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Med hänsyn till 
framtiden, som en 
del av samhället.
NYAB är en koncern inom anläggning och 
infrastruktur med kompletterande byggverksamhet. 
Vårt arbete ger plats åt liv och rörelse, 
och tillsammans ska vi skapa ett förbättrat 
samhällsbygge.

Sedan bildandet av NYAB Sverige 2014 har vi gått från att vara en lokal 
aktör i Norrbotten till en koncern med nationell närvaro. Idag består 
NYAB av fyra verksamhetsområden med över 160 medarbetare runtom 
i landet.

Vi befinner oss mellan marknadens största och minsta aktörer. Det 
betyder att vi behållit fördelarna från både litet och stort. Vi har ett 
brett nätverk och goda resurser som inger trygghet, samtidigt som vi 
fortfarande är en flexibel organisation där vägen till beslut är kort. Det 
har stor betydelse för att uppnå högsta kvalitet, långsiktig hållbarhet 
och en trivsam, utvecklande arbetsmiljö. 
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NYAB-koncernens huvudkontor är 
beläget i Luleå. Vi har även kontor i 
Kalix, Haparanda, Gällivare, Kiruna, 
Piteå, Gävle och Stockholm.

STOCKHOLM

GÄLLIVARE

KIRUNA

PITEÅ

LULEÅ

KALIX
HAPARANDA
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VD har ordet
NYAB koncernen sammanfattar sitt bästa 
år någonsin i och med signering av 
årsredovisningen för 2021. Med det så 
upprepar vi oss från året innan det och 
året innan det. I backspegeln har vi åtta 
år av obruten tillväxt bakom oss. Detta på 
koncernnivå och i kombination med en väldigt 
god rörelsemarginal.

Koncernen har sedan starten 2013 bestått av 
ett tiotal bolag och av fyra olika varumärken. 
Sedan 2020 består vi av tre juridiska 
personer, där sker all operativ verksamhet och 
projektutförandet. Två varumärken används i 
koncernen, NYAB och NYAB Infrastruktur.

Vi omorganiserade 2020 genom att upplösa 
vårt affärsområde Bygg som sysslade med 
mer traditionell byggverksamhet. 2021 har vi 
färdigställt de traditionella byggentreprenader 
som vi hade i orderstocken när vi upplöste 
affärsområdet. Det har alltsedan starten varit 
viktigt under vår utvecklings-, och tillväxtresa 
för att klara av att bygga ett större bolag 
som är koncentrerat till norra Sverige, för 
att hantera säsongsvariationerna. Detta då 
vår kärnverksamhet, som bedrivs i de fyra 
nuvarande affärsområdena är infrastruktur-, 
och markanläggningsorienterade. Vilket 
medför att produktionen kraftigt minskar under 
januari – april, och det årligen. From 2020 har 
vi en väl utvecklad anläggningsverksamhet 
i Mälardalen och fläckvis i andra geografier 

söder om Norrland, tillsammans med att vi nu 
har basunderhållskontrakt där vi sköter statliga 
vägnät i fyra kommuner i norra Sverige, med 
mest volym under just januari – april. Enkelt 
sammanfattat är vi nu byggda för att kunna 
lägga fokus på våra kärnverksamheter. Och nu 
under 2021 har vi trots försäljningsbortfallet av 
traditionella byggentreprenader, som uppgår 
till drygt 200 miljoner SEK årligen, en total 
försäljningstillväxt. Det återspeglar hur väl våra 
kärnverksamheter utvecklas.

Antalet medarbetare växer och individerna 
växer. Antalet kunder och volymerna hos 
dessa växer. Och NYAB växer. Så har det varit i 
många år.

Allt detta har såklart mer än en koppling 
till hållbarhet, och essensen av hållbarhet 
är sunt förnuft. Skalbarheten i vår affär, 
den sedan starten uppvisade tillväxten 
och lönsamheten visar på hållbarheten i 
koncernen. Långsiktigheten medför att bolaget 
drivs för aktieägarnas bästa, och då krävs 
det att vi har nöjda kunder. Medarbetare 
som trivs och presterar. Och att de bästa 
underentreprenörerna och leverantörerna 
vill arbeta med oss. Och att vi tar ett 
samhällsansvar.

Johan Larsson 
Koncernchef NYAB
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Tio år av ständig utveckling
Vi är ett ungt företag byggt på årtionden av erfarenhet från 
branschen. När vi nu fortsätter att växa, fortsätter att skapa, är det 
viktigt att vi kommer ihåg den historia NYAB bär på. Den är speciell.

Under 2011 förvärvas Nyanläggarna i Luleå AB av bröderna 
Johan Larsson och Mikael Ritola. Under nästa år tillträder 
Johan som VD och påbörjar utvecklingsarbetet där nya 
inriktningar och expansionsplaner tar form.

När det nya namnet NYAB Sverige antogs under 2014 
skulle det symbolisera bolagets nationella ambitioner. Fem 
år senare, år 2019, togs ytterligare kliv när dotterbolaget 
NYAB Mälardalen introducerades på marknaden. 2019 
skulle också bli markören för en annan stor milstolpe när 
miljardgränsen i omsättning passerades.

Under årets första kvartal tecknade NYAB sitt första 
basunderhållskontrakt med Trafikverket. 2020 markerar 
30 år från det att Nyanläggarna i Luleå grundades och det 
som för 6 år sedan blev NYAB Sverige.

Skarta Group Abp, byggare av en renare framtid, 
förvärvar NYAB-koncernen. Genom affären bildas en 
ny SkartaNYAB-koncern och den kommer att uppnå 
en omsättning på närmare 300 miljoner euro år 2022. 
Den nya koncernen kommer att vara en av de viktigaste 
aktörerna runt Bottenviken och i Norrbottenregionen.

2014 blir ett betydelsefullt år för bolaget som börjar närma 
sig 100 miljoner SEK i omsättning. Registrerat namn och 
marknadsnamn ändras. NYAB Sverige presenteras, ett 
namn som blir synonymt med ambitionsnivå.

Med de nya bolagens inträde går koncernens omsättning 
upp till 300 Mkr år 2015. Projektens komplexitet ökar 
gradvis och NYAB ger sig in i ett nytt segment, ballast- och 
bergtäktsverksamhet. 2017 bildas dotterbolaget NYAB 
Infrastruktur för att ta riktning mot väg, kommunavtal och 
basunderhåll mot Trafikverket.

2011 – Nya anläggare i stan

2019 – Tiosiffrigt

År 2020 – 30 år sedan grundandet

År 2021 – Skarta förvärvar NYAB

2014 – Nyanläggarna blir NYAB 

2015-2017 – NYAB Infrastruktur grundas
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Hur vi arbetar

AFFÄRSOMRÅDEN OCH MARKNADER 

NYAB-koncernen består av fyra affärsområden: 
Anläggning, Infrastruktur, Special och 
Mälardalen. Koncernen har sedan starten 
aktivt utvecklats med ambitionen om att 
växa över en större geografi med flera 
kompletterande nischer och segment. 

Vi verkar i kontracykliska marknader såväl 
som i stabila underliggande marknader 
med tillväxt. Samtidigt som vi i allt väsentligt 
väljer bort cykliska marknader. Vi har en 
sund diversifierad orderstock avseende 
kunder, projekttyper och kontraktsformer. 
Entreprenader i kombination med fleråriga 
ramavtal, samverkansavtal och löpande avtal.

ORGANISATION OCH PARTNERS

NYAB är en organisation som arbetar efter 
hög kvalitet till bästa pris. Vi äger själva inga 
maskiner, täkter eller beläggningsverk. Vi 
är i stället öppna för hela marknaden där fri 
konkurrens råder och vi kan genomföra inköp 
från ett större utbud av aktörer till ett bättre 
pris. Som entreprenör är vi vana att upphandla 
flera olika leverantörer. Därför är det naturligt 
för oss att välkomna dem i vårt arbetssätt. Vi 
vill att de delar vårt engagemang och brinner 
lika mycket för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö 
som vi gör. Vi når dit genom inkludering och 
att de förstår våra mål och hur vi ska arbeta.

RISKER OCH MÖJLIGHETER

Vår riskhantering sker naturligt i det 
vardagliga arbetet och vi utbildar 
ständigt våra medarbetare inom risk- och 
möjlighetshantering.

Några av riskerna vi arbetar med 
förebyggande är:

• Miljörisker som förorenade massor och 
utsläpp

• Arbetsmiljörisker, exempelvis trafik, el och 
personalhälsa

• Kvalitetsrisker

• Ekonomiska risker som överskridande av 
budget

Exempel på riskminimerande insatser:

• Återkommande samverkansmöten, god 
planering och genomtänkta projekt-
organisationer

• Noggrann kalkyl- och budgetprocess

• Nyttjande av kontrollprogram och 
egenkontroller

• Tydlighet i Kvalitet-, Miljö- och Arbets-
miljöplaner

• Effektiva kanaler och processer för intern 
och extern kommunikation

• Engagera och involvera medarbetarna i 
arbetet med risker och möjligheter

• Dialog med närsamhället och målsättningar 
för att minimera påverkan på tredje man

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021
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KULTUR OCH UTVECKLING

NYAB-koncernen grundades med övertygelsen om att vi skapar 
maximalt värde för våra kunder om vi skapar maximalt värde för 
våra medarbetare. Arbetsmiljön ser vi som ett konkurrensmedel för 
att rekrytera, behålla och utveckla personal. Det utgör grunden för 
leveranser som överträffar marknadens förväntningar. Alla medarbetare 
ska ges möjligheter att utvecklas inom sitt specifika område, mot en 
specialistroll eller genom att testa nya arbetsroller.

När individerna växer kan vi som företag utvecklas och växa. En bra 
företagskultur är kärnan i vår verksamhet.


NYCKELPARTNERS

Beställare
Medarbetare
Leverantörer

Entreprenörer
Underentreprenörer


NYCKELAKTIVITETER

Kalkyler
Planering

Produktion
Säkerhet


NYCKELRESURSER

Personal
Kompetens

Lokaler
Lager

Maskiner
Utrustning
Transporter

Programvaror


VÄRDEERBJUDANDE

Entreprenader
Infrastruktur
Anläggning

Rivning
Husflyttning

Ballast
Byggnationer


DISTRIBUTIONS

KANALER

FFU
Anbud

Marknadsföring


KUNDSEGMENT

Huvudsakligen  
offentlig sektor

Privat sektor

AFFÄRSMODELL

BRA PERSONER SKAPAR ETT BRA FÖRETAG

Vår mångfald av människor och idéer fostrar en kultur där individer 
trivs, presterar och utvecklas. Det leder till högre kvalitet och bättre 
lönsamhet. 

VÅR BRANSCH BYGGER SAMHÄLLE

Så att bidra till branschens utveckling innebär i förlängningen ett 
bättre samhälle. Därför tänker vi nytt och arbetar varje dag för att höja 
ribban ytterligare.

MÅNGA DELAR VÅR VILJA ATT GÖRA GOTT

Från företag till gräsrotsrörelser och unga rebeller med framtidstro. Vi 
väljer att hylla eldsjälar, stötta goda initiativ i samhället och bjuda in till 
fler samarbeten.

KLIMATFRÅGAN STÅR IDAG HÖGT PÅ AGENDAN

Effekterna av våra miljöavtryck blir allt tydligare. För oss är hållbarhet 
en grogrund för innovativa företagsstrategier, medvetna inköp, och en 
effektiv resursanvändning.

Samhällsengagemang
Vårt löfte är att vara ett bra företag.
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NYAB och samhället
Det är våra gärningar som tar oss framåt, med en god idé och kraft att 
genomföra. Vi ser det gång på gång i samhället och inspireras av det. 
Företag som bryter ny mark, rörelser som gör världen bättre och unga 
som utmanar gamla sanningar. Samhället behöver fler, därför vill vi lyfta 
de som gör bra saker.

UFSAMARBETE MED NORRHÄLSAN

NYAB har valt att stötta UF-företaget Norrhälsan UF för att uppmuntra 
entreprenörskap och hälsa. Norrhälsan UF har genom personliga 
intervjuer och möten med idrottsprofiler i Norrbotten skapat en 
hälsobok. Den innehåller varierade träningsformer, inspiration och 
recept som ska främja en hälsosam livsstil. I boken medverkar bland 
annat Charlotte Kalla, Jonas Eriksson, Petter Petterson och Lotta Ökvist.

PARTNERSKAP MED SOFIA HENRIKSSON

Sofia Henriksson, 27, har länge setts som en av de mest talangfulla 
skidåkarna i Sverige. Inför säsongen 2021/2022 är hon fri från skador 
och redo för en hel vintersäsong i skidspåret med NYAB som sponsor. 

“Vi blir väldigt inspirerade av att se den resa som Sofia gjort hittills, 
och för oss är det en självklarhet att få vara med på den resa hon har 
framför sig. Hon är inte bara en elitidrottare från bygden, utan en god 
förebild för unga människor. Vi tror precis som Sofia på att det är möjligt 
att skapa en sund, högpresterande kultur där vi bygger upp människor 
för långsiktig framgång”, säger Magnus Granljung, COO på NYAB.
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De globala målen
Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 
punkter som ska uppnås till år 2030. Tillsammans 
ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa 
klimatkrisen. För oss är de Globala Målen vägledande 
i vår verksamhet och i vår fortsatta utveckling.

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

5. Jämställdhet

6. Rent vatten och sanitet

7. Hållbar energi för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer  
och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och  
produktion

13. Bekämpa klimatförändringen

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk  
mångfald

16. Fredliga och inkluderande  
samhällen

17. Genomförande och globalt  
partnerskap

17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Mer om FN:s principer hittar ni under länken. 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Miljö
Miljö och klimat är centralt i alla faser, från 
projektering och under produktion, till 
anläggningarnas livslängd, drift och underhåll. 
Projektens miljöpåverkan behandlas redan i 
början av varje projekt, där vi sätter strategin för 
arbetet och framförallt inköpen. Vi diskuterar olika 
leveransalternativ och väger för- och nackdelar ur 
både miljö- och kvalitetsperspektiv. 

Vi vill försäkra oss om att ingen oförutsedd och 
bestående miljöskada uppstår till följd av projekten.

NYABs
miljöpolicy

ETT HÅLLBART ARBETSSÄTT 
Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling lokalt och globalt. 
Därför ska vi ha hög kompetens inom hållbarhet och alltid kunna 
föreslå de mest resurseffektiva lösningarna.  

UTBILDNING OCH INVESTERINGAR
NYAB ska alltid förebygga miljöföroreningar och våra 
medarbetare, leverantörer och deras förare utbildas i 
verksamhetsrelaterad miljökunskap. Vi strävar efter maskin- och 
transportlösningar som är skonsamma mot miljön och investerar 
därefter. 

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Vi arbetar utifrån ett kretsloppstänkande och vi mäter 
regelbundet våra mest betydande miljöbelastningar och 
utvärderar dessa. Vi har beredskap för miljönödlägen, och vi 
granskar och uppdaterar kontinuerligt vår miljöpolicy.

MILJÖKRAV OCH LAGAR
Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till fastställda regionala miljömål 
och FN:s Globala Mål. NYAB ska uppfylla alla tillämpliga 
miljölagar och andra miljökrav som berör verksamheten. Vi 
ställer samma krav på leverantörer och partners som på oss 
själva.
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VERKSAMHETENS MILJÖASPEKTER
Vi bygger långsiktigt med framtiden, planeten 
och nästa generation som riktmärke. 

BETYDANDE MILJÖASPEKTER 
FÖR NYAB
Att göra en miljöutredning och belysa NYAB:s 
miljöaspekter hjälper oss att prioritera arbetet 
mot de områden som har störst miljöpåverkan. 
Aspekterna utgör den inriktning som mål, 
kompetensutveckling, verksamhetsrutiner och 
själva miljöledningssystemet fokuserar på. 
2021 gjordes en ny miljöutredning och några 
av de mest betydande miljöaspekterna är:

FÖRBRUKNING AV RÅVAROR/
BYGGMATERIAL

NYAB använder sig bland annat av stål, 
aluminium, trä, cement, sand, grus, färg och 
plaster. I många avseenden är NYAB styrd 
till det material som föreskrivs i handlingar 
av arkitekter, byggherrar och beställare, men 
tillsammans kan vi minska miljöbelastningen 
genom att till exempel:

• Välja material tillverkade på 
förnyelsebara råvaror och material som 
kräver mindre energi vid framställning.

• Se över materialets miljöbelastning ur 
ett livscykelperspektiv.

• Välja material som inte är skadliga för 
levande varelser och naturen.

• Välja material som har längre livslängd.

• Välja material som kan återanvändas, 
återvinnas eller brytas ned i naturliga 
kretslopp.

Vi arbetar för att minska användningen 
av råvaror och byggmaterial i produktion. 
Det gör vi genom att planera våra 
arbeten noggrant. Vi planerar inköp och 
lagerhantering tidigt i projekten för att 
undvika felköp, möjliggöra genomtänkta 
materialval samt undvika att material blir 
förstörda vid lagring. Vi utreder möjligheten 
att återanvända massor inom projektet för 
att på det sättet minska uttag av nya. 

Vi tar även hänsyn till materialtillgången vid 
val av byggmetod.

UTSLÄPP AV KLIMATGASER FRÅN EXTERNA 
TRANSPORTER

En stor del av NYAB:s miljöpåverkan 
kommer från våra transporter och maskiner 
vid produktion. Mängden transporter och 
maskintimmar varierar mellan projekten 
beroende på projektets art. Våra åtgärder 
för att minska klimatpåverkan från våra 
transporter och maskiner sker i stor del vid 
planeringen av arbetet. 

Vi inköpsplanerar för att säkerställa 
korta transportsträckor samt effektiv 
maskinanvändning. Genom att möjliggöra 
just-in-time leveranser samt planerade 
mottagningsplatser minskar vi behovet av att 
flytta eller omlasta materialet flera gånger 
samt att vi effektiviserar användningen av 
maskiner. 

Vid val av maskiner ser vi till att de 
uppfyller våra och beställarens miljökrav. 
Vi tar även hänsyn till kapacitet för de 
olika maskinerna för att få till en bra 
logistik och undvika att maskiner blir 
stående. Med god logistikplanering kan vi 
minska transportsträckor samt undvika att 
transporter går tomma.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021
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UTSLÄPP AV KLIMATGASER FRÅN 
PERSONTRANSPORTER

På grund av långa avstånd mellan projekt 
och projekt som ligger avsides sker stor del 
av våra persontransporter med bil. NYAB har 
vuxit mycket de senaste åren vilket innebär 
att även bilflottan blivit större. År 2019 hade 
vi 93 bilar, att jämföras med år 2021 då 
antalet bilar ökat till 153. Antalet körda mil 
hade under samma jämförelseperiod ökat 
från ca 210 000 mil till 360 000 mil. År 2021 
var medelåldern på bilarna 4 år. 

För att minska klimatpåverkan från våra 
bilar ser vi regelbundet över vår bilflotta 
för att säkerställa att den är optimerad och 
att bilarna håller en bra standard. Det finns 
dock begränsade möjligheter till att välja 
miljöbilar med alternativt drivmedel för våra 
servicebilar. Detta eftersom infrastrukturen 
för alternativt bränsle inte är nog utbyggt för 
att säkerställa behoven på projekten.

I vår bilpolicy uppmuntrar vi våra anställda 
att välja miljöklassade bilmodeller med 
partikelfilter eller fordon med alternativt 
bränsle. Det innebär fordon som går 
att tanka med både bensin och etanol, 
miljödiesel alternativt val av fordon som 
helt eller delvis drivs med el, hybrid eller 
gasmodeller. Vi ser att andelen miljöbilar 
ökat inom koncernen. År 2019 var ca 3 % av 
förmånsbilarna klassade som miljöbilar. År 
2021 hade denna siffra ökat till nästan 45 %. 
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Kvalitet
BF9K
2021 tog NYAB nästa steg för att utveckla vårt arbetssätt och 
verksamhetsledningssystem genom att låta en del av verksamheten, 
NYAB Mälardalen AB, certifiera sig enligt BF9K. Valet av certifiering föll 
på BF9K eftersom det är ett lednings- och produktcertifieringssystem 
anpassat till byggbranschen. BF9K togs fram av Stockholms 
Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag 
och sakkunniga. I dag ägs BF9K av Byggföretagen. 

Vårt ledningssystem ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Även 
andra delar arbetas ständigt in i systemet för att få en så bra helhet som 
möjligt. NYAB:s verksamhetsledningssystem beskriver vår verksamhet 
genom dokumenterade policys, rutiner, interna och externa krav, mallar 
och stöddokument. I projekten finns krav på kontroller och rutiner för 
att genomföra aktiviteter på sätt som överensstämmer med gällande 
samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

En certifiering ger många fördelar. Det förenklar upphandlingar och kan 
vara avgörande för att NYAB ska få uppdraget. Kunderna vet att de får 
en bra produkt och kan lita på oss. Vid upphandlingar där krav ställs på 
att företag ska ha ett tredjepartscertifierat system för KMA motsvaras 
BF9K av ISO/OHSAS/AFS gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Genom att följa BF9K-kraven får vi stöd i att leverera bra entreprenader 
och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-
standarderna.

BF9K har samma grundprincip som:

• Kvalitet (ISO 9001)

• Miljö (ISO 14001)

• Arbetsmiljö (ISO 45001/AFS 2001:1)

DNV GL (Det Norske Veritas) utför en årlig 
revision på de certifierade företagen vilket 
är en kontroll på att företaget tillämpar 
systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet 
och en trygghet för beställaren att anlita en 
entreprenör som är BF9K-certifierad.

Innan certifieringen hade NYAB ett 
verksamhetsledningssystem som följde krav 
i de olika ISO-standarderna för miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö. Detta gav ett bra utgångsläge 
vid certifieringsprocessen vilken genomfördes 
på bara 3 månader. Revisionen genomfördes 
utan några större avvikelser och den 23:e 
november 2021 fick NYAB Mälardalen AB sitt 
certifikat. 

Nu fortsätter utvecklingen av vårt 
verksamhetsledningssystem och målet är att 
hela NYAB-koncernen ska vara certifierade 
under år 2022.

DIGITALISERING 
NYAB är en utmanare i en traditionell bransch, som 
fortfarande präglas av analoga processer. Men vi 
är också byggare av morgondagens samhällen, 
där digitaliseringen spelar en avgörande roll. 
Vi har lyckats skapa en kultur som stimulerar 
viljan och trivseln hos våra medarbetare, som i 
sin tur adderar nya tankesätt och lösningar till 
det traditionella. Vi ser digitaliseringen som en 
möjliggörare för att fortsätta odla den kulturen och 
höja kvaliteten i verksamheten, såväl som i hela 
branschen och samhället, ytterligare. 
 
FÖRFLYTTNING TILL SHAREPOINT 
Vi har tagit ytterligare steg på vår 
digitaliseringsresa under 2021 för verksamheten 
i det dagliga arbetet. NYAB har gått från att 
lagra information på lokala servrar till en 
molnbaserad lösning för att lättare kunna dela, 

skapa och hantera digitala dokument i det dagliga 
arbetet. Genom att NYAB valt att använda det 
molnbaserade SharePoint möjliggörs smidigare 
samarbeten för alla medarbetare samt ett mer 
dynamiskt arbete för verksamheten. Genom att 
dela filer, nyheter och arbetsdokument ökar NYAB 
också effektiviteten i verksamheten. 
 
Via SharePoint kan vi ta del av filer och information 
via mobila enheter vilket möjliggör för de projekt 
och medarbetare ute i verksamheten, som inte 
alltid har tillgång till dator, att snabbare ta del av 
arbetet. Det leder till ett effektivare arbete där det 
inte är den fysiska platsen som sätter gränser för 
det administrativa arbetet. 
 
”GEMENSAMT” 
En gemensam plattform har tagits fram för 
att enklare ha tillgång till information om våra 
arbetssätt och rutiner. Plattformen bygger på 
SharePoint och förenklar tillgängligheten vad 
gäller dokument och information. Vi ser det som 
ett intranät där det i dagsläget finns information 
om KMA, HR, Ekonomi och IT. Arbetet fortsätter 
och i takt med att alla affärsområden flyttas ut 
till SharePoint utvecklas även den gemensamma 
plattformen.  
 
DIGITALA ANSLAGSTAVLOR 
För att förenkla informationsutbytet i ett projekt 
används olika typer av anslagstavlor. På 
dessa anslagstavlor finns information som till 
exempel arbetsmiljöplan med riskbedömningar, 
kontaktuppgifter, kemikalielistor och APD-planer. 
Detta är så kallade levande dokument och 
uppdateras löpande. Som ett led i vår digitalisering 
har vi på ett antal testprojekt använt oss av digitala 
anslagstavlor i form av surfplattor i stället för de 
traditionella fysiska anslagstavlorna. De digitala 
anslagstavlorna säkerställer att det alltid är den 
senaste versionen av dokumenten som delas 
till de anställda samt möjliggör uppdatering på 
distans.
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KONCERNENS MEDARBETARE

Medelantalet anställda inom NYAB-koncernen uppgick till 200 under år 
2021 inklusive säsongs- och visstidsanställningar.

Alla medarbetare på NYAB erbjuds årliga samtal där en individuell 
utvecklingsplan tas fram och följs upp löpande. Utvecklingsplanen baseras 
på de mål som medarbetare tillsammans med sin chef satt upp för året.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Rätt kompetens är viktig för att NYAB ska uppnå de mål och aktiviteter 
som genomförs årligen. Det krävs att NYAB har rätt kompetens på 
individ- och organisationsnivå för både befintliga och framtida behov. 
Kompetensutvecklingen behöver därför vara proaktiv och långsiktig samt 
anpassas efter de förändringar som sker i organisationen och omvärlden. 
Genom ett tätt samarbete med yrkesutbildningar, skolor och kommuner 
arbetar NYAB för att säkra upp kompetensbehoven.

Social hållbarhet
I NYAB:s arbete med social hållbarhet är strävan att 
vara en arbetsgivare som attraherar, behåller och 
utvecklar kärnan i verksamheten – medarbetaren. 

För att bli branschens förstahandsval krävs det 
att vi är en smartare entreprenadkoncern som 
attraherar drivna och skarpa medarbetare som får 
förutsättningar till att utvecklas – då utvecklas NYAB.

En stor del av organisationens kompetensutveckling sker i det dagliga 
arbetet tillsammans med varandra. Det kan exempelvis handla om nya 
arbetsuppgifter, lärande av varandra, erfarenhetsutbyte eller mentorskap. 
Genom att ständigt driva varandra framåt får vi skarpa medarbetare som i 
sin tur gör att NYAB utvecklas. 

PRAKTIKPROGRAMMET

Som en del av NYAB:s kompetensförsörjningsstrategi som bland annat 
syftar till att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och kvalifikationer har NYAB under 2021 gjort en stor satsning 
med praktikprogrammet för studenter. Ansvar och befogenheter har 
tydliggjorts tillsammans med vissa anpassningar för att praktikprogrammet 
ska utgå från studentens resa hos NYAB. Anpassningarna handlar dels om 
tydligare introduktion, utvärdering och avslut. Även att en övergripande 
resurs ansvarar för studenterna under sin tid hos NYAB utöver de 
handledare som dagligen arbetar och stöttar studenterna.
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Möt Josefin Eriksson, 
arbetsledare på NYAB
Josefin Eriksson sökte praktikplats hos NYAB och 
fick en tillsvidareanställning som Arbetsledare. Just 
nu arbetar hon som Arbetsledare i projektet Broarna 
Vitsand. 

”Det absolut bästa med att vara Arbetsledare på 
NYAB är friheten och att ingen dag är den andra lik.”

Hej Josefin, kan du berätta om ditt jobb som 
arbetsledare?  
Som arbetsledare för vår brobyggnation i Piteå 
har jag framför allt varit delaktig i planeringen 
av projektets framförande, tillhandahållande 
och planering av material och leveranser samt 
kommunikation med platschef, beställare och 
yrkesarbetare. Arbetstiderna är skiftgång som 
innebär att jag har arbetat sju dagar i sträck 
och sedan varit ledig i sju dagar.

Hur har din tid på NYAB sett ut? 
Jag började på NYAB tack vare praktiken 
som ingick i mitt fjärde år på gymnasieskolan 
TE4 Samhällsbyggnad i Luleå. Jag började på 
NYAB i juni 2017 och har sedan dess deltagit 
vid flera projekt som både arbetsledare och 
platschef.  Framöver kommer jag att byta roll 
till mätningstekniker och det ska bli lärorikt att 
få delta i projekt via den vägen i stället.

Vad är det bästa med ditt jobb och NYAB 
som företag? 
NYAB har sedan jag började här gett mig 
väldigt mycket förtroende och tillit. Jag 
har dessutom haft duktiga och rutinerade 
kollegor omkring mig. Det bästa med att vara 
Arbetsledare på NYAB är friheten och att ingen 
dag är den andra lik. Eftersom man jobbar 
projektvis så kommer alltid nya arbetsplatser, 
kollegor och utmaningar. 

Hur är NYAB som arbetsplats? 
Det är ett sammansvetsat gäng där man hjälps 
åt över projekten. Det finns alltid erfarenhet 
och verktyg att hämta hos kollegorna och 
stöter man på problem så möts man av en 
hjälpande hand. De är aldrig sena att tillåta en 
att ta nya steg i sin karriär eller gå utbildningar 
som gynnar sin roll, vilket gör att man som 
medarbetare också hela tiden strävar efter att 
utvecklas.

Vad är ditt bästa tips till praktikanter och 
nyutexaminerade som vill komma till oss? 
Som praktikant och nyexaminerad har du 
en stor fördel om du är nyfiken och inte är 
främmande för att utvecklas och lära dig. Du 
kommer aldrig bli fullärd och det kommer alltid 
nya utmaningar men det är verkligen charmen 
med det hela. 

SYSSELSÄTTNINGSKRAV

NYAB har tillsammans med beställare 
fokuserat och arbetat med att sysselsätta 
både praktikanter och personer som står 
långt från arbetsmarknaden i projekt ute i 
verksamheten med hjälp av kommuner och 
Arbetsförmedlingen. Det har bidragit till både 
en långsiktig kompetensförsörjning inom vissa 
befattningsgrupper, och att NYAB som företag 
har tagit ett samhällsansvar.
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Arbetsmiljö
Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva. 
Att välkomna olikheter och skapa förutsättningar för 
utveckling – individuellt och kollektivt – bygger en 
kultur av prestation. Mångfalden av människor, med 
olika egenskaper och kompetenser, i kombination 
med höga ambitioner främjar en arbetsmiljö där me-
darbetare trivs. Genom en bolagskultur som bjuder 
in till öppenhet och samverkan mellan arbetstagare, 
arbetstagarrepresentanter, kunder, leverantörer, myn-
digheter och övriga intressenter bidrar vi tillsammans 
till en god arbetsmiljö.

UTVECKLING AV ARBETSMILJÖN
Arbetet med att förbättra arbetsmiljöarbete pågår ständigt. Vår övertygelse är att 
företagets säkerhetskultur är det som främst påverkat vår arbetsmiljö. Detta är något 
som vi märker vid uppföljning av de tillbud och olyckor som skett under året. 

En del av säkerhetskulturen som förbättrats under 2021 är förståelsen och viljan 
att rapportera in tillbud. Denna förändring har kommit till genom dialoger med 
arbetsledningen samt förenklade rutiner vad gäller rapportering. Inrapportering har 
skett på olika sätt beroende på vad som passar projekten bäst. Under året som gått 
har rapporteringen skett till exempel via vår framtagna dokumentmall, via mejl, via 
samtal eller via olika digitala lösningar. NYAB:s ambition är att våra arbetssätt ska 
vara projekt- och situationsanpassade. Genom att förenkla för projekten och våra 
medarbetare att göra rätt kan vi uppnå det tilltänkta syftet. Detta arbetssätt har 
lett till en markant ökning vad gäller rapportering av tillbud. Denna förändring är vi 
mycket glada över då det ger oss ett bättre underlag för vårt fortsatta arbete med att 
ytterligare stärka arbetsmiljön.

Liksom tidigare år har inga allvarliga olyckor skett under 2021. De mindre allvarliga 
arbetsolyckorna som skett har i många fall handlat om att händer blivit klämda eller 
medarbetare snubblat. Diskussioner på projekten har förts vad gäller vikten av att 
använda rätt skyddsutrustning, använda hjälpmedel samt att ha ordning och reda. 
Arbetet med vår säkerhetskultur fortsätter. Målet med arbetsmiljöarbetet är att vi 
tillsammans ska skapa en trygg och säker arbetsplats för alla, med ett arbetssätt som 
är förebyggande, långsiktigt och en naturlig del i det dagliga arbetet. Det ska kännas 
bra att gå till jobbet!

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

32 33



COVID-19
I projekten har pandemin märkts av i form av svårigheter vid 
vissa materielleveranser, förseningar vid sjukdomsfall och högre 
materialpriser. För NYAB i stort märktes pandemin främst genom högre 
korttidssjukskrivningar.

Anpassningar från 2020 följde med till år 2021. Vi arbetade under 
restriktioner för Covid-19 och vi förfinade och utvecklade arbetssätt 
och rutiner för att undvika spridning av Covid-19 på arbetsplatserna. 
Vi prioriterade digitala möten och undvek onödiga resor och sociala 
sammankomster. Ett gott samarbete med företagshälsovården hjälpte oss 
att snabbt erbjuda provtagning vid misstänkta smittor och därmed även 
kunnat förkorta och undvika frånvaron hos våra anställda. Anpassningarna 
bidrog till att vi även 2021 lyckades undvika spridning av Covid-19 på våra 
projekt och kontor.

NYAB-koncernen arbetar aktivt med 
att höja det hälsofrämjande intresset 
bland medarbetarna. Under 2021 höjdes 
friskvårdsbidraget för alla medarbetare med 
1000 kronor, från 2500 till 3500 kronor. 
Parallellt med detta sker även hälsofrämjande 
aktiviteter bland medarbetarna, dels ute på 
projekt, dels vid NYAB:s olika kontor. Dessa 
aktiviteter är bland annat längdskidåkning, 
gruppträning och hälsoutmaningar. 

NYAB som arbetsgivare vill främja 
medarbetarnas hälsa och mående. Därför 
ger vi som arbetsgivare tillfällen och 

Sjukfrånvaro

Hälsoinsatser och 
friskvårdsbidrag

möjlighet för alla medarbetare att delta 
på olika hälsoaktiviteter. I och med att 
friskvårdsbidraget höjdes under året har det 
också bidragit till att fler medarbetare har 
använt sig av detta.

Genom att erbjuda och arbeta med ett stort 
fokus på hälsoinsatser strävar vi efter friska 
medarbetare. Hälsoundersökning erbjuds med 
två års intervaller för alla medarbetare och för 
de över 50 år erbjuds det varje år. Vid signaler 
om ohälsa arbetar NYAB enligt interna rutiner 
och erbjuder även individuellt anpassade 
insatser från företagshälsovård.
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DET SKA KÄNNAS BRA ATT GÅ TILL JOBBET

Vi på NYAB bygger framtidens samhällen. Målet med 
arbetsmiljöarbetet är att vi tillsammans ska skapa en trygg och 
säker arbetsplats för alla, med ett arbetssätt som är förebyggande 
och långsiktigt.

STRUKTUR OCH SYSTEM

Vi har gemensamma mål för att utvecklas och förebygga risker, 
olyckor samt ohälsa. Vi når målen genom enkel och tydlig 
systematik i hur arbetsmiljöarbetet går till. Uppföljning hjälper oss 
att genomföra det vi har kommit överens om. 

KULTUR OCH KLIMAT

Vi har ett öppet klimat där vi ständigt förbättrar 
vårt ledningssystem för att främja arbetsmiljön. Vår 
kompetensutveckling ser till att medarbetare har rätt 
kunskaper om arbetsmiljö och vi bjuder in till samverkan med 
arbetstagarrepresentanter. 

KUNDER OCH SAMHÄLLE

Vi har en kontinuerlig dialog om arbetsmiljö med våra kunder, 
leverantörer, myndigheter och övriga intressenter. Rådande 
lagstiftning är vår nedre gräns och externa krav ska alltid uppfyllas. 

NYABs 
arbetsmiljöpolicy
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Hos NYAB finns nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Det är hela NYAB som 
bär det gemensamma ansvaret att varje dag värna och säkra nolltoleransen 
genom att förebygga, förhindra samt agera i vardagen. Detta handlar bland 
annat om att ständigt utveckla och behålla medarbetarnas värdegrund, 
inställning och mod.  
 
Det finns emellanåt utmaningar i att hitta rätt kompetens bland kvinnor för 
vissa befattningar. Därför finns det resurser som kontinuerligt arbetar med 
att stödja rekryterande chefer för att skapa en jämlik och professionell 
process. NYAB har under de senaste åren haft en positiv utveckling 
procentuellt av andelen kvinnor inom koncernen. Utvecklingen har gått från 
11 till 15 procent andel kvinnor. 

UNDERSÖKNING OCH MÅLSÄTTNING
Genom vår årliga jämställdhetsrapport som syftar till att undersöka huruvida 
vi uppnår jämställdhet i arbetslivet, sätter vi upp mål och aktiviteter för att vi 
på NYAB ska kunna bedriva ett bättre jämställdhets- och inkluderingsarbete. 

• Våra medarbetare ska känna trygghet och glädje i arbetet.

• Män och kvinnor hos NYAB har samma möjlighet att kombinera arbets- 
och familjeliv.

• Varje medarbetares bakgrund, kunskaper och egenskaper är en stor 
tillgång som vi ska tillvarata på bästa sätt.

Arbetsvillkor 

Goda arbetsvillkor främjar en varaktig ekonomisk tillväxt och 
det är en positiv kraft för vårt samhälle i stort. Alla våra  

medarbetare omfattas av kollektivavtal som säkerställer bra 
anställningsvillkor. Samma krav ställer vi också på våra  
leverantörer, där vi utifrån gällande avtal kontrollerar  

leverantörer enligt UE 2021. 

NYAB arbetar aktivt för att vara inkluderande, jämställt och spegla samhäl-
let i stort. NYAB vill vara med och leda branschen mot en mer positiv och 
inkluderande kultur. Genom att medarbetarna har samma rättigheter, mö-
jligheter och skyldigheter når NYAB sin fulla potential. Alla ska ha möjlighet 
till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Jämställdhet
Vi vill ge oss själva de bästa förutsättningarna till att 
utföra våra arbeten. Därför omfamnar vi mångfald 
och jämställdhet, eftersom det låter oss alla nå vår 
fulla potential – medarbetare, NYAB, våra kunder och 
samhället vi verkar i.
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NYAB och mänskliga  
rättigheter
Vår uppförandekod stödjer och respekterar 
skydd för internationella mänskliga 
rättigheter, och visar vägen för våra 
anställda, kunder, leverantörer och 
underentreprenörer. 

VÅR UPPFÖRANDEKOD

NYAB fastställde 2018 en uppförandekod som alltid bifo-
gas med avtal för anställda, kunder, leverantörer och un-
derentreprenörer. Det är allas ansvar att leva upp till den. 
Uppförandekoden fastställer att vi står upp för mänskliga 
rättigheter och tar avstånd från barn- och tvångsarbeten. 
Uppförandekoden fastställer även att vi alltid ska jobba 
efter försiktighetsprincipen avseende miljörisker.

I detalj innebär det att vi följer relevanta ILO-konventioner 
(nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) och arbetsmarknadens 
parters ingångna kollektivavtal och minimikrav i nationella 
lagstiftningar. Varje lands lagstiftning avseende minimilön 
och arbetstider ska respekteras. Föreningsfrihet och or-
ganisationsrätten ska värnas och en god arbetsmiljö, enligt 
gällande arbetsmiljölagstiftning, gäller i hela kedjan. FN:s 
barnkonvention ska följas.
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Anti-korruption
NYAB accepterar aldrig någon form av 
mutor, bestickning eller korruption. Inom 
koncernen gäller förbud mot givande 
och mottagande av förmån som utgör 
bestickning eller muta.

Varje medarbetare är skyldig att efterleva förbudet i 
sina kontakter med kunder, leverantörer och liknande 
affärskontakter. Vi ska alltid värna om långsiktiga relationer 
som genomsyras av god affärsetik som följer gällande 
lagstiftning. 

EFTERLEVNAD

Upprepade eller enskilda allvarliga avvikelser hos egen 
personal skall leda till åtgärd. Upprepade eller enskilda 
allvarliga avvikelser hos en leverantör/underentreprenör 
ses som ett kontraktsbrott och kan om avvikelserna inte 
åtgärdas inom en bestämd tid leda till att samarbetet 
avslutas. 

NYAB eller av företaget anlitad tredje part har rätten att 
utföra både annonserade samt oannonserade inspektioner 
hos leverantörer och underentreprenörer.
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Intressent Krav Hur?

In
te

rn
a

Anställda

Kollektivavtal
God arbetsmiljö
Kompetensutveckling
Information
Bra beredskap

Arbetsmiljö
Kommunikation
Utbildning

Ex
te

rn
a

Kunder Uppfylla varje enskilt projekt
Information

Alla huvudprocesser
Kommunikation
 

Ägare Långsiktig lönsamhet Mål

Myndigheter Lagar och krav
Verksamhetskrav på arbetsmiljö och säkerhet

Huvudprocesser:
Inköp
Produktion
Besiktningsprotokoll

UE Tydliga avtal med berörda Inköp, kontraktsskrivning

Skola/ 
Universitet Marknadsföra och attrahera kompetens till NYAB Marknadsföringsrutin

Försäkrings-
bolag och 
bank

Ekonomisk stabilitet Från kontraktsskrivning till 
produktion

Väsentlighets analys
Väsentlighetsanalysen är resultatet av en dialog med 
intressenter och ledningens strategiska analys. Våra 
intressenter är avgörande för bolagets existens. Därför har 
vi tagit lärdom från deras syn på NYAB och hållbarhet, för 
bolagets fortsatta utveckling. 

Analysen visar bland annat att säkerhet 
och god kommunikation värderas av våra 
intressenter. Det är insikter som vi tar fasta 
på, och utvecklar löpande. Nya, förbättrade 
metoder och verktyg prövas och utvärderas 
ständigt för att öka säkerheten inom 
koncernen. 

Kommunikation genomsyrar alla delar i vår 
verksamhet. Vi arbetar varje dag för att 
säkerställa tydlig och god kommunikation, 
internt såväl som externt.
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Ekonomisk 
hållbarhet
Det finns olika definitioner av ekonomisk hållbarhet. 
Vi på NYAB väljer att fokusera på en ekonomisk 
utveckling som i så hög utsträckning som möjligt 
inte medför negativa konsekvenser för miljö och 
människa. Genom olika former av effektiviseringar 
ska vi sträva efter att minska påverkan på klimat 
och miljö, det är centralt för oss och våra kunder 
att vi tillsammans bidrar till nästa generations 
samhällsutveckling. Vi ska hushålla med resurser 
och verka långsiktigt med hänsyn till mänskliga 
rättigheter.
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Ekonomi – risker 
och möjligheter

LEVERANTÖRER OCH 
UNDERENTREPRENÖRER
Om en leverantör eller underentreprenör 
brister i sina åtaganden gentemot NYAB 
kan vår operativa verksamhet påverkas. 

• Exempelvis om leverantörer agerar i 
strid med avtal, regler eller koncernens 
uppförandekod. 

• Om det förekommer kvalitetsbrister i 
utförd tjänst eller tillverkad vara. 

• Om företaget går i konkurs, vilket kan 
resultera i uteblivna leveranser. 

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE
NYAB arbetar förebyggande med 
noggranna kontroller av presumtiva 
leverantörer och underentreprenörer 
i den inledande inköpsprocessen. Vi 
ställer tydliga krav i avtal och UE 2021 
är obligatoriskt från start. I det operativa 
arbetet på ekonomiavdelningen 
kontrolleras leverantörer dagligen mot 
olika parametrar och vid tecken på 
brister gör vi grundligare utredningar och 
kreditupplysningar. På så vis kan vi tidigt 
upptäcka om en leverantör eller UE har 
brister i sina räkenskaper som kan påverka 
NYAB negativt. 

Operativa risker

VALUTARISK
När pengar omvandlas från en valuta till 
en annan, vinner eller förlorar den värde 
beroende på växelkursen.

LIKVIDITETSRISK
Att koncernen skulle få problem med att 
fullgöra sina betalningsskyldigheter.

SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING
Att redovisera intäkter baserat på 
projektets färdigställandegrad. Det 
finns risker i det om projektens resultat 
försämras och tidigare bokförda intäkter 
enligt successiv vinstavräkning måste 
revideras.

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE
Utländska leverantörer kontrolleras på 
samma sätt som inhemska leverantörer, 
både i den inledande inköpsprocessen 
samt vid regelbundna uppföljningar. Vi ser 
att NYAB har en låg risk att drabbas av 
valutarisker i och med det förhållandevis 
låga inköpet av utländsk valuta.

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE
Vi arbetar förebyggande med täta 
likviditetsprognoser samt kontroller av 
både kunder och leverantörer. 

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE
Vi arbetar förebyggande genom 
regelbunda projektuppföljningar för 
att säkerställa en rättvisande bild av 
slutprognosen.

Finansiella risker
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Nettoomsättning 
och rörelseresultat

Soliditet koncern
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Koncernens 
resultaträkning

21.01.01 - 21.12.31 20.01.01 - 20.12.31

Nettoomsättning 
Aktiverat arbete för egen räkning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 
 
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt 
Årets resultat 
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
Hänförligt till innehav utan bestämmandeinflytande

1 332 233 
4 386 
1 886 

1 338 505

 
-1 006 059 

-34 668 
-129 698 

-9 973

-75 
-1 180 473 

158 031 
 
 

7 718 
303 

 
139 

-748 
7 413 

165 444

165 444

-32 154 
-1 885 

131 405 
75 761 

55 644

1 311 718 
1 213 
2 512 

1 315 444

 
-1 012 762 

-41 979 
-116 662 

-9 805

-675 
-1 181 883 

133 561

 
-2 614 

24 
 

98 
-1 829 
-4 321 

129 241

129 241

-21 523 
-7 199 

100 519 
51 119 

49 400

(TKR)

Koncernens 
balansräkning

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten  
Hyresrätter och likande rättigheter  
Goodwill  
 
 
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader och mark  
Inventarier, verktyg och installationer  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar  
 
 
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  
Summa anläggningstillgångar 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
 
Varulager m.m.  
Råvaror och förnödenheter  
 
Kortfristiga fodringar  
Kundfordringar 
Övriga fodringar 
Upparbetade ej fakturerade intäkter  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
Kortfristiga fodringar  
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

2021-12-31 2020-12-31

 
 
 

186 
 

214 
35 

435 
 
 

39 534 
32 084 

4 147 
 

75 765 
 
 

186 
76 387 

 
 
 
 

7 473 
 
 

225 653 
1 441 

128 599 
4 841 

360 534 
 

13 624 
 

144 436 
526 068 

 
602 454

 
 
 

284 
 

244 
45 

573 
 
 

21 184 
35 874 

8 184 
 

65 243 
 
 

186 
66 002 

 
 
 
 

7 074 
 
 

170 381 
1 335 

86 205 
3 679 

261 600 
 

0 
 

158 395 
427 070 

 
493 072

TILLGÅNGAR (TKR)
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Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 
Aktiekapital 
Reserver 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 
 
Innehav utan bestämmande inflytande 
Innehav utan bestämmande inflytande 
 
Summa eget kapital 
Avsättningar 
Avsättningar för uppskjuten skatt 
 
Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Skulder till kreditinstitut 
Övriga skulder 
 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-12-31 2020-12-31

 
 
 

50 
2 

214 923 
 

214 975 
 
 

120 984 
335 960 

 
22 654 

 
 

7 900 
10 960 

7 100 
25 960 

 
 

3 029 
108 237 

17 488 
50 053 
39 073 

217 881 

602 454

 
 
 

50 
274 

154 952 
 

155 277 
 
 

124 666 
279 942 

 
20 772 

 
 

0 
7 973 

15 769 
23 742 

 
 

2 534 
71 082 
11 233 

56 059 
27 707 

168 615 

493 072

Koncernens 
balansräkning (forts.)
EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)
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Murbruksvägen 10, 973 45 Luleå | nyabab.se | info@nyabab.se | +46 920 - 194 15

Olikheter och utveckling 
skapar en kultur av prestation

Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva.  
Mångfalden av människor, med olika egenskaper och  

kompetenser, i kombination med höga ambitioner skapar en 
miljö där individer trivs, utvecklas och presterar.


