererar värde genom en 

blandning av kreativitet och affärssinne ( Roos et al, 1997). 
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3.5 Balanserat styrkort 

 

Traditionell redovisning av ett företags finansiella ställning kan vara missvisande, då man 

inte tar hänsyn till om organisationen höjer sin potential, eller om immateriella tillgångar ökar 

eller minskar (Atkinson et al, 1997). 

 

Det balanserade styrkortet är till för att mäta och styra en organisation och utgår från fyra 

perspektiv. Det finansiella perspektivet utgår från traditionell ekonomi där man gör 

uppföljningar på investerat kapital för att utröna lönsamheten. Det internaffärsmässiga 

perspektivet behandlar de processer internt som skapar värde för kundrelationerna och 

företagets finansiella mål. Kundperspektivet handlar om marknadsföring och man identifierar 

kundgrupper och marknadssegment som man vill ha del av. Det fjärde perspektivet speglar 

organisationens lärande. Vad de anställda har för färdigheter och till vilket värde detta har för 

företaget. Kocakülâh och Austill (2007), sammanfattar lärandeperspektivet som vikten av att 

hitta duktig arbetskraft, utbilda och sedan hålla kvar dem inom företaget både motiverade och 

produktiva. Syftet med styrkortet är att skapa en balans mellan de olika perspektiven, varav 

tre är av icke-finansiell karaktär (Johanson & Skoog, 2001). 

 

Atkinson et al (1997) ställer upp två grundkrav för att balans skall föreligga i ett 

prestationsmätningssystem. Orsakssambandet mellan gott resultat och bakomliggande 

drivkrafter bör vara utrett och endast vad som är av relevant betydelse bör mätas. Men balans 

har även med sambandet mellan historia, nutid och historik att göra (Ibid). 

Vilka värden som är intressanta är helt beroende på företagets strategiska mål. Det 

balanserade styrkortet fungerar även som ett kommunikationsmedel mellan ledning och 

resten av organisationen.  

 

Enligt Johansson & Skoog (2007) är det balanserade styrkortets grundstruktur indelat i 

vision, perspektiv, strategiska mål för varje perspektiv, kritiska framgångsfaktorer för varje 

strategiskt mål, nyckeltal och handlingsplan. Styrkortet tydliggör kortsiktiga och långsiktiga 

verksamhetsperspektiv genom strategiska mät- och styrsystem. 
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Figur 4: Balanserat styrkort (Kaplan och Norton, 1999, s.18). 

 

 

 

3.6 Det osynliga kontraktet 

 

Det osynliga kontraktet (eng. The psychological contract) baseras på subjektiva villkor till 

skillnad från vanliga juridiska kontrakt (Hao Zhao et al). Robert DelCampo (2007) beskriver 

det osynliga kontraktet på följande sätt: ”Det osynliga kontraktet är definierat som det 

oskrivna avtal som existerar mellan den anställde och arbetsgivaren som vilket innehåller 

ömsesidiga förväntningar”. Detta bekräftas också av Martina Battisti et al (2007) som skriver 

att det osynliga kontraktet genomgående i aktuell litteratur beskrivs med två nyckelmeningar: 

 

1. Kontraktet är ömsesidigt 

2. Kontraktet finns i individers subjektiva åsikter 

 

Det osynliga kontraktet vinner mark i studier inom organisationspsykologi, men problem 

uppstår vid mätningen eftersom få forskare är överens om hur detta ska ske och det finns 

således inget enhetligt sätt (Ibid). 
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Ur den anställdes synvinkel handlar det till syverne och sist om vad man får förutom lön och 

arbetsvillkor mot den tid, energi och engagemang som personen ger företaget. Motsvarande 

för arbetsgivaren är det förstås utomordentligt viktigt att behålla kompetensen inom 

väggarna. Om någon part handlar i strid med dessa ”tysta” överenskommelser kan detta få 

konsekvenser för arbetsmoral och tilliten till ledarskapet. Detta resonemang vidareutvecklas i 

empirin. 

 

 

 

3.7 Sammanfattning av teorikapitlet 

 

Knowledge management: Syftet med knowledge management är att skapa ny kunskap och 

dra nytta av kunskap. Tanken är att så stor del av organisationen som möjligt skall kunna dra 

nytta av den kunskap som finns och skapas inom företaget. Det finns modeller för hur detta 

kan tänkas gå till, och Turban et al visar kretsloppet i sex steg (se avsnitt 3.2 ). I analysen 

ämnar vi koppla denna teori till NCC:s lagerbokföring där de bokför vad sina anställda 

besitter för kunskap och färdigheter.  

 

Kunskap/kompetens: Begreppet är komplext och vi har förenklat det genom att göra en 

uppdelning om tre delar; tacit, explicit respektive implicit kunskap. Den tacita kunskapen, 

även kallat den ”den tysta kunskapen”, förvärvas helt per erfarenhet och är av subjektiv och 

icke påtaglig art. Den explicita kunskapen kan sägas vara den tacita kunskapens motpol, med 

vilket menas att den är påtaglig och lätt att dokumentera, samt föra vidare inom 

organisationen. Till sist handlar den implicita kunskapen om vad organisationens kunnande i 

form av organisationskultur, metoder och processer. Kompetens handlar om vad man gör 

med den kunskap som finns tillgänglig. Vad organisationen via sina anställda har potential att 

utföra i syfte att styrka företaget. Kunskap och kompetens kopplas i analysen till NCC:s s.k. 

”medarbetarsamtal” (se kap 4 för närmare information). 

 

Intellektuellt kapital/humankapital: Ramiréz et al (2007) delar upp intellektuellt kapital i  

humankapital, strukturkapital och relationskapital. Det är humankapital vi lägger vår fokus 

på, då studien handlar om hur NCC mäter och värderar sitt humankapital. Roos et al (1997)  

delar i sin tur upp humankapital i kompetens, attityd och intellektuell rörlighet. Dessa 
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begrepp är viktiga att ha i åtanke vid läsandet av empiridelen, då det finns en stark koppling 

(närmare beskrivning av begreppen i avsnitt 3.4.2, 3.4.3 och 3.4.4). Humankapital kan 

definieras på många sätt och en jämförelse, huruvida NCC:s definitioner av begreppet 

stämmer överens med samtida forskning kommer göras i analysen. 

 

Balanserat styrkort: Syftet med det balanserade styrkortet är att styra sin organisation 

utifrån fyra perspektiv; finansiellt, internaffärsmässigt, kund- samt utvecklings- och 

utbildningsperspektiv. Det är det sista perspektivet, dvs. utvecklings- och 

utbildningsperspektivet som är intressant i sammanhanget. Det är den delen av det 

balanserade styrkortet där man mäter organisationens framfart i kompetensutveckling och 

lärande. Det finns en stark koppling mellan det sista perspektivet och humankapitalindex (se. 

24). Denna koppling redogör vi för i analysen. 

 

Det osynliga kontraktet: I engelskspråkig litteratur nämns begreppet som ”the psychological 

contract” och handlar om vilka förväntningar den anställde har på sin arbetsgivare/arbetsplats 

och vice versa. Det som inte uttryckligen står avtalat i traditionella kontrakt men som uppstått 

som en tyst överenskommelse behandlas i denna teori. Det är viktigt att vårda detta 

förhållande så de anställda känner stimulans och utveckling och också väljer att stanna kvar 

inom organisationen. På så vis behåller man sin kunskapsbank inom företaget. 
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4. Empiri 

I kapitlet beskrivs NCC och företagets sätt att mäta och värdera sitt humankapital. 

Informationen är insamlad från företagets webbplats, årsredovisningar, dokument samt 

intervjuer. 

 

4.1 NCC i korthet 

 

Nordic Construction Company (NCC) bildades 1988 vid en fusion med företagen JCC och 

ABV. Koncernen bedriver idag verksamhet i hela norden, samt delar av Europa och består av 

tre huvuddelar, NCC Construction, NCC Property och NCC Roads. Inom NCC Construction 

bygger man bostäder, hus och anläggningar. I Sverige ligger fokus på att bygga bostadsrätter 

och egna hus i de största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. NCC Property siktar in 

sig på uppbyggandet av kommersiella fastigheter och NCC Roads producerar asfalt och 

krossprodukter för användande vid t.ex. vägbygge.   

 

 

Figur 5: http://www.ncc.se , källa: NCC:s organisationsschema. 

År 2007 låg NCC:s omsättning på 58 miljarder kronor och man hade 21 000 anställda (NCC 

årsredovisning, 2007). 
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4.2 Humankapital enligt NCC 

 

Av tradition på NCC läggs stor betydelse vid utvecklandet av humankapital, vilket 

påbörjades när dåvarande VD:n  (ca 15-20 år sedan) övertygade organisationen om 

utbildningens betydelse. Då talade man mer om utbildning än kompetensutveckling. 

Dessutom var VD:n djupt engagerad inom Kungliga tekniska högskolans kommittéer och 

styrgrupper för exempelvis nya kurser, vilket gjorde att han lade en ideologisk grund som är 

en av aspekterna för humankapitalets betydelse för företaget.   

 

NCC gjorde sitt första försök till mätning av humankapital redan på 80-talet, men detta sattes 

i system på allvar först i mitten på 90-talet. Vid den tidpunkten hade man gjort en större 

organisationsförändring och gav SIFO i uppdrag att undersöka hur organisationen fungerade 

efter förändringarna. Resultaten var intressanta, men man ansåg inte att SIFO utfört 

mätningarna på rätt sätt, samt att det inom företaget fanns kompetens att utföra uppgiften 

bättre och dåvarande VD tog beslutet att ta över mätningarna själva. Ur detta föddes idén 

kring Humankapitalindex (HKI) och medarbetarsamtal. Man har tidigt visat intresse för att 

lyfta fram värdet av humankapital i företaget. Företagets utbildningschef, Kristina Lager 

menar på att behovet i NCC är extra stort eftersom varje bygge är unikt och att kunskap från 

ena bygget inte lätteligen kan överföras till ett annat, varpå individens specifika kunskap är 

av stort värde för organisationen. Utvecklingen ledde till skapandet av ett HKI. 

  

Det är viktigt att få en bild av vad just NCC menar med humankapital och Björn Wootz, 

ekonomie doktor i företagsekonomi, tidigare verksam som lärare på Stockholms universitet 

och Mälardalens högskola, numera chef för strategisk utveckling, gav följande definition: 

”Förmågan att lösa de problem man konfronteras med i nuet samt kapacitet att söka ny 

kunskap för att lösa framtidens problem”. Sören Pettersson, processansvarig för NCC, har ett 

kort och bestämt svar och menar att humankapital är deras människor, deras medarbetare. 

 

Peter Svensson, personalchef för Hercules grundläggning, som är ett av NCC helägt 

dotterbolag anser att det för NCC är viktigt att ta reda på vad företaget är bra på, vilket de 

börjat undersöka under 90-talet. Tidigare, under 70/80-talet har undersökningar visat att det 

inte är någon som har valt att titta på fritiden och andra värden förutom rent ekonomiska.  
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4.3 Varför mäta humankapital? 

 

I samband med organisationsförändringen och SIFO:s uppdrag att undersöka hur företaget 

fungerade, såg den dåvarande VD potential i att mäta och värdera humankapital. Sören 

Petterson anser att deras medarbetare är mycket viktiga och man satsar på dem för att öka 

deras engagemang och trivsel i företaget, vilket är positivt både för företagets lönsamhet och 

att leverera rätt kvalité gentemot kunderna.  

 

Syftet med mätningarna kan även delas upp i operativt respektive strategiskt, men entydigt 

pekar intervjuerna på att mätningarna inte bottnar i något konkurrensmässigt syfte. 

Ur operativt perspektiv går platscheferna igenom resultaten med medarbetarna på samtliga 

enheter, för gemensam diskussion om vad som gått bra eller/och mindre bra under året och 

huruvida man bör göra några förändringar kommande år. Det är resultaten som baseras på 

svaren medarbetarna årligen ger i enkäter.  

 

Svensson menar på att HKI är ett utmärkt verktyg men dock något trubbigt på lokal/operativ 

nivå. Den största nyttan träder i kraft då man under lång tid kan se trender och göra 

strategiskt korrekta beslut utifrån resultaten. Det gör NCC genom att bryta ned vissa frågor 

som finns i enkäten för att arbeta med dem samt göra förbättringar. Men den bristande 

svarsfrekvensen beror inte bara på att det finns omotiverade yrkesarbetare, det beror också på 

att många inte ens känner till mätningarna då vissa platschefer helt sonika låter bli att 

informera sina medarbetare om det. Detta kallar NCC:s utbildningschef, Kristina Lager, som 

länge varit initierad i arbetet kring HKI för ”förändringsskugga”. Denna förändringsskugga 

påverkar mätningen negativt och nyttan blir lidande ur strategiskt perspektiv eftersom det gör 

att man kan välja att bryta ner fel frågor vid förbättrandet av enkätfrågorna.   

 

 

 

4.4.1 HKI 

 

Humankapitalindex är ett mätinstrument av humankapital för att ta reda på hur medarbetarna 

på NCC trivs på sin arbetsplats. HKI:s syfte är att den skall ge underlag för att utveckla 

personalens egna arbetsgrupper, mäta effekter av genomförda åtgärder samt ge signaler från 
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medarbetarna till NCCs ledning på ett direkt sätt. Detta mätinstrument gör det möjligt att 

sätta upp och uppfylla mål, som exempelvis NCC:s aktuella mål att minska 

produktionskostnaderna med 5 procent per år fram till 2012. ( NCC, Strategi och utveckling 

2008-2012) Det är ett mål som går att mäta i kronor och kan uppfyllas med bland andra 

HKI:s process som visas nedan. 

 

 

Figur 6: Humankapitalindex,  NCC:s modell 

 

Modellen visar de fem huvuddrivkrafterna, ledarstil, styrning, utveckling, inflytande och 

NCC-index som tillsammans utgör prestation. Man menar att prestationen i sin tur går att 

härleda till lönsamheten. Med ledarstil menas chefernas ledarförmågor som t.ex. att kunna ge 

konstruktiv kritik, inge förtroende och sätta sina medarbetare högt i kurs. Styrning innebär att 

uppsatta mål följs upp och att planeringen är genomtänkt. Företaget markerar också hur 

viktigt det är att alla får en chans till utveckling, och att cheferna uppmuntrar detta. 

Drivkraften inflytande innebär i vilken utsträckning personalen har möjlighet att påverka sin 

omgivning och uttrycka sina åsikter. Slutligen har vi NCC-index, som representerar 

kundnöjdhet, förändringar i organisationen, och informationsbruset både i intern och i extern 

media 

 

 

4.4.2  Kunskaps- och kompetensutveckling 

 

Kunskaps- och kompetensutveckling är viktiga faktorer för mätningen av HKI för att uppnå 

positiva resultat.  Mätningar för HKI görs löpande en gång per år genom enkäter och man ser 
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kopplingar mellan sitt arbete med utveckling av sitt humankapital, som är statistiskt 

signifikanta. Enkäterna består av många frågor, där frågan ”Är du stolt över att vara anställd 

på NCC?” har varit viktiga inför mätningarna. 

 

Att humankapitalet värderas högt, finns det god anledning till. Man har inom företaget svårt 

att konkurrera lönemässigt med mindre och medelstora företag och tvingas därför utveckla 

andra kvalitéer för att hålla kvar sina anställda. Det råder personalbrist och det är vanligt 

förekommande att personal slutar till förmån för andra arbetsgivare som erbjuder högre lön, 

men en hel del av dessa återvänder till NCC. Det är här andra värden än pengar spelar större 

roll. Friskvård och andra liknande förmåner är exempel på värden som företaget har satsat på 

för att både hålla kvar sina anställda och minska sjukskrivningen för att därmed få en ökad 

lönsamhet. 

 

Vilken identitet, utvecklingsmöjligheter och socialt umgänge arbetet ger den anställde, är en 

del av det osynliga kontraktet hävdar. Detta är en stor anledning till att man arbetar med s.k. 

”medarbetarsamtal”, som i korthet går ut på att ge varje anställd chans till löpande 

kompetensutveckling. Det handlar om att sammanföra individens önskemål om 

självutveckling med företagets övergripande mål, att skapa konsensus.  

 

Enligt Wootz är frågorna i enkäterna till för att mäta kvalitén på det osynliga kontraktet, vad 

de anställda får ut av organisationen, respektive ger.  En metod för att lyfta fram 

medarbetarsamtal är att rapportera utvecklingsbehoven till en personalorganisation förgrenad 

inom koncernen. De tar över och organiserar upp kurser för arbetarna, därför är varje individ 

lagerbokförd. I datorn rapporteras vilken grundutbildning, vidareutbildning individen har och 

även eventuella planer för framtida utvecklingsbehov, vilket är det som kallas för 

lagerbokföring. Det bör dock förtydligas att lagerbokföring inte har någon koppling till 

finansiellt bokföring. 

 

Eftersom NCC har verksamhet spridd i Europa, existerar kulturella skillnader. Tekniska 

förutsättningar är ett hinder för ett enhetligt system för hur HKI återkopplas till de anställda. 

Dock håller man hårt på att frågorna är enhetliga för aggregerad analys.  ”Det måste göras 

lokalt av människor som förstår ideologin.” Det är väldigt tydligt hur de här nationella 

kulturerna slår igenom i de här sammanhangen” menar Wootz. I de länder man har 
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verksamhet finns också en enkätansvarig som svarar för att enkäterna når ut och besvaras av 

medarbetarna samt att resultaten kommer koncernen tillhanda.  

 

NCC har satsat på något som kallas för ”teknikfronten” vilket går ut på att skapa ny kunskap 

och teknisk kompetens med sitt eget utbud av kurser, seminarium och studiebesök. För de 

unga finns det relativt god rörlighet när det gäller ”job rotation”, alltså att ”prova på- 

praktikplatser”. Dock förblir de flesta anställda kvar på samma arbetsplats. 

 

Medarbetarnas kapacitet att söka ny kunskap för att lösa framtidens problem som Wootz har 

förklarat tidigare, är en del av det som kallas för kompetens. Kompetens handlar om att sätta 

sig vid skrivbordet eller gå in på byggarbetsplatsen och göra sitt arbete, men också att ha 

förmågan att lära sig nytt för att klara arbetet även när förändringar uppstår. Det är dock 

ingen officiell definition för företaget, men det ger en ungefärlig bild av vad man menar med 

begreppet.  

 

NCC:s dotterbolag Hercules grundläggning försöker se till att utbilda sina medarbetare både 

erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt. Utvecklingsplanerna i företaget bygger på kurser 

och ett inlärningssystem för att se till att personalen är delaktig i fler moment som 

förekommer på arbetsplatsen, vilket ger en bredare kompetens, vilket blir en besparing för 

företaget då det inte behöver hyra in personal för ändamålet. Svensson menade att för en tid 

sedan fick Hercules hyra in ett stort antal svetsare eftersom de själva saknade den 

kompetensen. Personalen fick på så sätt teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte av varandra, 

parallellt satsade företaget på fler svetskurser, vilket i förlängningen ledde till minskade 

kostnader. Tjänstemännen har även de fått lära sig nya områden genom lämpliga kurser och 

av varandra men detta verkar inte ha fungerat lika bra. Det förefaller vara så att praktisk 

kunskap är lättare att överföra medarbetare emellan. 

 

 

4.4.3 Svagheter  

 

 NCCs sätt att värdera och mäta humankapital genom humankapitalindex modellen har 

fungerat bra och utvecklats i många år, det behöver dock inte betyda att modellen är felfri. 

Det har funnits brister i HKI redan under mitten av 90-talet som företaget har försökt 
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förbättra genom att vidta olika åtgärder för att göra mätningen bättre. Wootz anser att en 

svaghet i HKI ligger i de lokala chefernas engagemang, det vill säga om dessa platschefer 

inte lägger ner tillräckligt med tid på medarbetarsamtalen är det svårt att få bra mätningar. 

Det handlar om förändringsskuggan som har tidigare nämnts, som är den delen av platschefer 

som inte känner till om mätningarna och därmed inte informerar sina medarbetare. ”En god 

chef värderar sina medarbetare och ger dem feedback angående vad som är bra respektive 

mindre bra och det som eventuellt kan förbättras till kommande år” förklarar Wootz. 

Platscheferna skall kunna värdera medarbetarnas humankapital på medarbetarsamtalen, 

samtidigt skall samtalet leda fram till en idé om de anställdas framtida utveckling och 

utbildning. 

 

Medarbetarsamtalen har även införts i verksamheten utomlands och på grund av kulturella 

skillnader reagerar medarbetarna annorlunda på dessa samtal. I Tyskland införde man 

samtalen för några år sedan och de uppfattades som ”polisiära förhör” istället för ett samtal 

om trivsel, utbildning och utveckling.  

 

Timløner är vad yrkesarbetarna kallas i Danmark och där anser man att medarbetarsamtalen 

inte behövs för dem.  Därför är där tydlig skillnad mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen, 

eftersom samtalen utförs endast för tjänstemännen och man tycker att yrkesarbetarna endast 

skall arbeta.  Sverige och Norge är ganska lika när det gäller metoden i dessa 

medarbetarsamtal, de diskuterar den anställdas kompetens, trivsel och utveckling 

tillsammans. Här försöker chefen att skapa konsensus. Däremot i Finland gäller samma 

ideologi som Tysklands, där chefen istället säger ifrån. 

 

Svensson förklarade att svarsfrekvensen från enkäten kunde bli bättre än nuvarande 60-70%. 

Sören Pettersson, processansvarig för NCC menar dock på att en svarsfrekvens på 60-70% 

räcker gott för själva mätningarna men att effekten lokalt naturligtvis blir lidande på de 

ställen där chefer låter bli att förmedla information nedåt. Enkäterna baseras på en femgradig 

skala där treorna är mer av en neutral siffra medan en femma står för ”stämmer helt” medan 

en etta står för ”stämmer inte alls”. Det har förekommit att det svaras många treor på 

enkäterna och det kan innebära att arbetarna inte tar ställning. Det betyder för NCC att dessa 

treor faller bort i mätningen men när Svensson och Lager vid ett tillfälle gick ut och 

uppmanade arbetarna att ta ställning genom att inte välja treor fick de stora förändringar i 

HKI.  
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En annan svaghet hos HKI är den fördröjningstid som uppstår vid mätningen av 

humankapital. Figuren visar uppföljningen av HKI där enkäten kommer in i oktober för att 

besvara de under november månad. Resultatet kommer ut i januari året därpå och sedan 

kommer en ny enkät i oktober samma år. I figuren nedan visas HKI:s process, vilket visar när 

enkäterna läggs ut, sammanställs, analyseras och ger sedan ut ett resultat av dessa. 

 

 

Figur 7: HKI-processen 

 

Processen tar långt tid och är fördröjd med ett år och för att kunna se effekten av deras svar 

det vill säga att påverkan tar 2-3 år vilket ännu längre tid. När förändringen märks efter två 

till tre år skall arbetarnas intresse lyftas. Det händer dock inte ofta eftersom fördröjningen får 

medarbetarna att känna att det inte är någon mening med enkäten eftersom det inte blir en 

direkt effekt. Svensson menar även att dagsformen styr hur medarbetarna svarar på enkäterna 

istället för att utgår från det perspektivet att svara för hela året vilket påverkar HKI negativt. 

 

 

 

 

 

 



Att mäta människor – en fallstudie på ett nordiskt byggföretag 
Av Carolina Ampuero och Martin Sloberg 

30 

 

4.4.4 uppföljning och användning av resultat 

 

Enligt Pettersson är det uppföljningen som är svårast att styra och mäta eftersom vid så 

kallade ”uppföljningsmöten” där identifieras de svaga punkter för att vidta åtgärder för dessa. 

HKI är en stor process som kräver en stor administration och därför kan man vid 

uppföljningen endast bryta ner indexen genom att välja några frågor där svaren har varit 

mindre bra för att kunna arbeta med de under kommande år och på så sätt förbättra resultatet 

inför nästa HKI. 

 

Mätningarna indikerar var felet finns och därmed kan man identifiera problemområden. NCC 

har tittat mycket på frågorna där det har förkommit positiva svar som fyror men i samband 

med detta trendbrott i HKI:t har de valt att vända på detta och istället fokusera på de frågorna 

där det har förekommit negativa svar. Dessa frågor plockas ut, analyseras och förbättras dvs. 

formuleras om i syfte om att erhålla bättre svar vid nästa tillfälle. 

 

Hercules grundläggning har två pålfabriker, en i Västerås och en i Ucklum. Resultaten av 

HKI används av företaget för att jämföra fabrikerna mot varandra och se om de gör ett 

likfärdigt arbete. Om ena fabriken ger bättre resultat kan man jämföra fabrikerna emellan 

med den insamlade informationen från HKI för att se till att även den mindre effektiva 

fabriken hamnar på samma nivå. Resultatet av informationen är tillgänglig för varje enhet, 

enhetens chef har ansvaret att gå igenom materialet med medarbetarna.  
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5. Analys 

I kapitlet analyseras vårt empiriska material och sammankopplas till den teoretiska 

referensramen. Syftet med analysen är att finna samband och/eller skillnader och samtidigt 

besvara våra forskningsfrågor. Kapitlet inleds med en modell som vi har konstruerat utifrån 

våra forskningsfrågor och ligger som grund till analysen. Slutligen presenteras en 

resultatmodell inför våra slutsatser i nästa kapitel.  

 

 

Nedan visas en egen analysmodell som är underlag för vår analys. I modellen beskriver vi 

vilka kopplingar görs från vår empiri till teorierna i kapitel 3. De kopplingarna som görs 

analyseras i kapitlet. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Egen analysmodell 

 

 

5.1 Humankapital 

 

I vårt teorikapitel har vi presenterat humankapital och dess definition där författarnas 

beskrivning är i grund densamma som NCC:s definition i empirin. Humankapital är det som 

individen vid ett företag har att erbjuda. Det är den kunskapen, kompetensen, erfarenheten 
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och skickligheten för att lösa företagets och/eller kundernas problem. Våra intervjuer på NCC 

har visat att humankapital är kunskap och kompetens, vilket stämmer väl överens med den 

teoretiska definitionen av humankapital. Svensson menar att humankapitalet är företagets 

viktigaste tillgång på NCC därför är det viktigt att försöka behålla sin personal och undersöka 

hur bra personalen trivs på företaget. Författare som Stewart (1997) har samma syn på 

humankapitalets betydelse för ett företag och anser att avkastningen av att investera i 

humankapital är cirka tre gånger större än att investera i maskiner. Andra författare som 

Edvinsson och Malone (1998) förklarar humankapital som medarbetarnas förmåga att lösa 

problem, därför kan man finna ett stort samband med Wootz definition: ”Förmågan att lösa 

de problem man konfronteras med i nuet samt kapacitet att söka ny kunskap för att lösa 

framtidens problem”. 

 

Det är viktigt för NCC att deras humankapital har en bred kompetens, för det representerar 

vad företaget kan göra och vilken potential som existerar hos individen. Wootz syn på 

kompetens handlar om att kunna göra sitt arbete men också att ha förmågan att lära sig nytt 

för att klara sitt arbete även när förändringar uppstår. Det är med andra ord medarbetarnas 

potential att klara av sitt arbete på bästa sätt. Enligt Roos et al (1997) är kompetensens 

huvudkomponenter kunskap och skicklighet, vilket är likt Wootz syn på kompetens. Kunskap 

är den teoretiska delen inom kompetens medan skickligheten är mer av den praktiska delen 

(Ibid, 1997). 

 

 

 

5.2.1 Humankapital (HKI) 

 

Sedan tio år tillbaka har NCC varit intresserade av att mäta och värdera sitt humankapital i 

syfte att öka företagets lönsamhet. Man mäter och värderar hur bra sina anställda mår, hur de 

trivs och hur engagerade de är på arbetet med hjälp av ett mätningsinstrument som heter 

Humankapitalindex (HKI). Ett delsyfte med HKI är att utveckla sina arbetsgrupper och mäta 

effekterna av genomförda åtgärder. HKI modellen består av fem drivkrafter; ledarstil, 

styrning, utveckling, inflytande och NCC index (se avsnitt 4.4). Dessa drivkrafter utgör 

prestation som härleds till lönsamhet. Man kan se vissa likheter med det balanserade 

styrkortet, fast anpassad till humankapital.    
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Utvecklingsdelen i detta index har starka kopplingar till det fjärde perspektivet i det 

balanserade styrkortet, lärandeperspektivet. För att få de anställda att stanna krävs motivation, 

och för motivation behövs ofta mer än pengar, vilket har bekräftats av Wootz, som pekar på 

vikten av mjuka värden som uppskattning för utfört arbete, social sammanhållning på 

arbetsplatsen samt stimulans i form av möjligheter till utveckling. NCC har tagit fasta på 

lärandeperspektivet i och med mätningen av utveckling. Det är just det här 

lärandeperspektivet handlar om, att behålla sin kompetens. I strävan efter en fungerande och 

lönsam organisation i balans är detta väl värt att tänka på och ansträngningarna för skapandet 

av HKI bör vara välbefogade. I HKI kan man koppla drivkrafterna ledarstil, styrning och 

inflytande till det affärsmässiga perspektivet eftersom den behandlar processer som skapar 

värde för kundrelationerna och företagets finansiella mål. Ledarstil är drivkraften där chefen 

ger t.ex. konstruktiv kritik till sina medarbetare för att i sin tur skapa värde mellan kunden 

och företagets mål.  Drivkraften styrning kopplas på det sättet att processen följer upp mål 

och dess planering för att öka prestation och därför måste även kundrelationer skapas. 

Slutligen kopplas inflytande till det affärsmässiga perspektivet eftersom inflytande ger 

medarbetarna chans att påverka sin omgivning och uttrycka åsikter vilket innebär att de kan 

komma att påverka interna processer för att uppnå bättre kundrelationer och finansiella mål. 

HKI-index kopplas till det balanserade styrkortets kundperspektiv, då detta till stor del 

handlar om kundnöjdhet. Sammanslaget ger alla HKI:s drivkrafter det man kallar motivation 

och som står i relation till lönsamhet. Lönsamhetsdelen i HKI kopplas därför till det 

balanserade styrkortets enda perspektiv som är extern relaterat, det finansiella. HKI är 

grunden ett slags balanserat styrkort. 

 

NCC har redan till viss del fått kvitto på lyckade mätningar då statistiskt signifikanta 

samband mellan HKI och finansiella mått kan påvisas. Samtidigt bör detta tas med en nypa 

salt, eftersom kopplingarna fortfarande kan vara vaga. Att mäta humankapital är som vi 

nämnt tidigare svårt, pga. dess komplexa och flyktiga karaktär. Det är människor, inte 

maskiner. Detta till trots verkar man ha fått ett gott grepp om hur mätningarna skall gå till och 

värdet av resultaten. Det är inom företaget utrett vilka bakomliggande drivkrafter som ligger 

till grund för gott resultat, vilket är ett av Atkinson et al:s (1997) grundkrav för ett fungerande 

styrkort. Det andra kravet är att endast vad som är relevant för företaget skall mätas men att 

det naturligtvis också beror på vilken strategi företaget har. NCC vet, att många anställda 

byter arbetsplats i utbyte mot högre lön men sedan återkommer i ett senare skede i livet när 

pengar inte längre är lika viktigt. De har därför utformat en hel del frågor i sina HKI-
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undersökningar som mäter denna benägenhet som medarbetarna har att återvända. Frågor 

som t.ex. ”Är du stolt över att vara anställd på NCC?” osv. är högst relevanta i 

sammanhanget. Dessa frågor har man i stort hållit i samma utförande sedan starten men tagit 

bort/lagt till oväsentliga frågor, samt gjort en del omformuleringar för att undvika 

missförstånd. Ständig utveckling pågår och på det senaste har t.ex. mer fokus lagts på frågor 

kring diskriminering av olika slag. Frågor som ”Har du någon gång känt dig diskriminerad på 

din arbetsplats” är exempel på sådant som företaget valt att lägga till. 

 

HKI har en stark koppling till teorierna kring det osynliga kontraktet, då det från företagets 

sida handlar om att försäkra sig om att det inte uppstår förväntningsgap arbetsgivare och 

anställd emellan. Detta bekräftas även av Wootz som hävdar att HKI till stor del handlar om 

att mäta kvalitén på detta kontrakt. Om den anställde förväntar sig mer än vad han/hon får 

blir det svårt för vederbörande att hålla samma motivationsnivå och i motsatt riktning är det 

viktigt för företaget att veta vad man har att vänta av sina anställda. Det hela handlar om att 

behålla kunskapen inom företaget 

 

 

5.2.2 Viktiga faktorer vid mätning av humankapital 

 

Vid sidan av HKI finns det andra faktorer på NCC som spelar stor roll vid mätningen och 

värderingen av humankapital. Årligen utför företaget så kallade medarbetarsamtal, som går ut 

på att tala med sina anställda om deras framtid på NCC och därmed sammanföra 

medarbetarens önskemål om självutveckling med företagets mål. Under samtalen diskuteras 

bl a hur den anställde mår och om det finns några mål för utveckling, både kunskaps- och 

kompetensmässigt, där det finns möjlighet för kurser, seminarier och eventuella 

utbildningsresor. Dessa medarbetarsamtal stämmer väl överens med kunskap och kompetens 

som teorier, man kan därför hitta en koppling till medarbetarsamtalen som just handlar om 

kunskap och kompetens, eftersom de utförs i syfte om att ge den anställde chansen att 

utvecklas löpande.  Kunskapen är som vi tidigare har sagt, själva utbildningen, dvs. den 

teoretiska delen medan kompetens är mer av den praktiska delen, dvs. den enskilda 

skickligheten hos individen.  
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Tjänstemän på NCC tycks ha tacita kunskaper vilket enligt Brooking (1996) innebär att dessa 

individer har svårt att lära ut sina kunskaper eftersom de är subjektivt erfarenhetsbaserade.  

Man kan dock även finna spår av så kallad implicit kunskap, eftersom vissa individer i 

företaget arbetar ”smartare” dvs. att de känner till knep och genvägar. Det kan även där vara 

svårt att förklara varför de har agerat på det sättet. (Brooking, 1996) Dessa argument kan 

mycket väl stämma eftersom NCC har börjat utveckla sina egna anställdas kunskaper och 

kompetens just genom kurser, seminarier och främst genom att lära sig av andra anställda. 

Svensson menar att när efterfrågan av en viss kompetens uppstår har personalen möjligheten 

att lära sig av varandra för att möta de nya kraven. Förutom att denna metod används i syfte 

att utveckla medarbetarnas kunskap och kompetens, ligger det även i linje med att undvika 

höga rekryteringskostnader. Vid efterfrågan av en ny kompetens kan både implicita och 

explicita kunskaper förekomma. Om företaget anställer nya eller lär sig av varandra kan 

nybörjaren och andra medarbetare både dokumentera och skriva ned kunskapen i syfte om att 

lära andra, det kan vara i form av en lathund vilket är där den explicita kunskapen utmärker 

sig. Däremot om det är svårt för medarbetarna och nybörjarna som skall lära sig att identifiera 

kunskapen har de därför svårt att lära sig eftersom personen själv har svårigheter att lära ut. 

 

För att lyfta fram dessa medarbetarsamtal har NCC funnit en metod som kallas för 

lagerbokföring. Varje individ lagerbokförs vilket innebär att grundutbildning, 

vidareutbildning och eventuella planer för utvecklingsbehov skrivs in i en databas. 

Lagerbokföring är väldigt lik Knowledge Management sett som ett 

informationshanteringsverktyg. I avsnitt 3.2 kan vi se en modell som visar KM i en cykel 

bestående av sex steg. Lagerbokföringsmetoden kan passa väl in i dessa sex steg som först 

börjar med hur individens kunskap uppstår genom en extern källa, dvs. utbildning. Individens 

utbildning fångas i steg två för att ta reda på vilken kunskap som är viktigt vilket rapporteras i 

lagerbokföring. Därefter visas hur och i vilka sammanhang individen kommer att använda 

sina kunskaper i steg tre, med andra ord, hur individen kommer att arbeta och eventuellt vilka 

kunskaper används till respektive arbetsuppgift. Det betyder vilka arbetsuppgifter till 

individen med den specifika kunskapen/kompetens(utbildning) individen tillämpar på arbetet. 

I steg fyra lagras all information om samtliga föregående steg och uppdateras inför 

tillgänglighet eftersom viss information kan vara föråldrad. Det sjätte steget tillgängliggör all 

information, dvs. då rapporteringen är till för individen.  
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5.3.1 Humankapitalets flyktighet, påverkas mätningen? 

 

I vår empiri har vi nämnt vad humankapitalet är för NCC, dess definition och betydelse för 

företaget. Att värdera och mäta sitt humankapital är inte enkelt, dock skapade NCC en 

modell, HKI, som mäter och värderar i korthet med hjälp av enkäter och samtal mellan chef 

och anställd. Wootz sade att NCC:s humankapital är en mycket viktig faktor för att uppnå en 

god lönsamhet vilket är anledningen till varför de mäter denna tillgång. NCC är dock ett stort 

företag som inte har marknadsledande löner och som inte ger högre lön till anställda som har 

samma arbetsuppgifter då lönespridningen är låg. 

 

Humankapitalets flyktighet uppstår just vid lönefrågan. Mindre och konsultföretag erbjuder 

högre lön och andra förmåner vilket gör att många lämnar NCC. Det anses viktigt att ha en 

bra lön och Svensson menar att många som har lämnat NCC på grund av lönefrågan eftersom 

de har skaffat familj.  

 

Personalomsättningen ökar på grund av arbetstidernas utformning vilket påverkar 

mätningarna negativt. Yrkesarbetarna, dvs. 90 procent av personalstyrkan måste vara ute på 

bygget vilket gör det svårt att ordna flexibla arbetstider. Svensson säger att arbetstiderna 

fungerar bra för unga och äldre då deras barn har vuxit upp men problemet uppstår då den 

anställde ska bilda familj och skaffa barn vilket gör det extra svårt att hålla sina arbetstider. . 

Yrkesmedarbetarna kan sägas ha rörliga arbetsplatser vilket kan vara en stor nackdel när den 

individen skaffar familj. Arbetet består av större och mindre projekt som påverkar den 

anställde negativt eftersom projekten kan ligga i olika delar av landet.  

 

 

För NCC kostar det att rekrytera ny personal och sådana direkta kostnader som att anlita en 

rekryteringsfirma har också spelat stor roll inför mätningen av humankapital, med andra ord 

vill NCC behålla sin personal för att undvika dessa kostnader. Trots flyktigheten menar 

Wootz och Svensson att många kommer tillbaka till NCC på grund av att lönen med ålder blir 

mindre viktig och att ett bra arbetsklimat, arbetsuppgifterna och en bra chef/ledare värderas 

högre. HKI påverkas dock negativt pga. att personal lämnar NCC, vilket ökar risken för 

oriktiga resultat.  
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5.3.2 Problem vid mätningarna 

 

Att ta fram resultat genom HKI-mätningar tar i dess nuvarande utförande lång tid och det 

operativa syftet kan således ifrågasättas. Eftersom det tar ungefär ett år från det att de 

anställda fyllt i enkäterna och arbetsledaren kan återkomma till vederbörande med resultaten 

för återkoppling, tenderar motivationen brista.  Ibland fungerar inte HKI regionalt eftersom 

arbetsledaren väljer att bortse från att föra vidare informationen, vilket gör att det uppstår en 

bristande motivation hos chefen och en ovisshet hos medarbetarna.   

 

HKI är som operativt verktyg extremt trubbigt, vilket flera av våra respondenter hållit med 

om och nyttan kan ifrågasättas. Tiden som krävs för sammanställning av så många svar, i en 

så stor organisation är en mycket bidragande faktor. Instrumenten brister det även gällande 

vidtagandet av åtgärder eftersom NCC trots positiva resultat väljer att lägga fokus på vad 

personalen har känt sig minst missnöjda med i exempelvis enkäten eller medarbetarsamtalen. 

Svensson menar att HKI brister på grund av att det kan ta ett år för en problemåtgärd att 

utföras men att effekten av åtgärden visar sig först efter ca två/tre år. Medarbetarnas 

motivation att svara på enkäter och att ta ställning i sina samtal med cheferna brister därför att 

de inte ser en direkt effekt vilken kan vara anledningen till varför NCC just i år haft ett 

trendbrott i resultaten.  Detta i sig påverkar inte den strategiska nyttan, för i det stora hela 

spelar lokala bristningar ingen roll vid frågan om underlag till beslut i högre ledning, 

eftersom det enligt Pettersson räckte med en svarsfrekvens på ca 60/70 % för att 

informationen skall vara användbar. Men oavsett ur vilket perspektiv man väljer att se på 

saken finns det brister som gör det värt att ifrågasätta värdet på mätningarna. Som Svensson 

nämnde spelar det stor roll hur medarbetarna känner sig just den specifika dagen de svarar på 

enkäterna och det kanske inte alls återspeglar hur deras situation ser ut i allmänhet.  Det finns 

alltså tre större potentiella hinder för att rätt information skall nå ledningen. Först ska 

platschefen ha motivation att dela ut enkäterna, uppmuntra sina medarbetare att svara på dem, 

och sedan skicka tillbaka resultaten för aggregerad analys på koncernnivå. Vidare ska de som 

svarar, vara i sådan sinnesstämning just den dagen så att svaren blir representativa. Det tredje 

hindret är personalomsättningen. Personal hinner sluta innan varken mätresultat från HKI 

eller förändringar hinner ske, dessutom kan resultaten bli missvisande då den baseras på 

åsikter av människor som inte längre finns inom organisationen. 
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5.3.3 Vilka faktorer påverkar mätningen negativt? 

 

Nedan visas en resultatmodell över direkta och indirekta faktorer som påverkar mätningen 

negativt. Dessa faktorer är de som har diskuterats i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figur 9: Egen resultatmodell 
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6. Slutsatser 

 

6.1 Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie fördjupa förståelsen av hur organisationer 

internt mäter och analyserar sitt humankapital samt vilka potentiella konsekvenser detta kan 

ha för styrningen av organisationen. NCC har sedan tolv år tillbaka mätt sitt humankapital 

med en egen mätningsmodell; HKI. 

 

Humankapital är en av NCC:s viktigaste tillgångar, vilket bekräftats av samtliga 

respondenter. Företaget mäter sitt humankapital dvs. sin personal. Det som mäts är 

personalens trivsel i företaget, dvs. hur väl de trivs på sin arbetsplats för att i sin tur behålla 

dem och öka lönsamheten. 

 

Personalens trivsel mäts genom mätningsinstrument HKI som NCC har skapat, vilket grundas 

på  enkäter bestående av frågor angående motivation och utveckling som besvaras av de 

anställda. Enkäterna kommer ut en gång per år och har en viss fördröjningstid. För att 

förbättra dessa enkäter finns medarbetarsamtal som utförs årligen i syfte att tala om att 

sammanföra medarbetarens önskan om självutveckling och företagets övergripande mål. 

 

Mätningen av humankapital utförs för att få reda på hur personalen trivs på arbetsplatsen och 

med hjälp av mätresultaten öka personalens trivsel, engagemang, motivation och utveckling 

för att på så sätt behålla och hålla sin personal produktiv. Detta med tanke att sänka sina 

rekryteringskostnader med det övergripande syftet att öka lönsamheten genom mätning av 

humankapital. HKI brister på två större punkter; medarbetarnas flyktighet och problemen 

som uppstår vid mätningarna.  

 

• Medarbetarnas flyktighet är en stor svaghet eftersom mätningarna görs endast en gång 

per år. Svagheten här uppstår när en medarbetare som ska sluta hinner mätas, och när 

efterträdaren väl börjar hinner inte denna mätas eller uttrycka sina åsikter på grund av 

att HKI hann mäta en person som inte längre arbetar på företaget. Att medarbetaren 

säger upp sig beror på faktorer som lön, arbetstid och rörliga arbetsplatser. Svagheten 

som uppstår vid personalomsättning är att mätning av personal som inte längre finns 
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kvar inom organisationen kan ske, samtidigt som man riskerar att missa åsikter från 

nyligen anställda. 

 

 

• Bristande motivation och enkäter är två större problem som uppstår vid mätningarna. 

Den bristande motivationen som beror på chefernas engagemang och 2-3 åriga 

tidsåtgången som uppstår vid åtgärd av mätningsresultaten. Enkäterna som brister i 

medarbetarnas dagsform vid besvarandet av enkäterna eftersom de kan påverkas 

negativt.  

 

 

NCC:s mätningsresultat har varit positiva tills förra året. I dagsläget har NCC anställt ett 

konsultföretag som ska ta reda på varför resultaten har blivit negativa och vad det innebär. Vi 

anser att mätningarna görs för sällan vilket leder till att vidtagandet av åtgärder tar alltför lång 

tid. Medarbetarnas motivation skulle höjas om de snabbare kunde se effekten av åtgärden, 

vilket skulle leda till större vilja att engagera sig och prestera bättre. Dessutom skulle mer 

frekventa medarbetarsamtal och HKI-mätningar förmodligen leda till god lönsamhet 

långsiktigt då man oftare skulle få in resultat, som också skulle bli mer riktiga.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi begränsade oss i vår studie till hur NCC mäter och analyserar sitt humankapital internt. 

Det är idag inget nytt fenomen att företag alltmer intresserar sig för humankapitalsvärdering, 

det borde finnas många företag som har utvecklat ett eget system för detta ändamål. Det vore 

intressant att analysera fler företag för att på så sätt jämföra deras metoder för mätning av 

humankapital. Vi anser att detta förslag skulle lämpa sig väl för magisteruppsats. Det skulle 

leda till en ökad förståelse om hur företag ser på sitt humankapital.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur definierar du humankapital? 

- Vad har humankapital för betydelse för företaget? 

 

2. Varför mäter och värderar ni humankapital 

* Vilka syften har ni? 

- Ur operativt perspektiv? 

- Ur Strategiskt perspektiv? 

- Ur konkurrensmässigt perspektiv? 

 

3. Hur värderar ni ert humankapital? 

- Vilka nyckeltal ligger till grund för värderingen? 

- Vad gör ni för att utveckla medarbetarnas kunskap/kompetens? 

 

4. Hur går ni tillväga för att mäta ert humankapital, har ni en speciell metod för detta? 

- Hur ser den metoden ut i så fall? 

 

5. Ser du några svagheter i ert sätt att mäta och värdera humankapital? 

- Vilka komplikationer uppstår? 

- Finns det något som är extra svårt att mäta/värdera? 

 

6.  Hur sker uppföljningen av era resultat? 

 

7.  Jämför ni ert system med andra företag? 

- Samarbetar ni med andra företag i att utveckla era mätningar/värderingar av humankapital? 

 

8. Finns det några kopplingar mellan er iakttagelse av humankapital och finansiella 

mål/budgetprocessen? 

 

9. Vilka interna användningsområden har resultaten? 

- Hur tillgänglig är informationen för medarbetarna? 


