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Abstract 

Titel:  Choice of depreciation method and the introduction of component depreciation 

K3 - A study on municipal energy companies 

Author: Mesud Babovic & Alexander Berglund 

Advisor:  Peter Jönsson 

Keywords: Depreciation, Component depreciation, Institutional theory, Accounting 

choice, Accounting change, Burns & Scapens Framework 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how municipal energy 

companies reason in the choice of depreciation method and how municipal 

energy companies has prepared for the introduction and implementation of 

component depreciation. 

Theory: The theories used in this study, we find to be relevant and applicable to the 

specific research purpose and research questions. We have among other things, 

used the Burns & Scapens Framework that is part of the institutional theory, 

which is the theory that the study assumed. 

Method: The study is based on the qualitative approach using semi-structured interviews 

and document review. 

Empirics: The empirical data includes interviews with five municipal energy companies 

including review of relevant documentation. 

Conclusions: The study has shown that municipal energy companies are experiencing 

depreciation choice as a process that is difficult to estimate, and  is 

characterized by inertia due to influencing factors and ingrained rules and 

routines. With the interpretation and implementation of BFNs regulation 

relating to component depreciation has an internal resistance due to difficult 

and arbitrary assessments, been built up. That has contributed to a wide range 

of estimations, which has demand the need for clearer recommendations and 

directives. Despite the halting implementation work, all respondents welcomed 

the introduction and can see a value in it even if it initially involves extra work. 



	   	  

Sammanfattning 

Titel:  Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3 - En 

studie på kommunala energibolag 

Författare: Mesud Babovic & Alexander Berglund 

Handledare:  Peter Jönsson 

Nyckelord:  Avskrivningar, komponentavskrivningar, institutionell teori, redovisningsval, 

redovisningsförändring, Burns & Scapens ramverk 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag 

resonerar vid val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har 

förberett sig inför införandet och hur de förhåller sig till implementeringen av 

komponentavskrivningar. 

Teorier: De teorier som använts i uppsatsen finner vi vara relevanta och applicerbara 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har bl.a. använt oss av Burns & 

Scapens ramverk som ingår i den institutionella teorin, vilket är den teori som 

studien utgått ifrån.    

Metod: Studiens utgår ifrån den kvalitativa ansatsen med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer och dokumentgranskning.  

Empiri: Empirin innefattar intervjuer med 5 kommunala energibolag inkluderande 

granskning av relevant dokumentation. 

Slutsatser: Studien har visat att kommunala energibolagen upplever avskrivningsval som 

en svårbedömd process som präglas av en inre tröghet på grund av påverkande 

faktorer och inrotade regler och rutiner. I och med tolkningen och införandet av 

BFNs regelverk avseende komponentavskrivningar har ett internt motstånd 

byggts upp på grund av svåra och godtyckliga bedömningar. Detta har bidragit 

till en spretighet, vilket har påkallat behovet av tydligare rekommendationer 

och direktiv. Trots det något haltande implementeringsarbetet, ställer sig alla 

respondenterna positiva till införandet och kan se ett värde i det även om det 

initialt innebär ett merarbete.  
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1. Inledning  
I denna första del av studien kommer det ges en genomgång av uppsatsens grundbultar, dvs. 

dess bakgrund, syfte och frågeställning. Det kommer vidare att ges en introduktion av det 

undersökta ämnet. 

1.1 Bakgrund 

Redovisning har en lång historia som kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden. De första 

formerna av redovisning var huvudsakligen minnesanteckningar som framförallt innehöll 

fordringar och skulder, för att bland en mängd olika transaktioner kontrollera vem som var 

skyldig vem (Artsberg 2003). De första redovisningsdokumenten tyder också på att 

människor ville veta mer om deras insatser och prestationer (Schroeder, Clark & Cathey 

2011, s 2).  

Det var inte förrän vid kapitalismens genombrott som redovisningens värderingsproblem 

uppstod, vilket ledde till en kombination av kapitalansamling och vinstintresse. Det blev 

nödvändigt att beräkna hur mycket av vinsten som kunde delas ut till företagets investerare 

utan att företagets fortlevnad äventyrades. Enligt Artsberg (2003) är det omöjligt att beräkna 

ett exakt resultat för en kortare period. Hon menar att tillgångarnas värde beror på framtida 

förväntningar och om framtiden kan man inget veta med exakthet.  

Redan på 1600-talet kunde man se antydningar på avskrivningspraxis, där hästars värde vid 

ingången av räkenskapsåret är 48 och vid utgången av året är 42 och där 6 stycken förts till 

resultat räkningen och beskrivs som förlust p.g.a. nyttjande (Littleton 1981). Avskrivningar 

var dock något som generellt infördes relativt sent och behovet av avskrivningar blev ett 

problem först på 1800-talet. Under 1800-talet fanns det i huvudsak två sätt att se på 

avskrivningar. Det ena var analogt med varukontot, där avskrivningar var en minskning av 

värdet och det andra sättet var en åtgärd för att säkra kapital. Framförallt var det i takt med 

bildandet av järnvägen som avskrivningarna och debatten tog fart när flera järnvägsbolag 

använde sig av olika metoder och det var då avskrivningar blev ett begrepp och debatten 

startade (Littleton 1981). 

Den externa redovisningen syftar till att presentera information om företagets ekonomi. 

Informationen används i sin tur av diverse olika intressenter till företaget. Bland annat kan det 

röra sig om anställda, nuvarande och potentiella aktieägare, långivare, leverantörer, kunder, 

statliga myndigheter och andra grupper som kan tänka sig ha ett intresse i företaget. Man kan 
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säga att den externa redovisningen är till för att reducera informationsklyftorna mellan 

företaget och dess intressenter (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009 s 20). 

Redovisningen i Sverige befinner sig idag i en tid av förändring. Bokföringsnämnden har 

sedan ett tag tillbaka arbetat med att ta fram olika typer av regelverk för små till stora företag 

nämligen K1, K2, K3 och K4, även kallat Bokföringsnämndens Kategoriprojekt.  

Den första januari i år (2014) blev regelverket K3 obligatoriskt för alla större företag som inte 

tillämpar reglerna för IFRS. Detta kommer framförallt medföra en del förändringar för 

kapitalintensiva företag vid tillämning av regelverket K3. Ett av syftena med förändringen är 

att redovisa en än mer sann och verklig bild av företagets tillgångar. 

En av de mest kapitalintensiva marknaderna i Sverige är energimarknaden med stora 

anläggningstillgångar. Energimarknaderna styrs kanske mer än många andra marknader av 

spelregler som bestäms av olika politiska beslut. Bland annat på grund av inslag av så kallade 

naturliga monopol på exempelvis el- och fjärrvärmenäten.  

Under de senaste 20 åren har stora förändringar ägt rum på den svenska energimarknaden.  

Elmarknaden har bl.a. gått från en monopolsituation till en marknadsproduktion och handeln 

är konkurrensutsatt medan nätverksamheten är föremål för särskild prisreglering. De flesta 

energibolag ägs idag av offentliga aktörer genom kommunala eller statliga bolag. Offentligt 

ägda bolag får sina uppdrag genom direktiv från kommunen eller riksdagen (Lundgren, Stage 

& Tangerås 2013, s 15).  

1.2 Problemdiskussion  

Inom den företagsekonomiska forskningen återkommer ofta studier som behandlar 

redovisningsval av olika karaktär, men trots det finns det ingen teori som i tillräckligt stor 

omfattning förklarar varför vissa val och förändringar genomförs. Detta på grund av att 

redovisning är ett sådant komplext begrepp och påverkas av en mängd olika faktorer såsom de 

interna och externa faktorerna (Greenwood & Jennings 2003, s.195-197).  

I den allt snabbare utvecklingstakten som råder i samhället är det angeläget att företagen 

vågar ta sig an förändringar för att bemöta marknadens nya krav och inte hamna efter i 

utvecklingen. Artsberg (2003) skriver i sin bok ”Redovisningsteori, policy och praxis”, att 

den institutionella teorin är den teori som främst återspeglar och kommer närmast att förklara 

utvecklingen på redovisningsområdet.  
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Burns & Scapens (2000) ramverk är en av de mest citerade inom den institutionella teorin 

beträffande organisatoriska förändringar och syftar till att förklarar hur förändringsprocesser 

inom organisationer sker genom att först skapa förståelse för hur reglernas och rutinernas roll 

förhåller sig till handlingarna och institutioner. Burns & Scapens (2000) menar att i den 

institutionella teorin är regler ett formellt uttalande av förfaranden, medan rutiner är de 

förfaranden som faktiskt används. Regler ändras normalt endast i specifika intervall; medan 

rutinerna har potential att vara i en kontinuerlig förändringsprocess där de fortsätter att 

reproduceras (Burns & Scapens 2000, s 5-7). Detta teoretiska ramverk har använts i många 

studier men har även mötts av en del kritik på grund av det inte beaktar de externa faktorerna 

som kan förekomma i en institutionaliseringsprocess.  

Företag står kontinuerligt inför olika val och inom sin organisation. Företag vill göra 

rationella val som är väl underbyggda och tar hänsyn till ett antal inre såväl som yttre 

faktorer. Detta gäller i högsta grad valet av avskrivningsmetod.  Detta kan bli problematiskt 

då de kan välja en metod framför den andra som gör att resultatet kan påverkas i en speciell 

riktning för att göra vissa intressenter nöjda. Detta kan leda till att företag inte alltid visar upp 

en helt rättvisande bild om hur den faktiska situationen ser ut. Att ge en rättvisande bild av 

företagets ställning är ett centralt mål inom all redovisning. 

Valet av avskrivningsmetod har alltså stor betydelse när det kommer till företagets resultat. 

När förtaget aktiverar en utgift innebär det att tillgången beräknas bidra till genererandet av 

framtida intäkter i företaget.  För att resultatet ska kunna beräknas måste tillgångens 

avskrivningsbelopp fördelas. Det gäller då att på ett bra sätt kunna relaterar till vad som 

kommer att ges upp, kostnader, med vad som erhålls, intäkter (Artsberg 2003, s 216).  

Tidigare studie, gjord av Runesson & Marton (2014), visar att företagen själva anger att 

avskrivningar på materiella anläggningstillgångar är en redovisningsfråga som kräver mycket 

bedömningar och ofta är komplex och därigenom en utmaning för företaget. Stark (1994) 

menar att när en verksamhet börjar nyttja tillgångar som har längre användningstid än den 

tidsperiod som används för bedömning av företaget, uppkommer problemet, hur 

förbrukningen av tillgången ska behandlas och hur tillgången ska värderas. Svaret blir mer 

komplicerat ju mer tillgångens livslängd överstiger bedömningsperioden.  

Detta visar på att det finns en problematik kring val av avskrivningsmetod. Förutom dessa 

svårigheter kan det även uppstå problem och oklarheter när ett företag ska beräkna vad en 

tillgång har kostat. Fullt säker kan man vara först när verksamheten lagts ner. Det är en svår 
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uppgift att upprätta periodiska rapporter som konsekvent och systematiskt både beräknar vad 

tillgången kostat under perioden och samtidigt justera för felbedömningar som har gjorts i 

tidigare rapporter (Stark 1994, s 7).  

Kommunala energibolag opererar på en marknad där det krävs stora anläggningstillgångar för 

att kunna producera exempelvis el eller fjärrvärme till sina abonnenter. Då bolagens 

anläggningstillgångar används under långa perioder utgör de en väsentlig del av balans och 

resultaträkningen, vilket leder till att val av avskrivningsmetod kan påverka resultatet i mer 

eller mindre hög grad. Kommunal verksamhet ska inte normalt drivas med vinstsyfte, dock 

ska viss kommunal verksamhet drivas på affärsmässig grund och därmed med ett visst 

vinstintresse. Det rör sig om produktion av el, handel av el, handel med naturgas samt 

fjärrvärme och sammanhängande verksamheter (Lundgren, Stage & Tangerås 2013, s 100).  

Idag bedrivs de flesta kommunala energibolagen i aktiebolagsform och ska följa bl.a. 

årsredovisningslagen, bokföringslagen, kommunallagen och ska under 2014 börja följa 

bokföringsnämndens K projekt. Men vad är det egentligen som avgör vilken avskrivningstid, 

avskrivningsbas och avskrivningsmönster som företaget väljer (avskrivningsmetod)? 

Tidigare studier från bl.a. Agneta Stark (1994), menar att det linjära avskrivningsmönstret är 

absolut vanligast bland de kommunala aktiebolagen samt att det var den företagsformen som 

minst förändrat eller bytt sin avskrivningsmetod.  Det blir då intressant att ta reda på varför 

denna tröghet eller förändringsobenägenhet uppstår och vilka faktorer som skulle krävas för 

att valet av redovisningsmetod skulle revideras utifrån de kommunala energibolagens nu 

gällande rutiner och regelverk.  

I och med införandet av bokföringsnämndens K-projekt, kommer tillämpningen av 

avskrivningar på tillgångar att ändras. Tidigare kunde företag göra avskrivningar på ”hela” 

anläggningstillgången men efter införandet blir nu de bolag som kommer att följa reglerna 

som omfattar K3, tvungna att dela upp tillgången i olika komponenter.  

Det betyder bl.a. att varje komponent har sin egen avskrivningstid, avskrivningsbas och 

avskrivningsmönster. Detta blir framförallt problematiskt för kapitalintensiva branscher som 

ex energibranschen och fastighetsbranschen som innehar stora anläggningstillgångar.  

Det är viktigt att framhålla att bestämmelsen gäller betydande komponenter som förbrukas på 

väsentligt olika sätt. Det blir sedan en fråga för företag och branschorganisationer att bedöma 
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hur komponentansatsen ska tillämpas. BFN anger principen i K3, men ger inte specifika 

anvisningar. 

Ehrlich (2011) menar att företag får enklare att ta del av olika intressenters syn (lobbying) på 

olika områden, men svårare att urskilja vad som egentligen gäller. Ju fler utifrån som kan 

påverka att interna regler och rutiner förändras, desto krångligare blir processen att ”hitta den 

rätta vägen” som med tiden ska legitimeras och bli allmän praxis (institutionaliseras). 

Detta väcker frågan vad de kommunala energibolagen har gjort för att förbereda sig inför det 

nya kravet på komponentavskrivningar. Företagen måste nu tolka och acklimatisera sig till det 

nya regelverket, vilket leder till en ökad komplexitet i avskrivningsförfarandet då fler 

bedömningar av tillgångarnas olika komponenter behöver göras. En annan fråga är hur 

förändringsbenägna de är.  

Enligt Hellman, Nordlund & Pramhäll (2012) är kontentan att nyttan i att ge en mer 

rättvisande bild överstiger de administrativa kostnaderna för den förändrade processen. Detta 

är en uppfattning som inte alla delar då man har den motsatta uppfattningen inom vissa 

företag inom primärt fastighetsbranschen. Det har i media debatterats mycket kring 

fastighetsbolagen syn på komponentavskrivningar. Det har framförts kritik där man anser att 

det nya sättet att hantera avskrivningar leder till stort merarbete men ger liten effekt på 

redovisningen. 

Det finns få vetenskapliga studier som behandlar komponentavskrivningar på grund av att den 

till nu inte är så vanligt förekommande. Det som hittills finns i studieväg är oftast kopplat till 

fastighetsbranschen vilket innebär att det finns en vetenskaplig lucka här.  

Vid införandet av det nya regelverket kommer branscher med stora anläggningstillgångar att 

påverkas. Vårt val att studera de kommunala energibolagen grundar sig på att de faktiskt har 

stora anläggningstillgångar och att avskrivningsbeteendet blir synligt. Beroende på vilka val 

som görs kan det få en stor påverkan i resultat- och balansräkningen.  

Då det inte finns någon forskning som behandlar kommunala energibolag sedan tidigare, 

kopplat till införandet av komponentavskrivningar, fann författarna det intressant att se hur de 

förhåller sig till denna nya förändringsprocess.  Genom att studera processen inom de 

kommunala energibolagen hoppas författarna kunna bidra med ny kunskap. 
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1.3 Frågeställningar  

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande frågor: 

• Vad påverkar valet av avskrivningsmetod i kommunala energibolag? 

• Vad har de kommunala energibolagen gjort för att förbereda sig inför det nya kravet 

på komponentavskrivningar enligt K3 och hur har denna process implementerats?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag resonerar vid 

val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har förberett sig inför införandet 

och hur de förhåller sig till implementeringen av komponentavskrivningar.   
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2. Metod 
I detta kapitel kommer en redogörelse för vilka metoder som används i undersökningen. Först 

kommer vi redogöra för vilken undersökningsdesign som undersökningen är gjord utifrån 

samt en presentation av urvalet. En koppling till begreppen tillförlitlighet och giltighet har 

gjorts och diskuterats. 

2.1 Undersökningsdesign  

Studien som vi har genomfört kan karaktäriseras likt den undersökningsdesign som Jacobsen 

(2002) kallar för ”små-N-studier”, där N står för ”numbers”. Denna undersökningsdesign 

innebär att bara ett fåtal enheter väljs ut (inte fler än 5-10), vilket gör det möjligt för forskaren 

att gå på djupet med varje enhet. Jacobsen (2002) menar att små-N-studier tillskillnad från 

fallstudier sträcker sig över flera fall för att skapa ett lite bredare perspektiv. Ofta plockar 

studien ut enheter från olika sammanhang, exempelvis olika länder, olika organisationer eller 

olika kommuner. 

Studien har undersökt 5 enheter från olika kommuner för att göra det möjligt att få en djupare 

förståelse för varje undersökt enhet eller i vårt fall varje kommunalt energibolag. Detta har 

medfört att studien kan behandla specifika fenomen från olika utgångspunkter. Fördelen med 

små-N-studier är att denna typ av undersökningsdesign ger en rik beskrivning av de områden 

som vi har undersökt hos de kommunala energibolagen (Jacobsen 2002, s 98). Studien kan 

också klassas som komparativ enligt Bryman & Bell (2003, s 591), då de kommunala 

energibolagen har jämförts för att se om det finns skillnader och likheter mellan dem.   

2.2 Forskningsstrategi 

För att välja rätt metod för studien så måste man göra en avvägning om vad det är för typ av 

information som ska undersökas. Eftersom denna studie syftar till att uppnå djupare förståelse 

för hur kommunala energibolag resonerar kring val av avskrivningsmetod samt hur de har 

förberett sig inför komponentavskrivningar och implementeringen så har en kvalitativ strategi 

använts. Det som kännetecknar kvalitativ strategi är att det är mjuk data som oftast består av 

frågor och hypoteser (Larsen 2009, s. 23-24). 

De intervjuades uppfattningar och bedömningar är en central del i vår studie och att få fram 

skillnader och likheter bland respondenterna är en av huvudpoängerna med en kvalitativ 

undersökning enligt Jacobsen (2002). 
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2.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Vi har i studien använt oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket leder till att det uppstår en 

muntlig konversation. Enligt Bryman & Bell (2003) kan en kvalitativ intervju vara både 

ostrukturerad och semi-strukturerad. Ostrukturerad intervju tenderar till att intervjuaren 

associerar fritt på den ställda frågan medan semi-strukturerade intervjuer består av en lista 

specifika teman som ska beröras (det kallas ofta för en intervjuguide). Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som i intervjuguiden vilket innebär att intervjuprocessen är flexibel. 

Vi har därför använt oss av semi-strukturerade intervju där tonvikten ligger på hur vi uppfattar 

och förstår beteendemönster och händelser hos energibolag för att kunna besvara 

frågeställningen. Vi använde oss av en intervjuguide med förhållandevis specifika frågor.  

2.2.2 Utformning av intervjuguide   

Teorierna och frågeställningarna som studien berör har legat till grund för utformningen av de 

semi-strukturerade frågorna. För att underlätta och ge vägledning har 23 frågor skrivits ner i 

en så kallad intervjuguide, för att skapa struktur och tydlighet (se bilaga 2). Denna bestod av 3 

inledande frågor, för att få en överblick av vilka respondenterna är och vad de bedriver för 

verksamhet. 12 frågor behandlade den första frågeställningen ”Val av avskrivningsmetod” 

medan 8 frågor behandlade den andra frågeställningen ”Förberedelser inför komponent-

avskrivningar och hur denna process har implementerats”.  

Vid utformning av intervjufrågor är det därför viktigt att frågorna dels är tematiska och på så 

sätt knyter an till studiens teoretiska del, men de ska samtidigt vara dynamiska så att frågorna 

ger utvecklande svar (Kvale 1997, s 121). Som utgångspunkt har därför frågorna utformats 

efter studiens teoretiska referensram, vilket har medfört en klar koppling mellan empiri och 

teori. Samtidigt har frågorna också utformats så att respondenten själv har kunnat resonera 

fritt och därmed inte påverkats åt något specifikt håll. Detta bidrog till att respondenterna 

utvecklade sina resonemang och att studien fick ett större djup. Då frågorna är semi-

strukturerade har även kompletterande frågor som inte funnits med i intervjuguiden ställts. 

Det är viktigt att informationen som samlats in under intervjuerna kan besvara studiens syfte 

och frågeställningar. För att säkerhetsställa att intervjuguiden blivit utformad på ett korrekt 

sätt har författarna bl.a. beaktat handledarens, respondenternas och opponenternas synpunkter 

och därefter förbättra/reviderat intervjuguiden. Man kan dock vara kritisk till att det inte 

förekom någon pilotstudie innan det första intervjutillfället, dock har den insamlande 

informationen visat sig vara tillräcklig.  
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Intervjuguiden har skickats till samtliga respondenter i god tid innan intervjutillfället så att de 

hunnit förbereda sig på bästa sätt. Respondenterna har därmed kunnat yttra sig angående 

frågorna och har på så vis bidragit med synpunkter.  

2.2.3 Intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes vid 5 olika tillfällen. Data som samlats in under intervjuerna har 

sedan legat till grund för den empiri som presenterats och analyserats.  

Enligt Jacobsen (2002) skapas det lättare förtroende när intervjun sker ansikte mot ansikte än 

vid en telefonintervju. I största möjliga mån har besöksintervjuer hållits med respondenterna 

dock har en telefonintervju hållits med Växjö Energi AB, då avståndet var för långt. Det finns 

dock positiva aspekter med telefonintervjuer, bl.a. kan intervjuarens närvaro ibland påverka 

respondenten vid besöksintervjuer så att denne inte uppträder som den brukar göra. Vid 

telefonintervjuer minskar dock risken för detta då respondenten kan känna en form av 

anonymitet (Jacobsen 2002, s 162).  

Innan varje intervju har en frågeguide skickats till respektive respondent några dagar i förväg 

så att de på bästa sätt kunnat förbereda sig inför intervjun för att kunna ge så utförliga svar 

som möjligt. Det underlättar för bägge parter om det inte råder några oklarheter innan 

intervjun startar. Varje intervju har startat med att respondenterna fått presentera sig själva 

innan huvudfrågeställningarna börjat diskuteras för att bl.a. få bakgrundsinformation men 

också för att öppna samtalet på ett naturligt sätt. Respondenterna har fått chansen att välja om 

deras namn och företag ska tas med i studien eller om anonymitet istället önskas.  

Vid intervjuerna var det ibland svårt att hinna anteckna allt som är viktigt och ibland kan det 

hända att man missar viktiga detaljer. Därför har intervjuerna spelats in. Jacobsen (2002) 

poängterar också vikten av att föra ett naturligt samtal, vilket skulle vara svårt om man enbart 

satt och antecknade. Den insamlade empirin har direkt efter intervjun skrivits ner och tolkats 

för att underlätta analysprocessen.  Vid slutet av intervjun har respondenterna fått komma 

med synpunkter som de anser att vi borde ta del av eller eventuellt har missat. Detta för att få 

en så täckande intervju som möjligt. 

2.2.4 Teoretiskt Analysverktyg    

Vid analys av insamlad data har Burns & Scapens (2000) ramverk använts som analysverktyg 

för att tydliggöra förändringsprocessen vid införandet av komponentavskrivningar samt varför 

det finns en tröghet vid förändringar och val av avskrivningsmetod. Ramverket är en av de 
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mest citerade inom den institutionella teorin beträffande organisatoriska förändringar och 

syftar till att förklara hur förändringsprocesser inom organisationer sker genom att först skapa 

förståelse för hur reglernas och rutinernas roll förhåller sig till handlingarna och institutioner. 

Därför har empirin och analysen delats in i olika faktorer som framgår i Burns & Scapens 

ramverk som kommer att presenteras mer ingående i den teoretiska referensramen.	  

2.2.5 Litteratursökning  

Ett vetenskapligt arbete ska grundas på fakta och teorier som både är aktuellt och relevant för 

det studerade ämnesområdet. Till denna uppsats började sökningen efter material via internet, 

genom Google scholar och sedan via databaser som Miks katalog, Jstor samt en del andra 

sökmotorer som Södertörns Högskola erbjuder. Libris bibliotekskatalog har används för att få 

tag i relevant litteratur. Ett krav för teorierna är att de ska vara väletablerade och accepterade 

inom ämnesområde. Därför har vi i största möjliga mån använt oss av primärkällor dock har 

en del sekundärkällor också används. Vid användning av sekundärkällor har ett extra kritiskt 

förhållningssätt vidtagits för att se till så att källan är pålitlig.  

Utgångspunkten för att hitta information till användbara teorier har främst förekommit via 

sökning av böcker eftersom information är högst relevant och brukar oftast leda vidare till 

andra källor som vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar har främst hittats via databasen 

Business Source Premier, Google Scholar, FAR online Balans som vi haft tillgång till via 

Södertörns Högskola. Sökord som användes är accounting choice, accouting change, 

depreciation, institutional theory, depreciation methods, komponentavskrivningar m.m. 

Litteratur har bl.a. lånats på Södertörns Högskolas Bibliotek samt Kungliga Bibliotek då vissa 

böcker inte har funnits på Södertörns Högskola. Detta har gett oss en grundläggande 

förståelse för samhällsvetenskapliga metoder och en djupare förståelse av ämnesområdet. 

2.3 Urval 

Populationen består 182 kommunala energibolag och har hämtats från databasen Retriever 

Business (se bilaga 5). För att komma åt listan har vi använt oss av Statistiska Central Byråns 

SNI kod 35, där sökningen har gjort på branscherna eldistribution, el-generering, elhandel, el-

överföring, farligt avfall, vatten och avlopp och försörjning av värme och kyla.  

De onoterade kommunala energibolagen som har studerats kan sägas vara bolag som befinner 

sig i omsättningsspannet 300 mkr till 1300 mkr. Detta för att förutsättningarna ska vara så lika 

som mjöligt, t ex avseende tillgängliga resurser. Bolagen som har valts ut kommer att följa 
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bokföringsnämndens K3-projekt och därför börja redovisa anläggningstillgångar enligt 

komponentmetoden.  

De kommunala energibolag som har valts ut är Sollentuna Energi AB, Eskilstuna Strängnäs 

Miljö och Energi AB, Växjö Energi AB, Norrenergi AB och Norrtälje Energi AB.  

Urvalet vi har använt i studien är ändamålsorienterat, vilket innebär att det styrs av den 

information vi vill få (Jacobsen 2002, s 202). Ett medvetet val var att bolagen skulle ligga så 

när Stockholmsområdet som möjligt, så besöks intervjuer kunde genomföras med undantag 

från intervjun med Växjö Energi. För att få in en tidsaspekt i studien angående de studerade 

bolagen har studien genom intervjuer, årsredovisningar och andra dokument gått 10 år 

tillbaka i tiden för att se varför eventuella förändringar har ägt rum. Åren som har studerats 

omfattar 2004 – 2014. 

2.3.1 Val av respondenter  

För att besvara studiens frågeställning är det viktigt att välja ut rätt respondenter att intervjua 

så att man får relevanta svar på de frågor som ställs. Kontakt har tagits med personer som är 

redovisningsansvariga vid de kommunala energibolagen. Det rör sig bl.a. om ekonomichefer, 

VD, controller, redovisningschef eller någon annan med den kunskap som efterfrågats.  

Tabellen nedan summerar vilka kommunala energibolag vi har intervjuat, vilka 

respondenterna är samt vilket datum intervjun har hållits.  

 
Bild 2:1 Sammaställning av respondenterna 

  

Bolag Kontakt Titel Utförande Datum

Sollentuna Energi AB Håkan Larsson 
Johanna Rofors

Vice VD & Ekonomichef 
Admin chef & Controller

Besöksintervju 2014-12-01

Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö AB Hans Lennartsson Ekonomichef Besöksintervju 2014-12-02

Växjö Energi AB Pentti Hildingsson Ekonomichef Telefonintervju 2014-12-03

Norrenergi AB Carin Keller Redovisningschef Besöksintervju 2014-12-04

Norrtälje Energi AB Mia Olsson Redovisningsansvarig Besöksintervju 2014-12-05
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Sollentuna Energi AB 

Sollentuna Energi AB ägs av Sollentuna kommun och bedriver bolaget inom sex olika 

affärsområden. Nämligen stadsnät, elhandel, elnät, fjärrvärme, avfall och vatten och avlopp.  

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB  

Den 1 januari 2014 bildade Eskilstuna och Strängnäs driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi 

och Miljö AB som ska driva bägge kommunernas energibolag. Verksamheter som bedrivs i 

företaget är VA, återvinning, fjärrvärme/fjärrkyla- & elstadsnät, elproduktion samt bredbands-

nät. Bolaget ägs till 75% av Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun av 25%.   

Växjö Energi AB  

Växjö Energis verksamheter består bl.a. produktion och distribution av el, fjärrvärme och 

fjärrkyla samt IT-kommunikation. Företaget ägs av Växjö kommun och ett viktigt mål för 

Växjö Energi är att verka för en grönare miljö.  

Norrenergi AB 

Norrenergi är ett kommunägt, lokalt energibolag i norra Storstockholm som 

producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster. 

Bolaget verkar i Solna, Sundbyberg, Danderyd och Bromma. Norrenergi ägs av 

Solna Stad (2/3) och Sundbybergs stad (1/3) genom Norrenergi & Miljö AB. 

Norrtälje Energi AB 

Norrtälje Energi ägs till 100 % av Norrtälje kommun. Företaget har en över 100 år lång 

historik och marknadsförs som lokalproducent av el och värme med ett tydligt miljöansvar 

genom att endast tillverka grön el via biobränsle. Affärsidén går helt enkelt ut på att 

erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla märkt Bra Miljöval, en stämpling som kännetecknas av 

mycket högt ställda krav. 

2.4 Giltighet och tillförlitlighet  

När studien börjar leda mot sitt slut är det viktigt att kritiskt granska om det framtagna 

resultatet går att lita på. Jacobsen (2002) talar framförallt om tre begrepp vid kritiskt 

granskning som bl.a. svarar på frågan ”om vi har fått fatt i vad vi vill ha?” (intern giltighet) 

”Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang?” (extern giltighet). Kan vi lita på 

den data vi samlat in? (tillförlitlighet). 
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Den interna giltigheten anser vi vara relativt hög då intervjuer hållits med de personer som 

fattar beslut och dagligen jobbar med redovisningen inom energibolagen. Det har också gjorts 

dokumentundersökningar i kombination med intervjuerna för att öka den interna giltigheten.  

Det huvudsakliga syftet med en kvalitativ undersökning är inte att generalisera från ett mindre 

urval av enheter till en större grupp av enheter (Jacobsen 2002, s 266). Vi har dock gjort en 

avvägning mellan djup och bredd. Där fokus framförallt har legat på djupet i undersökningen 

(ca 1 timme/intervju).  

Det är svårt att hävda att studien är representativ för ett större antal enheter. Men allt eftersom 

intervjuerna har hållits har respondenterna mer eller mindre upprepat vad som sagts i tidigare 

intervjuer, vilket kan uppfattas som någon form av generaliserbarhet (Jacobsen 2002, s 266). 

Det ska poängteras att det finns vissa skillnader i respondenternas svar, men i det stora hela 

kan man se tydliga mönster. Det är också viktigt att undersökningen är tillförlitlig. För att på 

ett bättre sätt verifiera vad respondenterna har sagt under intervjun, har granskning av 

årsredovisningar och andra dokument gjorts. För att undvika det som Jacobsen (2002) kallar 

undersökareffekt eller intervjuareffekt har en intervjuguide skickats innan intervjutillfället.  

Tillförlitligheten kopplas samman med hur explicit forskaren gör saker och ting och 

reflekterar över situationen (Jacobsen 2002, s 276). Därför harr vi i resultatdiskussionen även 

gett en kritisk bedömning av arbetet.    
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3. Teoretisk referensram  
Här kommer det att redogöras för olika teorier som uppsatsen har utgått från, vilket sedan 

utgör utgångspunkten tillsammans med empirin i de slutsatser som presenteras i 

slutdiskussionen. Redovisningsregler kommer också att presenteras i detta kapitel.  

3.1 Avskrivningar 

Avskrivningar kan enkelt förklaras vara antingen ett sätt att fördela något slag av värde på en 

anläggningstillgång över den tid tillgången nyttjas i en viss verksamhet eller de periodiserade 

belopp som fördelningen ger upphov till.  

Avskrivningsbasen är det totalvärde som tillgången ska fördelas på. Det kan bl.a. röra sig om 

den historiska utgiften (vad man betalade för tillgången), nuanskaffningsvärdet (vad det skulle 

kosta att köpa motsvarande kapacitet idag), det diskonterande nuvärdet av framtida 

inbetalningsströmmar ger upphov till. Det kan också röra sig om något annat värde.  

Avskrivningstid är den tid som beloppet skrivs av på. Det kan bl.a. röra sig om ekonomisk 

livslängd, teknisk livslängd, nyttjandeperiod eller en annan tid. Den avskrivningstid som ska 

tillämpas beror på hur företaget bedömer anläggningstillgångens livslängd och hur den ska 

periodiseras (Stark 1994, 8).     

När man bedömer hur tillgången ska fördelas över avskrivningstiden finns det framförallt fyra 

avskrivningsmönster som diskuteras i teorin. Linjär, degressiv, produktionsberoende och 

progressiv avskrivningsmetod. 

Med linjär metod menas att avskrivningsbasen fördelas med lika stort belopp över hela 

avskrivningstiden. Den linjära metoden är den metod som är vanligast och används av de 

flesta företag i Sverige. I undantagsfall används degressiva eller progressiva avskrivningar 

men dessa anses vara mer ovanliga. Med degressiv avskrivningsmetod minskar 

avskrivningsbeloppet med tiden och det största beloppet skrivs av i början av 

avskrivningstiden. Exempelvis filmrättigheter.   

Den progressiva avskrivningsmetoden ökar istället avskrivningsbeloppet med tiden. Med 

denna metod sker istället den största avskrivningen av beloppet under de sista åren av 

avskrivningstiden. Kan användas vid leasing tillgångar och har tidigare används inom 

fastighetsbranschen (Drefeldt & Törning, 2013, s 395).  
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Produktionsberoende är en avskrivningsmetod där avskrivningsbeloppet beror på den 

förväntande användningen av tillgången. Med denna metod bestäms alltså hur mycket som 

ska skrivas av efter exempelvis antalet enheter som produceras (Smith 2006, s 168, 175-177). 

Denna metod används vanligen inom industrin.  

Nedan kommer en redogörelse för vad det svenska lagarna och rekommendationerna säger 

angående avskrivningsmetod för att få en klarar bild över vad kommunala energibolag har att 

förhålla sig till.   

3.2 Lagar och rekommendationer  

En relevant faktor är att känna till vilka lagar och rekommendationer som gäller för 

kommunalägda aktiebolag. För alla kommunala verksamheter oavsett juridisk form gäller 

kommunallagen och redovisning enligt rekommendationer från det kommunala 

redovisningsrådet (RKR). RKR:s principiella förhållningssätt rörande tillämpningen av 

rekommendationer och uttalanden från andra normgivare framgår av ”Information augusti 

2001, tillämpning av redovisningsrådets och bokföringsnämndens normgivning” (Haglund, 

Eriksson & Brorström 2011, s 119). Värderingen av materiella anläggningstillgångar i 

svenska onoterade kommunala energibolag ska även följa god redovisningssed, vad som sägs 

i Bokföringslagen, och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt rekommendationer från andra 

instanser.  

3.2.1 Bokföringsnämndens (BFN)  

Bokföringsnämnden (BFN) ligger under regeringen som en myndighet. BFN ansvarar för att 

säkerställa att god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning 

kontinuerligt utvecklas. Oftast sker detta genom att allmänna råd och informationsmaterial 

inom sitt ansvarsområde delas ut med jämna mellanrum. Att kommunicera regler och normer 

till primärt småföretagare och i övrigt informera i redovisningsfrågor är därigenom en av 

BFN:s huvuduppgifter. 

BFN är statens expertorgan inom redovisning. Nämnden och dess kansli supporterar 

regeringskansliet i frågor avseende redovisning, deltar i utredningar samt uttalar sig om 

författningsförslag. Ytterligare en vital uppgift för nämnden är att lämna yttranden till 

domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden.  

De kommunala energibolagen som studeras skall börja redovisa enligt bokföringsnämndens 

K3-projekt. Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2012:1 ger bl.a. riktlinjer för hur 
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avskrivningsbeloppet, avskrivningstiden och avskrivningsmönstret ska vara samt vad som 

avses med materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivningar (BNFAR 2012:1). 

3.2.2 Materiella anläggningstillgångar enligt K3 

Enligt BNFAR 2012:1 är en materiell anläggningstillgång en fysisk tillgång företaget innehar 

för: 

a) produktion eller distribution av varor eller tjänster, 

b) uthyrning till andra 

c) administrera ändamål, eller 

d) långsiktigt investeringsändamål 

Tillgången ska redovisas endast om ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 

sannolikt kommer att tillfalla företaget i framtiden och tillgångens anskaffningsvärde eller 

värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Företag ska också redovisa en reservdel eller 

serviceutrustning som materiell anläggningstillgång om företaget avser att använda en 

reservdel eller serviceutrustningen under flera räkenskapsår, eller reservdelen eller 

serviceutrustningen endast kan användas tillsammans med en materiell anläggningstillgång 

(BNFAR 2012:1). 

3.2.3 Avskrivningsbas, Avskrivningstid, Avskrivningsmönster enligt K3 

Vid det första redovisningstillfället ska den materiella anläggningstillgången värderas till 

tillgångens anskaffningsvärde. I anskaffningsutgiften ingår utgifter för tillgångens förvärv 

eller tillverkning enligt ÅRL och BFNAR 2012:1. Även indirekta tillverkningskostnader ska 

räknas in. Efter det första redovisningstillfället ska avskrivningsbeloppet redovisas till 

anskaffningsvärdet efter avdrag av ackumulerade avskrivningar, eventuella ackumulerad 

nedskrivning och eventuell ackumulerad uppskrivning.  (BFNAR 2012:1).  

Nyttjandeperiod är den tid som tillgången förväntas nyttjas av företaget eller det antal 

tillverkade enheter, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag, 

nyttjandeperioden ska omprövas om det finns indikationer på förändringar.  

Avskrivningsbeloppet utgörs av tillgångens anskaffningsvärde eller det belopp som används 

istället för anskaffningsvärdet, efter avdrag för beräknat restvärde. Avskrivningsbeloppet ska 

fördelas systematiskt över dess nyttjandeperiod (ÅRL och BNFAR 2012:1).  
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Till skillnad från ÅRL exemplifierar BFNAR 2012:1 olika avskrivningsmönster, nämligen: 

linjär, degressiv och produktionsberoende, som tidigare nämnts. Dock finns det inget uttryckt 

krav på att använda någon av dessa metoder och det finns inget som förhindrar andra metoder.  

Företaget ska alltså välja den avskrivningsmetod som bäst återspeglar förväntad förbrukning 

av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. I viss mån tillåts även 

progressiva avskrivningar men dessa brukar tillbakavisas i normerna (Artsberg 2003, s 220) 

och nämns inte i BNFAR 2012:1.  

3.2.4 Komponent avskrivningar enligt K3 

Innan införandet av bokföringsnämndens K-projekt, behövde inte hänsyn tas till 

komponentavskrivningar, vilket kommer att bli obligatoriskt för de företag som redovisar 

enligt K3. Vid tidpunkten för övergången ska det redovisade värdet på anläggnings-

tillgångarna delas upp på olika komponenter. Man utgår från att varje enskild komponent 

anses ha olika lång nyttjandeperiod. Ett företags fastighet ska till exempel delas upp i fasad, 

mark och stomme. Rekommendationerna säger följande:  

”Förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa. Har en tillgång delats upp i 

komponenter, ska utgifter för utbyte av sådana komponenter räknas in i tillgångens 

redovisade värde” (BNFAR 2012:1 & RKR, 11:4, 2013). 

Avskrivningar ska ske separat för respektive komponent över dess nyttjandeperiod. Meningen 

med komponentavskrivningar är det ska visa upp en mer rättvisande bild. Då företaget har 

delat upp en materiell anläggningstillgång i olika komponenter finns en presumtion att utbyte 

av sådana komponenter är balansgilla. Om tillgången inte kan delas upp i komponenter måste 

företaget pröva om tillgångsdefinitionen är uppfylld för tillkommande utgifter, dvs. att 

tillgången är utbytt (Drefeldt & Törning 2013, s 379 & 389).  

Det är framförallt kapitalintensiva branscher som kommer att påverkas av regelverket då de 

har stora anläggningstillgångar. 

3.2.5 Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

Rådet för kommunal redovisning är ett oberoende organ vars huvuduppgift är att främja 

utvecklingen av god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet 

med lagen om kommunal redovisning, KRL (Haglund, Eriksson & Brorström 2011, s 117). 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) gav 2013 ut en rekommendation RKR 11.4, gällande 
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redovisnings av materiella anläggningstillgångar i kommunala bolag. Rekommendationerna 

ger mer specifika riktlinjer om hur materiella anläggningstillgångar ska tillämpas och 

värderas. Om avvikelse från rekommendationerna görs ska, enligt lagen om kommunal 

redovisning, i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och skäl för detta.  

Enligt RKRs rekommendationer 11.4 ska den materiella anläggningstillgången tas upp till 

anskaffningsvärdet. Till anskaffningsvärdet hör också beräknade kostnader för nedmontering, 

tillkommande utgifter ska också läggas till anskaffningsvärdet. Vid beräkning av 

avskrivningstid ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av 

systematiskt över nyttjandeperioden enligt plan som fastställts vid anskaffningstillfället. 

Lagen säger inget om vilken avskrivningsmetod (avskrivningsmönster) som ska tillämpas. 

Dock ska den metod som tillämpas avspegla hur tillgångens värde och/eller servicepotential 

förbrukas (Haglund, Eriksson & Brorström 2011, s 180). Vid val av avskrivningsmetod 

hänvisar rekommendationerna till ÅRL och bokföringsnämndens rekommendationer (RKR 

11.4, 2013).  

3.2.6 Energimarknadsinspektionen  

Energimarknadsmyndigheten är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. 

Huvuduppgiften är att kontrollera att energiföretagen följer de regler som omger marknaden 

och vid behov föreslås lagändringar och andra åtgärden för att energimarknaden ska fungera 

på bästa sätt. Övervakar och analyserar utvecklingen av el-, gas- och fjärrvärme samt beslutar 

om intäktsramar för gas- och elnätsföretag (Energimarknadsinspektionen 2013).  

3.2.7 Branschorganisationer  

Energimarknaden består av ett antal branschorganisationer som energibolagen har 

kontinuerlig kontakt med och som med jämna mellanrum ger ut råd och direktiv.  

Svenskt Vatten, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är några av dessa. 

3.3 Val av avskrivningsmetod - en komplex process 

”An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form 

or substance) the output of the accounting system in a particular way” (Fields, Lys & Vincent 

2001, s 256). 

Valet av avskrivningsmetod och införandet av K3 regelverk i synnerhet, är en 

förändringsprocess som står inför ett antal utmaningar. Allt ifrån hur det nya regelverket 



	   	  

19	  
	  

kommer att tolkas till hur det kommer att tas emot av organisationen, implementeras och 

vidareutvecklas utifrån interna så väl som externa faktorer.   

Förändringar i organisationer är ofta en komplicerad process och genom åren har olika 

strategier för hur en förändring ska genomföras utvecklats. En avgörande faktor är nivån på 

organisatorisk beredskap inför förändringen (Weiner, 2009, s. 2). Genomförandet av 

förändringen är lika viktig som själva förändringen. 

Viktiga parametrar för ett lyckat genomförande av en förändring, enligt Kotter (1995), är att 

skapa en tillräckligt kraftfull vägledande grupp och att undanröja eventuella hinder för att nå 

förändringen. Kotter (1995) betonar vikten av att tillsätta en grupp relevanta personer med en 

högre chef som initierar och ansvarar för förändringen. Med tiden blir detta en vägledande 

grupp som gradvis kommer att öka förtroendet hos organisationen vartefter förändringen 

genomförs. Även om framsteg succesivt görs, kommer ett motstånd till förändringen uppstå 

om den vägledande gruppen inte är tillräckligt kraftfull (Kotter, 1995, s. 62-64). 

3.3.1 Olika teorier 

Alla teorier i samhällvetenskap bygger öppet eller underförstått på uppfattningar om 

mänskligt beteende (North 1993, 37). Idag finns det ingen generell teori på 

redovisningsområdet som kan förklara alla observationer. Om möjligheterna att få fram en 

sådan generell teori har det funnits olika åsikter.  

Vi kommer att redogöra för två olika teorier. Den ena har sin utgångspunkt i det deskriptiva 

synsättet medan den andra har sin utgångspunkt i det normativa synsättet. Nämligen positiv- 

respektive institutionell redovisningsteori.  

Valet av redovisningsmetod har debatterats länge och en syn på detta är den positiva 

redovisningsteorin som har växt fram sedan början av 1980-talet och fick ett rejält uppsving i 

USA efter Watts och Zimmermans artiklar, från 1978/1979, som kritiserade 

redovisningsprofessionen. Watts och Zimmerman menade att professionen tog otillbörlig 

politisk och ekonomisk hänsyn när de formulerade redovisningslösningar, och för att den del 

av forskarna som ägnade sig åt normativ teoribildning, inte var neutrala (Artsberg 2003, s 34).  

De bidrog med ett nytt synsätt, positiv redovisningsteori, som försöker förklara observerade 

fenomen genom att beskriva det som är till skillnad från den normativa teorin som förklarar 

hur något bör vara. (Schroeder, Clark & Cathey 2011, s 123). Då det inte fanns ett så stort 
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utbud av deskriptiva teorier sedan tidigare var man tvungen att utgå från antagningar om 

verkligheten, så kallade a priori studier. Man deducerar testbara hypoteser ur a priori-

antaganden (Artsberg 2003, s 85). 

Agentteorin som är en del av positiv redovisningsteori försöker förklara praxis och standard 

inom redovisningen, och bl.a. val av redovisningslösningar (Schroeder, Clark & Cathey 2011, 

s 124). Teorierna utgår från att aktörer är rationella och nyttomaximerande. Agenten förväntas 

alltså välja en sådan redovisningsmetod som ger en större vinst om agentens egen ersättning 

är kopplad till resultatet på något sätt. Artsberg (2003) menar att agentteorin kommer till 

slutsatsen att förekomsten av flera olika redovisningsalternativ för en och samma 

affärshändelse kan förklaras med att de olika aktörerna har försökt att minska sina risker. 

Vilket enligt teorin leder till att olika intressegrupper kommer jobba för att få 

redovisningsreglerarens stöd för redovisningsregler som kommer gynna intressentens egna 

intressen. 

Den positiva redovisningsteorin har också fått utstå en del kritik. Framförallt har kritiker av 

1978 och 1979 års handling tagit upp frågor som rör metoderna och den vetenskapliga 

forskningen (Watts & Zimmerman 1990, s 140). Kritiker påstår att positiv redovisningsteori 

inte har lyckats stabilisera en övergripande teori med tillräckligt brett empiriskt stöd. Detta 

tycks bero på orealistiska antaganden och att variablerna som har testats har varit svåra att 

isolera (Artsberg 2003, s 34). Enligt Watts och Zimmerman (1979) finns det inga 

förutsättningar att uppnå enighet kring redovisningsteorier. 

Begreppet institution förekommer inom ämnena nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap 

och har olika innebörd i olika discipliner. Institutionens viktigaste uppgift i ett samhälle är att 

anpassa sig till det mest lämpliga beteendet i syfte att upprätta en stabil struktur (North 1993, 

s 7-11). Exempelvis när människan går in i en ny institution eller organisation försöker man 

uppträda och anpassa sig efter nya förutsättningar och regler. På samma sätt kan institutioner 

anpassa sig efter människor, genom exempelvis lagändringar, kontrakt mellan individer, 

sedvanerätt osv. Genom detta förhållningssätt bidrar institutioner med ordning, stabilitet, men 

även flexibilitet.  

North (1990) menar att den teori som bäst speglar utvecklingen på redovisningsområdet är 

institutionell teori som växte fram i slutet av 1970 talet ur organisationsteori. Den syftar till att 

förklara normer så som strukturer, rutiner, samt regler i en organisation som därigenom 
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påverkar organisationens beteende. Det kan också förklara varför förändringar inom 

exempelvis redovisning, går förhållandevis långsamt (North 1993, s 16-20).  

Enligt Artsberg (2003) fokuserar institutionell teori på mänskliga aktiviteter som uppvisar 

tröghet beroende på att vi har för vana av att göra saker på ett visst sätt och att vi tycker att 

detta är det enda rätta sättet att göra saker på.  

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin innebär i grunden att det finns en social överenskommelse mellan företaget 

och samhället. En överenskommelse som ska infria olika förväntningar från samhället och 

dess omgivning. Den ska exempelvis ge svar på frågor om hur företaget ska genomföra beslut 

och dylikt. En av legitimitets-teorins viktigaste uppgifter är att företaget verkar inom 

samhället ramar.  Företaget behöver med andra ord alltid agera på ett sätt som följer de 

sociala värderingarna. Det sker ständigt förändringar och det är viktigt att följa de 

förväntningar som åläggs företagen, ex. genom regler för att bli legitima (Deegan & Unerman 

2011, s 325 – 328). Enligt Suchman (1995) försöker företag ständigt anpassa sig och agera 

efter de normer och värderingar som existerar och de förväntas följa. 

3.4 Regler, rutiner och institutionalisering   

Enligt Burns & Scapens (2000) finns det ingen exakt definition av vad en institution 

egentligen är men de menar att en vanlig definition som förekommer i den tidiga 

institutionella teorin är: ”a way of thought or action of some prevakence and performance, 

which is embedded in the habits of a group or the customs of a people” (Hamilton 1932, i 

Burns & Scapens 2000, s 9).  

Som sådant kan regelbaserat beteende härstamma från en tydlig utvärdering av de tillgängliga 

alternativen och de därtill hörande regelverken och genom att använda detta undviks svårig-

heter och kostnader som annars kan uppstå vid olika bedömningstillfällen. Genom att 

upprepat följa dessa regler, kan beteendet bli inprogrammerat och baserat på den succesivt 

ökade kännedom som individen förvärvar genom reflexmässig inlärning av dag-till-dag 

beteende. Sådana inprogrammerade beteenden kan beskrivas som rutiner, eftersom de här 

representerar gruppens vanor. Definieras här som det sätt på vilket "saker faktiskt blir gjorda". 

I denna rutinmässighet, kan tidigare formulerade regler bli modifierade allt eftersom gruppen 

upptäcker ömsesidigt godtagbara sätt att genomföra dem. Till exempel kan ett nytt 
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budgeteringsförfarande definieras utefter en uppsättning regler som fastställs i 

"budgeteringshandboken".  

I olika typer av organisatorisk verksamhet, kan rutiner uppstå som antingen har avvikit från 

de ursprungliga reglerna, eller blev aldrig uttryckligen angivna i form av regler. I sådana fall 

kan det beslutas att formalisera de etablerade rutinerna i en uppsättning regler, t.ex. i en 

handbok för processer. Detta kan göras för att undvika att kunskap går förlorad när 

nyckelpersoner lämnar, för att underlätta utbildning av ny personal, eller för att få kontroll 

över kommande förändringar. Här flyttas processen från rutiner till regler. Således kan det 

finnas en tvåvägsrelation mellan regler och rutiner. 

Som sammanfattning kan sägas att regler är ett formellt uttalande av förfaranden, medan 

rutiner är de förfaranden som faktiskt används. Regler ändras normalt endast i specifika 

intervall; medan rutinerna har potential att vara i en kumulativ förändringsprocess där de 

fortsätter att reproduceras (Burns & Scapens 2000, s 5-7).	  

3.5 Burns och Scapens ramverk 2000 Modellen 

För att analysera svaren från respondenterna och koppla dessa till den institutionella teorin 

kommer vi att använda oss av en tidigare använd modell nämligen Johan Burns och Robert 

W. Scapens (2000) ”institutionella ramverk”. Ramverket hjälper till att beskriva de olika 

stegen när en redovisningsförändring sker. Ramverket beskriver och ger en tydligare 

förståelse för hur regler, rutiner och institutionaliseringen hanteras av organisationer som står 

inför en förändring inom redovisningen.   

Burns & Scapens (2000, s 5) institutionella ramverk tar sin utgångspunkt i att redovisnings-

praxis både tas fram och formas av organisationer med hjälp av styrande organisatoriska 

aktiviteter. 

Modellen som Burns & Scapens använder sig av för att illustrera förändringsprocessen i, 

delas in i en övre och nedre del. Den övre delen utgör den institutionella sfären och den undre 

utgör handlingssfären. Det som sker i den institutionella sfären är att handlingar avgränsas 

och formas vid en särskild tidpunkt. I handlingssfären utförs istället handlingar som 

producerar och reproduceras över tid. Detta förtydligas genom pilarna i modellen.  
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Modellen visar på att de två sfärerna står i konflikt med varandra genom att institutioner kan 

påverka människor beteende samtidigt som det är människors beteenden som omformar 

institutionerna. Dock har den institutionella sfären en långsammare förändringsprocess. 

Man kan säga att den centrala delen i modellen visar hur regler och rutiner kopplar samman 

de olika sfärerna. I mitten av modellen finns två boxar som förklarar hur nya regler och 

rutiner uppkommer medan de streckade pilarna visar hur nya regler och rutiner blir påverkade 

av redan existerande eller tidigare regler och rutiner. Precis som den institutionella sfären och 

handlingssfären förändras, förändras också regler och rutiner i en så kallad kumulativ process. 

 

Bild 3:1. Ramverk för institutionell teori. (Källa: Burns & Scapens, 2000) 

Modellen består av fyra processer vilket illustreras av pilarna markerade med A (tolkning), B 

(agerande), C (reproduktion) och D (institutionalisering).  

Den första processen ”tolkning” illustrerar hur de institutionella principerna som gäller tolkas 

och konkretiseras i nya regler och rutiner. Den andra processen benämns ”agerande” och 

illustrerar hur de olika aktörerna i organisationen implementerar de nya reglerna och rutinerna 

och därefter anpassar sitt beteende. Burns & Scapens (2000) menar att det kan uppstå ett visst 

motstånd i denna process när de nya reglerna och rutinerna motstrider underbyggda 

antaganden som är förankrade i organisationen. Anpassningen efter nya regler och rutiner 
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behöver inte alltid ske genom medvetna val utan kan alltså ske rent reflexmässigt (Burns & 

Scapens 2000, s 9-10).  

Den tredje processen illustrerar hur ett upprepat beteende ”reproduktion” leder till en 

reproducering av rutiner ”. Med detta menas att B sker upprepade gånger för varje C. Burns & 

Scapens (2000) menar att under reproduceringen kan förändringar ske, både medvetet och 

omedvetet. Den medvetna förändringen sker genom ett ifrågasättande för redan rådande regler 

och rutiner medan den omedvetna förändringen sker då aktörerna har en bristande förståelse 

eller acceptans för reglerna eller rutinerna (Burns & Scapens 2000, s 10). 

Den fjärde och sista processen ”institutionalisering”, är då regler och rutiner blir 

institutionaliserade. Detta sker då regler och rutiner har reproducerats genom aktörers 

utövande och agerande. Vilket menas med att reglerna och rutinerna formas utifrån hur saker 

och ting är och fungerar ex institutioner. Dessa institutioner blir tolkade till gällande regler 

och rutiner och kommer med tiden att skapa nya regler osv. (Burns & Scapens 2000, s 11). 

3.6 Kritik mot Burns & Scapens ramverk 

Kritik som har framförts av bland annat Paulina Arroyo (2012) angående Burns & Scapens 

ramverk är att det inte tar hänsyn till de yttre faktorerna.  

I ett utdrag från Old Institutional Economics (OIE) förklaras sammanfattningsvis 

förändringen av internredovisningen som en process där nya rutiner stiftas, reproduceras och 

institutionaliseras. Ytterligare viktiga komponenter till Burns & Scapens ramverk är, 

kraftmobilisering, motsägelser, tillit och tillfälliga kontakter. 

I denna strategi verkar det viktigaste bidraget vara den noggranna undersökningen av 

förändringsprocessen. Emellertid analyserar den inte rollen av yttre påtryckningar i processen 

för institutionalisering i någon större utsträckning. Denna analys tillhandahålls av en annan 

riktning inom institutionell teori – New Institutional Sociology (NIS). Som nämnts ovan, är 

en av de främsta invändningarna mot den tidiga institutionalismen, fokuset på inre dynamik 

till nackdel för den yttre miljön. Dess makt att känna igen högre nivåer av sociala, politiska 

och ekonomiska frågeställningar som påverkar det organisatoriska sammanhanget är 

följaktligen begränsad (Arroyo 2012, s 290).  
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3.7 Kvalitativa egenskaper  

3.7.1 Informationskvalitativa egenskaper  

Dagens normgivning tar inte i första hand avstamp från de traditionella 

redovisningsprinciperna eller konventionerna, utan utgår istället från professionens 

föreställningsramar.  

Detta på grund av att redovisningen ska fungerar som ett informationsinstrument för en 

mängd olika intressenter samt för att hjälpa och underlätta tolkningen av redovisningens 

innehåll (Artsberg 2003, s 165-168).  

Det är framförallt fyra grundläggande kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningen 

enligt Bokföringsnämndens (2012:1), redovisningsrådet och IASB föreställningsram, 

nämligen begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson 2009, s 53).  Dock tillkommer begreppet väsentlighet också i bokföringsnämndens 

allmänna råd.  

3.7.2 Begriplighet 

Informationen som läsaren får ta del av i de finansiella rapporterna bör vara lättbegripliga för 

läsaren. Dock understryker föreställningsramen att den som använder årsredovisningen bör ha 

en rimlig kunskap om bland annat affärsverksamhet och redovisning och att informationen 

inte får utelämnas p.g.a. den anses vara för svår för vissa användare att förstå (Sundgren et al. 

2009, s 53).  

3.7.3 Relevans 

Med begreppet relevans menas hur informationen från redovisningen påverkar användaren av 

den finansiella rapporten vid beslutfattande genom att underlätta bedömningen av inträffade, 

aktuella och framtida händelser att informationen kan antingen bekräfta eller korrigera 

tidigare bedömningar (Sundgren et al. 2009, s 54). 

3.7.4 Tillförlitlighet  

Redovisningsinformationen ska inte bara vara begriplig och relevant den ska också vara 

tillförlitlig. Informationen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel och inte är 

vinklad. Problemet uppstår framförallt vid värderingsbaserade uppskattningar om framtida 

kassaflöden är att informationen inte alltid är tillförlitlig. Med hjälp av utförliga 
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upplysningskrav kan användaren lättare bedöma tillförlitligheten i redovisningen (Sundgren et 

al. 2009, s 54-55).  

3.7.5 Jämförbarhet 

Det är viktigt att redovisningsinformationen är jämförbar så att användarna kan bilda sig en 

uppfattnings om trender i företagets resultat och finansiella ställning. Det finns alltså två 

aspekter på jämförbarhet, användaren ska bland annat kunna jämföra mellan företag och dels 

jämföra ett företag över tid. För att användaren ska kunna ta beslut utifrån de finansiella 

rapporterna krävs det att de går att jämföra.  (Sundgren et al. 2009, s 55).  

3.7.6 Väsentlighetsprincipen 

En viktig princip inom redovisningen är ”väsentlighetsprincipen” som går ut på att 

redovisningen ska fokuseras på väsentligheter. Denna princip menar att småutgifter i 

redovisningen som inte är av större betydelse, inte behöver periodiseras utan kan därmed 

kostnadsföras direkt utan att livslängd ska fastställas och avskrivningar göras.  

Dock får detta endast göras om det innebär att redovisningen fortfarande ger en rättvisande 

bild av årsredovisningen samt företagets resultat och ställning. Det är däremot ett 

gränsdragningsproblem att bedöma vilka kostnader som är väsentliga (Thomasson, 

Arvidsson, Lindquist, Larson & Rohlin 2006, s 108). 

Med hänvisning till väsentlighetsprincipen finns det alltså rationella skäl att inte aktivera 

obetydliga belopp, utan direkt kostnadsföra dessa i samband med anskaffningen. Enligt BFN 

ska information ses som väsentlig om ”ett utelämnade eller en felaktighet kan ha betydelse för 

de beslut som användarna fattar på basis av den information som lämnas i de finansiella 

rapporterna”.  

Vid bedömning av om information är väsentlig, som måste ske på basis av en professionell 

bedömning, ska också hänsyn tas till beloppets relativa storlek, bedömningsgrunder samt 

eventuellt aktuella förhållanden (Skatteverket, 2008)	  	  

3.8 Tidigare studier  

3.8.1 Studie: Val av avskrivningsmetod 

År 1994 publicerade Agneta Stark boken och studien ”Avskrivningar, om 

anläggningstillgångar med långt liv” som fokuserade på branscherna elproduktion och 
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flerbostadshus. Studien gick ut på att bygga en systematisk kunskapsöversikt över delar av 

den teoretiska inriktade avskrivningslitteraturen från 1890-1990 samt att undersöka vilka mål 

ledningarna i ett antal svenska företag vill uppnå med sitt val av avskrivningsmetod (Stark 

1994, s 9).    

Studien genomfördes genom ett djupt snarare än ett brett angreppssätt. Genom djupgående 

intervjuer med nyckelföretag inom de valda branscherna och fick på så sätt möjligheten att 

jämföra enskilda företag med varandra, både inom och mellan branscherna (Stark 1994, s 17).  

Resultatet i studien visar bland annat på att branscherna hade en del gemensamma resultat. I 

de båda branscherna har en stor del av de undersökta företagen bytt avskrivningsmetod med 

12-15 års intervall. De förefaller däremot inte följa denna normbild i praktiken. Företagen 

byter avskrivningsmetod i hopp om att den nya metoden ska lösa de problem som den andra 

skapade, vilket den skapar eller på grund av att omvärlden förändras. Problemen som en 

metod skapar blir först synlig efter 7-10 år. Avskrivningar anses vara svårbegripliga. 

Effektivitetsbedömningar och möjligheter att jämföra företag över år och med varandra 

nämns sällan som skäl för val av avskrivningsmetod (Stark 1994, s 11). 

Det empiriska resultatet skiljer sig på några punkter beroende på bransch. Vidare säger 

resultatet från Elproduktionsbranschen följande: Ett aktiebolag använder nominell annuitet, 

resten skriver av linjärt. Branschuppfattningar förs ofta fram som ett argument för rimliga och 

riktigt avskrivningsmetoder. Stora aktörer på marknaden har en central roll för andra aktörer 

vid val av avskrivningsmetod.  

Kommunala aktiebolag skriver av anskaffningsvärdet, samt skattemässiga avskrivningar som 

bokslutsdisposition. Den tekniska utvecklingen har ökat osäkerheten vid bedömning av 

tillgångarnas livslängd. Ett återkommande argument är att avskrivningar ska möjliggöra 

återinvesteringar. Enligt de privata bolagen uppstår det ett värderingsproblem dock inte för de 

kommunala företagen. Aktiebolagen var den organisationsform som minst bytt avskrivnings-

metod. Då resultatet regleras via skattemässigt tillåtna avskrivningar (Stark 1994, s 12).   

3.8.2 Studie: Bedömning av avskrivningar 

I en tidigare studie som är gjord av Runesson & Marton (2014), poängteras att företag runt 

om i Europa själva anger att avskrivningar på materiella anläggningstillgångar är en 

redovisningsfråga som kräver mycket bedömningar och är en svårbedömd post för företag, 

vilket leder till en påverkan på resultaträkningen. Resultatet i studien visar på att mer än 20 
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procent av samtliga noterade företag i Europa anger att avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar är svårbedömd.  

3.8.3 Studie: Val av avskrivningsmetod  

Kim & Moore (1987) gjorde en studie på den kanadensiska lastbilsindustrin där de menar att 

olika avskrivningsansatser påverkar valet av avskrivningsmetod. Enligt dem kan valet 

påverkas av vilka intressenterna företaget har, samt vilken roll redovisningen spelar för dem. 

Det kan röra sig om redovisning som underlag för beskattning eller investering. En annan 

faktor som också påverkade valet av avskrivningsmetod är antalet enheter som införskaffats 

samt när de införskaffades.  Kim & Moore (1987) menar att det uppstår en svårbedömd 

situation vid bedömning av enhetens avskrivning.  

3.8.4 Två studier: Jämförelse traditionell avskrivnings- & komponent-
avskrivningsmetod  

Hellman, Nordlund & Pramhäll (2012) diskuterar varför de anser att komponentansatsen ger 

en förbättrade redovisningen gentemot tidigare regelverk samt vad som behöver förbättras för 

att komma i bukt med de problem som ansatsen skapar, genom att ha studerat olika 

remissinstanser. Hellman et al. (2012) poängterar att företag som innehar stora tillgångar med 

långa nyttjandeperioder får svårt vid tillämpningen av det nya regelverket. Därför är det 

viktigt att branschorganisationerna tar fram rekommendationer för att minska osäkerheten 

kring bedömningen av bl.a. väsentlighetsprincipen. Remissinstanserna framhåller bl.a. att 

retroaktiv tillämpning kommer att medföra stora kostnader vid framtagandet av information. 

Deras uppfattning är att komponentavskrivningar ger en väsentligt förbättrade redovisning 

och illustrerar detta genom att jämföra nuvarande praxis med komponentansatsen. Kontentan 

blir att nyttan överstiger kostnaderna för komponentavskrivningar (Hellman et al. 2012, s 53).  

Även Cermakova & Starova (2010) jämför i deras studie hur komponentmetoden skiljer sig 

mot den traditionella avskrivningsmetoden och vilken av dem som ger en mer rättvis 

redovisning. De kommer fram till att under vissa förhållanden ger komponentmetoden en 

bättre bild av tillgångens förbrukning. Då komponenterna delas upp på respektive 

nyttjandeperiod speglar det tillgångens förbrukning på ett mer verkligt sätt (Cermakova & 

Starova 2010, s. 46).  
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4. Empiri  
I det här kapitlet kommer det redogöras för den insamlade empirin. Empirin har bl.a. samlats 

in genom 5 intervjuer med 5 olika kommunala energibolag. Intervjuerna har behandlat 

studiens två huvudfrågeställningar och den insamlade empirin kommer att presenteras nedan. 

Här kommer det också redogöras för den information som är hämtad ur olika dokument 

såsom årsredovisningar. För att belysa och få belägg för hur de kommunala energibolagens 

avskrivningsmönster, avskrivningsbas och avskrivningstid förändras över tid har vi utöver 

genomförda intervjuer gjort en genomgång av årsredovisningar över den senaste 10 

årsperioden. Utkomsten av innehållet redovisas i bilaga ”Sammanställning årsredovisningar 

energibolag 2004-2013”.  

4.1 Påverkan, tröghet & institutionalisering  

Sollentuna Energi: Larsson (2014) anser inte att valet av vilken avskrivningsmetod som ska 

användas inom företaget är en svårbedömd post. Han menar att man tittar på hur andra företag 

i branschen har gjort tidigare och anpassar sig efter det. Larsson (2014) poängterar att det är 

viktigt att det ser likadant ut och att man inte sticker ut eller avviker i stora drag från andra 

bolag.  

”Vi har aldrig diskuterat att eventuellt ändra avskrivningsmönster, jag tror att det är för att 

våra system enbart klarar av beräkningar på den linjära metoden och sedan gör man som 

man alltid har gjort, det skulle bli för komplicerat att hålla på att byta” (Rofors 2014)   

Rofors (2014) anger att man har använt sig av linjär avskrivning så länge hon kan minnas och 

påtalar att hon aldrig har hört att något annat kommunalt energibolag tidigare har använt sig 

av en annan metod. När de väljer avskrivningsmönster sker det på ren automatik. Så länge 

revisorn inte påtalar att något måste ändras håller man sig till det som man alltid har gjort för 

att göra det enkelt. Det är viktigt att det inte blir för komplicerat.  

Avskrivningsbasen som används är anskaffningsvärdet för tillgången och hänvisar till att man 

följer bokföringsnämndens rekommendationer. På frågan om hur de beräknar restvärdet 

svarar Larsson (2014) att allt skrivs av till noll och att det bara är i väldigt specifika fall som 

det skulle ske en omvärdering av tillgången.  
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”Energimarknadsinspektionen räknar bl.a. med linjär avskrivning i sina mallar för 

intäktsramen och man följer även till viss del deras förslag på avskrivningstid på de 

anläggningstillgångar som berörs av energimarknadsinspektionen” (Larsson 2014). 

De verksamheter som omfattas av energimarknadsinspektionens intäktsram används som en 

slags mall. Larsson (2014) ger ett exempel på när de inte följer energimarknadsinspektionen 

vid bedömningen av elnätet (ledningarna).  

”Energiinspektionen räknar med 40 år medan vi använder oss av 30 år, förra fyra-

årsperioden ändrade vi inte till 40 år men nu ser vi att allt flera går över till 40 år och vi 

kommer också göra det från och med i år” (Larsson 2014)  

På vatten och avloppsanläggningarna har man en dialog med Svenskt Vatten om 

avskrivningstider, dock är det inget som måste följas. Under intervjun kopplas det ständigt 

tillbaka till revisorn. Förändringar sker sällan om inte revisorn säger något annat. 

Branschpraxis som Larsson och Rofors (2014) hänvisar till finns inte nerskriven. 

Granskningen av dokument och årsredovisningar visar att det inte har skett någon förändring 

angående avskrivningsbasen eller avskrivningsmönstret under de senaste 10 åren. Dock finns 

det vissa förändringar angående avskrivningstiden (se bilaga 1). 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö: Lennartsson (2014) menar att man följer en viss 

standard inom branschen när det kommer till val av avskrivningsmetod. Det som följs är helt 

enkelt branschpraxis. Den linjära avskrivningsmetoden är den metod som används 

uteslutande.  

Den linjära metoden används för det är den som har används tidigare år och valet sker på ren 

rutin. Vidare poängterar Lennartsson (2014) att valet av avskrivningsmönster inte är något 

som är bestämt utan görs för att det är lätt.  

På frågan om bolaget skulle kunna tänka sig att byta avskrivningsmönster, konstaterar 

Lennartsson följande: 

”Varför skulle de inte kunna ske? Man har bara tittat på avskrivningstiden och tagit en linjär 

för att det är lättast” Lennartsson (2014). 

Dock tillägger han att företaget inte har tänkt i de banorna innan.  
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Lennartsson berättar att avskrivningsbasen företaget använder är anskaffningsvärdet plus 

andra tillkommande utgifter som är hänförliga till den anskaffade tillgången. Det som följs är 

bokföringsnämndens rekommendationer.  

 När det kommer till avskrivningstiden på anläggningstillgångarna kommer Eskilstuna Energi 

att börja följa och ta efter de rutiner som används i Strängnäs Energi efter ihopslagningen. 

”Innan Eskilstuna gick ihop med Strängnäs använde man 33 år på VA-nätet och nu anpassar 

man sig och följer det som används i Strängnäs, för de följer branschrekommendationerna” 

(Lennartsson 2014). 

För att få en så liten resultatpåverkan som möjligt kommer företaget enligt Lennartsson 

(2014) att använda sig av en genomsnittlig avskrivningstid på det VA-tillgångarna som redan 

har 33 års avskrivningstid. Istället för 33 år kommer 42 år att användas och på de nya VA-

tillgångarna (vatten & avlopp) kommer 50 års avskrivningstid att tillämpas.  Det sker hela 

tiden en anpassning och en harmonisering. Ibland tar det tid innan man hinner anpassa 

företagets avskrivningstider till rådande rekommendationer.  Granskningen av dokument och 

årsredovisningar visar att det inte har skett någon förändring angående avskrivningsbasen 

eller avskrivningsmönstret under de senaste 10 åren. Dock finns det vissa förändringar 

angående avskrivningstiden (se bilaga 1). 

Växjö Energi: Hildingsson (2014) tycker inte att det är så svårt att välja avskrivningsmetod.  

”Man gör som man alltid har gjort och skulle det uppstå frågor tar man kontakt med 

redovisningsbyrån” (Hildingsson 2014). 

Vi försöker inte lägga så mycket värderingarna till det här utan följer normer och värderingar 

i branschen. Vidare berättar Hildingsson (2014) att man använder sig av linjära avskrivningar 

på samtliga anläggningstillgångar. 

”Att göra på ett annat sätt blir till en stor fråga och får sådana effekter att det inte är någon 

väg att gå” (Hildingsson 2014).  

Hildingsson (2014) menar att det är alldeles för komplext att byta från den linjära metoden 

och påtalar att det är viktigt att det är så okomplicerat som möjligt. Detsamma gäller 

avskrivningstiden och avskrivningsbasen. Man följer bokföringsnämndens rekommendationer 

vid bedömning av avskrivningsbasen och det är anskaffningsvärdet. Hildingsson (2014) 
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poängterar att branschpraxis är det som följs men kan inte ge svar på var branschpraxisen 

kommer ifrån. Hildingsson (2014) spekulerar i vad som skulle kunna göra att ett byte av 

avskrivningsmönster skulle ske och kommer fram till att den mest troliga skulle vara: 

”Någon ny uppfinning, som gör att det vi arbetar med just nu inte är lönsamt eller 

miljöpåverkan eller att det kommer nya regler som ska följas” (Hildingsson 2014). 

Granskningen av dokument och årsredovisningar visar att det inte har skett någon förändring 

angående avskrivningsbasen eller avskrivningsmönstret under de senaste 10 åren. Dock finns 

det vissa förändringar angående avskrivningstiden (se bilaga 1). 

Norrtälje Energi: Enligt Olsson (2014) tillämpar man linjär avskrivningsmetod på sina 

anläggningstillgångar och detta har man gjort i många år. Den främsta orsaken till detta val är 

att den är enkel och överskådlig.  

Grunden i avskrivningsvärderingen är, enligt Olsson, den branschpraxis som finns på området 

samt en nerskriven mall där det framgår vilken livslängd respektive anläggningstillgång har. 

Olsson betonar att denna branschpraxis har funnits länge och att man i princip alltid har 

använt sig utav den. På frågan vem som ger ut riktlinjer och rekommendationer, tvekar Olsson 

med sitt svar.  

Olsson framhåller också problematiken att man ibland inte riktigt vet historiken kring en 

anläggningstillgång, ”… men ekonomiska livslängd och branschpraxis borde styrt även 

tidigare” tillägger hon och därför känns det rätt att använda sig utav denna metod. Den 

avskrivningsbas som används är anskaffningsvärdet enligt bokföringsnämndens 

rekommendationer. Avskrivningstiden är den del av avskrivningsbasen som kan komma att 

ändras genom bedömningar inom företaget eller rekommendationer. Dock sker detta inte ofta 

och det ska hända något extra om en ny bedömning av avskrivningstiden ska ske. 

Granskningen av dokument och årsredovisningar visar att det inte har skett någon förändring 

angående avskrivningsbasen eller avskrivningsmönstret under de senaste 10 åren. Dock finns 

det vissa förändringar angående avskrivningstiden (se bilaga 1).  

Norrenergi: Enligt Keller (2014) tillämpar man den linjära avskrivningsmetoden som Keller 

anser är väldigt logisk och inte komplex. Huvudregeln är att man skriver av 

produktionsenheter på 20 år och distributionsnätet på 33 år. Det är den tekniska livslängden 

som man tittar på, tillägger Keller.  
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På Norrenergi följer och tillämpar man riktlinjer och rekommendationer från branschpraxisen, 

men även här är svaret på frågan om praxisens ursprung, tveksamt. På frågan varför man inte 

använder en annan avskrivningsmetod, svarar Keller att de inte har sett något värde i att byta 

metod och att det något som man använt sig av så länge hon kan minnas. Anskaffningsvärdet 

är den avskrivningsbas och även Keller (2014) hänvisar till Bokföringsnämndens 

rekommendationer. Granskning av dokument och årsredovisningar visar det inte (se bilaga 1) 

har skett någon förändring av varken avskrivningsbas, avskrivningstid eller 

avskrivningsmönster under det senaste 10 åren.   

4.2 Tidigare förhållande till komponentavskrivningar 

Sollentuna Energi har sedan tidigare delat upp deras anläggningar i komponenter men 

Larsson (2014) poängterar att denna uppdelning kommer att behöva göras mer finfördelat. 

Han menar att man tidigare har delat upp en anläggning i exempelvis två komponenter medan 

att man nu måste dela upp anläggningarna i fler delar. Sollentuna Energi har tidigare följt 

Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisnings Rådets rekommendationer vid 

koncernredovisning (RR 1) men inte det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö: Innan sammanslagningen med Strängnäs Energi 

använd Eskilstuna energi sig inte av komponentavskrivningar. Lennartsson (2014) berättar att 

Eskilstuna nu kommer att ta efter hur de arbetar med komponentavskrivningar i Strängnäs.  

”Varför uppfinna hjulet, om det redan finns” (Lennartsson 2014). 

För att underlätta övergången, enligt Lennartsson (2014), har man redan innan införandet av 

K3 tänkt i banor att övergå till komponentavskrivningar och är därför hyfsat förberedda. Både 

Strängnäs och Eskilstuna Energi har tidigare följt Bokföringsnämndens allmänna råd men inte 

det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. 

Växjö Energi har sedan en tid tillbaka delat upp tillgångar i olika komponenter. Hildingsson 

(2014) anser att uppdelningen är naturlig då komponenterna går att klart särskilja från 

varandra. Vidare menar han att det blir svårt att hålla reda på de olika delarna om man inte 

redan innan har delat upp dem (se bilaga 4). Växjö Energi har tidigare följt Redovisnings-

rådets rekommendationer men inte det nya K3-regelverkt från Bokföringsnämnden. 
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Norrtälje Energi har inte tidigare delat upp anläggningarna i komponenter. Olsson (2014) 

menar att detta är något helt nytt. Norrtälje Energi har tidigare följt Bokföringsnämndens 

allmänna råd men inte det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. 

Norrenergi har precis som Norrtälje Energi inte tidigare tillämpat komponentavskrivningar. 

Keller (2014) menar att det kommer att ta ett tag innan bolaget har anpassat sig till de nya 

reglerna. Norrenergi har tidigare följt Bokföringsnämndens allmänna råd men inte det nya 

K3-regelverket från Bokföringsnämnden. 

4.3 Informationshämtning & tolkning 

Sollentuna Energi: För att förbereda sig inför omställning till komponentavskrivningar har 

man bland annat utbildat delar av personalen. Men den största förberedelsen har skett genom 

diskussioner och möten med revisorerna.  

”Vi har en nära dialog med revisorerna och stämmer av med dem allt eftersom bedömningar 

görs” (Rofors 2014) 

Revisorerna poängteras ha en viktig roll för att verifiera om man har bedömt anläggningarna 

på rätt och att uppdelningen är gjord på ett tillfredställande sätt. Efter diskussioner med 

revisorerna anser man sig ha en någorlunda bra bild av hur man ska gå tillväga vid 

bedömningarna och vad det är som måste ändras.  

Det sker, enligt Rofors (2014), inget samarbete mellan oss och andra kommunala energibolag 

när det kommer till hur man ska gå tillväga vid bedömningen av komponentavskrivningar och 

redovisningsfrågor.  

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö: För att lära sig så mycket som möjlig om vad 

komponentavskrivningar egentligen innebär, har Eskilstuna också utbildat personal samt 

deltagit på branschorganisationernas (Svensk Energi) seminarier och utbildningar. Revisorn 

och redovisningskonsulterna har spelat en stor roll då konsultation har gjorts med dessa.  

”Viktigt att stämma av med experterna för att slippa göra om allt” (Lennartsson 2014) 

Lennartsson (2014) anser att det inte kommer att bli så besvärligt att börja tillämpa 

komponentavskrivningar. Då halva verksamheten (Strängnäs) redan har tillämpat 

komponentavskrivningar kommer det att underlätta för den andra verksamheten som ligger i 

Eskilstuna då man kommer att göra likadant. Det sker inget samarbete med andra kommunala 
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energibolag kring redovisningen. Det samarbetet som sker enligt Lennartsson (2014) är endast 

med redovisningsbyråer. 

Växjö Energi har varit tvungen att fördjupa sig i regelverket och detta har gjorts genom att 

utbilda personalen, utbildningar hos revisionsbolagen samt konsultation med revisorer och 

redovisningskonsulter som är kunniga inom området, trots att man redan har arbetat med en 

uppdelning likt komponentavskrivningar menar Hildingsson (2014). Växjö samarbetar 

framförallt med andra kommunala energibolag i södra Sverige kring diverse olika frågor. 

Dessa behandlar sällan redovisningen. 

Norrtälje Energi: Olsson (2014) berättar att de redan nu har börjat titta på K3 och har samlat 

in en del information. De har lagt en hel del tid på detta och tycker att de har en bra grund att 

stå på. Genom deltagandet på Svensk Energis informationsdagar, har man tagit del av 

informationen om K3. Man har dessutom rådfrågat revisorer och ställt en diagnos med de 

punkter som behöver åtgärdas innan införandet.  

Norrenergi: För att få in information har man på Norrenergi läst regelverket samt tittat i en 

del litteratur som behandlar ämnet. På frågan om man rådfrågat revisorer, svarar Keller att 

man inte fått några konkreta råd på grund av kunskapsbrist om energimarknaden. ”De är inga 

specialister på det område som vi bedriver” tillägger Keller. Man har istället anlitat en 

redovisningsexpert som varit verksam i energibranschen i många år.     

4.4 Genomförande, motstånd, regler & rutiner 

Sollentuna Energi: Väsentlighet är ett återkommande begrepp som tas upp under intervjun. 

Sollentuna gör sin bedömning efter hur stort belopp eller hur viktig en del av en anläggning är 

och det sker hela tiden en återkoppling till revisorn för att kontrollera att man gjort rätt. 

Larsson (2014) bedömer inte kontorsfastigheten som en väsentlig del av verksamheten och 

väljer därför att inte dela upp denna i olika komponenter. Det samma görs med de nya 

vindkraftverken som har köpts in. Då huvudverksamheten bedrivs i andra verksamheter 

tycker Larsson (2014) att sex miljoner som det kostar att köpa in vindkraftverket är en 

oväsentlig summa i totala balansräkningen. Rofors (2014) menar att det skulle underlätta om 

det fanns tydligare riktlinjer kring vad som anses väsentligt.    

Larsson (2014) är dock lite kritisk till det nya regelverket: 
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”Blir det så finfördelat så det kostar mer än vad det ger. Blir det som så många gånger förut 

att reglerna fallerar. Det får inte bli en för stor administrativ kostnad och ta för lång tid, det 

blir fel om 10 jobbar med energifrågor och 40 med administration för att identifiera och 

bedöma varje anläggning”. (Larsson 2014) 

Larsson (2014) menar att det är viktigt att reglerna inte blir för krångliga så att de påverkar 

hur energibolagen utövar sina huvudsakliga verksamheter.  

Osäkerhet uppkommer framförallt vid egna bedömningar, då regelverket är nytt. Larsson 

(2014) anser att det är viktigt att man inte gör så många egna bedömningar utan istället tar 

hjälp av expertis och tittar på andra energibolag och hur de går tillväga.  

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö: Lennartsson (2014) påpekar att det ibland är svårt 

veta vad som är en väsentlig komponent.  

”Bedömningar görs i samarbete mellan ekonomerna och teknikerna för att kunna urskilja 

vilka de olika komponenterna är, sedan görs en avstämning med revisorn” (Lennartsson 

2014). 

Bedömningen av vad som anses vara väsentligt påverkas enligt Lennartsson (2014) av 

beloppets storlek och hur viktig delen av tillgången är. Till exempel görs bedömningen att 

kontorsfastigheten inte behöver delas in i komponenter medan värmekraftverk ska delas in i 

10 till 15 komponenter. Han exemplifierar också hur företaget har tänkt angående VA-

tillgångarna och berättar att det finns en osäkerhet kring hur man ska dela upp VA i 

vattenledningar och avloppsledningar eller ha det som en post ”Ledningar”. De upplever en 

viss osäkerhet och anser att det blir en subjektiv bedömning. De vet inte riktigt hur de 

kommer att göra. De har inte fastställt några gränsvärden för vad som anses vara en 

komponent utan för tillfället görs bedömningar allt eftersom. Däremot önskas centrala 

direktiv i frågan. 

Vidare anser Lennartsson (2014) att det är viktigt att det inte blir en resultatpåverkan vid 

metodbytet. Lennartsson poängterar att det är viktigt att regelverket inte blir för komplicerat 

och svårhanterligt. 

Växjö Energi: Hildingsson (2014) säger att bolaget använder sig av praxis som är allmänt 

vedertaget inom energibranschen när de gör bedömningar av vad som är väsentligt. Praxisen 
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finns dock inte nerskriven. Han förlitar sig till stor del på expertisen från revisorer och 

redovisningskonsulter.  

”Om det uppstår någon osäkerhet är det kring bedömningen av vad som anses vara 

väsentligt, men vi följer KPMGs råd, ingen stor sak egentligen” (Hildingsson 2014). 

Enligt Hildingsson (2014) kommer den största förändring ske på de mindre tillgångarna, där 

man inte har använt sig av komponentavskrivningar tidigare. Den största förändringen är att 

kontorsfastigheten kommer att behöva delas upp i komponenter. För att underlätta 

uppdelningen av komponenter på fastigheten har Växjö Energi tagit hjälp av sitt systerbolag 

för att underlätta övergången genom att använda samma modell.  

Hildingsson efterfrågar också tydligare direktiv om vad som ska anses vara väsentligt, 

återkopplar till kontorsfastigheten vilket han anser vara fel att dela upp i komponenter. 

Hildingsson (2014) är positivt inställd till komponentavskrivningar i stora drag men tycker att 

det är onödigt att dela upp kontorsfastigheten enligt komponentmetoden.  

”Revisorerna slog ner på att vi inte delade upp kontorsfastigheten och därför kommer vi att 

göra det” (Hildingsson 2014). 

Hildingsson (2014) poängterar att om företaget själv hade fått bedöma om fastigheten var en 

väsentlig eller betydande del skulle de inte delat upp fastigheten i komponenter. Vidare anser 

Hildingsson att om företaget har ordning på tillgångarna så kommer det inte att bli besvärligt 

vid övergången till K3 samt att den administrativa kostnaden vid införandet inte kommer att 

bli så stor. 

Norrtälje Energi: ”Ekonomiavdelningen har gått igenom anläggningsregistret där vi lyfter 

frågor som måste tas vidare till chefer eller ingenjörerna för ställningstagande om 

anläggningar bör delas upp i olika komponenter” (Olsson 2014) 

Enligt Olsson kommer det inte att bli några stora förändringar för deras del i och med 

införandet av K3 som t.ex. för ett fastighetsbolag. Dock kommer det att krävas mer arbete och 

mer delaktighet av avdelningscheferna.  

Begreppet ”väsentlighet” är väldigt svårtolkat och därför kommer det att blir en hel del egna 

bedömningar, berättar Olsson. Avsaknaden av riktlinjer, mallar eller någon typ av 

branschstandard gör att man känner stor osäkerhet i frågan.  
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”Man känner osäkerhet p.g.a. brist på riktlinjer samt att det kommer blir en hel del egna 

bedömningar i frågan” (Olsson 2014).  

Däremot tycker Olsson att ett problem med komponentmetoden, kan uppstå när man gör 

upphandlingar på hel-entreprenad. Detta innebär att man köper ett paket, där allt ingår och 

man specificerar inte varje komponent som ingår. Dessutom ett annat hinder i arbetet inför 

komponentsavskrivningar är, enligt Olsson, avsaknaden av underlag till vissa anläggningar då 

de endast sparar papper i tio år och många av deras anläggningar är upplagda för över 20 år 

sen. 

Norrenergi: Keller (2014) berättar att de har varit tidigt ute och haft en del möten om K3 i 

våras. I princip har man fört en dialog med produktionsansvariga som har gått igenom varje 

anläggningstillgång och gjort en individuell bedömning av varje komponent. Man har bestämt 

att komponentavskrivningar inte kommer att beröras av distributsnätet utan endast av 

produktionsanläggningar. Hittills har man identifierat 50 stora anläggningar som kan 

innehålla komponenter av ”väsentlig värde”. Tillsammans med produktionsansvariga har man 

tagit fram ett ”väsentligt värde” som kommer att ligga på tio miljoner kronor för de befintliga 

anläggningstillgångarna och en miljon för de nya anläggningstillgångarna som kommer att 

anskaffas i framtiden.  

Enligt Keller handlar begreppet ”väsentlighet” inte bara om ett väsentligt värde utan det kan 

handla om en väsentlig skillnad i längd också. För att veta vad som är väsentligt och sätta en 

rimlig beloppsgräns är inte en enkel sak. För att kunna göra denna bedömning måste man vara 

relativt insatt i den verksamhet som man bedriver, understryker Keller.  

Även här gör avsaknaden av regelverk att man känner osäkerhet och kommer att göra en hel 

del egna bedömningar i början. ”Det kommer att bli mycket vacklande i början innan det 

sätter sig”, betonar Keller (2014).  

4.5 Förväntad effekt 

Sollentuna Energi: Larsson (2014) anser att den nya tillämpningen kommer att öka det 

administrativa arbetet till att börja med, men att det kommer att leda till att företaget i sin 

helhet kommer att visa en mer verklig bild av hur det faktiskt ser ut. Det kommer att bli tufft 

innan man har anpassat allt efter det nya regelverket.  
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”Det positiva är att det kommer att blir lättare att följa upp anläggningstillgångarna i 

anläggningsregistret och se vad som tillhör vad” (Rofors 2014). 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö: Det kommer framförallt att bli mer administration 

vid införandet. När någonting är nytt är det svårt att veta hur man ska göra. Det finns inte så 

mycket vägledningen, vilket gör att bedömningarna blir svåra. 

”Fördelarna är att företaget kan ge en mer rättvis bild, något som också är vår skyldighet 

gentemot kommunen som vi ägs av” (Lennartsson 2014).  

I längden kommer det att leda till att det blir lättare att återkoppla om något i anläggning 

behöver bytas ut.  

Växjö Energi: Hildingsson (2014) menar att införandet av komponentavskrivningar kommer 

att göra så att det blir mindre rörigt att hålla kolla på anläggningarna och vad som behöver 

bytas ut i anläggningsregistret. Den största fördelen är att det går att följa upp vad som har 

gjorts tidigare år. Dock kommer det att leda till en del jobb inför kommande bokslut. 

Norrtälje Energi: Olsson (2014) understryker att övergången till K3 kommer att ge en mer 

rättvisande bild samt att man (ekonomi avdelning) själv kommer att bli mer insatt i de 

anläggningstillgångar som finns på företaget. Olsson menar också att införandet av K3 

kommer att leda till ett ökat samarbete mellan ekonomer och tekniker vilket därmed ökar 

förståelsen för varandras arbete. En annan fördel med komponentmetoden är när man köper 

nya anläggningstillgångar. Då kommer man att ha ett bättre underlag och vara mer insatt i 

detalj. 

Norrenergi: Keller (2014) tycker hon att vid varje investeringsaktivering, kommer 

ekonomerna att vara mer delaktiga och vara mer ifrågasättande än de varit hittills, vilket är en 

fördel, menar Keller. En annan fördel menar hon är att man kommer att få en mer verklig 

balansräkning. Vid övergången till komponentavskrivningar kommer den största förändringen 

att vara resultatmässigt d.v.s. avskrivningar kommer att minska, påvisar Keller. 
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4.6 Empiri sammanfattad i matris 

	  

	  

Bild 4:1 Matris Empiri  

Sammanfattning	  Empiri Sollentuna	  Energi Eskilstuna	  Strängnäs	  	  	  	  	  	  
Energi	  och	  Miljö

Växjö	  Energi Norrenergi Norrtälje	  Energi

Vad	  som	  påverkar	  val	  av	  
avskrivningsmetod	  

Imiterar	  hur	  andra	  inom	  
branschen	  har	  gjort	  
innan.	  Viktigt	  att	  inte	  
sticka	  ut.	  Rådfrågar	  
revisorn.	  Följer	  
branschpraxis/rekommen-‐
dationer!	  Dock	  inget	  som	  
finns	  nerskrivet.	  Politisk	  
påverkan.	  Det	  ska	  vara	  
enkelt	  och	  okomplicerat.

Rådfrågar	  revisorn.	  Följer	  
branschpraxis/rekommen-‐
dationer!	  Dock	  inget	  som	  
finns	  nerskrivet.	  Politisk	  
påverkan.	  Vid	  eventuellt	  
byte	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  
inte	  får	  en	  resultat-‐
påverkan.

Rådfrågar	  revisorn.	  Följer	  
branschpraxis/rekommen-‐
dationer!	  Dock	  inget	  som	  
finns	  nerskrivet.	  Politisk	  
påverkan.	  Det	  ska	  vara	  
enkelt	  och	  okomplicerat

Rådfrågar	  revisorn.	  Följer	  
branschpraxis/rekommen-‐
dationer!	  Dock	  inget	  som	  
finns	  nerskrivet.	  Politisk	  
påverkan.	  Det	  ska	  vara	  
enkelt	  och	  okomplicerat

Rådfrågar	  revisorn.	  Följer	  
branschpraxis/rekommen-‐
dationer!	  Dock	  inget	  som	  
finns	  nerskrivet.	  Politisk	  
påverkan.	  Det	  ska	  vara	  
enkelt	  och	  okomplicerat

Tröghet	  &	  
Institutionalisering

Ingen	  förändring	  av	  
avskrivningsbas	  eller	  
avskrivningsmönster	  har	  
skett	  under	  de	  senaste	  10	  
åren	  endast	  små	  föränd-‐
ringar	  av	  avskrivningstid.	  
Obenägen	  ti l l 	  förändring	  

Ingen	  förändring	  av	  
avskrivningsbas	  eller	  
avskrivningsmönster	  har	  
skett	  under	  de	  senaste	  10	  
åren	  endast	  små	  föränd-‐
ringar	  av	  avskrivningstid.	  

Ingen	  förändring	  av	  
avskrivningsbas	  eller	  
avskrivningsmönster	  har	  
skett	  under	  de	  senaste	  10	  
åren	  endast	  små	  föränd-‐
ringar	  av	  avskrivningstid.	  
Obenägen	  ti l l 	  förändring	  

Ingen	  förändring	  av	  
avskrivningsbas,	  
avskrivningstid	  eller	  
avskrivningsmönster	  har	  
skett	  under	  de	  senaste	  10	  
åren.	  Obenägen	  ti l l 	  
förändring	  

Ingen	  förändring	  av	  
avskrivningsbas	  eller	  
avskrivningsmönster	  har	  
skett	  under	  de	  senaste	  10	  
åren	  endast	  små	  föränd-‐
ringar	  av	  avskrivningstid.	  
Obenägen	  ti l l 	  förändring	  

Tidigare	  regelverk	   Tillämpade	  
bokföringsnämndens	  
allmänna	  råd	  dock	  ännu	  
inte	  K3	  samt	  
Redovisningsrådets	  
rekommendationer:	  RR1	  
och	  RR7.

Til lämpade	  
bokföringsnämndens	  
allmänna	  råd,	  dock	  ännu	  
inte	  K3.

Til lämpade	  
Redovisningsrådets	  
rekommendationer.

Til lämpade	  
bokföringsnämndens	  
allmänna	  råd,	  dock	  ännu	  
inte	  K3.

Til lämpade	  
bokföringsnämndens	  
allmänna	  råd,	  dock	  ännu	  
inte	  K3.

Tidigare	  förhållande	  till	  
komponentavskrivningar

Har	  tidigare	  arbetat	  med	  
komponentavskrivningar	  i 	  
mindre	  omfattning

Eskilstuna	  har	  ej	  jobbat	  
med	  komponentavskriv-‐
ningar	  det	  har	  dock	  
Strängnäs	  gjort	  innan	  
sammanslagningen

Har	  tidigare	  arbetat	  med	  
komponentavskrivningar	  i 	  
mindre	  omfattning

Har	  ej	  jobbat	  med	  
komponentavskrivningar	  
tidigare.	  

Har	  ej	  jobbat	  med	  
komponentavskrivningar	  
tidigare

Informationshämtning	  &	  
tolkning

Tagit	  del	  av	  regelverket	  
från	  BFN.	  Dialog	  med	  
revisorer	  och	  utbildning	  
av	  berörd	  personal

Tagit	  del	  av	  regelverket	  
från	  BFN.	  Utbildat	  berörd	  
personal,	  deltagit	  på	  
branschorganisationers	  
seminarier.	  Dialog	  med	  
revisorer	  &	  redovisnings-‐
konsulter	  samt	  tar	  efter	  
Strägnäs	  modell

Tagit	  del	  av	  regelverket	  
från	  BFN.	  Utbildat	  berörd	  
personal,	  deltagit	  på	  
revisionsbolagens	  
seminarier.	  Dialog	  med	  
revisorer	  &	  redovisnings-‐
konsulter	  

Tagit	  del	  av	  regelverket	  
från	  BFN.	  Konsluterat	  med	  
en	  redovisningsexpert	  
som	  varit	  verksam	  inom	  
energibranschen.	  Läst	  
regelverket	  &	  litteratur.

Tagit	  del	  av	  regelverket	  
från	  BFN.	  Dialog	  med	  
revisorerna	  och	  deltagit	  
på	  branschorganisa-‐
tionens	  seminarier.	  

Genomförande,	  regler	  &	  
rutiner

Utveckling	  av	  interna	  
regler.	  Har	  ej	  satt	  ett	  
gränsvärde,	  ska	  ske	  mer	  
fin	  fördelat	  nu.	  Beloppets	  
storlek	  &	  hur	  viktig	  
anläggning	  är	  styr	  
uppdelningen	  av	  
komponenter.	  Egna	  
bedömningar	  sker	  mellan	  
tekniker	  och	  ekonomerna.

Kommer	  att	  ta	  efter	  
Strängnäs	  Energi.	  
Utvecklinsfas	  av	  interna	  
regler.	  Har	  ej	  satt	  	  gräns-‐
värden.	  Beloppets	  storlek	  
&	  hur	  viktig	  anläggning	  är	  
styr	  uppdelningen	  av	  
komponenter.	  Egna	  
bedömningar	  sker	  mellan	  
tekniker	  och	  ekonomerna

Följer	  praxis	  (intern	  
regel),	  dock	  finns	  den	  inte	  
nerskriven.	  Kommer	  att	  
arbeta	  som	  man	  har	  gjort	  
innan,	  med	  några	  få	  
finjusteringar.	  Egna	  
bedömningar	  sker	  mellan	  
tekniker	  och	  ekonomerna

Har	  utarbetat	  ett	  
gränsbelopp.	  10	  miljoner	  
kr	  för	  befintliga	  
anläggningar	  och	  1	  miljon	  
kr	  för	  nya	  anskaffade.	  
Egna	  bedömningar	  sker	  
mellan	  tekniker	  och	  
ekonomerna.

Har	  nyligen	  börjat	  sätta	  
sig	  in	  i 	  regelverket.	  Inget	  
gränsvärde	  är	  ännu	  
fastsällt.	  Egna	  
bedömningar	  sker	  mellan	  
tekniker	  och	  ekonomerna.

Motstånd,	  osäkerhet	   Det	  får	  inte	  kosta	  mer	  än	  
vad	  det	  är	  värt.	  Osäkerhet	  
råder	  vid	  egna	  bedömn-‐
ingar.	  Önskas	  direktiv	  i 	  
frågan

Viktigt	  att	  regelverket	  ej	  
blir	  för	  komplicerat	  och	  
svårhanterligt.	  Subjektiva	  
bedömningar	  leder	  ti l l 	  
osäkerhet.	  Önskas	  
direktiv	  i 	  frågan.	  

Ingen	  osäkerhet	  vet	  hur	  de	  
ska	  göra.	  Postivt	  inställd	  
ti l l 	  regelverket.	  Dock	  ett	  
motstånd	  ti l l 	  att	  kontors-‐
fastigheten	  ska	  delas	  upp.	  

Förhållandevis	  postivt	  
inställd,	  dock	  kommer	  
mer	  arbete	  krävas.	  
Osäkerhet	  råder	  då	  det	  
inte	  finns	  några	  direktiv.

Det	  finns	  en	  rädsla	  att	  
regelverket	  kan	  bli 	  för	  
svårhanterligt.	  Bedömn-‐
ingarna	  av	  vad	  som	  är	  
väsentligt	  leder	  ti l l 	  en	  stor	  
osäkerhet.	  Önskas	  
direktiv	  i 	  frågan.	  

Förväntad	  effekt	   Ökat	  administrativt	  
arbete,	  verkligare	  bild	  av	  
företaget	  samt	  ett	  bättre	  
anläggningsregister.	  	  

Ökat	  administrativt	  
arbete,	  verkligare	  bild	  av	  
företaget	  samt	  ett	  bättre	  
anläggningsregister	  

Ökat	  administrativt	  
arbete,	  verkligare	  bild	  av	  
företaget	  samt	  ett	  bättre	  
anläggningsregister	  

Ökat	  administrativt	  
arbete,	  verkligare	  bild	  av	  
företaget	  samt	  ett	  bättre	  
anläggningsregister	  

Ökat	  administrativt	  
arbete,	  verkligare	  bild	  av	  
företaget	  samt	  ett	  bättre	  
anläggningsregister	  
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5. Analys 
I detta kapitel kopplas studiens teoretiska referensram samman med studiens empiriska del. 

Analysens essens kommer att ligga till grund för studiens slutsats. Vi har i analysen valt att 

behandla det tidigare arbetssättet med redovisningsval (avskrivningar) under punkt 5.2 och 

tillämpningen av det tillkommande regelverket avseende komponentavskrivningar under 

punkterna 5.3 – 5.6. Analysen vilar på Burns & Scapens ramverk 2000 som redogörs för i 

5.1.  

 

 

Bild 5:1 Förändringsmodell som visar på befintliga rutiner och regler i en institutionaliserad process avseende 
redovisningsval till förberedelse och införande av komponentavskrivning, baserad på Burns & Scapens ramverk. 

5.1 Analysmodell - Burns & Scapens ramverk 2000  

Vi har valt använda Burns & Scapens ramverk (2000) som modell i vår analys. Modellen kan 
appliceras på den sedan tidigare existerande processen kring redovisningsval avseende 
avskrivningar.  

Den existerande processen avseende avskrivningsbas och avskrivningsmönster har 
institutionaliserats efter att regelverk och påverkande faktorer kontinuerligt tolkats (A) och 
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via bolagens agerande (B) skapat rutiner och interna regler som över tid reproducerats (C) och 
sedermera blivit branschpraxis (D).  

Det som i praktiken alltid varit ett ämne för förändring har varit avskrivningstiden som 
påverkats av ett antal inre och yttre faktorer som tolkats in i nya rutiner och regelverk, men 
som inte blivit fullt institutionaliserad. 

Inför 2014 års bokslut skall komponentavskrivningar införas till det existerande arbetet med 
avskrivningar och detta gör att en ny förändringsprocess startar i och med BFN:s nya 
regelverk som skall tolkas (A).  Även yttre faktorer som rekommendationer från 
branschorganisationer, revisorer och lobbyister skapar påverkan som också behöver tolkas 
(A) och vägas in vid införande och förändring av tidigare regler och rutiner. Dessa 
påverkandefaktorer tillsammans med ett inre motstånd har gjort att processen under de senaste 
åren successivt förändrats/förfinats för att kunna användas på bästa sätt. 

Enligt respondenterna är den förväntade effekten att detta mönster av tolkning (A), agerande 
(B) och reproduktion (C) kommer att fortskrida över tid men att så småningom formas till en 
formaliserad branschpraxis (D) – institutionalisering. 

I analysen under punkt 5.2 – 5.6, kommer vi att hänvisa till ramverkets olika steg och 
förtydliga samt belägga relevansen till modellen.  

5.2 Påverkan, tröghet & institutionalisering  

Bild 5:2 Påverkandefaktorer vid avskrivningsval och införande av komponentavskrivningar 

I analysen av det empiriska resultatet har det identifierats olika yttre och inre faktorer som 

påverkar valet av avskrivningsmetod hos de kommunala energibolagen. Dessa faktorer kan 

exempelvis bygga på legitimitet, branschpraxis, enkelhet, politisk påverkan (direktiv från 

styrelsen), rekommendationer från revisorer och branschorganisationer (se bild 4:1). Därför 

har författarna lika Arroyos (2012) kritik vägt in de yttre faktorerna i modellen.  
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Det har visats sig efter genomgång av intervjuer och befintlig dokumentation (ex 

årsredovisningar se bilaga 1), att det finns en tröghet till förändring då avskrivningsbas och 

avskrivningsmönster varit oförändrat de senaste 10 åren. Slutsatser kring detta motstånd eller 

tröghetsmönster framkom tydligt redan vid Starks (1994) studie avseende kommunala 

energibolags avskrivningsval.  

Fler av respondenterna anser att det sitter i ryggmärgen att välja den linjära metoden. Det sker 

utan att man reflekterar över vad man egentligen gör, vilket kan ses som en djupt rotad rutin i 

organisationerna. Man kan säga att valen sker reflexmässigt utifrån vanor och rutiner. Detta 

fenomen framgår av Burns & Scapens (2000) ramverk. 

Ett väldigt tydligt exempel på tröghet visar sig hos Norrenergi, där varken avskrivningsbas, 

avskrivningsmönster eller avskrivningstid förändrats de senaste 10 åren (se bilaga 1). Den 

inrotade rutinen beskrivs också i Starks (1994) studie. 

Våra respondenter strävar efter en form av likformighet vad gäller avskrivningsbas och 

avskrivningsmönster. Trots att de är fria att välja bland olika modeller som linjär-, degressiv-, 

progressiv- eller produktionsberoende avskrivningsmönster, så använder man sig inte av den 

möjligheten. Orsaken till detta härstammar från ett antal faktorer som bygger på nedärvda 

rutiner, enkelhet, branschpraxis, legitimitet och avsaknad av relevans att välja andra metoder.	  

Man kan säga att det i detta fall finns en tröghet i organisationen som bidrar till att det finns 

en förändringobenägenhet, ett vanemönster som även bekräftas av Artsberg (2003). Hon 

menar att trögheten beror på att vi har för vana att göra saker på ett visst sätt och att vi anser 

att det är det enda rätta sättet att göra saker på.  

I ett par fall har det utryckts att det finns en kompetensbrist inom området samt att befintliga 

ekonomisystemen har begränsningar att hantera alltför flexibla och dynamiska avskrivnings-

metoder.  

Företagen måste alltså alltid uppträda på ett sätt som följer de sociala värderingarna. Det sker 

ständiga förändringar och det är viktigt att följa förväntningar som sätts på företagen, bl.a. 

genom regler för att bli legitima (Deegan & Unerman 2011, s 325 – 328). 

Under intervjuerna har det också framkommit att branschorganisationer och myndigheter i 

sina tidigare rekommendationer, visat på intäktsramar där de använt just den linjära modellen 

vid beräkning av kapitalkostnaden (Energimyndigheten, R2014:09). Då de kommunala 
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energibolagen inte vill sticka ut och gå egna vägar påverkas valet av vad man har gjort vid 

tidigare år samt vad som är kutym i branschen. Valet sker dels för att det är enkelt men också 

för att rädslan att göra fel bedömningar är stor.  

Precis som avskrivningsmönster sker valet av avskrivningsbas på ren rutin. Reglerna har 

länge varit desamma och liten förändring sker. De hänvisar till branschpraxis som säger att 

det är anskaffningsvärde plus eventuella tilläggskostnader som skall användas. Det är också 

det belopp som är lättast att fastställa då man klart och tydligt ser vad man betalt för 

anläggningstillgången. Stark (1994) poängterar också i sin studie att branschpraxis ofta förs 

fram som ett argument för rimliga och riktiga avskrivningsmetoder.  

Det tredje området inom redovisningsvalet behandlar avskrivningstiden. Det valet påverkas 

bl.a. av egna tolkningar och bedömningar samt konsultation med revisorer. Förändringar 

kring avskrivningstiden kan också ske genom ett tätt samarbete mellan ekonomiavdelningen 

och teknikerna, för att på så sätt avgöra avskrivningstiden.  

Underlag från årsredovisningar och intervjuer från dessa bolag, visar dock att det är vid ytterst 

få tillfällen som avskrivningstiden ändras och om det sker är det oftast i takt med bransch-

organisationernas rekommendationer som en ändring i avskrivningstiden har skett. Företagen 

är som regel obenägna till förändring även i detta avseende.  

5.3 Tidigare förhållande till komponentavskrivningar 

I intervjuerna med respondenterna har det framkommit att de haft olika förhållande till 

komponentavskrivningar. Sollentuna Energi och Växjö Energi har sedan tidigare använts sig 

av metoden även om det varit i mindre omfattning, vilket kan kopplas till att de tidigare följt 

delar av Redovisningsrådets rekommendationer. Även Strängnäs Energi som numera är 

sammanslaget med Eskilstuna Energi har arbetat med komponentavskrivningar sedan tidigare, 

dock har de inte följt Redovisningsrådets rekommendationer utan Bokföringsnämndens 

allmänna råd, dock inte K3. För dessa bolag finns det en erfarenhet av rutiner och regler de tar 

med sig inför det obligatoriska införandet i och med BFN:s regelverk som aktiveras i och med 

2014 års bokslut. 

För Norrenergi och Norrtälje Energi blir omställningen större eftersom de inte använts sig av 

metoden tidigare. Eskilstuna Energi har fördelen av att kunna applicera delar av Strängnäs 

befintliga modell i sitt gemensamma bolag. (se bild 4.1) 
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5.4 Informationshämtning & tolkning 

Efter att BFN kom ut med det nya regelverket kring komponentavskrivningar har alla de 

intervjuade respondenterna tagit del av detta och försökt att tolka det på sitt sätt. Enligt Bruns 

& Scapens (2000) är tolkning en viktig del i processen eftersom det gäller att konkretisera det 

institutionella regelverket för att omsätta i handlingar som ska kunna leda till nya regler och 

rutiner.  

Eftersom det inte varit helt enkelt att förstå hur regelverket ska tolkas och anpassas till den 

befintliga processen har behov av extern expertis behövts. 

De flesta har nyttjat sina revisorer för konsultation, men också deltagit på utbildningar 

och/eller seminarier utförda av revisorer men arrangerade av olika branschorganisationer. 

Trots detta uttrycks en saknad av tydligare direktiv och/eller rekommendationer från just 

branschorganisationerna.  

Revisorernas roll har varit av stor betydelse för företagens tolkning och bedömning. Att 

företagen vänder sig till sina revisorer för vägledning, visar på att en extern faktor som 

revisorer nyttjas för att tolka regelverket som sedan ska tillämpas praktiskt i verksamheten. 

Revisorerna blir således en extern faktor som har betydelse i den pågående processen vilket 

styrker vår analysmodell av Burns och Scapens (2000) ramverk. 

Det bolag som dock uttryckt en viss kritik kring revisorernas rådgivning är Norrenergi. De 

menar att revisorerna generellt inte är experter inom energibranschen och därigenom saknar 

den kunskap som efterfrågas. De har istället använt sig av en redovisningskonsult som 

tidigare arbetat i energibranschen. 

Även om man talar mycket om branschpraxis i olika sammanhang, så finns det väldigt lite 

samarbete mellan kommunala energibolag i exempelvis redovisningsfrågor enligt 

respondenterna. Därför har inga diskussioner med andra energibolag förts i detta ämne för att 

göra en gemensam tolkning av det nya regelverket. 

5.5 Genomförande, motstånd, regler & rutiner 

Eftersom ett antal av bolagen arbetat med komponentavskrivningar sedan tidigare finns en 

viss insikt i ämnet och även i viss mån befintliga rutiner och regler. Trots det så behöver dessa 

revideras och anpassas utifrån det nya regelverket.  
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De flesta respondenterna ställer sig välvilliga till förändringen även om ett visst motstånd 

uttrycks. Burns & Scapens (2000) menar att motstånd i denna process kan uppstå när de nya 

reglerna och rutinerna motstrider underbyggda antaganden som är förankrade i 

organisationen. 

En förändringsprocess är ofta mer komplex än att bara tolka och införa ett nytt regelverk. Det 

innebär också att få med sig organisationen på flera nivåer. Det kan röra sig om allt från 

utbildning av regelverket till insikt och förståelse för varför förändringen medför och vilken 

effekt den förväntas att få. En avgörande faktor är nivån på organisatorisk beredskap inför 

förändringen (Weiner, 2009, s. 2) 

Olika typer av motstånd som har nämnts under intervjuerna är bland annat att man eftersträvar 

enkelhet och är rädd för att det nya regelverket medför en komplexitet som gör att 

arbetsinsatsen överstiger nyttan av förändringen. Trots denna oro är Hellman et al. (2012) i 

sin studie övertygade om att det kommer att ge en väsentligt förbättrad redovisning som 

kommer att rättfärdiga eventuella extra kostnader i det nya arbetssättet. 

Det har också funnits en oro avseende bedömningsfrågor kopplade till vad som anses vara 

väsentlig komponent, hur en anläggningstillgång ska delas upp och vilken avskrivningstid 

som ska användas. Eftersom det saknas tydliga direktiv här blir det en bedömningsfråga 

mellan ekonomiavdelning, revisorer och tekniker. Även i Hellman et al. (2012) studie, 

efterfrågas tydligare direktiv. Ett sådant direktiv skulle enligt respondenterna kunna komma 

från branschorganisationer i syfte att minska osäkerheten i bedömningarna samt att legitimera 

det nya tillvägagångsättet. Enligt Starks (1994) studie söker energibolagen gärna stöd i 

branschpraxis för att legitimera sina val vilket också bekräftas av respondenterna.  

Detta kan också kopplas samman med legitimitetsteorin, som bygger på att det finns ett 

socialt kontrakt mellan företaget och samhället. Ett kontrakt som ska uppfylla olika 

förväntningar från samhället och dess omgivning. Bl.a. på frågor om hur företaget ska 

genomföra beslut och dylikt (Deegan & Unerman 2011, s 325). 

Ett exempel på hur olika väsentlighet tolkas är när Norrenergi väljer att betrakta alla 

anläggningstillgångar över 1 miljon kronor	  som väsentliga medan Sollentuna Energi inte ser 

ett vindkraftverk för 6 miljoner kronor som en väsentlig anläggningstillgång. Norrenergi 

bedömer också att komponenten skall stå för minst 40% av anläggningens ursprungliga 
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anskaffningsvärde samt att avskrivningstiden ska avvika minst 5 år för att betraktas som 

väsentlig komponent. 

En annan skillnad är att Växjö Energi behöver dela upp sin fastighet i komponenter medan 

övriga respondenter efter att ha rådfrågat revisorerna valt att inte göra detta. Detta har skapat 

irritation hos Växjö Energi, men visar också på komplexiteten kring dessa godtyckliga 

bedömningar. Att bedömningar angående avskrivningar är en svårbedömd post bekräftas 

också i Runesson & Marton (2014) studie. 

Utbildningen tillsammans med kontinuerlig och tydlig intern information är vital för att 

genomförandet ska gå så smidigt som möjligt. Fördelen i vår målgrupp (respondenterna) är att 

de är relativt små bolag med en mindre grupp av medarbetare som påverkas. Det rör sig ofta 

om ett par personer på ekonomiavdelningen och ett antal tekniker ute i den operativa 

verksamheten. Detta innebär att kommunikationen går enklare och blir tydligare. 

En annan viktig del är att processen och de interna reglerna finns dokumenterade för att öka 

tydligheten och överföra kunskap i samband med att medarbetare slutar eller byter tjänst, 

vilket även Burns & Scapens (2000) poängterar är viktigt för att underlätta processen. Detta 

saknas hos alla bolag i studien förutom Norrenergi som redan har ett dokumenterat regelverk 

(se bilaga 3).  

I samband med 2014 års bokslut har energibolagen under senaste året arbetat med att 

applicera de nya rutinerna och det reviderade regelverket för att anpassa sig till de nya kraven. 

Rutinerna har succesivt förfinats vartefter ny kunskap tillkommit via exempelvis externa 

faktorer och ett tydligare förfaringssätt utarbetats. Alla inblandade respondenter ser att det 

kommer att ta tid för processen ett sätta sig för att till slut bli till branschpraxis 

(institutionaliseras). Till dess behöver de acceptera att befinna sig i fortgående förändrings-

process med reviderade regler & rutiner.  

Trögheten i förändringsprocessen bekräftas av North (1993). Han menar att detta beror på att 

det är företagen själva som ofta får stå för utformandet av den pratiska tillämpningen av det 

nya regelverket. Detta sker enligt North (1993) via agerande i handlingssfären som över tid 

formas till regler och rutiner innan det blir branschpraxis och hamnar i den institutionella 

sfären. Likt Burns & Scapens (2000) ramverk. 



	   	  

48	  
	  

5.6 Förväntad effekt 

Som sagts tidigare har de flesta en positiv inställning till införandet av komponent-

avskrivningar och tror att det kommer ge positiva återverkningar framöver. Alla är överens 

om att det kommer att visa en mer sann och rättvisande bild av deras anläggningstillgångar i 

kommunikationen med olika interna likväl som externa intressenter.  

En positiv effekt är uppfattningen om att det blir lättare att följa upp anläggningstillgångarna 

samt att få en bättre förståelse kring dem. Den nya kunskapen tror men sig sedan kunna 

använda vid nya investeringar.  

Respondenterna ser också det ökade samarbetet mellan ekonomiavdelningen och teknikerna 

som ett värdefullt inslag då de arbeta tvärfunktionellt och därigenom ökar förståelsen för 

varandra arbete. 

Vad gäller påverkan på redovisningen är de relativt överens. Det vanligaste scenariot är att det 

inte kommer att påverka resultatet nämnvärt men ge en mer rättvisande balansräkning. 

Norrenergi uttrycker att de förutspår avskrivningsposten kommer att minska (per år) och 

därigenom påverka resultatet. 

De ser också att processen kontinuerligt kommer att förfinas och bearbetas vilket innebär ett 

merarbete eftersom det kommer ta tid innan tydligare rutiner och regelverk utformats. Ett 

merarbete de flesta verkar tycker rättfärdigas av nyttan 
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6. Resultatdiskussion 
Efter att ha summerat anlysens resultat kan vi utröna att våra respondenters förhållningssätt 

vid redovisningsval och tolkning samt införande av komponentavskrivningar har ganska små 

skillnader. Förfarandet har över tid varit relativt likformat vad gäller avskrivningsbas och 

avskrivningsmönster som följt branschpraxis.  

Det som var mycket förvånande i studien, var att ingen av de intervjuade företagen hade 

någon större insikt i den branschpraxis man hänvisade till. De kunde inte redogöra för den 

vare sig innehållmässigt eller via dokumentation. De hade mer en känsla av att det var allmän 

praxis de följde. 

Det som skiljt sig och spretat mest har varit bolagens sätt att bedöma avskrivningstiden. När 

kravet på komponentavskrivningar införts blir processen kring bedömningar avseende 

avskrivningstid än mer komplex eftersom anläggningen skall delas upp i komponenter som 

per definition inte behöver ha och oftast inte har samma avskrivningstid som den totala 

anläggningstillgången. Att bedömningarna är godtyckliga ökar spretigheten mellan bolagen. 

De flesta tycker att det är en komplex process med svåra bedömningar. De eftersöker gärna 

branschpraxis som de ofta följer för att inte sticka ut, men också föra att skapa legitimitet för 

sina val. De önskar bättre rekommendationer från branschorganisationerna för att minska 

trögheten i processen. Som det är nu är det upp till varje bolag att tolka och applicera egna 

regler och rutiner som kan skilja sig väsentligt från likande bolag, vilket också framgår av 

analysen. 

Trots detta verkar det inte som att dessa önskemål riktas till de olika branschorganisationerna. 

Att det inte finns någon tydlig dialog mellan parterna kan också bero på att det finns väldigt 

lite samarbete mellan energibolag i frågor av redovisningskaraktär. Detta kan tyckas märkligt, 

då de flesta av respondenterna är intresserade av hur andra gör i generella avskrivningsfrågor 

men också specifikt vid tolkningar och bedömningar av det nya regelverket avseende 

komponetavskrivningar. 

Alla respondenter använder sig av utomstående expertis i form av revisorer och redovisnings-

konsulter för rådgivning. Väldigt få inom denna expertis har någon specifik branschkunskap, 

vilket innebär att det blir svårt att ge råd som bygger på de möjligheter som finns inom 

avskrivningsvalet. Det blir säkrare att göra som man alltid gjort eller på ett sätt som inte kan 

ifrågasättas, man vill inte göra fel. Ett annat skäl till kan vara att ekonomerna själva saknar 
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kompetens och utbildning inom området. Några hänvisar också till att det skulle finnas 

begränsningar i deras ekonomisystem. 

Att revisorerna har en så stor betydelse för företagens anpassning till den befintliga processen 

var också en överraskning för oss. Det hade vi inte förväntat oss utan vår uppfattning var att 

företagen var mer oberoende i detta hänseende och skötte anpassningar och bedömningar 

själva med hjälp av interna resurser och kunskap. Företagen kanske bör bli bättre på att 

reflektera över det som revisorerna upplyser och råder om och inte helt förlita sig på detta. 

Speciellt inte med tanke på den bristande branschkunskapen som uttrycktes av Norrenergi. 

Vid införande av nya regelverk blir det en förändring av befintliga regler och rutiner. För att 

minska det motstånd som uppkommit hos våra respondenter och ofta bottnat i att det kommer 

innebära en ökad arbetsbelastning som ska kopplas till nyttan, skulle det kanske ha lagts 

större insatser att informera om mervärdet i det förändrade regelverket. Likväl som att 

företaget behöver få med sig sina medarbetare i en förändringsprocess, så behöver även BFN 

få med sig de företag som påverkas av en sådan här förändring. 

Positiva effekter som förändringen har medfört är bland annat att det tvärfunktionella arbetet i 

organisationen förbättrats och därigenom ökat förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Detta 

är en bieffekt, men ack så viktig för att få en bättre insikt i värdet av sina anläggnings-

tillgångar. 

Värdet i att öka denna insikt, är enligt respondenterna, att de får en bättre bild över sina 

anläggningstillgångar och komponenter som de senare, på ett effektivt sätt, kan använda vid 

utbyte av komponenter och eller investeringar av nya anläggningar. 

Utöver detta skall alla övriga intressenter få en bättre och mer rättvisande bild av bolagen i 

deras ekonomiska redovisning.  

Det går alltid att debattera om huruvida utvecklingen kring komponentavskrivningar hade sett 

ut om regelverket inte hade varit tvingande, men det hade bara blivit en hypotetisk fråga. 

Det man kan konstatera är att i och med det tvingande beslutet så går ändå införandet 

snabbare och de positiva effekter som visat sig kan komma bolagen och relevanta intressenter, 

tillgodo i ett tidigare skede. 
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6.1 Kritiskt förhållningssätt  

I slutet av studien är det viktigt att förhålla sig kritisk till resultatet då det ger en bättre bild av 

tillförlitligheten. Resultatet från studien bygger i första hand på primärdata från de olika 

intervjutillfällena.  

Som tidigare nämnts i metodavsnittet har författarna granskat det inspelade materialet från 

varje intervju, en kort tid efter intervjutillfället. Detta för att underlätta transkriberingen av det 

insamlade materialet. De vetenskapliga artiklarna, litteratur och dokument som har samlats in 

har utgjort studiens sekundärdata. Författarna har vid insamlandet av sekundärdata haft ett 

kritiskt förhållningssätt så att informationen från respektive källa är riktig och inte förfalskad. 

Detta har bland annat kontrollerats, då informationen är hämtad från vetenskapliga databaser 

och erkända författare/forskare. En del av referensmaterialet kunde kanske vara av färskare 

karaktär, men författarna har ändå ansett den som relevant och gångbar. 

Trovärdigheten hos respondenterna anses vara hög då de dagligen jobbar med frågor rörande 

redovisning. Dock anser författarna att det råder en viss kunskapsbrist bland en del av 

respondenterna angående avskrivningar, vilket resultatet också visar. Dock bedömer 

författarna att det ligger i respondenternas intresse att ge en fullständig och korrekt bild av hur 

de arbetar.  

En viss kritik kan riktas mot att studien bara behandlar den institutionella teorin, men 

författarna anser att det är denna teori som bäst förklarar hur valet och förändring sker på den 

kommunala energimarknaden angående avskrivningar.  

I övrigt kan kritik framföras avseende antalet undersökta enheter (5). Syftet med studien var 

inte att generalisera resultatet från ett mindre antal företag till alla företag på den kommunala 

energimarknaden. Syftet var att få ett djupare perspektiv för att uppnå förståelse.   
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7. Slutsats 
Här redogörs för studiens slutsats utifrån den föregående resultatdiskussionen och analysen. 

Baserat på slutsatsen ger vi också förslag på vidare forskning. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag resonerar vid 

val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har förberett sig inför införandet 

och hur de förhåller sig till implementeringen av komponentavskrivningar 

Efter att ha analyserat vårt empiriska resultat kan vi konstatera att våra respondenter inte 

skiljer så mycket i sitt förhållningssätt till avskrivningsval. Sedan lång tid tillbaka finns det en 

tröghet och förändringobenägenhet att ändra sina tidigare val. Så länge det inte har kommit 

några direkta krav eller direktiv om ett ändrat förhållningssätt har de valt att arbeta i sitt gamla 

invanda mönster som bygger på regler och rutiner i en till stora delar institutionaliserad 

process. Detta är samma tröga beteendemönster som i Starks (1994) studie angående 

kommunala energibolag.  

Man kan konstatera att det finns en kunskapsbrist och en önskan om att inte krångla till det 

som också bidrar till trögheten. Bolagen har en stor tillit till sina revisorer och väljer ofta den 

väg de rekommenderar för att legitimera tillvägagångssättet, vilket ligger i linje med 

legitimitetsteorin enligt Deegan & Unerman (2011).  

Tyvärr finns även här en bekvämlighet att inte förändra en fungerande process. Revisorerna är 

oftast inte kunniga inom energibranschen vilket gör att de har svårt att förmedla fördelarna 

med ett mer aktivt arbete avseende avskrivningsval.  

Vid införandet av komponentavskrivningar har exempelvis Norrenergi valt att använda en 

redovisningskonsult med förflutet från energibranschen just för att kombinera redovisnings-

expertis med branschexpertis. Detta för att på bästa möjliga sätt tillämpa BFN regelverk 

avseende komponentavskrivningar. 

Det har vid tolkningen av regelverket funnits en hel del öppningar för egna bedömningar 

vilket skapat förvirring och osäkerhet trots att de har deltagit på utbildningar för att bättre 

kunna tolka regelverket. Det mesta har handlat om svårigheter med att bedöma hur 

anläggningstillgångar ska delas upp i komponenter, vad som är en väsentlig komponent samt 

på vilken tid en komponent ska skrivas av. Denna komplexitet stämmer överens med 

Runesson & Martons (2014) uppfattning kring bedömningar av avskrivningar. 
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Trots ett till viss del principbaserat regelverk från BFN avseende komponentavskrivningar, 

som öppnar för flexibilitet och egna tolkningar, är det inte det de kommunala energibolagen 

efterfrågar. De vill ha yttre vägledning i form av rekommendationer och rådgivning som 

ligger bortom de kvalitativa faktorerna, med andra ord behöver de vägledning i hur de ska 

tillämpa regelverket. Respondenterna har mangrant efterfrågat direktiv från exempelvis 

branschorganisationer för att minska osäkerheten och legitimera de rutiner och regler som 

byggs upp över tid i organisationen. Detta är något som även poängteras av Hellman et al. 

(2012). 

Istället innebär regelverket kring komponentavskrivningar att praktiken får avgöra dessa 

frågeställningar. Som processen kring genomförandet ser ut idag utan dessa direktiv, bidrar 

den istället till en stor spridning vid bedömningsförfarandet. Även om respondenterna tror att 

det kommer att harmoniseras med tiden och till slut skapas en branschpraxis, så hade det med 

stor sannolikhet gått fortare om frågorna belysts och behandlats av branschorganisationerna i 

ett tidigt skede. Detta hade minskat svårigheter och kostnader vid införandet. 

Vi kan konstatera att Burns & Scapens (2000) ramverk till stor del bygger på beteendet i den 

interna kumulativa processen vid införande och anpassning av regelverket. I det avseendet 

stämmer det väl överens med respondenternas interna arbete, men den tar liten hänsyn till 

yttre påverkan. Vår slutsats är likt Arroyo (2014) att den yttre påverkan är en mycket viktig 

faktor för att öka den interna förståelsen och minska det interna motståndet (trögheten). 

Trots det något haltande implementeringsarbetet, ställer sig alla respondenterna positiva till 

införandet av komponentavskrivningar och kan se ett värde i det även om det initialt kommer 

innebära ett merarbete. 

7.1 Förslag fortsatta studier 

Författarna anser att det skulle vara intressant att några år efter införandet av 

komponentavskrivningar studera vilka effekter som har uppnåtts. Bland annat om det har lett 

till att företagen ger en mer verklig och tydlig bild av den faktiska situationen jämfört med 

tiden innan. 

Det skulle också vara intressant och ta reda på om komponentavskrivningar har lett till en 

institutionalisering eller om man fortfarande ser en stor spridning i tolkning och tillämpning.  
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Eftersom vi dessutom förstått att det finns en del brister i kompetensöverföring skulle det vara 

av intresse att belysa vad energibolagen gjort för att förbättra samarbetet sinsemellan kring 

redovisningsfrågor eftersom det var något de flesta saknade, men ändå eftersökte.  

Vi har studerat 5 medelstora kommunala energibolag. Det skulle vara spännande att jämföra 

utfallet med större bolag och kanske även privatägda energibolag för att se hur påverkande 

faktorer, interna regler och rutiner eventuellt skiljer sig vid bedömningar kring avskrivningar. 

Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie inom en annan bransch för att se om 

resultatet skiljer sig eller inte.  
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Bilaga 1 - Årsredovisningar energibolag 2004 - 2013  
Detta dokument ger en sammanställning över 5 energibolags årsredovisningar 2004 – 2013. 

Tabell 1 visar hur de förhåller sig till avskrivningsbas, avskrivningsmönster och 

avskrivningstid. Tabell 2 visar eventuella förändringar i avskrivningstid 2013 jämfört med 

2004.  

	  

	  
	  

	  
	  

Avskrivningsbas

År Sollentuna Energi Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö Växjö Energi Norrenergi Norrtälje Energi

2013 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2012 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2011 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2010 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2009 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2008 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2007 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2006 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2005 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

2004 Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

Avskrivningsmönster

År Sollentuna Energi Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö Växjö Energi Norrenergi Norrtälje Energi

2013 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2012 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2011 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2010 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2009 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2008 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2007 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2006 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2005 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär

2004 Linjär Linjär Linjär Linjär Linjär
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Avskrivningstid

År Sollentuna Energi Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö Växjö Energi Norrenergi Norrtälje Energi

2013 Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat

2012 Oförändrat
Inventarier, verktyg och 
installationer 3-15 istället 
för 3-20

Oförändrat Oförändrat
Skillnad på optofiber med 
15-30 istället för 16-30 
anges ej anledning

2011 Oförändrat
Maskiner & annan teknisk 
anläggning 3-33 år istället 
för 5-33 år

Oförändrat Oförändrat Oförändrat

2010
Maskiner i 
tryckstegrings/pumpstation
er VA från 30 -> 20 år

Oförändrat Oförändrat Oförändrat
Avskrivningstid för eldstri-
bution från 30 till 40 år enl 
Energimarknadinspektionen

2009 Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat

2008 Oförändrat
Markanläggningar 10-20 
istället för enbart 20 Oförändrat Oförändrat Oförändrat

2007
Ny anläggning av 
dagvatten 10 år Oförändrat Oförändrat Oförändrat

Ny tillgång kraftvärmeverk 
50 år + 15-30 optofiber inte 
bara 15 som innan

2006
Maskiner och inv VA från 
20 --> 5 år Oförändrat

Maskiner & inv 3-15 (innan 
20). Distributionsanlägg-
ningar 25-30 (innan 30)

Oförändrat Oförändrat

2005
Sopkärl 7 år,  pumpstationer 
30 år, ledningsnät 30 år, 
maskiner & inv 20 år VA

Oförändrat Oförändrat Oförändrat Oförändrat

2004 Utgångspunkt Utgångspunkt Utgångspunkt Utgångspunkt Utgångspunkt

Norrtälje Energi

Anläggningstillgångar 2004 2013

Kontor 50 år 50 år

Eldisturbtionsanläggningar 30 år 40 år

Fårrådsbyggnad 20 år 20 år

Fjärrvärmeanläggningar 20 år 20 år

Markanläggningar 20 år 20 år

Optofiber 15 år 16-30 år

Inventarier & verktyg 5 år 5 år

Datorer 4 år 4 år

Kommunikationsutrustning 4 år 4 år

Kraftvärmeverk N/A 50 år
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Eskilstuna Energi

Anläggningstillgångar 2004 2013

Byggnader 20-50 år 20-50 år

Markanläggningar 20 år 20-50 år

Nedlagd kostnad på annans fastighet 20 år 10-20 år

Maskiner & andra tekniska anläggning 5-33 år 3-33 år

Inventarier, verktyg och insallaioner 3-20 år 3-15 år

Växjö Energi

Anläggningstillgångar 2004 2013

Maskiner & inventarier 3-20 år 3-15 år

Produktionsanläggningar 10-25 år 10-25 år

Distributionsanläggningar 25 år 25-30 år

byggnader 25-50 år 25-50 år

Övrig fast egendom 20- 25 år 20-25 år

Norrenergi

Anläggningstillgångar 2004 2013

Begagnade anläggningstillgångar 2-20 år 2-20 år

Bilar 5 år 5 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 3-10 år 

Byggnader 20 år 20 år 

Distributionsnät 20-25 år 20-25 år 
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Sollentuna Energi

Anläggningstillgångar 2004 2013

Elanläggningar 30 år 30 år

Dubbelriktad kommunikation 15 år 15 år

Stadsnät elektronisk utrustning 5 år 5 år

Stadsnät övrigt 30 år 30 år

Hetvattencentraler, permanenta 20 år 20 år

Hetvattencentraler, transportabla 7 år 7 år

Fjärrkyleanläggning, maskineri 20 år 20 år

Distributionsnät för fjärrvärme 20 år 20 år

Distributionsnät för fjärrkula 20 år 20 år

Sopkärl N/A 7 år

Tryckstegrings- o pumpstationer N/A 30 år

Ledningsnät VA N/A 30 år

Anläggnings för rening av dagvaten N/A 10 år

Maskiner i tryckstegrings/pumpsta-VA N/A 20 år

Inventarier 5 år 5 år

Byggnader & markanläggningar 20-50 år (2-5%) 20-50 år (2-5%)
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

	  

 

Hej!	  

Vi	  är	  två	  studenter	  från	  Södertörns	  Högskola	  som	  just	  nu	  skriver	  kandidatuppsats	  med	  

inriktning	  på	  redovisning.	  I	  vår	  uppsats	  har	  vi	  valt	  att	  undersöka	  hur	  kommunala	  

energibolag	  gör	  sina	  val	  angående	  avskrivningsmetod	  samt	  undersöka	  hur	  bra	  

förberedda	  de	  är	  inför	  införandet	  av	  bokföringsnämndens	  krav	  på	  

komponentavskrivningar	  (K3).	  	  

För	  att	  ni	  ska	  få	  en	  bättre	  inblick	  i	  vad	  vi	  kommer	  att	  prata	  om,	  kommer	  här	  underlag	  för	  

intervjun.	  	  	  

Intervjun	  beräknas	  ta	  60	  minuter.	  Den	  information	  som	  vi	  får	  från	  intervjun	  kommer	  

sedan	  att	  analyseras	  och	  användas	  i	  uppsatsen.	  Vi	  ser	  helst	  att	  vi	  spelar	  in	  intervjun	  men	  

om	  det	  finns	  önskemål	  om	  anonymitet	  eller	  att	  vi	  ej	  ska	  spela	  in	  kommer	  det	  

respekteras.	  Frågorna	  som	  är	  markerade	  med	  fet	  stil	  är	  vår	  studies	  två	  huvudområden	  

som	  kan	  utvecklas	  via	  ett	  antal	  frågor.	  	  

Vi	  ser	  intervjun	  med	  er	  som	  en	  viktig	  del	  i	  vår	  studie	  och	  uppskattar	  verkligen	  att	  ni	  tar	  

er	  tid	  att	  träffa	  oss.	  	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar,	  

Alexander	  Berglund	  &	  Mesud	  Babovic	  

	  

Södertörns	  Högskola	  

Alexander	  Berglund	   	   	   Mesud	  Babovic	  

Tel:	  070-‐1462460	   	   	   Tel:	  076-‐2774854	  

Mail:	  alle_nr65@hotmail.com	   	   Mail:	  mesudb@hotmail.com	  	  
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Inledande frågor 

1. Skulle du kunna presentera dig själv och vad du arbetar med? 

2. Kan du kort beskriva er verksamhet och vad ni representerar samt vad som utmärker 

er från era konkurrenter.  

3. Är er målsättning att vara ett vinst drivande eller icke-vinst drivande företag? 

 Vad påverkar valet av avskrivningsmetod i kommunala energibolag? 

Med val av avskrivningsmetod menar vi avskrivningsbas (beloppet som ska skrivas av), 

Avskrivningstid (tiden som tillgången ska skrivas av på), avskrivningsmönster (Hur stort 

belopp som ska skrivas av per år, ex linjär).  

1. Vilka typer av materiella anläggningstillgångar har ni? 

2.  Vad är det som avgör när och om ni gör en större investering. 

3. Har ni gjort någon större investering på senare tid och/eller har ni för avsikt att göra 

en större investering i närtid.  

4. Anser ni att val av avskrivningsmetod är en komplex företeelse? Motivera 

5. Vilka motiv eller syften har ni haft när ni har valt avskrivningsmetod tidigare?  

6. Hur går ni tillväga vid bedömning avskrivningsbasen?(det belopp som ska skrivas av)  

7. Tillämpar ni restvärde på era anläggningstillgångar?  

8. Från vilken tidpunkt aktiverar ni era anläggningstillgångar (Startar avskrivningen i 

samband med inköpet/driftsatt?) 

9. Vilket/vilka avskrivningsmönster använder ni er av vid avskrivningar av 

anläggningstillgångar? (hur beloppet fördelas över tid) 

10. Vad är det som avgör vilket avskrivningsmönster en viss anläggningstillgång kommer 

att skrivas av efter?  

11. Vad är det som påverkar er bedömning av avskrivningstid som era 

anläggningstillgångar ska skrivas av på?  

12. Är det vanligt att ni ändrar avskrivningsmönster, avskrivningstid? 
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Vad har de kommunala energibolagen gjort för att förbereda sig inför det nya 

kravet på komponentavskrivningar enligt K3 och hur har denna process 

implementerats?  

1. Hur ser ni på införandet av komponentavskrivningar, generellt för Energimarknaden 

2. Har ni tidigare tillämpat komponentavskrivningar på era anläggningstillgångar? 

3. Vad har ni gjort för att förbereda er för bokföringsnämndens nya K3 regelverk som 

ska göra det obligatoriskt att använda sig av komponentavskrivningar? 

4. Vad skulle ni säga är den största förändringen med komponentavskrivningar i 

jämförelse med ert tidigare tillvägagångssätt? 

5. I Bokföringsnämndens rekommendationer (K3) skrivs att en komponent ska vara av 

betydande väsentlighet, hur avgör ni att komponenten är det?   

6. Kan ni ge ett/flera exempel på hur ni kommer att dela upp en stor anläggningstillgång 

i olika komponenter 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med implementeringen av 

komponentavskrivningar?  

8. Har det uppkommit några speciella utmaningar vid tillämpningen av 

komponentavskrivningar? Upplever ni att det finns en viss osäkerhet vid den nya 

tillämpningen? Beskriv gärna 
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Bilaga 3 - Norrenergi Komponentavskrivningar 
	  

Norrenergi  

Komponentavskrivningar – grundprinciper och tillvägagångssätt 

Enligt K3:s regelverk ska bolagen göra nya beräkningar av anläggningar som består av flera 

olika komponenter där avskrivningstiden samt kostnaden skiljer sig väsentligt från 

huvudanläggningens. Med väsentlighet har vi bedömt att det avser minst 40% av 

anläggningens ursprungliga anskaffningsvärde samt avskrivningstiden ska avvika minst 5 år  

Utgångspunkten är anläggningar med ett bokfört värde per 2012-12-31 

De anläggningar som kommer ifråga är produktionsanläggningar och eventuellt byggnader 

där inredning är inkluderat i byggnadsvärdet. 

 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

1) Anläggningar för flytande biobränsle– skrivs i huvudsak av på 10 år – då flytande 

biobränsle ökar risk för korrosion, samt tryckkärl (pannor, ackumulatortankar och 

ekonomisers) skrivs generellt av på 30 år. 

2) Byggnader – skrivs vanligen av på 50 år- 

Bränslebyggnad samt Frösunda kylstationsbyggnad skrivs av på 33 år då ett större 

slitage bedöms ske på dessa byggnader. 

Byggnader som är mer att betrakta som väderskyddande byggnad skrivs av på 25 år. 

(Ackumulator samt kylstation Solnaverket) 

3) Personalbyggnad Solna – (anskaffningsvärde 42 mkr). Komponenter som skulle kunna 

ses ha kortare avskrivningstid är VVS samt EL. Anskaffningsvärde ca 5 mkr vardera. 

Det har inte bedömts att kostnaderna avser en väsentlig del av anläggningen och 

därför hanteras inte personalbyggnaden i komponentavskrivningen.  

4) Bränslelager Harg – totalt anskaffningsvärde på ca 10 mkr per lagerbyggnad – 

avskrivningstid 25 år. Tältduk som bedöms ha en kortare ekonomisk livslängd bär 

endast en kostnad om 1 mkr per lagerhall varför dessa ej komponentavskrivs. 

   



	   	  

XIII	  
	  

	  

Anläggningstillgångar	  Tkr	  
	  

Föremål	  för	  
komponentavskri
vning	   Totalt	   Kommentarer	  

Byggnader	   131	  214	   -‐	   131	  214	   	  
Mark	   	  34	  215	   -‐	   	  34	  215	   	  

Summa	   165	  429	   -‐	   165	  429	   	  
Maskiner	  och	  tekniska	  
anläggningar	  

	   	  
	  

	  

Distributionsledningar	   	  403	  281	   -‐	   403	  281	   	  

Produktionsanläggningar	   194	  979	   246	  570	   441	  549	  
Enligt	  bifogad	  

spec	  
Övrigt	   	  	  	  2	  801	   -‐	   2	  801	   	  
Summa	   601	  061	   246	  570	   847	  631	   	  
Inventarier	   	  	  	  	  2	  523	   -‐	   2	  523	   Ej	  relevant	  

Pågående	  arbeten	   	  80	  111	   -‐	   80	  111	  

Komponent-‐
avskrivning	  
hanteras	  vid	  
aktiverings-‐

tillfället	  	  
Totalt	  
anläggningstillgångar	   849	  124	   246	  570	   1	  095	  694	  
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Bilaga 4 – Växjö energi 
 

     
Beskrivning tillgångsgrupp Konto Avskrivn/år Antal år Tillgångsnummer 

  
% 

  
     Datorer och servrar 3 år 1222 33,33 3 XX-002XXX 
Datorer och servrar 1 år 1222 100,00 1 XX-002XXX 
Datorer och servrar 2 år 1222 50,00 2 XX-002XXX 
Datorer och servrar 5 år 1222 20,00 5 XX-002XXX 

     Övriga inventarier 1 år (Överförs ej till EOS) 1225 100,00 1 XX-003XXX 
Övriga inventarier 10 år (Överförs ej till EOS) 1225 10,00 10 XX-003XXX 

     Övriga inventarier 5 år 1225 20,00 5 XX-005XXX 
Övriga inventarier 1 år 1225 100,00 1 XX-005XXX 
Övriga inventarier 10 år 1225 10,00 10 XX-005XXX 

     Fordon och transportmedel 1270 12,50 8 XX-007XXX 
Fordon och transportmedel 2 år 1270 50,00 2 XX-007XXX 
Fordon och transportmedel 4 år 1270 25,00 4 XX-007XXX 
Fordon och transportmedel 7 år 1270 14,29 7 XX-007XXX 

     Mark 1130 0,00 0 XX-100XXX 

     Byggnader 25 år 1110 4,00 25 XX-200XXX 
Byggnader 13 år 1110 7,69 13 XX-213XXX 
Byggnader 16 år 1110 6,25 16 XX-216XXX 
Byggnader 17 år 1110 5,88 17 XX-217XXX 

     Nät 25 år 1228 4,00 25 XX-300XXX 
Nät 1 år 1228 100,00 1 XX-301XXX 
Nät 2 år 1228 50,00 2 XX-302XXX 
Nät 3 år 1228 33,33 3 XX-303XXX 
Nät 4 år 1228 25,00 4 XX-304XXX 
Nät 5 år 1228 20,00 5 XX-305XXX 
Nät 6 år 1228 16,67 6 XX-306XXX 
Nät 7 år 1228 14,29 7 XX-307XXX 
Nät 8 år 1228 12,50 8 XX-308XXX 
Nät 9 år 1228 11,11 9 XX-309XXX 
Nät 10 år 1228 10,00 10 XX-310XXX 
Nät 11 år 1228 9,09 11 XX-311XXX 
Nät 12 år 1228 8,33 12 XX-312XXX 
Nät 13 år 1228 7,69 13 XX-313XXX 
Nät 14 år 1228 7,14 14 XX-314XXX 
Nät 15 år 1228 6,67 15 XX-315XXX 
Nät 16 år 1228 6,25 16 XX-316XXX 
Nät 17 år 1228 5,88 17 XX-317XXX 
Nät 18 år 1228 5,56 18 XX-318XXX 
Nät 19 år 1228 5,26 19 XX-319XXX 
Nät 20 år 1228 5,00 20 XX-320XXX 
Nät 21 år 1228 4,76 21 XX-321XXX 
Nät 22 år 1228 4,55 22 XX-322XXX 
Nät 23 år 1228 4,35 23 XX-323XXX 
Nät 24 år 1228 4,17 24 XX-324XXX 

     Aktiv utrustning 7 år 1228 14,29 7 XX-400XXX 
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Aktiv utrustning 1 år 1228 100,00 1 XX-401XXX 
Aktiv utrustning 2 år 1228 50,00 2 XX-402XXX 
Aktiv utrustning 3 år 1228 33,33 3 XX-403XXX 
Aktiv utrustning 4 år 1228 25,00 4 XX-404XXX 
Aktiv utrustning 5 år 1228 20,00 5 XX-405XXX 
Aktiv utrustning 6 år 1228 16,67 6 XX-406XXX 
Aktiv utrustning 9 år 1228 11,11 9 XX-409XXX 

     Teknisk utrustning 15 år (Noder) 1228 6,67 15 XX-500XXX 
Teknisk utrustning 3 år (Noder) 1228 33,33 3 XX-503XXX 
Teknisk utrustning 4 år (Noder) 1228 25,00 4 XX-504XXX 
Teknisk utrustning 5 år (Noder) 1228 20,00 5 XX-505XXX 
Teknisk utrustning 6 år (Noder) 1228 16,67 6 XX-506XXX 
Teknisk utrustning 7 år (Noder) 1228 14,29 7 XX-507XXX 
Teknisk utrustning 8 år (Noder) 1228 12,50 8 XX-508XXX 
Teknisk utrustning 9 år (Noder) 1228 11,11 9 XX-509XXX 
Teknisk utrustning 10 år (Noder) 1228 10,00 10 XX-510XXX 
Teknisk utrustning 11 år (Noder) 1228 9,09 11 XX-511XXX 
Teknisk utrustning 12 år (Noder) 1228 8,33 12 XX-312XXX 

     Markanläggningar 20 år 1150 5,00 20 XX-600XXX 
Markanläggningar 7 år 1150 14,29 7 XX-607XXX 
Markanläggningar 11 år 1150 9,09 11 XX-611XXX 

     Byggnadsinventarier 25 år 1220 4,00 25 XX-700XXX 
Byggnadsinventarier 9 år 1220 11,11 9 XX-709XXX 
Byggnadsinventarier 14 år 1220 7,14 14 XX-714XXX 
Byggnadsinventarier 19 år 1220 5,26 19 XX-719XXX 
Byggnadsinventarier 24 år 1220 4,17 24 XX-724XXX 
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Bilaga 5 – Population Kommunala Energibolag 
	  
Bolagsnamn	   Org.	  nr	   Koncern	  org.	  nr	   Koncern	  modernamn	  

AB	  Borlänge	  Energi	  Elnät	   5564789682	   2120002239	   BORLÄNGE	  KOMMUN	  

Affärsverken	  Elnät	  i	  Karlskrona	  AB	   5565320834	   2120000829	   KARLSKRONA	  KOMMUN	  

Affärsverken	  Energi	  i	  Karlskrona	  AB	   5560861618	   2120000829	   KARLSKRONA	  KOMMUN	  

Affärsverken	  Karlskrona	  Aktiebolag	   5560494733	   2120000829	   KARLSKRONA	  KOMMUN	  

Aktiebolaget	  Borlänge	  Energi	   5560055385	   2120002239	   BORLÄNGE	  KOMMUN	  

Aktiebolaget	  PiteEnergi	   5563309227	   2120002759	   PITEÅ	  KOMMUN	  

Alingsås	  Energi	  Aktiebolag	   5564990413	   2120001553	   ALINGSÅS	  KOMMUN	  

Alingsås	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5564025905	   2120001553	   ALINGSÅS	  KOMMUN	  

Alvesta	  Elnät	  AB	   5565256210	   2120000639	   ALVESTA	  KOMMUN	  

Alvesta	  Energi	  AB	   5565256228	   2120000639	   ALVESTA	  KOMMUN	  

Aneby	  Miljö	  &	  Vatten	  AB	   5566216650	   2120000498	   ANEBY	  KOMMUN	  

Arboga	  Energi	  AB	   5566683586	   2120002122	   ARBOGA	  KOMMUN	  

Arvidsjaurs	  Energi	  Aktiebolag	   5565604104	   2120002650	   ARVIDSJAURS	  KOMMUN	  

Bengtsfors	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5565021127	   2120001470	   BENGTSFORS	  KOMMUN	  

Bengtsfors	  Teknik	  Aktiebolag	   5565021093	   2120001470	   BENGTSFORS	  KOMMUN	  

Bergs	  Tingslags	  Elektriska	  Aktiebolag	   5560122649	   2120002502	   BERGS	  KOMMUN	  

Billinge	  Energi	  AB	   5565281366	   2120001132	   LUNDS	  KOMMUN	  

Bionär	  Närvärme	  AB	   5566784160	   2120002338	   GÄVLE	  KOMMUN	  

Bixia	  AB	   5565442638	   2120000449	   LINKÖPINGS	  KOMMUN	  

Bixia	  Energy	  Management	  AB	   5565266102	   2120000449	   LINKÖPINGS	  KOMMUN	  

Bodens	  Energi	  Aktiebolag	   5562009117	   2120002767	   BODENS	  KOMMUN	  

Bodens	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5565268561	   2120002767	   BODENS	  KOMMUN	  

Bollnäs	  Energi	  AB	   5567125314	   2120002361	   BOLLNÄS	  KOMMUN	  

Borgholm	  Energi	  Elnät	  AB	   5560207622	   2120000795	   BORGHOLMS	  KOMMUN	  

Borås	  Elnät	  AB	   5565275582	   2120001561	   BORÅS	  KOMMUN	  

Bromölla	  Energi	  och	  Vatten	  AB	   5565258638	   2120000894	   BROMÖLLA	  KOMMUN	  

C4	  Elnät	  Aktiebolag	   5564960044	   2120000951	   KRISTIANSTADS	  KOMMUN	  
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C4	  Energi	  Aktiebolag	   5562222223	   2120000951	   KRISTIANSTADS	  KOMMUN	  

Dalakraft	  AB	   5561329466	   2120002528	   ÖSTERSUNDS	  KOMMUN	  

Degerfors	  Energi	  AB	   5562103571	   2120001934	   DEGERFORS	  KOMMUN	  

Eda	  Energi	  AB	   5567820708	   2120001769	   EDA	  KOMMUN	  

Eksjö	  Elnät	  AB	   5564867660	   2120000589	   EKSJÖ	  KOMMUN	  

Eksjö	  Energi	  ELIT	  AB	   5565726568	   2120000589	   EKSJÖ	  KOMMUN	  

Emmaboda	  Elnät	  AB	   5564599271	   2120000738	   EMMABODA	  KOMMUN	  

Emmaboda	  Energi	  och	  Miljö	  Aktiebolag	   5563729093	   2120000738	   EMMABODA	  KOMMUN	  

ENA	  Energi	  AB	   5561538389	   2120000282	   ENKÖPINGS	  KOMMUN	  

Enkla	  Elbolaget	  i	  Sverige	  AB	   5564152402	   2120002528	   ÖSTERSUNDS	  KOMMUN	  

Eskilstuna	  Energi	  och	  Miljö	  Elnät	  AB	   5565139556	   2120000357	   ESKILSTUNA	  KOMMUN	  

Eskilstuna	  Energi	  &	  Miljö	  Försäljning	  AB	   5560016882	   2120000357	   ESKILSTUNA	  KOMMUN	  

Falbygdens	  Energi	  AB	   5560146663	   2120001355	   GÖTEBORGS	  KOMMUN	  

Falkenberg	  Energi	  Aktiebolag	   5564614831	   2120001231	   FALKENBERGS	  KOMMUN	  

Falu	  Elnät	  AB	   5560028473	   2120002221	   FALU	  KOMMUN	  

Falu	  Energi	  &	  Vatten	  AB	   5565096731	   2120002221	   FALU	  KOMMUN	  

Filipstad	  Energinät	  Aktiebolag	   5565174991	   2120001876	   FILIPSTADS	  KOMMUN	  

Fjärrvärme	  i	  Osby	  AB	   5565713905	   2120000902	   OSBY	  KOMMUN	  

Forshaga	  Energi	  Aktiebolag	   5565453437	   2120001819	   FORSHAGA	  KOMMUN	  

Gislaved	  Energi	  Aktiebolag	   5562238765	   2120000514	   GISLAVEDS	  KOMMUN	  

GÄLLIVARE	  ENERGI	  Aktiebolag	   5561964965	   2120002726	   GÄLLIVARE	  KOMMUN	  

Gävle	  Energi	  Aktiebolag	   5564072501	   2120002338	   GÄVLE	  KOMMUN	  

Göteborg	  Energi	  Aktiebolag	   5563626794	   2120001355	   GÖTEBORGS	  KOMMUN	  

GÖTEBORG	  ENERGI	  DIN	  EL	  AB	   5565724696	   2120001355	   GÖTEBORGS	  KOMMUN	  

Göteborg	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5563792729	   2120001355	   GÖTEBORGS	  KOMMUN	  

Habo	  Energi	  AB	   5562156421	   2120001611	   HABO	  KOMMUN	  

Habo	  Kraft	  Aktiebolag	   5560589805	   2120001611	   HABO	  KOMMUN	  

Halmstads	  Energi	  och	  Miljö	  AB	   5565283248	   2120001215	   HALMSTADS	  KOMMUN	  

Halmstads	  Energi	  och	  Miljö	  Nät	  AB	   5563303980	   2120001215	   HALMSTADS	  KOMMUN	  
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Hedemora	  Energi	  Aktiebolag	   5561155226	   2120002254	   HEDEMORA	  KOMMUN	  

Herrljunga	  Elektriska	  Aktiebolag	   5560069816	   2120001520	   HERRLJUNGA	  KOMMUN	  

Hjo	  Energi	  Aktiebolag	   5560317777	   2120001728	   HJO	  KOMMUN	  

Härnösand	  Elnät	  Aktiebolag	   5561333328	   2120002403	   HÄRNÖSANDS	  KOMMUN	  

Härryda	  Energi	  Aktiebolag	   5560263245	   2120001264	   HÄRRYDA	  KOMMUN	  

Hässleholm	  Miljö	  AB	   5565550349	   2120000985	   HÄSSLEHOLMS	  KOMMUN	  

Höganäs	  Energi	  Aktiebolag	   5564402401	   2120001165	   HÖGANÄS	  KOMMUN	  

Jokkmokks	  Värmeverk	  Aktiebolag	   5562008630	   2120002676	   JOKKMOKKS	  KOMMUN	  

Jämtkraft	  Aktiebolag	   5560016064	   2120002528	   ÖSTERSUNDS	  KOMMUN	  

Jämtlands	  Värme	  Aktiebolag	   5562201615	   2120002486	   STRÖMSUNDS	  KOMMUN	  

Jönköping	  Energi	  Aktiebolag	   5560153354	   2120000530	   JÖNKÖPINGS	  KOMMUN	  

Jönköping	  Energinät	  Aktiebolag	   5564497575	   2120000530	   JÖNKÖPINGS	  KOMMUN	  

Karlsborgs	  Energi	  Aktiebolag	   5564951415	   2120001629	   KARLSBORGS	  KOMMUN	  

Karlshamn	  Energi	  AB	   5562238849	   2120000845	   KARLSHAMNS	  KOMMUN	  

Karlskoga	  Elnät	  AB	   5565074290	   2120001991	   KARLSKOGA	  KOMMUN	  

Karlskoga	  Energi	  och	  Miljö	  AB	   5565074126	   2120001991	   KARLSKOGA	  KOMMUN	  

Karlskoga	  Kraftvärmeverk	  AB	   5565074308	   2120001991	   KARLSKOGA	  KOMMUN	  

Karlskoga	  Vattenkraft	  AB	   5568280381	   2120001991	   KARLSKOGA	  KOMMUN	  

Karlstads	  El-‐	  och	  Stadsnät	  AB	   5565276739	   2120001850	   KARLSTADS	  KOMMUN	  

Karlstads	  Energi	  Aktiebolag	   5560716085	   2120001850	   KARLSTADS	  KOMMUN	  

Kils	  Energi	  Aktiebolag	   5562214113	   2120001751	   KILS	  KOMMUN	  

Kraftringen	  Energi	  AB	  (publ)	   5561009852	   2120001132	   LUNDS	  KOMMUN	  

Kraftringen	  Nät	  AB	   5562281138	   2120001132	   LUNDS	  KOMMUN	  

Kristinehamns	  Elnät	  AB	   5565265195	   2120001868	   KRISTINEHAMNS	  KOMMUN	  

Kristinehamns	  Fjärrvärme	  AB	   5565265203	   2120001868	   KRISTINEHAMNS	  KOMMUN	  

KUNGÄLV	  ENERGI	  Aktiebolag	   5560832064	   2120001371	   KUNGÄLVS	  KOMMUN	  

Landskrona	  Energi	  AB	   5568039217	   2120001140	   LANDSKRONA	  KOMMUN	  

LaxåVärme	  Aktiebolag	   5564708187	   2120001918	   LAXÅ	  KOMMUN	  

LERUM	  ENERGI	  Aktiebolag	   5561093955	   2120001447	   LERUMS	  KOMMUN	  
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LEVA	  i	  Lysekil	  Aktiebolag	   5565083440	   2120001389	   LYSEKILS	  KOMMUN	  

Lidköpings	  Värmeverk	  Aktiebolag	   5561887125	   2120001694	   LIDKÖPINGS	  KOMMUN	  

Lillpite	  Kraft	  Aktiebolag	   5562184928	   2120002759	   PITEÅ	  KOMMUN	  

Linde	  Energi	  Aktiebolag	   5564685278	   2120002015	   LINDESBERGS	  KOMMUN	  

Ljungby	  Energi	  Aktiebolag	   5561924332	   2120000670	   LJUNGBY	  KOMMUN	  

Ljungby	  Energinät	  AB	   5560823998	   2120000670	   LJUNGBY	  KOMMUN	  

Ljusdal	  Elnät	  Aktiebolag	   5565099891	   2120002320	   LJUSDALS	  KOMMUN	  

Ljusdal	  Energi	  Aktiebolag	   5565099909	   2120002320	   LJUSDALS	  KOMMUN	  

Luleå	  Energi	  Aktiebolag	   5561398255	   2120002742	   LULEÅ	  KOMMUN	  

Luleå	  Energi	  Elnät	  Aktiebolag	   5565277539	   2120002742	   LULEÅ	  KOMMUN	  

Malungs	  Elnät	  AB	   5565274817	   2120002148	   MALUNG-‐SÄLENS	  KOMMUN	  

Malungs	  Elverk	  AB	   5560136896	   2120002148	   MALUNG-‐SÄLENS	  KOMMUN	  

Mark	  Kraftvärme	  AB	   5562759018	   2120001504	   MARKS	  KOMMUN	  

Mjölby-‐	  Svartådalen	  Energi	  AB	   5560931593	   2120000480	   MJÖLBY	  KOMMUN	  

Munkfors	  Energi	  AB	   5561935106	   2120001801	   MUNKFORS	  KOMMUN	  

Mälarenergi	  AB	   5564489150	   2120002080	   VÄSTERÅS	  KOMMUN	  

Mälarenergi	  Elnät	  AB	   5565541504	   2120002080	   VÄSTERÅS	  KOMMUN	  

Mölndal	  Energi	  Aktiebolag	   5564888518	   2120001363	   MÖLNDALS	  KOMMUN	  

Mölndal	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5565094587	   2120001363	   MÖLNDALS	  KOMMUN	  

Nacka	  Energi	  Aktiebolag	   5560179532	   2120000167	   NACKA	  KOMMUN	  

Norrenergi	  Aktiebolag	   5564299500	   2120000183	   SOLNA	  KOMMUN	  

Norrtälje	  Energi	  Aktiebolag	   5563992246	   2120000217	   NORRTÄLJE	  KOMMUN	  

Nybro	  Elnät	  Aktiebolag	   5560584897	   2120000753	   NYBRO	  KOMMUN	  

Nybro	  Energi	  Aktiebolag	   5565279162	   2120000753	   NYBRO	  KOMMUN	  

Nybro	  Värmecentral	  AB	   5567773923	   2120000753	   NYBRO	  KOMMUN	  

Nässjö	  Affärsverk	  Elnät	  AB	   5565261459	   2120000548	   NÄSSJÖ	  KOMMUN	  

Olofströms	  Kraft	  AB	   5564152436	   2120000811	   OLOFSTRÖMS	  KOMMUN	  

Oxelö	  Energi	  Aktiebolag	   5560709429	   2120000324	   OXELÖSUNDS	  KOMMUN	  

PiteEnergi	  Handel	  AB	   5565279964	   2120002759	   PITEÅ	  KOMMUN	  



	   	  

XX	  
	  	  

Rättviks	  Teknik	  AB	   5560611591	   2120002171	   RÄTTVIKS	  KOMMUN	  

Sala-‐Heby	  Energi	  AB	   5566012901	   2120002098	   SALA	  KOMMUN	  

Sala-‐Heby	  Energi	  Elnät	  AB	   5561813675	   2120002098	   SALA	  KOMMUN	  

Sandviken	  Energi	  Aktiebolag	   5560123050	   2120002346	   SANDVIKENS	  KOMMUN	  

Sandviken	  Energi	  Elnät	  AB	   5560119272	   2120002346	   SANDVIKENS	  KOMMUN	  

SEVAB	  Strängnäs	  Energi	  AB	   5565275764	   2120000365	   STRÄNGNÄS	  KOMMUN	  

Sjöbo	  Elnät	  Aktiebolag	   5560115510	   2120001090	   SJÖBO	  KOMMUN	  

Skara	  Energi	  Aktiebolag	   5564294303	   2120001702	   SKARA	  KOMMUN	  

Skellefteå	  Kraft	  Elnät	  AB	   5562443951	   2120002643	   SKELLEFTEÅ	  KOMMUN	  

Skellefteå	  Kraftaktiebolag	   5560162561	   2120002643	   SKELLEFTEÅ	  KOMMUN	  

Skövde	  Värmeverk	  AB	   5566471321	   2120001710	   SKÖVDE	  KOMMUN	  

SkövdeNät	  AB	   5569591141	   2120001710	   SKÖVDE	  KOMMUN	  

Smedjebacken	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5565278719	   2120002205	   SMEDJEBACKENS	  KOMMUN	  

Smedjebacken	  Energi	  &	  Vatten	  AB	   5562234566	   2120002205	   SMEDJEBACKENS	  KOMMUN	  

Sollentuna	  Energi	  Aktiebolag	   5560915166	   2120000134	   SOLLENTUNA	  KOMMUN	  

Staffanstorps	  Energi	  Aktiebolag	   5564476736	   2120001017	   STAFFANSTORPS	  KOMMUN	  

Stenungsunds	  Energi	  och	  Miljö	  Aktiebolag	   5566011895	   2120001298	   STENUNGSUNDS	  KOMMUN	  

Sundsvall	  Elnät	  Aktiebolag	   5565027223	   2120002411	   SUNDSVALLS	  KOMMUN	  

Sundsvall	  Energi	  Aktiebolag	   5564786647	   2120002411	   SUNDSVALLS	  KOMMUN	  

Söderhamn	  Nära	  AB	   5564396447	   2120002353	   SÖDERHAMNS	  KOMMUN	  

Sölvesborgs	  Energi	  och	  Vatten	  Aktiebolag	   5560558677	   2120000852	   SÖLVESBORGS	  KOMMUN	  

Tekniska	  Verken	  i	  Kiruna	  Aktiebolag	   5562043439	   2120002783	   KIRUNA	  KOMMUN	  

Tekniska	  verken	  i	  Linköping	  AB	  (publ)	   5560049727	   2120000449	   LINKÖPINGS	  KOMMUN	  

Tekniska	  verken	  Linköping	  Nät	  AB	   5564834926	   2120000449	   LINKÖPINGS	  KOMMUN	  

Telge	  Energi	  Aktiebolag	   5564988029	   2120000159	   SÖDERTÄLJE	  KOMMUN	  

Telge	  Nät	  AB	   5565581757	   2120000159	   SÖDERTÄLJE	  KOMMUN	  

TelgeKraft	  Aktiebolag	   5564786555	   2120000159	   SÖDERTÄLJE	  KOMMUN	  

Tibro	  Energi	  AB	   5567156921	   2120001660	   TIBRO	  KOMMUN	  

Tidaholms	  Energi	  AB	   5560639683	   2120001736	   TIDAHOLMS	  KOMMUN	  



	   	  

XXI	  
	  

Tierps	  Fjärrvärme	  Aktiebolag	   5562494723	   2120000266	   TIERPS	  KOMMUN	  

Tingsryds	  Energi	  Aktiebolag	   5561328013	   2120000621	   TINGSRYDS	  KOMMUN	  

Torsås	  Fjärrvärmenät	  AB	   5562021575	   2120000696	   TORSÅS	  KOMMUN	  

Tranås	  Energi	  Aktiebolag	   5563327955	   2120000597	   TRANÅS	  KOMMUN	  

Trelleborgs	  Energiförsäljning	  Aktiebolag	   5565274056	   2120001199	   TRELLEBORGS	  KOMMUN	  

Trelleborgs	  Fjärrvärme	  Aktiebolag	   5566223185	   2120001199	   TRELLEBORGS	  KOMMUN	  

Trollhättan	  Energi	  Aktiebolag	   5561946921	   2120001546	   TROLLHÄTTANS	  KOMMUN	  

Trollhättan	  Energi	  Elnät	  Aktiebolag	   5566860879	   2120001546	   TROLLHÄTTANS	  KOMMUN	  

Tåsans	  Kraftaktiebolag	   5560506197	   2120001850	   KARLSTADS	  KOMMUN	  

Uddevalla	  Energi	  Elnät	  AB	   5567625628	   2120001397	   UDDEVALLA	  KOMMUN	  

Uddevalla	  Energi	  Värme	  AB	   5567627814	   2120001397	   UDDEVALLA	  KOMMUN	  

Ulricehamns	  Energi	  Aktiebolag	   5564565389	   2120001579	   ULRICEHAMNS	  KOMMUN	  

Umeå	  Energi	  Aktiebolag	   5560978602	   2120002627	   UMEÅ	  KOMMUN	  

Umeå	  Energi	  Elhandel	  AB	   5564324324	   2120002627	   UMEÅ	  KOMMUN	  

Umeå	  Energi	  Elnät	  AB	   5560868225	   2120002627	   UMEÅ	  KOMMUN	  

Umeå	  Energi	  Sol	  Vind	  och	  Vatten	  AB	   5566493127	   2120002627	   UMEÅ	  KOMMUN	  

Vaggeryds	  Energi	  AB	   5560606435	   2120000522	   VAGGERYDS	  KOMMUN	  

Varberg	  Energi	  Aktiebolag	   5560131459	   2120001249	   VARBERGS	  KOMMUN	  

Varberg	  Energimarknad	  AB	   5565243010	   2120001249	   VARBERGS	  KOMMUN	  

Vetlanda	  Energi	  och	  Teknik	  AB	   5561077248	   2120000571	   VETLANDA	  KOMMUN	  

Vimmerby	  Energi	  &	  Miljö	  AB	   5561894352	   2120000787	   VIMMERBY	  KOMMUN	  

VänerEnergi	  AB	   5563541860	   2120001686	   MARIESTADS	  KOMMUN	  

Värnamo	  Elnät	  Aktiebolag	   5565280566	   2120000555	   VÄRNAMO	  KOMMUN	  

Värnamo	  Energi	  Aktiebolag	   5560526872	   2120000555	   VÄRNAMO	  KOMMUN	  

Västerviks	  Kraft-‐Elnät	  AB	   5565281382	   2120000779	   VÄSTERVIKS	  KOMMUN	  

Växjö	  Energi	  Aktiebolag	   5561875203	   2120000662	   VÄXJÖ	  KOMMUN	  

Växjö	  Energi	  Elnät	  AB	   5565268512	   2120000662	   VÄXJÖ	  KOMMUN	  

Ystad	  Energi	  AB	   5565272936	   2120001181	   YSTAD	  KOMMUN	  

ÅLEM	  ENERGI	  Aktiebolag	   5561796508	   2120000720	   MÖNSTERÅS	  KOMMUN	  



	   	  

XXII	  
	  

Ånge	  Energi	  Aktiebolag	   5560044892	   2120002387	   ÅNGE	  KOMMUN	  

Åsele	  Energiverk	  Aktiebolag	   5562291095	   2120002791	   ÅSELE	  KOMMUN	  

Öresundskraft	  AB	   5560897851	   2120001157	   HELSINGBORGS	  KOMMUN	  

Öresundskraft	  Företagsmarknad	  AB	   5565736906	   2120001157	   HELSINGBORGS	  KOMMUN	  

Öresundskraft	  Kraft	  &	  Värme	  Aktiebolag	   5565011003	   2120001157	   HELSINGBORGS	  KOMMUN	  

Öresundskraft	  Marknad	  AB	   5565197679	   2120001157	   HELSINGBORGS	  KOMMUN	  

Örkelljunga	  Fjärrvärmeverk	  Aktiebolag	   5562088137	   2120000878	   ÖRKELLJUNGA	  KOMMUN	  

Överkalix	  Värmeverk	  Aktiebolag	   5562419183	   2120002684	   ÖVERKALIX	  KOMMUN	  

Övik	  Energi	  Aktiebolag	   5560191750	   2120002445	   ÖRNSKÖLDSVIKS	  KOMMUN	  

Övik	  Energi	  Nät	  Aktiebolag	   5565277067	   2120002445	   ÖRNSKÖLDSVIKS	  KOMMUN	  

	  
	  
	  
	  
 


