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Uppsatsens titel:  Personalen, ”företagets viktigaste resurs”.  
En undersökning av frivillig informationsgivning av personalen i 
NCCs årsredovisningar. 

 
Bakgrund och problem: Theodore W. Schultz utvecklade begreppet humankapital vid 1960-
talets början. Enligt Sveiby är Sverige ett land som har visat sig ha en bra redovisning av 
personalen, där företagen åskådliggör medarbetarna i ett eget avsnitt. Problemet med 
redovisningen är, enligt Arvidsson att humankapitalet beskrivas väldigt kortfattat i 
årsredovisningarna. Anledningen till detta är att företagen inte är villiga att avslöja alltför 
mycket om det egna företaget.    
 
Syftet: Syftet med denna studie är att granska vad som skrivs om humankapitalet i NCCs 
årsredovisningar mellan åren 1996-2008 med fokus på den frivilliga informationsgivningen. 
Det primära syftet är att undersöka hur stor andel utav årsredovisningarna som utgörs av 
humankapital samt att studera vilka nyckeltal som förekom. Syftet var vidare att granska hur 
pass konsekvent NCC redovisar personalen genom att redogöra om det, exempelvis 
förekommer samma nyckeltal över en längre tid eller olika varje år. 
 
Metod: Författarna har utgått utifrån NCCs årsredovisningar, där resultatet har sammanställts 
i olika kalkylblad. 
 
Slutsatser: NCC redovisar mellan 2-5 sidor av sitt humankapital i den frivilliga delen av 
årsredovisningen. Under åren gjorde företaget konsekventa satsningar till största del, men att 
vissa arbetsområden upphörde att synas i årsredovisningarna. De nyckeltal som förekom mest 
var utvecklingssamtal, utbildning, tillit och ansvar. 
 
 



 

Abstract 
 
Seminar date: 2010-01-22. 

Level:   Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits. 

Authors:  Pernilla Villberg, pvg05001@student.mdh.se  
Ardita Morina, ama05001@student.mdh.se 
 

Tutor:  Ulla Pettersson. 

Title: Employees, “the most important resource”.  
A study of voluntary of the employees in NCCs annuals reports. 

 
Background and Research Issue: Theodore W. Schultz developed the concept human 
capital in the beginning of 1960. According to Sveiby Sweden is a country that has a good 
accounting of the employees, where the companies visualize the employees in an own section 
in the annual reports. The problem with the account of the human capital, according to 
Arvidsson is that the employees are considered to be described briefly in the annual reports. 
The reason to this is that companies are not willing to release too much about its own 
company. 
 
Purpose: The purpose with this study is to review the human capital of the NCCs annual 
reports between 1996- 2008 with focus on the voluntary information. The primary study is to 
measure how much of the annual report that composed of human capital and to study what 
kind of keys that appears. The purpose is also to review how pass consistent NCC declares the 
employees by revenging it, for example if it appears same keys over a further period or if it is 
different every year.      
 
Method: The authors have preceded from NCCs annuals reports, where the results have 
combined in different spreadsheet. 
 
Conclusions: NCC presents between 2-5 pages of its human capital in the voluntary part of 
the annual report. During the years the company did consistent investments largely, but 
certain work areas ceased to be visible in the annual reports. The keys that appeared most are 
deliberation, education, trust and responsibilities.    
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1. Inledning 
 

kapitlet beskrivs bakgrunden till det valda ämnet och avslutas med en bild av 
uppsatsens disposition.  

 
1.1 Bakgrund 

Den amerikanska nationalekonomen Theodore W. Schultz (1902-98)1 utvecklade vid 1960-
talets början begreppet humankapital2. I årsredovisningarna redovisar företagen sitt 
humankapital som utgörs av medarbetarnas kunskap, kompetens, innovationsförmåga och 
attityd.3 
 
Den information som företagen lämnar ut i årsredovisningarna utgör ett viktigt 
kommunikationsmedel både för det egna företaget och när det gäller att kommunicera med 
sina intressenter, både internt och externt. Företagen använder årsredovisningar för att 
förmedla information om det egna företaget till sina intressenter som blir avgörande för hur 
företagen uppfattas och bedöms. En årsredovisning innehåller olika delar, genom den 
obligatoriska och den frivilliga informationen. Den obligatoriska informationsgivningen 
måste redovisas enligt den gällande lagstiftningen (årsredovisningslagen), och bör vara så 
lättförståelig som möjligt. När det gäller den frivilliga informationens omfattning får 
företagen själva välja hur mycket information de vill framföra i årsredovisningen. Här handlar 
det om vilken kommunikationsstrategi som företagen använder sig av och vilken 
ambitionsnivå de har. Hur informationen om personalen framställs i årsredovisningen kan se 
olika ut från företag till företag och ska vara en del av kommunikationsstrategin. I vilken 
omfattning och på vilket sätt personalen ska framställas i årsredovisningen kommer alltid att 
diskuteras i samhället, oberoende utav vilken kommunikationsstrategi företagen använder sig 
av. I årsredovisningar förekommer det ofta meningar om personalen som: ”de anställda är 
vår viktigaste resurs”.4 Detta begrepp hamnade i fokus under 1990-talet när det var 
lågkonjunktur och då många företag gjorde nedskärningar bland personalen.5 Det är inte för 
att uttrycket är felaktigt och inte för att den är så vanligt förekommande bland företagen som 
problemen ofta uppstår. Det är för att uttrycket skapar förväntningar om denna så kallade 
”viktiga resurs”. Dessa förväntningar är att intressenterna vill ta del av mer detaljerad 
information än det som skrivs ut.6 
 
Företagen i årsredovisningarna redovisar de attitydmätningar de har genomfört bland 
personalen. Vid dessa mätningar utgör värderingar en viktig komponent att mäta som även i 
årsredovisningarna brukar definieras som företagskultur. Genom att mäta dessa värderingar 
får företagen en bild av personalens attityder till arbetsplatsen.7 
 
Enligt Sveiby har Sverige visat sig ha en bra redovisning av personalen i årsredovisningarna. 
De svenska företagen har ofta ett särskilt avsnitt i årsredovisningarna som bara handlar om 
personalen. Detta avsnitt utgörs för det mesta av en upp till ett par sidor om nyckeltal och 
diagram rörande personalen. Sådana nyckeltal förekommer inte i så stor omfattning i andra 

                                                        
1 http://www.ne.se/theodore-w-schultz 
2 http://www.ne.se/lang/humankapital 
3 Ross & Fernström & Pike, 2006 sid 10. 
4 Gröjer & Catasús & Ehrenheim, 2004 sid 5f.  
5 Johanson, 2003 sid 226. 
6 Gröjer m fl., 2004 sid 5f.  
7 Sveiby, 1995 sid 199. 
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länder.8 Hälften av företagen i Sverige ger endast den obligatoriska informationsgivningen 
rörande personalen, medan den andra hälften ger ytterligare information och beskrivningar 
om olika åtgärder som till exempel utbildning och ålderstruktur. Inom årsredovisningens 
obligatoriska och frivilliga informationsgivning gör företagen uttalanden om hur viktiga de 
anställda är.9 Skandia var ett företag som exempelvis fick uppmärksamhet under året 1995 för 
deras redovisning av humankapitalet i årsredovisningen. Företaget tog fram ett antal nyckeltal 
som personalomsättning, andel chefer, andel kvinnliga chefer samt utbildningskostnader per 
anställd.10  
 
Arvidsson har under år 2005 undersökt hur företagen beskriver humankapitalet i sina 
årsredovisningar. Enligt henne rapporterade företagen alltför kortfattat om personalen, vilket 
skulle leda till att intressenterna inte fick en klar bild om personalen. Hon menade att den 
information som företagen använder för att kommunicera med intressenterna måste ge en 
rättvisande bild av företaget som möjligt.11 Det har också visat sig att det kan uppstå 
modetrender på redovisningsområdet, där något företag börjar experimentera med 
årsredovisningen som leder till att andra följer efter. Enligt Artsberg är företagen mer benägna 
att lämna ut mer frivillig information om det finns en diskussion i samhället och när en sådan 
diskussion upphör i samhället, upphör även informationsgivningen.12  
 
Redovisningen av humankapitalet har enligt Sveiby inte utvecklats så mycket. Anledningen 
till detta var att företagen ansåg att nyckeltalen avslöjade alltför mycket om det egna 
företaget. Enligt Sveiby väljer företagen i årsredovisningarna att endast uppdatera de positiva 
siffrorna och låter bli att redovisa för de mer ”intressanta” siffrorna, det vill säga siffror som 
kan ge företagen konkurrensfördelar. De negativa siffrorna hålls istället inom företaget. En 
annan orsak till att humankapitalet inte har utvecklats så mycket kunde, enligt Sveiby, vara att 
företagsledningen ansåg att det var meningslöst och svårt att förstå vad dessa siffror skulle 
vara bra att redovisa för. Det tredje och sista argumentet var att företagen saknade en teoretisk 
modell för redovisningen av humankapitalet. Detta kunde medföra att det blev både svårt och 
dyrt för företagen att ta fram relevanta nyckeltal.13

 

                                                        
8 Sveiby, 1995 sid 213. 
9 Artsberg, 2005 sid 376. 
10 Sveiby, 1995 sid 220. 
11 Arvidsson, 2005 sid 1. 
12 Artsberg, 2005 sid 426. 
13 Sveiby, 1995 sid 222. 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Författarna har valt att disponera uppsatsen på följande sätt:  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Uppsatsens disposition (egen figur).  

Kapitel 1-Inledning 
I kapitlet redogörs bakgrund. 

 

Kapitel 2-Referensram  
Kapitlet redogör för den litteratur och forskning ämnet berör. Inleds med humankapital, 
årsredovisningens syfte, den obligatoriska informationen, den frivilliga informationen, 

personalnyckeltal, tidigare forskning, problemformulering samt syftet med studien. 

Kapitel 3-Metod 
I kapitlet beskrivs hur studien har gått tillväga. Kapitlet inleds med val av ämne, 

tillvägagångssätt samt en utvärdering av studien. 

Kapitel 4-Empiri 
Detta kapitel ger en företagspresentation av NCC samt en sammanfattande granskning av 

årsredovisningarna. 

Kapitel 5-Analys 
Detta kapitel analyserar empirin mot referensramen. 

 

Kapitel 6-Slutsats 
I detta kapitel lyfter författarna fram en kort beskrivning av syftet med undersökningen samt drar 
slutsatser ifrån analysen. Kapitlet avslutas med att författarna ger förslag på framtida forskning. 
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2. Referensram 
 

edan redogör författarna för den litteratur och forskning ämnet berör. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av humankapital. Därefter redogörs årsredovisningens syfte, den 
obligatoriska informationen, den frivilliga informationen, personalnyckeltal, tidigare 

forskning, problemformulering och studiens syfte.  

    
2.1 Humankapital 

Det intellektuella kapitalet kan indelas i humankapital och strukturkapital. Humankapital är 
människornas förmåga att lösa problem som utgörs av den mänskliga kompetensen bland de 
anställda i ett företag.14 Hansson och Andersson definierar humankapital som; ”summan av 
all kompetens i verksamheten som bidrar till värdeskapande”.15 De menar att 
”humankapitalet dvs. medarbetarna och deras kompetens är grunden för ett företags 
verksamhet”.16 Strukturkapitalet är företagets infrastruktur, exempelvis databaser, hårdvara 
och andra strukturer som kompletterar humankapitalet. Enligt forskarna utgör 
strukturkapitalet allt som är kvar i företaget när medarbetarna har slutat för dagen.17 I ett 
samspel mellan human- och strukturkapitalet skapas intellektuell kapital.18 Men detta menas 
att inom ett företag arbetar människorna med databaser, då människorna använder databaser 
för att lagra information. På detta vis kompenserar människor och databaser varandra och 
bidrar till att företaget utvecklas.19 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2: Det intellektuella kapitalet och dess delar. (Edvinsson, et al. 1997. Olsson, 2001 sid 42 och Löfgren, 1996 sid15) 
 

När företagen mäter det intellektuella kapitalet utgår företagen ifrån aktiernas börsvärde i det 
egna företaget och ställer detta emot företagets egna redovisade kapital. Skillnaden mellan 
dessa är värdet på det intellektuella kapitalet i företaget.20 Allt som skapas av människorna i 
ett företag, men som ännu inte kan redovisas i ekonomiska termer utgörs av det intellektuella 
kapitalet.21 Med detta menas att det intellektuella kapitalet utgör ett företags osynliga värde, 

                                                        
14 Stewart, 1997 sid 11 och Hansson & Andersson, 1999 sid 126 och Olsson, 2001 sid 41. 
15 Hansson & Andersson, 1999 sid 129. 
16 Hansson & Andersson, 1999 sid 7. 
17 Stewart, 1997 sid 11 och Hansson & Andersson, 1999 sid 126 och Olsson, 2001 sid 41. 
18 Stewart, 1997 sid 112. 
19 Stewart, 1997 sid 11 och Hansson & Andersson, 1999 sid 126. 
20 Johansson, 2003 sid 111 och 186. 
21 Hansson & Andersson, 1999 sid 195 
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eftersom de inte tas upp i balansräkningen. Enligt Stewart ger medarbetarnas sammanlagda 
kunskap företaget konkurrensfördelar. 22 
 
Det mänskliga beteendet och dess förutsättningar blir viktiga för att företagen ska kunna 
värdera sitt intellektuella kapital. Enligt Hansson och Andersson är människor och 
humankapital inte samma sak, då en människa inte kan mätas som ett objekt. I och med detta 
anser forskarna att humankapitalet inte kan synliggöras i balansräkningen. Det som kan 
definieras som humankapital är medarbetarnas förmåga att lösa uppgifter som sedan kan 
omvandlas till ekonomiska termer. Om företagen inte skulle kunna omvandla medarbetarnas 
förmåga att lösa uppgifter till ekonomiska termer skulle detta leda till att kunskapsflödet 
mellan humankapital och strukturkapital förstörs. Detta kunskapsflöde är strukturkapitalet 
beroende av, som till skillnad från strukturkapitalet kan humankapitalet inte ägas av 
företaget.23 
 
Humankapitalutvecklingen redovisas som en kostnad eftersom redovisningsprinciperna inte 
går med på att betrakta humankapitalutvecklingen som en investering. Kompetensens värde 
som medarbetarna besitter kan inte växlas till pengar så att den blir synlig i balansräkningen. 
Personalen kan endast värderas om de skulle omvandlas till mätbara värden.24 Humanresurser 
anses vara den viktigaste komponenten av företagens konkurrenskraftiga fördelar i den 
globala marknaden.25 
 
Till skillnad från medarbetarna äger företagen de icke- finansiella tillgångarna, då 
medarbetarna kommer och går medan strukturkapitalet finns kvar i företaget. Enligt Artsberg 
ska en tillgång ge ett företag ekonomiska fördelar i framtiden.26 Hur företagen strukturerar 
strukturkapitalet blir viktigt, då det blir viktigt att behålla kunskapen kvar i företaget när 
medarbetarna har gått hem. Om inte medarbetarna för över sin kompetens in i företagets 
strukturkapital kan dessa värden inte synliggöras. Hansson och Andersson anser att ju mer 
humankapital som överförs till strukturkapitalet desto mer synlig substans finns i företaget.27 
 
Enligt Roos, Fernström och Pike utgör humankapital de anställdas kompetens, attityder och 
anpassningsförmåga. Dessa forskare anser att medarbetarna påverkar sin egen 
arbetspresstation (hur de tänker, tycker och gör), som gör att de då kan kontrolleras av 
företaget. Företagen får själva bestämma vilka humanresurser de vill ha för att på så vis kunna 
skapa värde i företaget. Vilka humanresurser ett företag väljer beror på vad det är för typ av 
företag.28 
 
Huvudsakliga kategorier Möjliga områden 
Kompetens Kunskap och förmåga 
Attityd Motivation och beteende 
Intelligens/Kvicktänkthet   Innovation, imitation och anpassningsförmåga 

 Figur 3: De mänskliga resursernas huvudkomponenter. (Egen figur av Roos & Fernström & Pike, 2006 sid 35) 

                                                        
22 Stewart, 1997 sid 13. 
23 Hansson & Andersson, 1999 sid 14f. 
24 Hansson & Andersson, 1999 sid 128f. 
25 Subbarao & Zéghal, 1997 sid 53. 
26 Artsberg, 2005 sid 182. 
27 Hansson & Andersson, 1999 sid 133f. 
28 Roos & Fernström & Pike, 2006 sid 35. 
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2.2 Årsredovisningens syfte 

Syftet med redovisningen är att förse olika beslutsfattare med information om företagets 
ekonomiska och finansiella förhållanden. I redovisningen skiljs det mellan den externa och 
den interna redovisningen. Den externa redovisningen är en offentlig handling som riktar sig 
till företagets intressenter. Eftersom årsredovisningen är en offentlig handling kan vem som 
helst ta del av den. Ett företags intressenter är dess ägare, anställda, kunder, leverantörer, 
långivare, stat, kommun och allmänheten.29 Den externa redovisningen riktar sig även till 
arbetsmarknaden. För att locka till sig medarbetare med rätt kompetens, använder företagen i 
sina årsredovisningar benämningar som den attraktiva arbetsgivaren för att visa utåt att 
företagen erbjuder sina medarbetare kompetensutveckling.30 
 
Externredovisning finns tillgänglig i en årsredovisning som kommer ut årligen och som ska ge 
företagets intressenter en ”rättvisande bild” över företagets utveckling, dess ekonomiska 
ställning och resultat.31 
 
En årsredovisning ska innehålla en balans- och resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse 
och i vissa fall en finansieringsanalys. I balansräkningen redogörs tillgångar, eget kapital och 
skulder. I resultaträkningen redogörs istället företagets intäkter och kostnader. 
Förvaltningsberättelsen ska lämna kompletterade upplysningar om företagets förhållanden. 
Noterna är en djupare beskrivning av balans- och resultaträkningen.32  
 

2.3 Den obligatoriska informationen  
Enligt Bokföringsnämndens (BFN) och årsredovisningslagens (ÅRL) allmänna råd måste 
företag lämna ett antal obligatoriska upplysningar om personalen.33 I en årsredovisning ska 
företagen lämna bland annat34 följande information om personalen:35 
 

• enligt 5 kap 18§ ska företag lämna uppgifter om medelantalet anställda fördelade 
mellan män och kvinnor under räkenskapsåret. Företag måste även lämna samma 
uppgift om företaget finns i flera länder.  

• enligt 5 kap 18a§ ska företagen genom en lagändring som trädde i kraft år 2002 lämna 
information om de anställdas sjukfrånvaro under räkenskapsåret.  

 
2.4 Den frivilliga informationen 

Informationen i årsredovisningen utanför balans- och resultaträkningen fortsätter att öka. 
Detta beror på den allmänna utvecklingen mot informationssamhället. Eftersom många frågor 
inte går att lösa värderingsmässigt har företagen istället valt att informera om det utanför 
balans- och resultaträkningen, vare sig det utgör viktig information för intressenterna eller 
inte. Tilläggsupplysningarna kan utformas på olika sätt och för posterna i balans- och 
resultaträkningen används fotnoter.36 
 

                                                        
29 Thomasson, 2007/2008 sid 5f. 
30 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 62.  
31 Johansson, 2003 sid 184. 
32 Andersson & Söderqvist, 1996 sid 69, 72 och 136. 
33 Gröjer & Catasús & Ehreheim, 2004 sid 13. 
34 Läsarna bör dock vara uppmärksamma på att författarna endast här nämner de lagar som berör undersökningen (se i 
empirikapitlet).  
35 Fars SRS Förlag, 2009 sid 415f. 
36 Artsberg, 2005 sid 357f. 
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Johansson ansåg att om intressenter skulle lägga ned mer arbete på att analysera den frivilliga 
informationen skulle de kunna få en bättre bild av företagets utveckling, än vad den 
obligatoriska redovisningsinformationen skulle ge. Den obligatoriska årsredovisningen ger 
ingen eller mycket lite information för att kunna bedöma ett företags dolda resurser. Det är 
därför viktigt att företagen förmedlar en bra bild av företaget för sina intressenter.37 Vid 
årsredovisningar måste företagen använda sig utav olika rapporteringsstrategier. Utifrån dessa 
rapporteringsstrategier bestämmer företagen vilken ambitionsnivå de ska ha i företaget. Det 
finns tre olika ambitionsnivåer som företagen kan välja emellan, dessa är synliggörande, 
sambandsbeskrivande och mobiliserande.38 
 
Den vanligaste ambitionsnivån som företagen använder vid sammanställningen av 
årsredovisningen är att synliggöra personalen. När företagen synliggör personalen försöker de 
förmedla till sina intressenter att företaget bryr sig om medarbetarna. Med detta menas att 
företagen vill visa att personalfrågor är företagsfrågor. Den vanligaste meningen för att 
förmedla detta är när företagen skriver: ”personalen är vår viktigaste resurs”, dock 
uppmärksammar inte intressenterna uttrycket eftersom det är ett sådant vanligt förekommande 
uttryck i årsredovisningarna.  I denna ambitionsnivå synliggör företagen informationen som 
till exempel antalet anställda och andelen kvinnor och män av totalt antal anställda, som ofta 
presenteras i tabeller eller grafer.39 Vid sambandsbeskrivande ambitionsnivå försöker 
företagen förmedla att personalresurser, personalaktiviteter och prestationer har ett samband 
emellan varandra. När företagen framför dessa samband i årsredovisningen får intressenterna 
en tydligare bild av vad företaget tror på.40 Mobilisera handlar om att företagsledningen 
frivilligt väljer att rapportera om företagets personalsituation. Företagsledningen måste ge ett 
tydligt budskap om personalsituationen, dock redovisar företagen sällan negativa resultat.41  
 
Företagen brukar till exempel redogöra i årsredovisningarna om personalutbildning som 
innebär att personalen utbildas för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter inom 
företaget. Genom att utbilda personalen kommer effektiviteten att stärkas i företaget. 
Utbildningsbegreppet har olika beteckningar, som personalutveckling, kompetensutveckling, 
lärande.42 Enligt Kindahl beskriver företagen att de vill ha en hög kompetens bland sina 
medarbetare. För att medarbetarnas kompetens ska kunna utvecklas genomgår medarbetarna 
olika kurser. Enligt honom kan företagen inte vara säkra på att medarbetarna har utvecklat sin 
kompetens på grund av kursen. Därför måste företagen ställa upp en kalkyl för att på så vis 
kunna följa upp medarbetarnas resultat. Endast då, anser Kindahl att företagen kan veta vilken 
typ av kompetensutveckling som kommer att löna det egna företaget.43  
 
Ett annat område är rekrytering och personalomsättning som innebär att företag rekryterar 
personer som ska tillföra fördelar till företaget på lång sikt. Rekrytering hänger ofta men inte 
alltid ihop med personalomsättningen. Det beror på att när någon i ett företag slutar måste 
denna person kunna ersättas.44 Företagen beskriver till exempel att personalomsättningen är 
låg (eller hög), men redogör inte vad det innebär eller vilka nackdelar det medför. Om många 
kompetenta medarbetare lämnar företaget så är en hög personalomsättning negativt för 

                                                        
37 Johansson, 2003 sid 208f. 
38 Gröjer & Catasús & Ehreheim, 2004 sid 35. 
39 Gröjer & Catasús & Ehreheim, 2004 sid 35. 
40 Gröjer & Catasús & Ehreheim, 2004 sid 38. 
41 Gröjer & Catasús & Ehreheim, 2004 sid 40. 
42 Johanson & Johrén, 2001 sid 19. 
43 Kindahl, 2001 sid 25. 
44 Johanson & Johrén, 2001 sid 19. 
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företaget. Men om företagen ersätter de ”lediga platserna” med personer med en högre 
kompetens kan den höga personalomsättningen vara positivt för företagen.45  
 
Medarbetarundersökningar brukar användas i många företag, det är där medarbetarna mäts 
i form av ett Humankapitalindex och som ofta presenteras i en årsredovisning. 
Humankapitalindexen är ofta uppbyggd genom att företagen sammanställer medarbetarnas 
inställning och uppfattning angående till exempel engagemang i beslutsfattande, 
arbetstillfredsställelse, stöd av kollegor och styrelsen samt kompetens i samband till arbetet. 
Mätningar kan endast behandlas som ett instrument för att inleda dialoger mellan människor i 
företaget. Mätningar som så har ingen betydelse, det är mer dialogen som är skapat omkring 
de anställda som är viktigt.46 Företagen mäter humankapitalet inom de områden som de tror är 
viktiga för att vidta åtgärder.47 I Medarbetarsamtalet sammanförs förväntningar och åtgärder 
mellan cheferna och medarbetarna till ett gemensamt kontrakt.48 
 

2.5 Personalnyckeltal 
Ett sammanfattande numeriskt värde som har till syfte att beskriva olika förhållanden som 
antingen kan vara sanna eller osanna, verkliga eller overkliga kallas för nyckeltal.49 För att det 
ska kunna räknas som ett nyckeltal måste två kriterium vara uppfyllda, dels måste det vara ett 
”tal” och för det andra ”beskriva något som man är intresserad av”. Är dessa två kriterier inte 
uppfyllda utgör det inte något nyckeltal. Nyckeltal redogörs antingen monetärt (i pengar), i 
styck, dagar, antal eller i procent. Om ett nyckeltal kan jämföras med någonting annat för att 
kunna se hur trenden ser ut i den egna organisationen eller mot konkurrenterna utgör det ett 
bra nyckeltal.50  
 
Personalnyckeltal kan delas upp i tre kategorier vilka är Struktur, Försörjning och Reaktion. 
De allra flesta företag använder sig av dessa nyckeltal (se figur 4) för att beskriva 
personalen.51  
 
Struktur (ÄR) Försörjning (GÖR) Reaktion (Blir) 
Ålder Utbildning Avgångar 
Kön Utvecklingssamtal Korttidssjukfrånvaro 
Grundkompetens Friskvård Långtidssjukfrånvaro 
Etnisk bakgrund Intern rekrytering Nöjda medarbetare 
Antal anställda Extern rekrytering Arbetsskador 
Anställningstid Rehabilitering  

Figur 4: Personalnyckeltal fördelat i tre kategorier. (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008 sid 41) 

 
Struktur utgör hur personalen ”är” och sådana nyckeltal är svåra att ändra på kort sikt. 
Nyckeltal i Försörjning har mer att göra om vad förtaget ”gör” för att utveckla, motivera och 
lyfta personalen vilket kan förändras på kort sikt. Den sista kategorin Reaktion handlar om 
hur personalen ”blir”, som till exempel om företaget minskar eller ökar personalomsättningen 
i företaget. Under dessa områden kan företagen inte göra så mycket, dock kan företagen vidta 
olik åtgärder för att påverka utfallet.52  
 

                                                        
45 Kindahl, 2001 sid 25. 
46 Mårtensson, sid 1f. 
47 Johanson & Mårtensson & Skoog, 2001 sid 423f. 
48 Johanson & Mårtensson & Skoog, 2001 sid 428. 
49 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 16. 
50 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 32f och 128. 
51 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 40f. 
52 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 40f. 
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Svenska Kommunförbundet delade upp nyckeltalen i två kategorier (se figur 5).53 
   
Negativa nyckeltal  Positiva nyckeltal 
Sjukfrånvaro Personalrörlighet 
Personalomsättning Arbetsförmåga 
Arbetsskador Förnyelseförmåga 
Avveckling Tillit 
Rehabilitering Ansvar 
 Engagemang 
 Etik/moral 
 Beslutskapacitet 
 Förändringskompetens 

Figur 5. Positiva och negativa nyckeltal. (Svenska Kommunförbundet sid. 17) 
 
Det har visat sig att vissa nyckeltal under en viss period kan ha större intresse medan i andra 
perioder vara helt ointressanta. Ett företag använder sig inte bara av nyckeltal för att tillvarata 
deras egna intressen utan även intressenternas intressen.54 Problemet vid framtagning av 
nyckeltal är att avgöra om de är intressanta eller inte, då nyckeltalet måste beskriva något 
viktigt som olika intressenter vill ta del av. Vid framtagning av nyckeltal bör 
företagsledningen ställa sig ett antal nyckelfrågor, som exempelvis:55 

• För vem är talet intressant? 
• När är talet intressant? 
• Var i organisationen är talet intressant? 

 
De som arbetar med nyckeltal måste förstå att nyckeltalen skiljer sig från företagets 
verklighet, då nyckeltalen inte kan fånga upp alla relationer och den verklighet som företaget 
utgörs av.56 Det är bra att arbeta med nyckeltal, då dessa utgör ett hjälpmedel för företagen. 
Företagen måste dock tänka på några principiella problem:57 

• Att det är en förenkling av verkligheten, och denna verklighet behöver inte existera. 
För att lösa detta problem ska företagen till exempel arbeta med flera nyckeltal, som 
har olika synvinklar av verkligheten. 

• Att informationen ur individens synvinkel kan bli omfattande, det vill säga att 
individen får tillgång till en massa information som inte bidrar till att beslut kan 
fattas. Detta problem kan lösas genom till exempel att förenkla informationen eller 
så kan informationen läggas samman. 

• Att individen har svårt att göra en bedömning av nyckeltal när till exempel 
beräkningar av nyckeltalet har förändrats. För att förebygga detta bör företagen 
beräkna båda nyckeltalen (det gamla och nya beräkningssättet).  
 

Ett annat problem vid sammanställning av nyckeltal är att avgöra om statistisk data utgör ett 
nyckeltal eller inte. Det är viktigt att avgöra om nyckeltalet är intressant eller inte. Statistisk 
data som exempelvis antal kvinnor, kan visa sig vara intressanta nyckeltal för vissa 
organisationer men saknar intresse för andra.58  
 

                                                        
53 Svenska kommunförbundet, 1997 sid 16. 
54 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 32f. 
55 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 32.  
56 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 16. 
57 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 28f. 
58 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 33. 
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För att de utvalda nyckeltalen ska fungera bra krävs det att företagen konstruerar nyckeltalen 
på rätt sätt så att företagen kan mäta sig med andra företag eller med det egna företagets 
tidigare år. Bra nyckeltal måste också vara begripliga och lätta att förstå.59 Företagen måste 
även tänka på att nyckeltalen ska vara relevanta. Det får inte finnas för många nyckeltal och 
de ska vara lätt att tolka om nyckeltalet har blivit bättre eller sämre. Företagen ska även 
utveckla nyckeltalen så att det är svårt att manipulera och att nyckeltalen ger en 
mätprecision.60  
  

2.6 Tidigare forskning 
Subbarao och Zéghal har studerat årsredovisningar i sex länder; USA, Canada, Tyskland, 
Storbritannien, Japan och Syd Korea. Syftet med undersökningen var att göra en internationell 
jämförelse för att se hur mycket information om humankapitalet företagen ger via sina 
årsredovisningar. I deras analys kom de fram till att företagen i de olika länderna avvek ifrån 
varandra. I dem europiska länderna lämnades det ut mer information om humanresurser än i 
Asien och i de nordamerikanska länderna. Forskarna kom fram till att skillnaderna mellan de 
olika länderna berodde på sociala-, kulturella- och miljöfaktorer. Företagen lämnade inte bara 
information om humankapitalet i årsredovisningen för att fullgöra de reglerade kraven utan 
också för att tillfredställa förväntningar hos sina intressenter. Investerarna är intresserade av 
humankapitalet för att de vill veta hur arbetskraften ser ut, om personalen har den kunskap 
och den motivation som behövs samt om den används effektivt. Personalen som även är en 
intressentgrupp, är intresserade att veta om företagets tillväxt kommer att bidra till 
anställningssäkerhet och bättre löner.61 
 
Olsson har forskat om hur mycket information som förekommer om humankapitalet i 
årsredovisningarna, under åren 1990, 1994 och 1998. Hon undersökte de 18 allra största 
svenska företagen som var noterade på börsens A-lista. Det som hon kom fram till i studien 
var att företagen lämnade en mycket liten andel information om humankapitalet i företagens 
årsredovisningar. Enligt Olsson låg ingen av de undersökta företagen över 7 % av den totala 
årsredovisnings informationsgivning. Under denna period hade det i företagen skett väldigt 
små förändringar i företagens redovisning. Olsson konstaterade att det är viktigt för företagen 
att i fortsättningen ha en mer öppen humankapital eller humanresursredovisning i företagen, 
men att hon inte tror att det kommer att bli så i samhället framöver.62  
 
Lind och Åström intervjuade byggföretag om varför de redovisade sitt humankapital samt 
vilka effekter redovisningen hade på företagen. De byggföretag som undersöktes var Peab, 
NCC och Skanska. Ur undersökningen kom de fram till att företagen redovisade sitt 
humankapital för att upplysa företagets olika intressenter om sina tillgångar. Detta gjordes 
utav företagen för att intressenterna skulle kunna bedöma företagets utveckling. Företagen 
redovisade även sitt humankapital på grund av att de kände en press av omgivningen samt 
även att revisorn kom med förslag på redovisningen. Enligt undersökningen kom forskarna 
också fram till att företagen redovisade humankapitalet på grund av deras konkurrenter och 
andra branscher redovisade sitt humankapital. Företagen valde även att redovisa 
humankapitalet för att kunna attrahera medarbetare samt även för att visa vilka värderingar 
företagen hade. Företagen kände en positiv utveckling av att redovisa humankapitalet. Ur 

                                                        
59 Kindahl, 2001 sid 25f 
60 Catasús & Gröjer & Högberg & Johrén, 2008 sid 122ff. 
61 Subbarao & Zéghal, 1997 sid 53f. 
62 Olsson, 2001 sid 39. 
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undersökningen framgick det dock att företagen inte kunde se något negativt om 
humankapitalet inte redovisades.63    
 
Enligt Abeysekera hade företagens frivilliga informationsgivning om humankapitalet i 
årsredovisningarna varit mycket begränsat. I hennes studie hade hon undersökt de 
grundläggande motiven för det. Hon ansåg att den frivilliga informationen om humankapitalet 
var okontrollerad, vilket tillät företagen att välja vad, när och var informationen skulle ligga. I 
studien hade 30 företags årsredovisningar för år 2001 och 2002 undersökts i Sri Lanka. Det 
som företagen frivilligt valde att avslöja om humankapitalet var personalrelationen. Därefter 
kom personalrelaterade mätningar, utbildning och utveckling, personalens välfärd, 
färdigheter, rättvis fördelning exempelvis mellan könen i företaget och sist kom säkerhet på 
arbetsplatsen. Denna studie visade tydligt att företagen hade olika motivationer för vad de 
frivilligt valde att avslöja om humankapitalet i årsredovisningarna.64 
 
Jonsson och Eklund har gjort en studie där de hade granskat hur humankapitalet redovisades i 
fyra konsultföretag, Ångpanneföreningen, Semcon, Sigma samt Swecos årsredovisningar 
mellan åren 1998-2002. Forskarna undersökte vilka nyckeltal dessa företag använde sig av i 
den totala årsredovisningen samt humankapitalets utsträckning i den frivilliga 
informationsgivningen. Företagen redovisade nyckeltal som kön, ålder, utbildningsnivå samt 
anställningstid. I deras undersökning tog humankapitalet upp mellan 4-11% utav den frivilliga 
informationsgivningen, vilket motsvarade mellan 2-5 sidor. Enligt studien drog Semcon, 
Sigma samt Swecos ned på antalet nyckeltal om personalen i samband med att konjunkturen 
försämrades.65 
 
Jonsson och Lindstedt har gjort en studie på fem företag, där de bland annat hade intervjuat 
företagen om hur de arbetade med humankapitalet.  Forskarna undersökte om företagen var 
villiga att följa upp deras arbete om humankapitalet i årsredovisningarna, genom att använda 
sig av modeller i arbetet av humankapital samt huruvida arbetet bidrog till något 
värdeskapande för företagen. Företagen som undersöktes valde att arbeta vidare på de 
satsningar som gjorts, eftersom företagen ansåg att det genererade ett värde för dem. De 
viktigaste områdena att följa upp var kompetensutveckling samt utbildning, genom att ha 
utvecklingssamtal. Enligt studien var kompetensutvecklingen ett avgörande arbetsområde. 
Det var även viktigt för företagen att arbeta med humankapitalet eftersom det uppskattades 
bland medarbetarna.66  
 

2.7 Problemformulering  
Utifrån ovanstående resonemang tillåter den frivilliga informationsgivningen företagen att 
välja vad, när samt hur mycket information företagen vill redovisa om humankapitalet. I och 
med att den frivilliga informationsgivningen kan utformas och se ut på olika sätt, ansåg 
författarna att det skulle vara intressant att göra en fallstudie av företaget Nordic Construction 
Companys (NCC) årsredovisningar mellan åren 1996-2008 (se vidare metodkapitlet ”val av 
ämne”). Författarna ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur mycket personalen 
utgjordes av NCCs årsredovisningar, vilka nyckeltal som redovisades samt hur pass 
konsekvent företaget är i deras arbete med humankapitalet.  
 

                                                        
63 Lind & Åström, 2007 sid 20f 
64 Abeysekera, 2008 sid 16f. 
65 Jonsson & Eklund, 2003 sid 2 och sid 47f. 
66 Jonsson & Lindstedt, 2006 sid 4 och sid 47f. 
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Utifrån ovanstående resonemang har författarna formulerat följande frågeställningar: 
- hur stor del utav NCCs årsredovisningar utgörs av information om humankapital? 
- vilka nyckeltal förekommer i NCCs årsredovisningar? 
- är NCCs redovisning av personalen konsekvent mellan åren 1996-2008? Eller ser 

redovisningen olika ut mellan åren? 
 

2.8 Syfte 
Syftet med denna studie är att granska vad som skrivs om humankapitalet i NCCs 
årsredovisningar mellan åren 1996-2008 med fokus på den frivilliga informationsgivningen. 
Det primära syftet är att undersöka hur stor andel utav årsredovisningarna som utgörs av 
humankapital samt att studera vilka nyckeltal som förekom.  
 
Syftet var vidare att granska hur pass konsekvent NCC redovisar personalen genom att 
redogöra om det exempelvis förekommer samma nyckeltal över en längre tid eller olika varje 
år.
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3. Metod 
 

nder detta kapitel presenteras för läsarna hur författarna praktiskt har gått tillväga med 
studien. Kapitlet inleds med val av ämne, tillvägagångssätt samt avslutas med en 
utvärdering av studien.  

 
3.1 Val av ämne 
Författarna har valt att göra en studie och granska NCCs årsredovisningar med fokus på 
humankapitalet. Anledningen till att NCC valdes ut var för att Susanne Arvidsson nämnde i 
sin artikel att NCC var ett företag som hade kommit långt med humankapitalredovisningen i 
årsredovisningarna. Hon kommenterade inte hur denna redovisning såg ut. Därför väcktes ett 
intresse för författarna att undersöka hur stor del utav NCCs årsredovisningar som utgjordes 
av humankapital samt även vad det förekom för nyckeltal om personalen. Författarna tyckte 
också att det skulle vara intressant att undersöka hur pass konsekvent NCC redovisade 
humankapitalet i årsredovisningarna.  
 

3.2  Tillvägagångssätt 
3.2.1 Primär- och sekundärdata 
Under en studie kan forskare använda sig av primär- och sekundärdata. Primärdata är den 
information som insamlats genom det som kallas för förstahandsrapportering, som är enkät 
och intervjuundersökningar. Sekundärdata utgörs av statistisk, litteratur och tryckta källor 
vilket är information som redan existerar.67  
 
I denna undersökning har författarna använt sig av både sekundär- och primärdata. Den 
sekundära delen utgörs av litteratur, artiklar och den primära utgår från NCCs 
årsredovisningar. Anledningen till att årsredovisningar betraktas som primär 
informationsgivning beror på att årsredovisningar klassificeras som dokument, där Artsberg 
menar att årsredovisningar kan jämföras med intervju och enkätundersökningar68.  
 

3.2.2 Arbetsgång 
Författarna har valt att studera NCCs årsredovisningar mellan åren 1996-2008. Författarna var 
inne på NCCs hemsida och fann samtliga årsredovisningar mellan åren 1996-2008. Efter att 
författarna kollade igenom årsredovisningarna insåg författarna att det förekom stora 
skillnader mellan åren 1996-2008 (se empirikapitlet).  
 
Efter att författarna valt ämne började informationssökningen på Mälardalens 
högskolebiblioteks katalog och databaser som; ELIN@Mälardalen, Emerald, LIBRIS och 
Google Scholar. De sökord som författarna använde sig av var bland annat intellektuellt 
kapital, humankapital, immateriella tillgångar, personalredovisning och nyckeltal. Författarna 
har under studiens gång använt sig av tidigare uppsatser inom ämnet som har inhämtats via 
Google, där författarna till uppsatserna är; Eklund & Jonsson (2003), Jonsson & Lindstedt 
(2006) samt Lind & Åström (2007). Författarna har även använt sig av statsbiblioteket i 
Eskilstuna och av litteratur som har använts vid de kurser författarna tidigare har läst; 
Artsberg (2005), Björklund & Paulsson (2007), Kindhal (2001) samt Thomasson 
(2007/2008).  
 

                                                        
67 Björklund & Paulsson, 2007 sid 67f. 
68 Artsberg, 2005 sid 47. 
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Efter informationssökningen valde författarna att börja granska NCCs årsredovisningar. För 
att ta reda på hur stor del utav NCCs årsredovisningar som utgörs av humankapital gick 
författarna först igenom innehållsförteckningarna i årsredovisningarna för att se om 
personalen hade något/några egna avsnitt. Författarna läste även igenom hela den frivilliga 
informationsgivningen för att se om personalen även förekom någon annanstans än i de egna 
avsnitten. Under arbetets gång har författarna strukturerat olika kalkylblad för att kunna få en 
tydligare bild över resultatet. I kalkylbladet (se figur 6) redovisar författarna hur stor andel av 
den frivilliga informationsgivningen som består av humankapital. Under arbetets gång har de 
egna avsnitten av personalen räknats sida för sida, det vill säga bilder har inkluderats. I 
figuren ”egna avsnitt om personalen” har antalet sidor skrivits ut i figuren för de olika åren (se 
vidare i empirin figur 8). Under rubriken ”medarbetarna förekommer även i” har författarna 
valt att endast markera humankapitalet med ett X för att betona för läsarna att under dessa 
avsnitt förekom medarbetarna endast i några meningar som inte ansågs rimligt att inkludera i 
beräkningarna. Beräkningarna visas överst i figur 6. Först har författarna summerat antalet 
sidor som den frivilliga informationen utgjordes av, därefter summerades antalet sidor av 
humankapitalet. För att kunna se hur stor del utav NCC årsredovisningar som utgjordes av 
humankapital i den frivilliga informationsgivningen användes för varje år följande beräkning; 
 

antal sid (personal) / antal sid (frivillig informationsgivning) * 100 = andel (%). 
 
Författarna har valt att ta med en decimal i studien.  
 

NCCs årsredovisningar 
 

 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Summa; antal sid. Frivillig information              
Summa; antal sid. Om personalen              
Summa; antal sid. Om personalen (%)              
              
Egna avsnitt om personalen              
              
              
              
              
              
              
              
*Medarbetarna förekom även i:              
              
              
              
              

Figur 6: Mall av andelen humankapital (egen figur). 
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I det andra kalkylbladet (se figur 7) sammanställdes olika nyckeltal som förekommit i NCC. 
För att ställa upp ett antal nyckeltal om personalen har författarna utgått ifrån böckerna Boken 
om nyckeltal samt Personalnyckeltal – definitioner och rekommendationer. De utvalda 
nyckeltalen ansågs av författarna vara mest lämpliga för denna studie. Om nyckeltalen 
förekom i någon årsredovisning markerades dessa med ett X (se empirikapitlet figur 9). För 
de nyckeltal där NCC endast hade nämnt så hade dessa nyckeltal istället markerats med ett N 
(se i empirikapitlet figur 9). I NCCs årsredovisningar har det förkommit nyckeltal som har 
benämnts på ett annat sätt än i referensramen. Dessa har även inkluderats i studien.  
 

NCCs årsredovisningar 
 
 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

              

Nyckeltal              

Avveckling              
Sjukfrånvaro              

- korttidssjukfrånvaro              
- långtidssjukfrånvaro              

Personalomsättning (rekrytering)              
Internrekrytering              
Externrekrytering              
Arbetsskador              
Rehabilitering              
Personalrörlighet              
Arbetsförmåga              
Utvecklingssamtal              
Förnyelseförmåga              
Tillit              
Åldersstruktur              
Ansvar              
Engagemang              
Etik och moral              
Beslutskapacitet              
Förändringskompetens              
Kön              
Grundkompetens              
Etnisk bakgrund              
Antal anställda              
Anställningstid              
Utbildning              
Friskvård              
Avgångar              
Nöjda medarbetare              

Figur 7: Mall av nyckeltal som nämndes (N) eller mätts (egen figur). 
 

Författarna har även i denna studie tagit med ett till kalkylblad över NCCs övriga nyckeltal 
(se empirin figur 10) för de nyckeltal som inte hade förekommit i referensramen. Detta 
gjordes för att författarna ansåg att NCC hade andra nyckeltal som ansågs lämpliga att ta med 
i studien.  
 
Författarna ville även upplysa läsarna om att granskningen hur pass konsekventa NCC 
redovisade humankapitalet redovisas i löpande text i empirin med varje år uppdelat för sig. I 
NCCs årsredovisningar har författarna lagt särskild uppmärksamhet på NCCs mål och 
strategier och för de olika arbetsområdena för medarbetarna. För att förtydliga informationen 
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har författarna gjort en sammanställning i form av ett kalkylblad över de återkommande 
nyckelbegreppen. Empirikapitlet avslutas med en sammanfattande matris, ”NCCs 
intressentmodell” över företagets medarbetare. Denna matris hade företaget infört år 2002 för 
de olika intressenterna, dock har författarna inte inkluderat i empirikapitlet de övriga 
intressenterna. För de läsare som vill se hur matrisens helhet såg ut, kan se ett exempel i 
bilaga 2, Sammanfattande matris.  
 
När författarna var klara med inledningen, referensramen och empirin sammanställde 
författarna analysen. Analysen grundar sig på referensramen och empirin. Läsarna ska dock 
ha en förståelse att författarna har valt att analysera de olika kalkylbladen lite kortfattat redan i 
empiridelen. Författarna ansåg att genom att analysera kort varje kalkylblad får läsarna en 
bättre översikt av kalkylbladen. När analysen färdigställdes lyftes det viktigaste områdena 
kortfattat upp i slutsatsen, för att besvara författarnas forskningsfrågor. Detta gjordes eftersom 
författarna fört en diskussion redan i analyskapitlet. 
     
3.3  Utvärdering av studien 
3.3.1 Källkritik 
Källkritik är det som forskarna använder för att avgöra om den insamlade informationen är 
vetenskapligt användbart till syftet.69  
 
Enligt Lundahl och Skärvad så är det viktigt att ha en kritisk syn vid användning av 
sekundärdata, genom att det kan vara medvetet vinklat och ofullständigt.70 Forskarna ska 
också förstå att den publicerade eller sända informationen kan vara sänd av personer i en 
annans namn.71 Den som läser dokument som är publicerade på Internet, i en tidning eller i en 
bok ska vara källkritiska och var medvetna om att de kan vara mindre tillförlitliga. 
Anledningen till detta är att materialet kanske inte har genomgått några granskningar.72  
 
Författarna anser att litteraturen som har använts i fallstudien har en hög tillförlitlighet 
eftersom böckerna har genomgått ett antal granskningar innan de har publicerats. Enligt 
författarna har böckerna även en hög tillförlitlighet, då böckerna inte stäcker sig alltför långt 
tillbaka. I en kandidatuppsats anser författarna att böcker och artiklar inte ska sträcka sig mer 
än 10 år tillbaka. Fördelen med att använda sig av information ifrån de senaste åren ger 
uppsatsen en högre tillförlitlighet. Nackdelen med att använda sig av information som är 
längre än 10 år anses inte vara användbar, då samhället hela tiden förändras. Författarna har i 
denna studie använt boken Svenska Kommunförbundet från år 1997. Denna bok anses 
relevant till studien, då författarna får exempel på relevanta nyckeltal som kan förekomma i 
årsredovisningarna. Den enda skillnaden som kan uppstå enligt författarna är att företaget 
NCC kan använda sig av samma nyckeltal fast med andra benämningar. Studien anses även 
ha en hög tillförlitlighet, då författarna har använt sig utav flera forskare som stödjer 
varandras resonemang. Artiklarna har en hög tillförlitlighet då vetenskapliga artiklar har 
använts i denna studie och som inte sträcker sig alltför lång tillbaka.  
 
Författarna har i denna studie använt tidigare uppsatser genom att endast förhålla sig till vad 
forskarnas undersökningar baserades på samt vad forskarna kom fram till. De uppsatser som 
har använts i denna studie bygger liksom författarnas studie på egna tolkningar och 

                                                        
69 Nyberg, 2000 sid 195. 
70 Lundahl & Skärvad, 1999 sid 134. 
71 Nyberg, 2000 sid 195. 
72 Nyberg, 2000 sid 198. 
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resonemang. Författarna anser ändå att informationen är användbar för att kunna göra 
jämförelser och se eventuella skillnader.  
 
I denna studie anser författarna att årsredovisningarna har en stor tillförlitlighet. Författarna 
har varit medvetna om att företag i sina årsredovisningar endast vill lyfta fram och fokusera 
på det positiva. Men denna studie har inte gått ut på att granska huruvida det som står i 
årsredovisningarna har varit sant eller inte, då det är ointressant för författarna i denna studie. 
Anledningen till att författarna anser att årsredovisningarna har en hög tillförlitlighet är att 
årsredovisningarna har inhämtats från NCC egna hemsida. Författarna kan utifrån NCCs egen 
hemsida försäkra sig om att det är rätt version av årsredovisningen som har använts i studien. 
Årsredovisningarna kan enligt författarna inte ha manipulerats i efterhand av någon annan. 
Författarna har under studiens gång betraktat NCCs årsredovisningar endast som ett 
reklamblad, där företaget marknadsför sig själva.  
 
Författarna har i denna studie bortsett ifrån att ta personlig kontakt med företaget (NCC), 
eftersom författarna endast vill granska vad företaget skriver om humankapitalet i sina 
årsredovisningar. Med det menas att författarna inte är intresserade att granska 
företagsledningens synvinkel. En intervju med företaget skulle enligt författarna ha bidragit 
till att få svar på frågor om företaget konstant följde upp olika arbetsområden, då författarna 
kan endast i denna studie göra egna antaganden om företaget följer upp olika arbetsområden 
eller inte. 
 

3.3.2 Validitet 
”Validitet innebär att redovisningen avbildar den verklighet som den avser att avbilda”73. 
Det går inte att besvara om validiteten är hög eller låg eftersom informationen som författarna 
har hämtat ifrån företagets årsredovisningar är sammanställd av företaget. Det är denna 
verklighet som författarna har undersökt och analyserat omkring. Anledningen till att 
författarna ansåg att det inte gick att besvara om validiteten var hög eller låg berodde på att 
denna studie bygger på författarnas egna tolkningar av nyckeltalen.  
 

3.3.3 Reliabilitet  
”Reliabiliteten innebär att graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten, dvs. om 
undersökningen upprepas skulle undersökningen få samma värde”74. I denna studie anser 
författarna att det har varit svårt att ta ställning till huruvida reliabiliteten varit hög eller låg. 
Dock ansåg författarna att om andra skulle göra samma studie skulle de förmodligen inte få 
fram exakt samma resultat. Eftersom denna studie endast grundar sig på författarnas egna 
tolkningar av vad som stod i årsredovisningarna.  

                                                        
73 Smith, 2006 sid 27. 
74 Björklund & Paulsson, 2007 sid 59. 
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4. Empiri 
 

detta kapitel ges en kort företagspresentation av företaget NCC. Därefter presenteras 
granskningen av företagets årsredovisningar, mellan åren 1996-2008. Avsnittet inleds med 
andelen humankapital, nyckeltal, konsekventa satsningar för att avslutas med NCCs 

intressentmodell. 

 
 
4.1  Företagspresentation 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC är ett 
byggföretag som utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och 
offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Under året 2008 var 
företagets omsättning 57 Mdr SEK och hade 20 000 anställda. Företaget driver sin 
verksamhet inom Sverige, Polen, Norge, Tyskland och Danmark. NCC strävar hela tiden för 
att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och 
kommunikation.75 
 
Företaget bildades när Nordstjernan AB ökade sin aktieandel i byggbolaget Armerad Betong 
(ABV), som vid den tiden hade ett eget byggbolag, Johnson Construction Company (JCC). 
När Nordstjernan AB ökade sin aktieandel blev ABV ett dotterbolag. Dessa företag slogs 
samman och det gemensamma bolaget NCC Construction Company bildades. När 
Nordstjernan slutligen hade förvärvat alla aktier från JCC till NCC och överfört 
byggverksamheten från JCC och ABV till NCC bildades NCC- koncernen den 1 januari år 
1989.76  

                                                        
75 www.ncc.se 
76 www.ncc.se 
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4.2  Granskning av NCCs årsredovisningar 
4.2.1 Hur stor del utav NCCs årsredovisningar utgörs av information av 

humankapital? 
Nedan visas i figur 8 resultatet av undersökningen av hur stor del utav NCC årsredovisningar 
mellan åren 1996-2008 som utgjordes av humankapital. Medarbetarna hade ett särskilt avsnitt 
i NCCs årsredovisningar kallade Humankapital mellan åren 1996-1999. År 2000 förekom det 
inget avsnitt alls om medarbetarna. Från och med år 2002 använde företaget istället begreppet 
Medarbetarna i sina årsredovisningar när de talade om sitt humankapital. Förutom 
medarbetarnas egna avsnitt förekom det även andra avsnitt av humankapitalet, dessa utgjordes 
av Immateriella tillgångar, NCC Fokus KOMPETENS, Kompetens och utveckling samt NCC 
i praktiken. Medarbetarna förekom även i andra avsnitt i årsredovisningen där humankapitalet 
hade egna underrubriker eller beskrevs kortfattat i löpande text.  
 

NCCs årsredovisningar 
 
 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Summa; antal sid. frivillig information 43 45 45 62 52 37 41 37 39 39 39 37 35 
Summa; antal sid. om personalen 3 2 2 4,5 0 5 3 3 3 5 5 5 4 
Summa; antal sid. om personalen (%) 7 4,4 4,4 7,3 0 13,5 7,3 8,1 7,7 12,8 12,8 13,5 11,4 
              
Egna avsnitt om personalen              
Immateriella tillgångar    1½          
NCC Fokus KOMPETENS            2  
Kompetens och utveckling      5        
NCC i praktiken          2 2   
Medarbetarna       3 3 3 3 3 3 4 
Humankapital 3 2 2 3          
              
Medarbetarna förekom även i77:              
NCCs Intressenter (medarbetarna)       x x x x x x x 
VD: kommentarer x    x  x  x x x x x x 
Strategisk inriktning x x x x x x x x x x x x x 
NCC- kunskapsföretaget     x         

     Figur 8.  Andelen humankapital (egen figur). 
 
Mellan åren 1996-1999 utgjorde humankapitalet mellan 4,4–7,3 %. År 2000 så förekom det 
ingen procentsats av medarbetarna då NCC inte hade något avsnitt för medarbetarna. Dock 
förkom medarbetarna mycket kortfattat i den Strategiska inriktningen samt i NCC- 
kunskapsföretaget. Mellan åren 2001-2008 utgjorde humankapitalet mellan 7,3–13,5 %. Ur 
kalkylbladet kunde det urskiljas att personalen hade ungefär lika många sidor under den 
granskade perioden, det vill säga mellan 0-5 sidor. Andelen i procent varierade beroendes på 
hur många sidor den frivilliga informationen utgjordes av. Ju lägre antalet sidor var i den 
frivilliga delen desto större procentsatts för medarbetarna. Därför var procentsatsen av 
medarbetarna betydligt större mellan åren 2001-2008 eftersom den frivilliga informationen då 
bestod utav färre antal sidor.       

                                                        
77 

egna underrubriker eller kortfattat i löpande text
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4.2.2 Vilka nyckeltal förekommer i NCCs årsredovisningar? 
Nedan i figur 9 sammanställdes resultatet mellan åren 1996-2008 över vilka nyckeltal som har 
förekommit i NCCs årsredovisningar. Det som har markerats med ett N hade endast nämnts i 
årsredovisningarna, det vill säga nyckeltalet förekom endast i löpande text. Det förekom inga 
siffror eller diagram som kunde konstatera att några mätningar hade gjorts. De nyckeltal som 
är markerade med ett X hade företaget gjort mätningar genom att upplysa med siffror 
och/eller visats i diagram. 
  

NCCs årsredovisningar 
 
 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

              

Nyckeltal              

Avveckling N x    N x       
Sjukfrånvaro       N  x x x x x 

- korttidssjukfrånvaro              
- långtidssjukfrånvaro         x x x x x 

Personalomsättning (rekrytering)  x N N  x    N   N 
Internrekrytering              
Externrekrytering       x       
Arbetsskador       x  x x x x x 
Rehabilitering       N  N N    
Personalrörlighet x   N   x    x x x 
Arbetsförmåga              
Utvecklingssamtal  x x x   x x x x x x x 
Förnyelseförmåga              
Tillit        x x x x x x 
Åldersstruktur x x x      N x    
Ansvar N       x x x x x x 
Engagemang          N    
Etik och moral              
Beslutskapacitet              
Förändringskompetens              
Kön      x   N     
Grundkompetens      N        
Etnisk bakgrund              
Antal anställda x  x   x        
Anställningstid              
Utbildning x x x x  x x x N N N N N 
Friskvård       N  N     
Avgångar          N N N  
Nöjda medarbetare      x x x x x    

Figur 9. Nyckeltal som nämnts (N) eller mätts (egen figur). 
 
Det förekom inga nyckeltal om medarbetarna år 2000. De nyckeltal som förekom allra mest 
var utvecklingssamtal, arbetsskador, utbildning, tillit och ansvar. Mellan åren 1996-2003 
genomförde företaget mätningar av utbildning för att sedan därefter övergå till att endast 
nämna att företaget genomförde utbildningar för sina anställda. Arbetsskador visade sig vara 
ett intressant nyckeltal att mäta under året 2002 samt mellan åren 2004-2008. 
Utvecklingssamtal var ett nyckeltal där mätningar gjordes konsekvent mellan åren 1997-1999 
samt 2002-2008. Externrekrytering och avveckling förekom nästan inte alls. Ett annat 
nyckeltal som är intressant att upplysa om är sjukfrånvaron som annars utgör en del av den 
obligatoriska informationsgivningen. Det som är intressant med detta är att företaget valde att 
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från och med år 2004 och framåt att upplysa om detta nyckeltal i den frivilliga 
informationsgivningen.  
 
I figur 10 sammanställdes NCCs nyckeltal mellan åren 1996-2008, som inte hade tagits med i 
referensramen.  
 

NCCs årsredovisningar 
 
 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

              

Nyckeltal              

Medelantalet anställda x x x x x x x x x x x x x 
Arbetsolyckor       x  x x x x x 
              
HKI- Humankapitalindex:              
Målstyrning       x  x x x x x 
Ledarskap: x x x x  x x x x x x x x 
Värderingar       x x x x x x x 
Stolthet      x x x x x    
Medarbetarsamtal  x x x   x x x x x x x 
Åldersfördelning x x x      N x    
Genomförandekraft          x    
Utveckling       x       
Lärande-i-arbetet x   N   x    x x x 
Prestation x x x x          
Drivkraft x x x x          
Kompetens x x x x          
Organisation x x x x  x        

Figur 10. Nyckeltal i NCC (egen figur). 
 
De nyckeltal som förekom mest var medelantalet anställda, ledarskap och medarbetarsamtal. 
Liksom sjukfrånvaron utgör även medelantalet anställda en obligatorisk informationsgivning 
som förekom i den frivilliga informationsgivningen. De nyckeltal som förkom minst var 
utveckling och åldersfördelning. Det som är intressant att påpeka är att företaget gjorde 
mätningar av humankapitalet i olika faktorer som prestation, drivkraft, kompetens, 
organisation och ledarskap. Företaget valde från och med år 2002 att bortse ifrån mätningarna 
i prestation, drivkraft, kompetens och organisation till att istället fortsatta med ledarskap och 
värderingar.      
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4.2.3 Är NCCs redovisning av personalen konsekvent? 
Nedan sammanställs hur pass konsekvent NCC redovisade humankapitalet i den frivilliga 
informationsgivningen mellan åren 1996-2008. Det författarna undersöker här är om företaget 
fortsätter med deras arbete inom humankapitalet. Eller om redovisningen ser olika ut mellan 
åren. Författarna vill här lyfta fram företagens mål och strategier och de arbetsområden som 
berörde humankapitalet. Dock bör läsarna uppmärksamma på att detta avsnitt endast 
avspeglar företagets synvinkel. I slutet av detta avsnitt redogörs ett kalkylblad som 
sammanställde de viktigaste arbetsområdena mellan åren 1996-2008.  
  
4.2.3.1 NCCs årsredovisning år 1996 
NCCs strategi år 1996 var att öka kompetensen i företaget. De två områden som skulle 
prioriteras var ledarutveckling och ny arbetsplatsorganisation. Vidare noterades det att 
företaget hade ständiga utbildningsprojekt som pågick för att utveckla kompetensen i 
företaget. Det framgick att företaget hade utvecklat en modell för att kunna mäta 
”humankapitalet” (se personalenkät i definitionslistan). Denna modell skulle mäta faktorer 
som prestation, drivkraft, ledarskap, kompetens, och organisation. Företaget påstod att detta 
system (humankapitalindexen) skapades för att regelbundet kunna göra uppföljningar och för 
att utveckla humankapitalet. Resultatet av dessa undersökningar skulle bidra till inriktningar 
på företagets utvecklings- och utbildningsprojekt.78 Under år 1996 poängterades det utav 
NCC att de hade genomfört en mätning av humankapitalet.79 
 
Ur årsredovisningen utlästes det att företaget lade resurser på rekrytering, utbildning och 
kompetensutveckling. Vid dessa rekryteringar ville NCC uppnå en jämnare könsfördelning. 
Utveckling av medarbetarna skulle även vara en central punkt i det årliga medarbetarsamtalet 
(se medarbetarsamtal i definitionslistan). NCC satsade även på att utveckla kompetensen i 
”strategiskt ledarskap” där chefsutbildningar nämndes återkomma varje år. I årsredovisningen 
gick det även att utläsa att företaget hade genomfört en enkätundersökning inom ”aktivt 
ledarskap” (se aktivt ledarskap i definitionslista) för att kunna vidta åtgärder i ledarskapet och 
hur arbetsplatsen fungerade. NCC påpekade att de även gjorde ingående mätningar av 
platscheferna för att veta deras kompetens i produktionsledet för att kunna få kvalificerade 
platschefer. Ett annat prioriterat område som nämndes under året var IT- utbildningar.80 
 
4.2.3.2 NCCs årsredovisning år 1997 
Ur årsredovisningen utläses att koncernvisionen var att fokusera på alla medarbetarnas 
kompetens. Företaget hade arbetat med IT-projekt sedan året 1995. Prioriterade områden som 
skulle fortskrida var att höja kompetensen och ändra medarbetarnas beteende i företaget.81  
 
Företaget ansåg år 1997 att de hade en mer målmedveten rekrytering och 
kompetensutveckling. Företaget hade lagt upp strategier för chefs- och specialistidentifiering, 
medarbetarsamtal och personlig utvecklingsplan. Målsättningar för medarbetarsamtalen var 
att varje medarbetare skulle ha ett årligt samtal med bra kvalitet som gällde specifikt för 
tjänstemännen.  Detta skulle även gälla för samtliga yrkesarbetare längre fram. Den årliga 
medarbetarenkäten bekräftades ha genomförts bland medarbetarna, där NCC poängterade att 
de hade formulerat om några frågor utifrån år 1996 års personalenkät för att få en mer 
jämförbarhet. Företaget skulle under året se över rekryteringsförfarandet. För att kompetensen 

                                                        
78 NCCs årsredovisning, 1996 sid 5f. 
79 NCCs årsredovisning, 1996 sid 9. 
80 NCCs årsredovisning, 1996 sid 9f. 
81 NCCs årsredovisning, 1997 sid 6f. 
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skulle utvecklas ansåg företaget att de behövde göra upp en plan för medarbetarna. Företaget 
påpekade dock att detta arbete skulle skjutas upp, då det ansågs ha tagit mycket tid av 
företaget.82 
 
4.2.3.3 NCCs årsredovisning år 1998 
Ur årsredovisningen utlästes att koncernvisionen var att fokusera på alla medarbetarnas 
kompetens.83 Visionen präglade NCCs arbetsätt betydligt mer under året, då målen ansågs 
behöva förtydligas ytterligare gällande utvecklingen av medarbetarnas kompetens. Företagets 
arbetssätt vid uppföljningarna av kompetensutvecklingen gällde specifikt för den svenska 
verksamheten. NCCs målsättningar var att ha ett medarbetarsamtal varje år som gällde 
specifikt för tjänstemännen. Detta skulle även gälla för samtliga yrkesarbetare längre fram. 
Företaget kommenterade att genom att de hade regelmässiga uppföljningar genom mätningar 
blev arbetet inom humankapitalet bättre. Medarbetarenkäten bekräftades ha genomförts detta 
år, men där NCC ansåg att humankapitalet ständigt behövde utvecklas. För att uppnå 
företagets koncernvision ytterligare infördes en systematisk kompetenstrappa (se 
kompetenstrappa i definitionslistan) som enligt företaget skulle utgöra ett bra verktyg för 
deras arbete med humankapitalet.84 
 
4.2.3.4 NCCs årsredovisning år 1999 
Ur årsredovisningen gick det att utläsa att koncernvisionen var att fokusera på medarbetarnas 
kompetens som även var av strategisk betydelse. De viktigaste områdena att prioritera var 
utvecklingen av humankapitalet för att företaget skulle uppnå visionen.85 
 
NCC införde under året ett balanserat styrkort (se balanserade styrkort i definitionslistan) som 
bland annat innehöll ett personalperspektiv med fokus på medarbetarnas uppfattning av NCC, 
sitt arbete samt utveckling. Personalens sammansättning var även ett annat fokusområde som 
det balanserade styrkortet inkluderade. Utvecklingen av humankapitalet ställde krav på 
företagets arbete inom kompetensförsörjningen vilket omfattade fyra områden; rekrytering, 
utbildning, lärande-i-arbetet och specialistkompetens. Den årliga medarbetarenkäten 
bekräftades ha genomförts bland medarbetarna under året. Företagets mål var att varje 
tjänsteman skulle ha ett medarbetarsamtal varje år. Detta skulle även gälla för samtliga 
yrkesarbetare längre fram.86 
 
4.2.3.5 NCCs årsredovisning år 2000 
Ur årsredovisningen framgick det att koncernvisionen var att fokusera på medarbetarnas 
kompetens, där kompetensförsörjningen särskilt behövdes ses över.87 
 
NCC arbetade ständigt med att behålla och rekrytera attraktiv arbetskraft samt att utveckla 
kompetensen i företagets fyra arbetsområden inom kompetensförsörjningen. För att lyckas 
med kompetensförsörjningen skulle företaget se till att ha en stimulerande företagskultur 
genom att fokusera på medarbetarnas utveckling och utbildning. Arbetet i det balanserade 
styrkortet hade setts över för att kunna säkerställa att strategierna hade uppfyllts bland annat i 
medarbetarperspektivet. 88 

                                                        
82 NCCs årsredovisning, 1997 sid 10f. 
83 NCCs årsredovisning, 1998 sid 6. 
84 NCCs årsredovisning, 1998 sid10f. 
85 NCCs årsredovisning, 1999 sid 10f. 
86 NCCs årsredovisning, 1999 sid 16f. 
87 NCCs årsredovisning, 2000 sid 8f. 
88 NCCs årsredovisning, 2000 sid 12f. 
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4.2.3.6 NCCs årsredovisning år 2001 
Under året 2001 hade företaget en strategisk inriktning gällande NCCs värderingar bland 
medarbetarna. Under året arbetade företaget med de värderingar som skulle gälla i hela 
företaget. Värderingarna var fokusering, enkelhet, ansvarstagande, ärlighet, respekt och tillit. 
För att alla medarbetarna skulle leva upp till dessa värderingar skulle företaget genomföra ett 
åtgärdsprogram under år 2002. Vid årsskiftet infördes SeeMee (se SeeMee i definitionslistan) 
för medarbetarna, där målet var att det skulle finnas i alla länder där företaget hade sin 
verksamhet i. En extern variant av detta system skulle införas år 2002. Företaget arbetade 
vidare med styrkortet där företaget bland annat poängterade att det fortfarande var viktigt att 
se till att arbeta vidare med humankapitalet. Företagets arbete med värderingarna hade ökats 
under slutet av året 2001.89 
 
4.2.3.7 NCCs årsredovisning år 2002 
NCC arbetade konstant med värderingarna i företaget där satsningar hade genomförts. 
Mätningar i Humankapitalindex bekräftades ha genomförts under året. Viktiga områden 
ansågs vara att fokusera på medarbetarnas stolthet över att jobba i företaget samt satsningar på 
kompetensutvecklingen. Andra målsättningar var att ha årliga medarbetarsamtal som skulle 
vara mer planerade och genomförda. De andra arbetsområdena var att se till att företaget hade 
säkra arbetsplatser och friska medarbetare. Arbetet med att förebygga skador påpekades ha 
bedrivits sedan flera år. Under året 2002 var företagets mål att framöver öka hälsan, 
arbetsglädjen och minska personalens sjukfrånvaro. SeeMee hade under året använts och 
utvecklats till ett system för extern rekrytering. Ledningsgruppen hade deltagit i ett 
utvecklingsprogram, där värderingarna särskild behandlades. NCC påpekade att detta program 
regelbundet följdes upp för att kunna stämmas av mot uppsatta mål.90 
 
4.2.3.8 NCCs årsredovisning år 2003 
Företaget hade under året arbetat med värderingar, ledarskap och kompetensutveckling.91 Ur 
årsredovisningen framgick det att NCC hade under året färdigställt affärsetiska riktlinjer 
”Code of Conduct” (se Code of Conduct i definitionslistan), som kunde följas upp inom olika 
områden. NCC mål med värderingsarbetet var att medarbetarna skulle förstå vilka värderingar 
företaget hade. Företaget arbetade med mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
arbetsmiljön. Vidare arbetade NCC med att uppnå noll arbetsrelaterade olyckor och 
personskador. Under året hade NCC genomfört mätningar av Humankapitalindex och 
arbetade med att få medarbetarna att uppleva trygghet i organisationen, stolthet över företaget 
samt förtroendet för chefen. Företagets utmaning under året var att ha medarbetarsamtal med 
tjänstemän och att öka antalet medarbetarsamtal med yrkesarbetarna. Inom detta arbetsområde 
hade företaget utfört ett utvecklingsarbete. NCC genomförde vidareutbildningar som 
planerades under medarbetarsamtalen. Ur årsredovisningen kunde även utläsas att företaget 
hade genomfört en årlig ledarinventering (se ledarinventering i definitionslistan).92 

                                                        
89 NCC årsredovisning, 2001 sid 9f. 
90 NCCs årsredovisning, 2002 sid 1f. 
91 NCCs årsredovisning, 2003 sid 2. 
92 NCCs årsredovisning, 2003 sid 16f. 
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4.2.3.9 NCCs årsredovisning år 2004 
Under de senaste åren hade företaget arbetat med att tillämpa värderingar. För att underlätta 
arbetet med värderingarna hade riktlinjer tagits fram som diskussionsmaterial. Enligt företaget 
var detta arbete tidskrävande att genomföras, därför skulle arbetet ständigt följas upp.93 
 
Den årliga medarbetarenkäten hade genomförts bland medarbetarna under året. Det påpekades 
att kompetensutvecklingen skulle planeras ytterligare i medarbetarsamtalen. Under detta år 
arbetades det konstant med att öka säkerheten på arbetsplatserna, förstärka medarbetarnas 
hälsa och minska sjukskrivningarna. Företaget arbetade även under året med att ta fram olika 
verktyg för rehabilitering samt möjligheter till tio minuters morgonuppvärmning för 
medarbetarna. En ny jämställdhetspolicy hade skapats enligt NCC som skulle leda till ett mer 
strukturerat arbete med könsfördelningen mellan män och kvinnor.94 
 
4.2.3.10 NCCs årsredovisning år 2005 
Den strategiska inriktningen för företaget var att behålla och utveckla rätt medarbetare. 
Företaget ansåg att arbetsmiljön var ett viktigt arbetsområde till att förebygga olyckor, 
rehabilitering och minska sjukfrånvaro. I detta arbete utgjorde kommunikationen en viktig 
faktor för att kunna synliggöra koncernens för- och nackdelar. Detta gällde även för att 
behålla och attrahera medarbetare.95   
 
Den årliga medarbetarenkäten hade genomförts under året. Vidare har NCC drivit ett 
målmedvetet arbete inom ledarskap, företagets värderingar, friskvård och rehabilitering. 
Målet med detta arbete skulle bidra till att engagerade medarbetare stannade kvar och 
utvecklades inom företaget samt att rekryterarna medarbetare till företaget. Det långsiktiga 
arbetet med arbetsmiljön och hälsofrågor hade bidragit till positiva effekter. Företagets 
målsättning om olycksfria arbetsplatser uppnåddes genom nya arbetskläder och införandet av 
morgonuppvärmningarna.96 
 

4.2.3.11 NCCs årsredovisning år 2006 
Företaget konstaterade att de sedan flera år har haft en långsiktig strategi som hade gått ut på 
att ha de bästa medarbetarna. För att det skulle vara möjligt fokuserade företaget bland annat 
på medarbetarna.97  
 
NCC påpekade att rekryteringskampanjer och mångfaldsprojekt under året hade startat. Det 
konstaterades även att företaget sedan flera år hade bedrivit ett framgångsrikt arbete för att 
förbättra arbetsmiljön. Viktiga arbetsområden var att arbeta med kompetensutvecklingen och 
kompetensförsörjningen. Den årliga medarbetarenkäten hade enligt NCC genomförts under 
året 2006. Företaget hade även under detta år satsat på att utveckla ett noggrannare 
värderingsstyrt ledarskap samt att företaget satsade på utbildningar för att stärka de 
gemensamma värderingarna. Under året genomförde företaget förändringar av ”Code of 
Conduct” samt arbetade med att förebygga arbetsskador och olyckor. Under året 2007 skulle 
företaget fokusera på fallrisker och belastningsproblem.98 
 

                                                        
93 NCCs årsredovisning, 2004 sid 10f. 
94 NCCs årsredovisning, 2004 sid 23f. 
95 NCCs årsredovisning, 2005 sid 12f. 
96 NCCs årsredovisning, 2005 sid 23f. 
97 NCCs årsredovisning, 2006 sid 4f. 
98 NCCs årsredovisning, 2006 sid 11f. 
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4.2.3.12 NCCs årsredovisning år 2007 
NCCs långsiktiga strategi under året var att ha de bästa medarbetarna, där strategiarbetet 
fokuserades på kompetensen i företaget. Företagets utmaning var att se över 
kompetensförsörjningen. Arbetet inom humanresurser (Human Resources) fokuserades på att 
attrahera och rekrytera medarbetare, att stärka och utveckla ledarskapet, värderingsarbete, 
karriärplanering och kompensationsfrågor. Företagets viktigaste mål var att minska 
personalomsättningen, stärka humankapitalet samt att minska antalet arbetsolyckor.99  
 
Den årliga medarbetarenkäten bekräftas utav företaget ha genomförts. Under år 2007 var 
ledarna i fokus inom företaget där förbättringar inom rekryteringar, introduktion, 
ledarutbildningar samt värderingar för kommunikation genomfördes. Företaget arbetade inom 
olika verksamhetsområden med specialistkompetensen. Under året arbetade NCC med 
förebyggande av fallrisker och belastningsskador. Detta arbete skulle förbättras för 
medarbetarna genom att införa morgonuppvärmningen, minska stressen via ett projekt med 
Karolinska Universitetssjukhuset samt alkohollås i transportfordonen. Rekryteringskampanjer 
som enligt företaget hade påbörjats under år 2006 hade fortsatts under året 2007. Företaget 
arbetade även under året med att öka mångfalden.100 
 
4.2.3.13 NCCs årsredovisning år 2008                                
NCC strategiska inriktning under året var att fokusera på medarbetarnas kompetens. Under 
året genomfördes diskussioner gällande stoltheten och värderingarna i företaget. Företagets 
ambition var att uppfattas som det bästa företaget att arbeta inom. Arbetet fokuserades inom 
humanresurser genom fortsatt värderingsarbete, utveckla ledarskapet, karriärplanering, 
kompensationsfrågor samt att rekrytera medarbetare. Företaget strävade även under året med 
att hålla personalomsättningen på en låg nivå, stärka humankapitalet och minska antalet 
arbetsolyckor.101 
 
Den årliga medarbetarenkäten bekräftades utav företaget att det hade genomförts bland 
medarbetarna. Under året hade NCCs projekt med Karolinska Universitetssjukhuset slutförts. 
Erfarenheterna från projektarbetet skulle införas i arbetet med ledarutveckling. Enligt NCC 
hade de under flera år arbetat för en ökad mångfald där målsättningen var att hälften av de 
nyrekryterade skulle vara kvinnor. Företaget arbetade också under året med 
specialistkompetensen inom olika verksamhetsområden. Under år 2008 var ledarna i fokus 
inom företaget där förbättringar inom rekryteringar, introduktion, ledarutbildningar samt 
värderingar för kommunikation genomfördes. Målet var även att alla medarbetare skulle ha ett 
årligt medarbetarsamtal med sin chef.102 

                                                        
99 NCCs årsredovisning, 2007 sid 3f. 
100 NCCs årsredovisning, 2007 sid 20f. 
101NCCs årsredovisning, 2008 sid 2f. 
102 NCCs årsredovisning, 2008 sid 15f. 
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NCCs årsredovisningar 
 
 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Strategier/vision x x x x x x x x  x x x x 
Humankapitalindex x x x x  x103 x x x x x x x 
Medarbetarsamtal x x x x   x x x x   x 
Aktivt ledarskap x             
Platschefer x             
IT-utbildning x x            
Kompetensförsörjning 
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- Utbildning 
- Lärande-i-arbetet 
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Jämnare könsfördelning x       x x   x x 
Medarbetarnas beteende (värderingar)  x   x x x x x x x x x 
Kompetens x x     x x x  x   
Kompetenstrappa   x           
Balanserade styrkort    x x x        
SeeMee      x x       
Utvecklingsprogram för ledarna       x       
Ledarinventering        x      
Code of Conduct        x x  x   
Arbetsmiljö       x x x x x x x 
Ledarskap        x  x x x x 

Figur 11: sammanställning av konsekventa satsningar mellan åren 1996-2008 (egen figur) 

                                                        
103 Uppmärksamma att företaget inte bekräftar att de har genomfört mätningar i löpande text. Läsarna kan se i 
kalkylbladen vilka mätningar som har gjorts (se figur 10).  
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4.2.4 NCCs intressentmodell 
NCC införde år 2002 en sammanfattande matris, över företagets ”ambitioner och mål”, 
”framgångsfaktorer”, ”genomförda arbetsinsatser” och ”återstår att genomföra”.  Här nedan 
visas endast medarbetarna mellan åren 2002-2008.104 

     

 
År 2002 

 
År 2003 

 
År 2004 

 
Mellan åren 2002-2004 hade företaget samma uppställning av ambitioner och mål, 
framgångsfaktorer samt genomförda arbetsinsatser. Dock förändrades företagets kolumn för 
det som återstod att genomföras. Det som återstod att genomföras under år 2002 var 
”implementering av gemensam värderingsgrund” som år 2003 inte förekommer alls vare sig i 
genomförda arbetsinsatser eller stod kvar på samma plats. Året 2003 återstod istället att ”öka 
stoltheten för att arbeta i NCC”, detta förekom även år 2004. År 2004 tillkom ”ökad 
mångfald” samt ”företagsanpassade medarbetarsamtal”.    

                                                        
104 Årsredovisningar: 2002 sid 21, 2003 sid 15, 2004 sid 22, 2005 sid 22, 2006 sid 27, 2007 sid 23 och 2008 sid 24. 
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År 2005 

  

 
År 2006 

 

 
År 2007 

             

 

År 2008 
 

Från och med år 2005 hade företaget lagt till ”mest attraktiva arbetsgivaren” i kolumnen 
för ambitioner och mål, som annars hade en liknande struktur i de övriga åren. I kolumnen 
framgångsfaktorer hade ”moderna kollektivavtal” samt ”goda utvecklingsmöjligheter” 
lagts till, annars hade matrisen samma struktur till året 2008, då ”framgångsrikt företag” 
tillkom. Mellan åren 2005-2008 hade företaget valt att slå samman kolumnerna 
genomförda arbetsinsatser och det som återstod att genomföras. Dock visades det tydligt i 
kolumnen vad företaget hade genomfört och vad företaget hade kvar att göra. I kolumnen 
för år 2005 hade företaget uppnåt målet med att ”minska sjukfrånvaron”. År 2007 hade 
företaget genomfört ”fördjupade kontakter med högskolor och universitet” samt 
”utvecklat rekryteringsmetodiken”. 
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5. Analys 
 

detta kapitel analyserar författarna de tre forskningsfrågorna, där referensramen möter 
empirin för första gången.  

 

5.1 Hur stor del utav NCCs årsredovisningar utgörs av information om 
humankapital? 

Humankapital definieras som medarbetarnas förmåga att lösa problem som utgörs av den 
mänskliga kompetensen bland medarbetarna i ett företag. Enligt Roos, Fernström och Pike 
utgör humankapitalet medarbetarnas kompetens, attityd samt anpassningsförmåga. Författarna 
kunde konstatera att NCC hade ett eget avsnitt i årsredovisningarna för begreppet 
humankapital mellan åren 1996-1999. Från och med år 2002 övergick NCC till att använda 
beteckningen Medarbetarna, då företaget talade om sitt humankapital.  
 
Utifrån författarnas undersökning förekom det i empirin att medarbetarna mellan åren 1996-
1999 utgjorde mellan 4,4–7,3 % utav den frivilliga årsredovisningen. År 2000 förekom det 
ingen procentsats av medarbetarna, då NCC inte hade något avsnitt för medarbetarna i 
årsredovisningen. Mellan åren 2001-2008 utgjordes humankapitalet mellan 7,3–13,5 %. 
Under åren 1996-1999 samt mellan åren 2001-2008 motsvarar dessa procentsatser mellan 2-5 
sidor av humankapitalet. I denna studie har författarna inkluderat hela sidor, det vill säga 
bilder av medarbetarna har räknats med. Författarna kan koppla samman detta med tidigare 
studier. Olsson konstaterade exempelvis i sin undersökning att de 18 allra största svenska 
företagen redovisade 7 % av sitt humankapital mellan åren 1990-1998. Under åren 1996-1998 
redovisade NCC mellan 4,4-7% av sitt humankapital i årsredovisningarna. Författarna anser 
att NCC redovisar en lägre procentsats i jämförelse med Olssons studie, då NCC enligt 
författarna utgör ett stort företag. Vidare menade Olsson att humankapitalet inte skulle 
utvecklas så mycket framöver. Detta kunde författarna inte relatera sig till, då NCC mellan 
åren 2001-2008 redovisade över 7 %. Denna ökning har författarna konstaterat kan bero på 
hur stor andel den frivilliga informationsgivningen bestod av. Jonsson och Eklund kom i sin 
studie fram till att humankapitalet i konsultföretagens årsredovisningar utgjorde mellan 4-
11% vilket motsvarade 2-5 sidor under åren 1998-2002. Mellan dessa år redovisade NCC 0-
13,5% vilket också motsvarade mellan 2-5 sidor. I Subbarao och Zéghal studie kunde 
författarna inte dra några generella jämförelser till denna fallstudie, då deras studie baserades 
på olika länders utveckling av humankapitalet. Dessa forskare påpekade att de Europiska 
länderna hade utvecklats mer i sin humanredovisning till skillnad från övriga länder.   
 
Företagen väljer att informera om humankapitalet i den frivilliga delen som enligt Artsberg 
utgör viktig information för intressenterna. NCC har under den granskande perioden utvecklat 
sin humanredovisning, detta kan författarna relatera utifrån kalkylbladet. Med detta menas att 
NCC informerar sina intressenter om företagets humankapital i flera avsnitt. Förutom det egna 
avsnittet har NCC från och med år 2001 inkluderat medarbetarna i ”NCC i praktiken”, ”NCC 
fokus KOMPETENS” samt ”Kompetens och utveckling”. Enligt Catasús, Gröjer, Högberg 
och Johrén riktar sig den externa redovisningen även till arbetsmarknaden för att kunna locka 
till sig medarbetare med rätt kompetens. Företagen använder årsredovisningen för att kunna 
marknadsföra sig till arbetsmarknaden, där företaget via årsredovisningarna kan förmedla till 
sina intressenter att företaget erbjuder medarbetarna kompetensutveckling. Författarna kunde 
urskilja att NCC marknadsförde sig tydligt i sina årsredovisningar genom att använda 
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begreppet ”kompetens” som rubriker i årsredovisningarna. Utifrån rubrikerna kunde urskiljas 
vad företaget ville framföra utåt, det vill säga att företaget erbjöd medarbetarna 
kompetensutveckling. 
 
Den frivilliga informationen fortsätter att öka som enligt Artsberg beror på den allmänna 
utvecklingen mot informationssamhället. Informationsgivningen om humankapitalet i NCCs 
årsredovisningar har ökat i den frivilliga informationsgivningen sedan år 2001. I en intervju 
med bland annat NCC som Lind och Åström genomförde kom de fram att företagen valde att 
utveckla sitt humankapital i årsredovisningarna. Orsakerna var enligt forskarna att företagen 
kände en press ifrån omgivningen samt att företagen inte ville vara sämre än sina 
konkurrenter. Utifrån intervjun framkom det även att NCC inte såg något negativt med att inte 
redovisa sitt humankapital. Enligt författarna har företaget förbättrat sin informationsgivning 
av humankapitalet från och med år 2001, då företaget är mer tydliga i sina uttalanden. 
Företaget inkluderar exempelvis under året 2002 en sammanfattande matris för de olika 
intressenterna. Författarna anser även att det kan bero på att företaget kände en press ifrån sin 
omgivning samt att företaget inte ville vara sämre än sina konkurrenter.   
 

5.2 Vilka nyckeltal förkom i NCCs årsredovisningar? 
I Jonsson och Eklunds studie redovisade företagen nyckeltal som kön, ålder, utbildningsnivå 
samt anställningstid. Till skillnad från deras studie redovisade NCC under åren 1996-2008 
mest nyckeltal i form av utbildning, nöjda medarbetare, utvecklingssamtal, arbetsskador, 
personalrörlighet, tillit, ansvar samt sjukfrånvaro. De nyckeltal som förekom allra minst i 
årsredovisningarna var avveckling, personalomsättning, externrekrytering, ålderstruktur samt 
antalet anställda.  
  
Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén anser att nyckeltal ska kunna jämföras med något för att 
det ska vara ett bra nyckeltal. Enligt författarna hade NCC en bra struktur i sina 
medarbetarundersökningar, då företaget från och med år 1997 och framåt började göra 
jämförelser av nyckeltalen. År 2000 förekom inga nyckeltal alls, förutom medelantalet 
anställda. Vidare menade dessa forskare att vissa nyckeltal under en viss period kunde ha 
större intresse medan i andra perioder visa sig vara helt ointressanta. Detta kunde författarna 
konstatera utifrån de båda sammanställningarna i kalkylbladen som visade att nyckeltalen 
varierade mellan åren. Fortsättningsvis har dessa forskare syftat på att problemet vid 
framtagningen av nyckeltalen har varit att avgöra huruvida nyckeltalet är intressant eller inte, 
då nyckeltalen måste beskriva något viktigt som olika intressenter vill ta del av. Författarna 
ansåg att alla de nyckeltal som NCC hade redogjort, utgjorde viktig information om 
medarbetarna. Författarna ansåg dock att sjukfrånvaron och medelantalet anställda utgjorde 
mest intressant informationsgivning att ta del av. Anledningen är att dessa två nyckeltal 
annars utgör obligatorisk informationsgivning, men som företaget valde att framföra även i 
den frivilliga delen. Forskarna Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén och Kindahl påpekade att när 
företag arbetar med nyckeltal ska företagen tänka på att nyckeltalen ska kunna tolkas om 
nyckeltalet har blivit bättre eller sämre. Eftersom NCC gjorde jämförelser av nyckeltalen med 
föregående år kunde författarna konstatera om nyckeltalen hade blivit bättre eller sämre.  
 
Utifrån de nyckeltal som inte hade förekommit i teorin kunde författarna konstatera att under 
de fyra första åren mättes faktorer som ledarskap, prestation, drivkraft, kompetens och 
organisation. Från och med år 2001 började företaget mäta till exempelvis stolthet, ledarskap, 
värderingar och medarbetarsamtal. Arbetsolyckor och lärande-i-arbetet tillkom under senare 
år. Vid sammanställningen av kalkylbladen har författarna i undersökningen kopplat ihop 
utvecklingssamtal med medarbetarsamtal, arbetsolyckor med arbetsskador samt lärande-i-
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arbetet med personalrörlighet eftersom NCC använde sig utav andra benämningar. Författarna 
har även under studiens gång kopplat samman personalomsättningen med rekrytering vilket 
även har konstaterats av Johanson och Johrén att de oftast kan hänga samman. Nyckeltalen 
tillit och ansvarstagande förekommer inom värderingar som företaget har mätt inom 
medarbetarundersökningarna.   
 
Anledningen till att personalutbildningen fanns med för varje år kan enligt Johanson och 
Johrén bero på att personalen utbildas för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter 
inom företaget. Utbildningen nämndes dock endast mellan åren 2004-2008. Enligt Catasús, 
Gröjer, Catasús och Ehreheim synliggör företagen medarbetarna oftast i tabeller eller grafer. 
NCC synliggjorde deras mätningar i humankapitalindex som presenterades i form av tabeller 
som återspeglar resultatet med jämförelse av förgående år. Statistisk data kan vara svårt att 
avgöra om den utgör ett nyckeltal eller inte. Enligt Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén utgör 
statistisk data som exempelvis antalet kvinnor intressant information för vissa företag men 
kan sakna intresse för andra. NCC redovisade detta nyckeltal under åren 1996, 1998 samt 
2001 för andelen kvinnor. Medelantalet anställda förekommer i NCCs årsredovisningar för 
varje år. Enligt Gröjer, Catasús och Ehreheim synliggör företagen personalen genom att de 
försöker förmedla till sina intressenter att företaget bryr sig om sina medarbetare. Detta gör 
företagen genom att exempelvis presentera antalet anställda samt andelen kvinnor och män av 
det totala antalet anställda i tabeller eller grafer. Författarna anser att statistisk data utgör ett 
intressant nyckeltal för NCC, då yrket är mer mansdominerat. NCC är ett företag som 
strävade efter att uppnå en jämnare könsfördelning inom företaget. Det som är intressant är att 
företaget endast redogjorde antalet kvinnor under tre år, istället för att redovisa det för varje 
år.   
 
Enligt Jonsson och Eklunds studie drog tre av fyra företagen ned på antalet nyckeltal om 
personalen i samband med att konjunkturen försämrades. Denna trend kunde dock inte 
återspeglas i NCCs årsredovisningar. 
 

5.3 Hur pass konsekvent redovisar NCC humankapitalet? 
Jonsson och Lindstedt kom i sin studie fram till att de viktigaste områdena att följa upp var 
kompetensutveckling samt utbildning genom att ha utvecklingssamtal med medarbetarna.  
Enligt deras studie var kompetensutvecklingen ett avgörande arbetsområde. Enligt Johnsson 
och Johrén är personalutveckling, lärande och kompetensutveckling samma sak som 
utbildning.  
 
Enligt Mårtensson genomför företagen mätningar i humankapitalindex för att få 
medarbetarnas uppfattningar och inställningar till det egna företaget. Företaget mäter de 
områden som de anser vara viktiga för att på så vis kunna vidta åtgärder. Det framgick i 
NCCs årsredovisningar att mätningar i humankapitalindex utgjorde en viktig modell för 
mätning, analys och styrning av utvecklingssatsningar för medarbetarna. NCC redovisade 
resultatet av humankapitalindex i sina årsredovisningar för att kunna tydliggöra för sina 
intressenter hur drivkraft och prestation hade utvecklats bland medarbetarna samt även för att 
kunna vidta förbättringar. Enligt Johanson, Mårtensson och Skoog genomför företagen 
medarbetarsamtal för att kunna sammanföra förväntningar och åtgärder till ett gemensamt 
kontrakt mellan chefer och medarbetare. För NCC så utgjorde medarbetarsamtal ett bra 
verktyg för att kunde se över vilka utbildningsinsatser som företaget behövde vidta.      
 
Under den granskade perioden hade NCC många arbetsområden, men att de inte förekommer 
varje år. Några av de arbetsområden som förekom allra mest var strategier/vision, 



 
33 

humankapitalindex, medarbetarsamtal samt medarbetarnas beteende. Ett av de största 
arbetsområdena var att öka kompetensen bland medarbetarna. I årsredovisningarna har 
företaget olika benämningar på kompetens, exempelvis kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning. För att öka kompetensen i företaget erbjöd företaget utbildning, dock 
nämndes det ibland inte vad det var för utbildning. Om företaget nämnde vilka 
utbildningsinsatser de genomförde påpekade de inte hur denna utbildning hade påverkat deras 
kompetensutveckling. Med hjälp av medarbetarsamtal kunde NCC se över vilka 
utbildningsinsatser som behövdes vidtas. 
 
Företaget har under årens gång lagt betydande resurser på rekrytering, utbildning samt 
kompetensutveckling. Under åren 1996-1997 hade företaget prioriterade arbetsområden inom 
kompetensutveckling. Under åren 1999-2000 arbetade NCC med kompetensförsörjning för att 
sedan under åren 2002-2004 samt år 2006 återgå till kompetensutveckling. Förutom 
utbildningar införde NCC år 1998 en kompetenstrappa, som upphörde att synas i de 
kommande åren. Andra arbetsområden som företaget endast nämnde under ett år var 
ledarinventering, utvecklingsprogram för ledarna, platschefer samt aktivt ledarskap. Under 
året 1996 nämnde företaget att de vill ha en jämnare könsfördelning i företaget, dock nämner 
de inte målen förrän åren 2003-2004 samt mellan åren 2007-2008. Företaget införde under 
året 1999 ett balanserat styrkort, vilket upphörde att synas efter år 2001. Företaget hade under 
år 1997 som mål att förändra medarbetarnas värderingar. För att lyckas med detta arbetade de 
under åren 2000-2008 med värderingar. År 2003 införde företaget riktlinjerna (Code of 
Conduct) som omarbetades år 2006 och som därefter upphörde att synas i årsredovisningen.  
 
Under 2007-2008 skriver företaget i sina årsredovisningar att de ville minska samt hålla 
personalomsättningen på en låg nivå. Enligt Kindahl beskriver företagen att 
personalomsättningen är låg (eller hög), men att företagen inte redogör vad det innebär eller 
vilka nackdelar det medför. Detta kunde tydlig urskiljas i NCCs årsredovisningar då företaget 
valde att inte redogöra vad en låg personalomsättning innebar för företaget. Kindahl menar 
vidare att en hög personalomsättning är negativt om kompetenta medarbetare lämnar 
företaget, men positivt om de ”lediga platserna” ersätts men högre kompetens. Vad detta 
innebär för NCC, om de har ersatt de lediga platserna med en högre kompetens eller inte 
påpekades inte i årsredovisningarna. 
 
I Abeysekeras studie redovisade företagen bland annat om personalrelaterade mätningar, 
utbildning och utveckling samt säkerhet på arbetsplatsen. Dessa tre förekom även i NCCs 
årsredovisningar som företaget arbetade med. Det författarna kan urskilja ifrån Abeysekeras 
studie är att säkerheten på arbetsplatsen kom som allra sist i hennes studie. Det författarna kan 
konstatera är att NCC lade mer vikt på säkerheten i arbetsplatsen, då NCC utgör ett 
byggföretag. Som kan konstateras ovan gjorde företaget konsekventa satsningar till största 
del, men att vissa arbetsområden slutade att synliggöras i årsredovisningarna. Enligt 
författarna borde företaget arbetat vidare inom de arbetsområden företaget hade infört trotts 
att det inte synliggörs varje år. Som exempelvis påpekar NCC att de under år 2003 gör en 
årlig ledarinventering, men dock skulle intressenterna, enligt författarna inte veta att denna 
inventering genomförs varje år. Intressenterna måste alltså ta del av den frivilliga 
informationsgivningen som gavs år 2003 i NCCs årsredovisning för att veta att inventering 
genomförs årligen i företaget. Författarna har konstaterat att NCC endast återupptar ett 
arbetsområde om det förekommit några förändringar eller om företaget har varit ”tysta” inom 
ett arbetsområde under en lång period.  
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Enligt författarna gav intressemodellen en tydlig bild över arbetsområdena som företaget 
inriktade sig för sina medarbetare. Dock förekommer det liksom ovan att företaget även i 
intressentmodellen upphörde att synliggöra vissa arbetsområden, speciellt i kolumnen 
”återstår att genomföra”. 
 
Liksom Johansson anser författarna att om intressenterna lade tid på att analysera den 
frivilliga informationen skulle de få en bättre bild över företagets utveckling. Det är även 
viktigt att företaget förmedlar en så rättvisande bild av företaget som möjligt, där författarna 
anser att företaget behöver vara mer konsekventa i sin redovisning av personalen. Författarna 
kan konstatera att all informationsgivning om humankapitalet beror på vad förtagen frivilligt 
väljer att redovisa. 
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6. Slutsats 

 
lutsatsen är den del författarna kommer att besvara syftet av undersökningen. Kapitlet 
avslutas med att författarna ger förslag för vidare forskning.  

 
 
Syftet med denna studie är att granska vad som skrivs om humankapitalet i NCCs 
årsredovisningar mellan åren 1996-2008 med fokus på den frivilliga informationsgivningen. 
Det primära syftet är att undersöka hur stor andel utav årsredovisningarna som utgörs av 
humankapital, vilka nyckeltal som förekom samt hur pass konsekvent NCC redovisar 
personalen.  
 

- Hur stor del utav NCCs årsredovisningar utgörs av information om humankapital? 
Humankapitalet utgjorde mellan 4,4–7,3 % under åren 1996-1999 i den frivilliga 
årsredovisningen. År 2000 förekom det ingen procentsats av medarbetarna då NCC inte hade 
något avsnitt för medarbetarna. Mellan åren 2001-2008 utgjorde humankapitalet mellan 7,3–
13,5 %. Detta motsvarade mellan 2-5 sidor under åren 1996-1999 samt 2001-2008.  
 

- Vilka nyckeltal förekom i NCCs årsredovisningar? 
De nyckeltal NCC redogjorde mest om var utvecklingssamtal, utbildning samt tillit och 
ansvar. Mot slutet av den granskade perioden tillkom fler nyckeltal som sjukfrånvaro, 
arbetsskador och nöjda medarbetare. Det företaget NCC redogjorde minst om var 
externrekrytering och avveckling. Utifrån de nyckeltal som inte hade förekommit i teorin 
kunde författarna konstatera att under de fyra första åren mättes faktorer som ledarskap, 
prestation, drivkraft, kompetens och organisation. Från och med 2001 började företaget mäta 
till exempel stolthet, ledarskap, värderingar och medarbetarsamtal. Arbetsolyckor och 
lärande-i-arbetet tillkom under de sista åren, mellan åren 2002-2008. 
 

- Är NCCs redovisning av personalen konsekvent mellan åren 1996-2008? Eller ser 
redovisningen olika ut mellan åren? 

Företaget gjorde konsekventa satsningar till största del, men att vissa arbetsområden slutade 
att synas i årsredovisningarna. Företaget har under årens gång lagt betydande resurser på 
rekrytering, utbildning samt kompetensutveckling. Vidare arbetade företaget med 
humankapitalindex för medarbetarna. De arbetsområden som hade upphört att synas helt efter 
några år var exempelvis balanserat styrkort, Code of Conduct, kompetenstrappan, aktivt 
ledarskap och ingående mätningar av platscheferna. 
 
Författarna har konstaterat i denna studie att NCC endast återupptar ett arbetsområde om det 
förekommit några förändringar eller om företaget har varit ”tysta” inom ett arbetsområde 
under en lång period. 

S 
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6.1 Förslag för vidare forskning 

Författarna har under studiens gång undersökt ett företag under en viss period. Till en fortsatt 
studie skulle det vara intressant att jämföra studien med andra företag, och se om resultatet 
skulle avvika ifrån varandra. Det skulle också vara intressant att intervjua styrelsen och VD 
och få deras synvinkel om vad de tycker vore intressant att lyfta fram om humankapitalet i 
årsredovisningen. Till exempel skulle det vara intressant att få veta vad de tycker är viktigt att 
ta med i en årsredovisning när man beskriver humankapitalet, vad det är som avgör om vad 
man ska redovisa och varför företagen väljer att ta med viss information? Det skulle också 
vara intressant att jämföra Sverige mot andra länder och se hur det skiljer sig åt.  
 
Arvidsson påpekade speciellt i sin artikel att humankapitalet i årsredovisningen är viktigt för 
investerare och aktiemarknadens aktörer när de tar investeringsbeslut. Utifrån detta skulle det 
vara intressant att intervjua dessa intressenter och se vad de tycker vore viktigt att ha med? 
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Bilaga 1. Definitionslista 
Detta är ett utdrag från företaget NCCs årsredovisningar mellan åren 1996-2008. Här lyfter 

författarna fram vissa nyckelbegrepp som hade nämnts i empirin.     
 

 Medarbetarsamtal: ett sätt för NCC att ta fram förväntningar och åtaganden till ett 
gemensamt ”kontrakt” över vad som krävdes och vilka utbildningsinsatser som 
behövdes. Företaget sammanställde en utvecklingsplan för varje medarbetare. 

 
 Aktivt ledarskap: en enkät där medarbetarna fick svara på frågor om chefens 

ledarskap och hur arbetsplatsen fungerade. Utav resultatet kunde åtgärder vidtas via en 
utvecklingsplan där chefen och medarbetarna förde diskussioner, som utvecklade 
ledarskapet och arbetsplatsen.  

 
 Personalenkät: en modell utvecklades för mätning, analys och styrning av 

utvecklingssatsningar bland medarbetarna. Det fanns två orsaker till varför företaget 
införde denna modell, det ena var att tydliggöra för företagets intressenter där 
företaget påpekade att de ville visa bl.a. hur drivkraft och prestation hade utvecklats 
hos medarbetarna. Den andra orsaken var att kunna använda modellen för att vidta 
förbättringar. Företaget menade att cheferna fick en analys av humankapitalet där en 
utvecklingsplan kunde utvecklas.  
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 Kompetenstrappa: Företaget införde en kompetenstrappa där de olika 
utbildningsstegen kunde säkerställa för NCC så att personalen hade den bästa 
kompetensen. 

 
 

 Balanserat styrkort: en modell vilket innefattade mätningar, analyser och åtgärder 
som skulle säkerställas så att beslutande strategier genomfördes. 

 
 Code of Conduct: är ett samlat dokument med riktlinjer i frågor som affärsetik, 

mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljöansvar och hur dessa följdes upp. 
 

 Lärande-i-arbetet: medarbetarna kunde delta i nya arbetsuppgifter, genom att prova 
nya metoder, detta skulle förnya medarbetarnas kompetens. 

 
 SeeMee: en webbplats där medarbetare kunde lägga in sina meritförteckningar, 

anmäla sitt intresse för förflyttning inom företaget och söka lediga jobb. 
 

 Ledarinventering: syftet med ledarinventeringen var att öka den interna rörligheten, 
för att säkra kompetensen bland cheferna och få ett mer flexibelt företag. 
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Bilaga 2.  Sammanfattande matris 

Detta är ett utdrag från NCCs årsredovisning 2002. 

 


