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Sammanfattning 

 
Varberg Energi anser att de på ett mer tydligt sätt skulle kunna fördela sina 

overheadkostnader. Fördelningen av overheadkostnaderna sker på företagets rörelsegrenar 

som är elnät, gasnät, fjärrvärme och kabel-TV/IT. Genom fördelningen av sina 

overheadkostnader vill Varberg Energi få rättvisande resultat som de kan fatta beslut på. 

Fördelningen av overheadkostnaderna sker i Varberg Energis budget för de olika 

rörelsegrenarna och i den interna redovisningen. Budgeten används bland annat för planering 

av ekonomin. Den interna redovisningen används för att följa upp de olika rörelsegrenarna. 

Idag sker fördelningen till viss del utifrån bärkraft med vissa procentsatser som förslag. Den 

nuvarande metoden har använts i mer än 40 år. 

 

Vi har genom denna uppsats försökt besvara frågan hur Varberg Energis fördelning av 

overheadkostnader kan bli mer rättvisande jämfört med nuvarande metoden som företaget 

använder. Då det var svårt att få en uppfattning om hur rättvisande deras nuvarande fördelning 

är var det också något krångligt att veta om en ny fördelning skulle vara mer rättvisande. 

Uppsatsens slutsats är att för att Varberg Energi ska kunna fördela sina overheadkostnader på 

ett mer rättvisande sätt borde företaget tydligare fördela sin personal på sina rörelsegrenar, de 

bör lägga ner mer tid på fördelningen av kostnaderna och de bör vara öppna för nya metoder 

att fördela overheadkostnaderna på. 

  



 

 

Abstract 

 
According to Varberg Energi, it is suggested that overhead costs could be more distinctively 

allocated. Today, overhead costs are categorized in power distribution grid, gas distribution 

grid, long-distance heating and cable TV/IT. By categorizing overhead costs Varberg Energi 

means to obtain fair results, which are to be used in decision-making of various kinds. The 

overhead costs are allocated in Varberg Energi's budget, for each category and in the 

managerial accounting. The budget is then used for planning the economy. The managerial 

accounting is used in order to make a follow up of respectively category. The allocation is 

accomplished by using certain percentages as suggestions. The current method has been used 

for more than 40 years. 

 

In this paper we have investigated whether the overhead costs can be more fairly allocated 

than by using the current method. Due to the current method used by Varberg Energi to 

allocate overhead costs, it showed to be rather difficult to find out whether a new allocation 

method will turn out to be fairer than the current. The conclusion of the paper is that Varberg 

Energi, in order to allocate its overhead cost even better, it is necessary to more clearly 

allocate personnel in respectively category, to increase the effort spent on allocating costs and 

to have an open mind regarding using new methods when allocating over head costs. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till problemet och en problemdiskussion att tas 

upp. Problemdiskussion leder fram till en huvudfråga och ett syfte som sedan avgränsas. I 

slutet av kapitlet finns en disposition som visar uppsatsens kapitel och vad de innehåller.  

 

1.1 Bakgrund 
 

På Varberg Energi AB har man sett att overheadkostnader
1
 skulle kunna fördelas på ett mer 

tydligt sätt (Brännström & Öhman, 2012, intervju). Overheadkostnaderna ligger bland annat 

till viss del till grund för det pris som sätts på företagets tjänster. Om inte fördelningen sker på 

rätt sätt blir budget och det interna resultatet, som företaget använder för att följa upp olika 

rörelsegrenar
2
, missvisande. Genom förbättringar vid fördelning av overheadkostnaderna kan 

också de faktaunderlag som beslut fattas på förbättras. 

 

Varberg Energi är en kommunalägd energi- och IT-koncern (varbergenergi.se a). Varbergs 

kommun äger genom Varbergs Stadshus AB koncernen. Den omsätter cirka 460 miljoner 

kronor per år och har 94 anställda. Varberg Energi AB:s
3
 verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, 

naturgas, energitjänster, kabel-TV, bredband och internettjänster. Elhandel, elproduktion och 

naturgashandel sker i dotterbolaget Varberg Energimarknad AB (Varberg Energi, 2011). 

Nedan visas en figur på hur Varberg Energikoncernens organisation är uppbyggd. 

 

 

 
Figur 1: Varberg Energis organisationsschema (Varberg Energi, 2012, s.47) 

                                                 
1
 Overheadkostnader är kostnader som orsakas gemensamt av till exempel olika avdelningar eller projekt (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2009). 
2
 Varberg Energis rörelsegrenar är elnät, gasnät, fjärrvärme och kabel-TV/IT. 

3
 Vidare i uppsatsen kommer Varberg Energi AB, som är moderbolaget, att benämnas Varberg Energi 
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År 2010 investerade Varberg Energikoncernen 193 miljoner kronor (Varberg Energi, 2011). 

En stor satsning de gör och har gjort är på förnybara energikällor. År 2010 investerade de till 

exempel 134 miljoner kronor i vindkraftverk. Vid investeringar sker hela Varberg 

Energikoncernens belåning via Varbergs kommun liksom för alla andra kommunalt ägda 

bolag i kommunen. Detta för att nå stordriftsfördelar som till exempel lägre 

upplåningskostnader och ökad riskspridning. Investeringar sker i olika avdelningar inom 

företaget. De avdelningar som finns i bolaget är marknadsavdelningen, den administrativa 

avdelningen, miljöavdelningen, affärsområde energi, affärsområde entreprenad, affärsområde 

elnät och affärsområde IT (Öhman & Brännström, 2011, intervju). 

 

Företagets affärsidé är ” Med kundens behov i centrum, god etik, affärsmässighet och hög 

leveranssäkerhet erbjuder vi energi- och bredbandstjänster. Varberg Energi arbetar aktivt för 

ett hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion.” (Varberg Energi, 2011, s. 4). 

Visionen är ” Vi skall vara det naturliga valet för energi- och bredbandslösningar i 

Varbergsområdet.” (ibid.). 

 

Intresset för att undersöka förbättringsmöjligheter av Varberg Energis fördelning av 

overheadkostnader uppkom då de lade fram förslag på vad de ansåg skulle kunna förbättras i 

koncernen. Ämnet som ska studeras har varit en stor del av den utbildning vi gått och vi såg 

att vi skulle kunna hjälpa dem att undersöka möjligheten till förbättring avseende deras 

fördelning av overheadkostnader. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Frågor som behöver besvaras är hur kostnaderna fördelas idag och vilka metoder som 

koncernen använder vid fördelningen. De frågorna är viktiga att svara på eftersom det blir 

utgångspunkten i uppsatsen. Vad är problemet med de nuvarande metoderna och varför de 

metoderna började användas? Det är väsentligt att veta för att kunna hjälpa dem att hitta nya 

metoder för fördelning av overheadkostnader. Overheadkostnader kan bland annat fördelas 

utifrån tid, kvantitet och värde (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Vad används för kriterier 

vid fördelningar av overheadkostnader och varför används de kriterierna? Olika kriterier som 

kan användas är orsak/verkan, nytta och bärkraft (ibid.). Det är svårt för företag att bestämma 

hur stor del av omkostnaderna
4
 som varje område ska belastas med och därför är det viktigt 

att ha ett kriterium att utgå ifrån. 

 

Det är också viktigt att veta när de nuvarande metoderna infördes. Budgetprocessen är en 

process som om den blivit institutionaliserad är svår att ändra. (de Waal, Hermkens-Janssen & 

van de Ven, 2011). Det är speciellt svårt om den använts under en lång tid. I en annan studie 

fann man att internredovisningstekniker var svåra att ändra om det fanns viss effektivitet i 

dem (Spraakman, 2006). Beroende på hur stor förändringen var blev motståndet olika stort. 

Tillägg fick minst motstånd medan de tekniker som helt byttes ut fick störst motstånd. Om 

Varberg Energi använt samma metoder för budget och internredovisning länge och de 

metoderna anses tillräckligt bra kan en förändring vara svår att få igenom. 

 

  

                                                 
4
 Omkostnader är ett annat ord för overheadkostnader (ekonomi-info.nu, 2009). 
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En annan fråga som är viktig att få svar på är vad syftet med fördelningen av 

overheadkostnaderna i budgeten och internredovisningen är. Varför fördelar företaget 

overheadkostnaderna? Detta för att kunna hitta bättre fördelningsmetoder jämfört med de 

nuvarande så att också företagets syfte med dem uppfylls. Anledningar till fördelning av 

overheadkostnaderna kan bland annat vara för att lättare fatta ekonomiska beslut och för att få 

bättre förståelse för de ”riktiga” kostnaderna (Snyder & Davenport, 1997). Om en service 

eller produkt får för lite fördelat på sig kan den ta resurser från annat och den kan också få för 

lågt pris som inte kan täcka dess kostnader. Det finns även de som anser att en fördelning av 

overheadkostnader inte borde göras eftersom det inte påverkar företagets slutliga resultat 

(Doost, 1996) och eftersom en avdelning inte borde belastas med kostnader utanför 

beslutsområdet (Lönnqvist & Lind, 1998). Anledningar till fördelning är att resurser annars 

kan upplevas gratis (ibid.) och att produkter kan överskattas om ingen fördelning sker (Doost, 

1996).  

 

Enligt Halachmi (2011) kan även budgetarbetet användas för att dra lärdom av tidigare 

misstag men företag kan också ha för mycket tilltro till det vilket kan leda till försämringar i 

bland annat kvalitén. Resultatmätningar kvantifierar ett företags olika handlingar (Elg, 2007). 

Ett huvudargument för användning av resultatmätningar är att de skapar möjligheter för 

chefer att få kunskap om vad som pågår i organisationen.  

 

En annan fråga som är intressant att besvara är vilka olika metoder det finns för fördelning av 

overheadkostnader och hur de används. Det är intressant eftersom det kan hjälpa till att hitta 

bättre metoder än den nuvarande. Olika procentpåslag kan användas (Davidsson, Gutberg & 

Jansson (red), 2007). Som bas används då ofta direkta löner eller direkta kostnader. Företag 

kan även använda sig av täckningsbidrag. Täckningsbidraget ska täcka alla samkostnader 

samt ge en vinst. ABC-kalkylering är ett sätt att försöka undvika fördelning av kostnader 

(Doost, 1996). Vid ABC är målet att lägga kostnaderna på de ställen som orsakar dem och 

genom att gå igenom overheadkostnaderna kan nya samband mellan orsak och verkan hittas. 

 

1.3 Huvudfråga 
 

Hur kan Varberg Energis fördelning av overheadkostnader bli mer rättvisande jämfört med 

den nuvarande metoden som företaget använder? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att beskriva Varberg Energis arbete vid fördelning av overheadkostnader och skapa 

helhetsförståelse för innehållet i deras arbetssätt för att utveckla och diskutera 

fördelningsnycklar som kan ge en mer rättvisande bild av overheadkostnaderna och deras 

ursprung. 
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1.5 Avgränsning 
 

 Uppsatsen kommer endast att undersöka Varberg Energikoncernen och den kommer 

endast att beröra Varberg kommuns område. Främst kommer fördelningen av 

overheadkostnaderna att studeras för Varberg Energi AB och inte Varberg Energimarknad 

AB. Fördelningen mellan företagen kommer endast kort att beskrivas. 

 Endast personer som arbetar på Varberg Energi kommer att intervjuas. 

 Den nya metoden för fördelning av overheadkostnader får inte innebära att ett dyrt system 

behöver köpas in. Det finns inte heller något mål att minska personalkostnaderna eller att 

något affärsområde ska läggas ned. 

 De kostnader som kommer att tittas på är kostnader för Företagsledningen, Administrativa 

avdelningen, Ekonomiavdelningen, den interna IT:n, Marknadsavdelningen, övriga 

gemensamma kostnader och kostnader för fastigheter. 

 I teorikapitlet kommer täckningsbidrag och ABC-kalkylering att beskrivas men de 

metoderna kommer inte att tillämpas. 

 

1.6 Disposition 
 

 

Kapitel 2 I teorikapitlet ska de väsentliga begreppen för denna uppsats 

Teori förklaras. Detta för att skapa ökad förståelse för ämnet. 

 

Kapitel 3 I metodkapitlet beskrivs det synsätt som valts för denna uppsats. 

Metod  Uppsatsen är kvalitativ och ett hermeneutiskt synsätt har utgåtts 

ifrån med tolkning som inriktning. Även tillvägagångssättet för 

uppsatsen beskrivs i kapitlet. En intervju och olika möten har 

genomförts och genomgång av olika dokument från företaget har 

gjorts. Begreppen validitet och reliabilitet kommer också att 

förklaras och diskuteras. 

 

Kapitel 4 I empirikapitlet kommer de data som fåtts fram att beskrivas. 

Empiri Kapitlet innehåller även de beräkningar för fördelningar av 

overheadkostnader som vi gjort utifrån Varberg Energis 

dokument. 

 

Kapitel 5 I analyskapitlet kommer respondenternas svar och de dokument  

Analys som tillhandahållits att analyseras. Analysen har gjorts utifrån det 

som beskrivits i empirin. 

 

Kapitel 6 Det avslutande kapitlet kommer att presentera slutsatserna, som  

Slutsats har kommits fram till genom analysen. Även uppsatsens bidrag 

och förslag till vidare forskning kommer att presenteras. 
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2. Teori 
 

Vi har valt ut några olika begrepp som vi känner är viktiga för vår undersökning. I nästa 

stycke för vi en diskussion om hur de olika begreppen hänger ihop. Viktiga begrepp i detta 

sammanhang är kalkylering, budget, resultatmätning och organisering. De efterkommande 

styckena kommer förklara begreppen djupare. Förutom de begreppen kommer även 

begreppen ekonomistyrning och redovisning att beskrivas. 

 

2.1 Sammanfattning 
 

Genom kalkyleringar kan företag bland annat sätta pris på olika produkter och undersöka 

lönsamhet (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Exempel på kalkylobjekt är vara, tjänst eller 

avdelning. Kalkyleringsmetoder kan fördela de kostnader som inte direkt är kopplade till 

någon produkt eller tjänst. Kriterier för fördelningen av overheadkostnader kan vara 

orsak/verkan, nytta och bärkraft. Orsak/verkan innebär att kostnader fördelas på basis av vad 

de orsakar. En fördelning med kriteriet nytta används på fasta kostnader där objektet inte 

nödvändigtvis orsakar kostnaden men ända drar nytta av den. Bärkraft innebär att 

fördelningen baseras på hur mycket varje objekt kan bära utifrån till exempel lönsamhet eller 

försäljning. 

 

Genom kalkylering kan ett pris sättas på till exempel en vara. Priset är något som sedan 

påverkar budgeten. Syftet med en budget kan påverka ett företag i olika riktningar (Greve, 

2011). Utgångspunkten vid budgetering är företagets strategier och den anger vad som ska 

göras kommande perioder. Genom budgeten planeras på så sätt bland annat aktiviteter som 

försäljning och produktion. Budgeten kan användas för att få olika enheter att arbeta mot 

samma mål (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 

 

Budget och kalkyler är olika former för företag att mäta prestationer. Resultatmätning kan 

beskrivas som processen där handlingar kvantifieras (Tangen, 2004). Resultatmätningar 

skapar möjligheter för chefer att få kunskap om vad som pågår i organisationen (Elg, 2007). 

Mätresultaten kan både användas på ett för företaget positivt sätt men de kan också leda till 

försämringar i kvalitet och minskad trovärdighet om de används på fel sätt (Halachmi, 2011). 

Beroende på ett antal faktorer finns det olika passande mättekniker (Tangen, 2004). Syftet 

med mätningen, detaljeringskrav, tid som finns tillgänglig för mätningen, tillgången till 

förutbestämd data och kostnaden för mätningarna. 

 

Om ett företag vill göra förändringar i sin budgetprocess kan detta vara svårt om den blivit 

institutionaliserad (de Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven, 2011). Det blir extra svårt om 

den har använts under en längre tid och om det finns en prestationsincitament knuten till den. 

Om en förändring ska ske i ett företags organisering borde det finnas missnöjdhet med 

nuvarande budgetprocess. Därför är det viktigt att organisationen tar reda på i vilken 

utsträckningsgrad den nuvarande metoden inte motsvarar den effektivitet som organisationen 

vill uppnå. Om det finns en viss effektivitet i en internredovisningsteknik kommer det finnas 

ett motstånd i att byta ut den (Spraakman, 2006). I denna artikel påverkades inte alla 

förändringar på samma sätt. Tillägg fick minimalt motstånd medan utbyten fick mest 

motstånd. 

 

  



6 

 

2.2 Ekonomistyrning 
 

Aktiviteter i företaget som är inriktade på att planera och följa upp ekonomin avseende olika 

objekt, med olika ekonomiska mått och för olika tider benämns som ekonomistyrning 

(Johansson & Samuelsson, 1997). Ekonomistyrningen innebär att intäkter och kostnader eller 

in- och utbetalningar bestäms för olika objekt och perioder. Metoder som företaget kan 

använda i sin strävan att nå ekonomiska mål kan ses liktydigt med begreppet 

ekonomistyrning. Tillsammans med redovisningen bildar ekonomistyrningen företagets 

ekonomisystem. Redovisningen svarar för registreringen av vad som händer i ekonomiskt 

avseende i företaget och information om detta ingår i budgetering och produktkalkylering. 

 

Den formaliserade och rutiniserade information som används för planering och uppföljning av 

företagets ekonomi är ekonomisystemet (Karlsson, 1998). Det används för företagets 

ekonomistyrning. Ekonomisystemet kan delas in i information från två områden, information 

från planering och information från registrerade händelser. Information från planering kan 

vara budgetar och förkalkyler och registrerade händelser är redovisning. Företagets 

verksamhet bestäms till stor del av beslut som fattas. Vissa beslut återkommer löpande medan 

andra är mer tillfälliga. Besluten kan både ha avgörande på lång sikt och på kort sikt.  

 

Genom rapporter följs budgetar och andra kalkyler upp (Johansson & Samuelsson, 1997). De 

kan användas till planering eller kontroll. Den informationsinsamling och 

informationshantering som sker kostar och önskemålet om och nyttan av en utvidgad 

information bör vägas mot kostnaden för den. 

 

2.3 Kalkylering 
 

Kalkyleringar används bland annat för att kunna sätta pris på olika produkter, för att 

undersöka lönsamhet, för att ha kostnadskontroll, för att veta vad som ska erbjudas i 

framtiden, vilken kombination som är mest lönsam och för att veta om något ska köpas in 

eller produceras självt (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Olika typer av kalkylobjekt är vara, 

tjänst, ansvarsenhet och avdelning. Det ställs vid kalkylering krav på situationsunika kalkyler 

och väsentliga ekonomiska konsekvenser måste beaktas. Genom olika kalkyleringsmetoder 

kan de kostnader som inte är direkt kopplade till någon produkt fördelas på olika sätt.  

 

Direkta kostnader är produktens kostnad för bland annat material och arbete och kan bli 

bestämda direkt för kalkylobjektet (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Då kostnader 

registreras direkt på produkten i redovisningen kallas den för kostnadsbärare (ekonomi-

info.nu, 2009). De kostnaderna som inte direkt kan kopplas till någon produkt kan kallas 

indirekta kostnader, omkostnader och overheadkostnader. De kostnaderna kan vara både 

samkostnader som särkostnader (Johansson & Samuelsson, 1997). Med hjälp av 

fördelningsnycklar påförs kalkylobjekten dessa. Indelningen av direkta och indirekta 

kostnader görs främst vid kostnadsfördelning i företags internredovisning samt inom 

räkenskapsanalys
5
 (blinfo.se a). 

 

                                                 
5
 Räkenskapsanalys innebär en analys av ett företags inlämnade redovisningsuppgifter (ekonomikonsulter.se). 

Bland annat görs bedömningar av företagets resultat. Främst används räkenskapsanalyser för att bedöma hur väl 

ett företag utnyttjar sina resurser (blinfo.se b). 
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2.4 Fördelning av overheadkostnader 
 

Overheadkostnader delas in i grupper och sedan väljs fördelningsnycklar med utgångspunkt 

att fördelningen ska ge en rimlig eller rättvisande bild av de förhållanden som företaget vill 

fånga upp (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Fördelningen av overheadkostnader kan 

uttrycka olika förhållanden. Det brukar sägas att det finns olika kriterier eller motiv för 

fördelning av overheadkostnader. Tillämpningen av ett kriterium leder till en viss fördelning 

medan ett annat kriterium leder till en annan fördelning. Fördelningen av omkostnader 

innebär ofta ett mått av godtycklighet.  

 

Det enklaste sättet att fördela overheadkostnader är att ta alla organisationens fasta kostnader 

sammanställa dessa och fördela dem på någon grund på varje avdelning (Snyder & 

Davenport, 1997). Svårigheten med detta tillvägagångssätt är att ett orsak- och effektsamband 

inte når så långt in i organisationen. Till slut, ofta väldigt snabbt, finns det inga märkbara 

samband mellan förändringar i kostnadsställe och förändringar i organisationsnivå av 

indirekta kostnader. Oftast fattas beslut om stora investeringar i fasta tillgångar eller 

organisatoriska overheadkostnader som till exempel administration eller forskning och 

utveckling på hög nivå inom organisationen med väldigt lite samband mellan avdelningars 

verksamhet. Kriteriet för orsak/verkan borde vara utgångspunkten för fördelningen. Eftersom 

komplett kostnadsinformation oftast är väldigt dyr om inte omöjlig så är det nödvändigt att 

uppskatta användandet av underenheter i organisationen.     

 

2.4.1 Kriterier för fördelning av overheadkostnader 

 

Det ledande kriteriet för fördelning av overheadkostnader är orsak/verkan (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2009). När detta kriterium används strävas det efter att fördela kostnaderna utifrån 

hur kalkylobjekten orsakar kostnaderna. En svårighet med detta är att fastställa 

orsakssambanden och detta gör att det flesta nöjer sig med att uppskatta sådana samband.  

 

Fördelning av omkostnader kan också göras genom att avgöra vem som använder vad, alltså 

vem som utnyttjar resursen (ibid.). Genom att fastställa vilka som drar nytta av till exempel 

interna tjänster kan det bli en utgångspunkt för att fastställa hur fördelning av 

overheadkostnaderna ska se ut. Kostnader för reklam kan exempelvis fördelas i förhållande 

till den effekt som reklamsatsningen har haft på försäljningen av olika tjänster. En fördelning 

med hjälp av nyttan kan hävdas göra ett uttryck för ett långsiktigt orsakande av kostnader.  

 

Med kriteriet bärkraft fördelas kostnaderna med utgångspunkt i hur stor del kalkylobjekten 

kan bära (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Det kan baseras på till exempel lönsamhet och 

omsättning. Vid bärkraftsbetingad fördelning antas stora kalkylobjekt klara av att bära en 

större del av overheadkostnaderna än mindre kalkylobjekt (sett till t ex lönsamhet eller 

omsättning). 
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Arbetade timmar är en klassisk fördelningsbas i tillverkningsindustri där arbete förser den 

största delen av förädlingsvärdet till den slutgiltiga produkten (Snyder & Davenport, 1997). 

Arbete kan också användas för serviceindustrin i vilken den största portionen av utgifter för 

service är arbete. Användningen av arbetade timmar under sådana former ger oftast den bästa 

indikationen av andra kostnader. Många kostnader som till exempel avskrivningar och ränta 

är direkt relaterade till tid. Samma sak gäller många administrativa overheadkostnader så som 

löneadministration. De är ofta direkt relaterade till åtgången tid för arbete. En stor del av 

kritiken mot att använda arbetade timmar som kriterium för fördelning är att arbetade timmar 

spelar en allt mindre roll i många operationer. Mycket produktion är automatiserad med 

väldigt lite mänskligt arbete inblandat. Det går också att använda sig av löner där de högre 

avlönade arbetarna är mer ansvariga för en större del av resurserna som används i produktion 

eller service.  

 

De starkaste relationerna mellan kostnaderna för en tjänst och nyttan som resultaten från 

tjänsten ger är kausala, men normalt nöjer sig ekonomer med en som varierar liknande som 

aktiviteter även om det inte finns något kausalt samband (ibid.). Vad är kostnaden för att 

samla in och analysera informationen som ska användas som bas i fördelningen? Baser som är 

för komplicerade löper risken att kosta mer att införa än vad värdet är på de bättre beslut som 

tas. 

 

2.4.2 Anledningar till att fördela av overheadkostnader 

 

Enligt Snyder & Davenport (1997) finns det två huvudanledningar att fördela kostnader. Den 

första är att det blir lättare att fatta bättre ekonomiska beslut. Chefer får en bättre förståelse för 

de "riktiga" kostnaderna för produkter och service. Resultatet efter bättre kännedom om de 

verkliga kostnaderna bör ge bättre ekonomiska beslut eller bättre prissättning på produkter 

och service. Nästan all service behöver mer än bara de direkta kostnaderna som direkt 

material och direkt lön. Ett misslyckande med att inkludera overheadkostnaderna så som 

administrativa kostnader leder till att kostnaderna undervärderas för nya produkter och ny 

service. Detta leder till att för lite pengar blir budgeterade och produkten eller servicen 

kommer att ta resurser från andra program. Servicen eller produkten kan också få ett för lågt 

pris som gör att den inte kan täcka sina kostnader.  

 

För det andra borde det uppmuntra lägre chefer till att bete sig så att de uppnår 

organisationens mål som anges i planeringen av högsta ledningen (Snyder & Davenport, 

1997).  Det förväntas bli överlappningar mellan de två olika utfallen. Den bästa ekonomiska 

hanteringen borde formulera en kostnadskonstruktion som resulterar i optimala beslut och 

uppmuntrar chefer på alla nivåer till att ta beslut som är optimala från organisationens 

perspektiv. 
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2.4.3 Bör overheadkostnader fördelas? 

 

Indirekta kostnader är kostnader som är gemensamma för två eller flera avdelningar och de 

kan inte delas upp utan någon fördelningsnyckel (Lönnqvist & Lind, 1998). De finns de som 

förespråkar att inte fördela de indirekta kostnaderna. Anledningen till det är att de anser att 

ansvarsområden inte ska belastas med kostnader som ligger utanför beslutsområdet. Det finns 

även de som anser att en fördelning inte är nödvändig då den inte påverkar ett företags slutliga 

resultat (Doost, 1996). Det vill säga vinsten eller förlusten för ett företag kommer 

förmodligen inte att påverkas. 

 

De som är för fördelning av indirekta kostnader argumenterar att resurser kan upplevas gratis 

och därför överkonsumeras (Lönnqvist & Lind, 1998). Kostnadsfördelningar ska bidra till att 

andra delar av verksamheten uppmärksammar, ifrågasätter och gör så att avdelningar med 

endast indirekta kostnader förhoppningsvis anpassar sig till krav och önskemål från dessa 

avdelningar. Doost (1996) menar också att om inte en fördelning av indirekta kostnader sker 

kommer olika produkter att överskattas. 

 

2.5 Fördelningsmetoder 
 

Nedan kommer en beskrivning på olika fördelningsmetoder. Metoder som tas upp är 

procentpåslagsmetoden, täckningsbidragsmetoden och ABC-kalkylering samt några andra 

metoder. 

 

2.5.1 Procentpåslag 

 

När procentpåslag används innebär det att fördelningen sker genom en bestämd 

fördelningsbas (Davidsson, Gutberg & Jansson (red), 2007). Basen är ofta direkta löner, 

direkta kostnader eller en kombination av dessa. Enligt Ax, Johansson, & Kullvén (2009) är 

de vanligaste fördelningsnycklarna som brukar användas vid fördelning av overheadkostnader 

i tjänsteföretag är direkt lön och direkt arbetstid. Direkt lönekostnad är den vanligaste 

fördelningsnyckeln. Den används mest för att den ofta är proportionerlig mot arbetstiden, den 

är enkel att arbeta med och att den är lättare att ta fram än direkt arbetstid.   

 

Genom sådan fördelning finansierar kärnverksamheten de gemensamma kostnaderna 

(Davidsson, Gutberg & Jansson (red), 2007). Beroende på vilken avdelning som prestationen 

tillhör blir procentpåslaget olika för olika avdelningar. Det första steget är att bestämma vilka 

kostnader som ska finansieras på respektive nivå och deras kostnadsdrivare. En vanlig bas för 

fördelning av overheadkostnader är lönekostnader. Detta leder till att folk med högre lön får 

finansiera en större del av overheadkostnaderna. Men detta spelar inte så stor roll om inte 

lönespridningen inom samma arbetsuppgifter är stor. Införandet av procentpåslag medför en 

del extra arbete. Varje nivås gemensamma kostnadsdrivare, kostnader och storleken på dessa 

och fördelningsbasen ska bestämmas och uppskattas. Metoden procentpåslag lämpar sig för 

organisationer utan tidsredovisning och där intäkter och kostnader mäts i kärnverksamheten. 
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2.5.2 Täckningsbidrag 

 

Täckningsbidrag innebär att kärnverksamheten ska bidra med en positiv kapitalförändring 

minst motsvarande täckningsbidragskravet eller så fakturerar den överliggande nivån 

kärnverksamheten på de belopp som täckningsbidragskravet är på (Davidsson, Gutberg & 

Jansson (red), 2007). Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader samt ge 

en vinst (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  Täckningsbidragskravet bestäms normalt genom 

en kartläggning av vilka gemensamma kostnader respektive avdelning ska belastas med 

(Davidsson, Gutberg & Jansson (red), 2007). Det sker normalt årsvis Täckningsbidragskrav 

passar bättre till verksamheter med en jämn verksamhet i omsättning sett. De fördelningsbaser 

som brukar användas är omsättning, lönekostnader, direkta kostnader och antal anställda.  Det 

finns även en täckningsbidragsmetod med flera täckningsbidrag istället för bara ett och kallas 

då stegkalkyl (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). I en stegkalkyl delas overheadkostnaderna 

upp på de nivåer där de utgör särkostnader. En samkostnad på en nivå är en särkostnad på en 

annan nivå. Stegkalkylen kan hjälpa företag att ge information om vilka intäkter och 

kostnader som faller bort om en tjänst eller vara läggs ner.  

  

2.5.3 ABC-kalkylering 

 

Ett sätt att undvika att behöva fördela kostnader, eller åtminstone en del av dem är att använda 

sig av ABC (Doost, 1996). Genom ABC görs försök att fördela kostnaderna genom att lägga 

kostnaderna på de som orsakar dem, istället för att bara godtyckligt fördela dem bara för att 

organisationen har dragit på sig dem (Snyder & Davenport, 1997). När ABC används utgår 

overheadkostnadsfördelningen från att vissa overheadkostnader egentligen är rörliga 

kostnader och att dessa ska ligga hos dem som orsakar dem. Genom att gå igenom 

overheadkostnaderna kan det hittas nya samband mellan orsak och verkan som länkar mellan 

verksamhet och omkostnad. ABC-kalkylering har sagts att det förser företag med en mer 

exakt bild av kostnadsinformation och att den ökar konkurrenskraften (Cohen, Venieris & 

Kaimenaki, 2005). Tidigare studier föreslår att ABC mer eller mindre har hjälpt företag att 

tillfredsställa dessa två behov men också att vinna ett antal underlättande fördelar för 

ledningen som bland annat förberedelser för mer relevanta budgetar. ABC visar områden som 

kan ändras i verksamheten så att kostnader kan reduceras och som kan tillåta att företag 

tillfredsställer kundernas önskemål bättre (Lere, 2000). 

 

Alla kostnader har en kostnadsdrivare och att eliminera kostnadsdrivaren bör resultera i att 

kostnaden försvinner (Doost, 1996). Om vi har två produkter A och B måste vi tänka och 

arbeta hårt för att identifiera alla kostnader associerade med produkt A och B istället för att bli 

tvingade att godtyckligt fördela dem. Samtidigt som ABC givetvis har fördelar och löser 

några av problemen associerade med godtycklig fördelning, så är den stora nackdelen den 

svårighet och ibland till och med omöjlighet att associera vissa kostnader så som 

gemensamma personalkostnader, redovisningskostnader, administrativa kostnader, 

fastighetskostnader. Samma svårighet existerar vid gemensamma kostnader för tillverkning 

och distribution. 
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Att införa ABC-system är inte så olikt någon annan fördelningsprocess (Snyder & Davenport, 

1997). Följande steg är med: 

1. Välj de produkter eller service som samlar på sig kostnader.  

2. Tilldela de direkta kostnaderna 

3. Gå igenom overheadkostnaderna associerade med produkten eller servicen och avgör 

om några kostnadsdrivare existerar som kan förutsäga (antingen orsakar eller 

åtminstone samvarierar med dem) overheadkostnaderna. 

4. Fördela eventuellt kvarvarande overheadkostnader med utgång från någon 

standardbas. 

Skillnaden är att istället för att ha en bas att fördela ut på använder ABC sig av flera olika. 

 

2.5.5 Andra fördelningsmetoder 

 

En metod för att fördela fastighetskostnaderna kan vara att utgå från antalet anställda om inte 

det ger stora administrativa kostnader (Davidsson, Gutberg & Jansson (red), 2007). Denna 

metod kan vara bra då den är enkel. När fördelningsmetoden väljs bör effekterna som olika 

metoder och fördelningsbaser ger, identifieras, värderas och följas för att se till att oönskade 

beteenden inte uppkommer och om de uppkommer kan korrigeras.  

 

En enkel metod heter direkt fördelning den går ut på att helt enkelt samla alla 

overheadkostnader och fördela dessa med hjälp av en förutbestämd procentsats (ibid.). Om 

organisationen förändras ständigt kräver denna metod löpande underhåll. När det tillkommer 

eller försvinner prestationer måste alla andelar räknas om vilket gör att modellen inte bör 

användas om inte verksamheten är stabil under åren.  

  

Det finns en metod som genom att skapa ett internt köp och säljsystem fördelar de indirekta 

kostnaderna (ibid.). Exempel på sådant som går att fördela på detta sätt är IT-avdelningar, 

lokalhyra, ekonomi- och personalavdelningar. En nackdel är att den ökar de administrativa 

kostnaderna. Fördelarna är att de förhoppningsvis leder till en ökad kostnadsmedvetenhet och 

därmed kostnadseffektivitet. Den här metoden är lämplig att använda för gemensamma 

funktioner där efterfrågestyrning är önskvärd. För de indirekta kostnaderna som inte ska 

efterfrågestyras får en annan fördelningsmetod användas.  

 

2.6 Budget 
 

Det syfte som en budget har kan påverka ett företag i olika riktningar (Greve 2011). Syftet 

kan till exempel vara att planera verksamheten för kommande perioder. Budgeten utgår från 

företagets strategier och anger utgångspunkter för det som ska göras under kommande 

perioder för att uppnå det som strategierna säger. Därför används budgeterna för att planera 

aktiviteter som till exempel försäljning, produktion, inköp, personalrekrytering och 

investeringar. Genom att analysera vilka resurser som krävs för de olika aktiviteterna fås även 

en planering av pengaströmmarna i företaget (Kullvén, 2009). Budgeteringen är för ledningen 

en plan för företagets verksamhet (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Budgeten kan se till att 

enheterna arbetar mot samma mål. 
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I boken Budget av Jan Greve (2011) talar man om två olika syften med budget som ställs mot 

varandra, dessa är planering och ansvarsstyrning.  När det är planeringssyftet som poängteras 

kan budgeten beskrivas som en stor beslutsmodell som med hjälp olika handlingsalternativ 

identifieras, värderas och väljs. Om det däremot är ansvarsstyrning som betonas fungera 

budgeten som ett redskap för fördelning av ansvar. Genom att fastslå en målsättning påverkar 

ledningen andra chefers beslutsfattande.  När budgeten används för att planera krävs det att 

budgetmodellerna förmår att avbilda verksamheten på ett korrekt sätt. Till exempel kan det 

vara viktigt att orsak-verkan-samband återges i de prognos- och planeringsmodeller man 

använder sig av. När det gäller ansvarfördelning värderas budgetmodellerna snarare utifrån de 

beteendemässiga effekter de ger upphov till. Också när målsättningar ska bestämmas finns det 

motsättningar mellan ansvarsstyrning och planering. Vid planering efterstävas realism i 

siffrorna. Vid ansvarsstyrning är det acceptabelt att sikta mot stjärnorna för att i utfallet 

åtminstone nå trätopparna. En optimistisk budget kan alltså påverka motivationen på ett 

positivt sätt så att den är försvarbar trots att den är orealistisk.  

 

Det finns tre generella sätt att bygga en budget på (Kullvén, 2009). Dessa tre sätt är 

uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden. 

Uppbyggnadsmetoden går ut på att låta budgeten sammanställas av flera delbudgetar för att 

bilda en eller flera huvudbudgetar. Nedbrytningsmetoden fungerar tvärtom. Där upprättas 

först huvudbudgetarna för företaget som helhet. Utifrån dem ger företagsledningen krav till 

underliggande nivåer, som i sin tur definierar sina krav till närmast underliggande nivå och så 

vidare. Sedan ges de tillbaka uppåt i nivåerna igen och nya huvudbudgetar tas fram. Den 

iterativa metoden är en upprepande process där diskussioner om förändringar i budgeten 

kommuniceras mellan organisatoriska nivåer. 

 

När budgeten främst används för planering överväger en helhetssyn på företaget (Greve, 

2011). Överordnade mål ses som mer eller mindre givna det blir naturligt att försöka få 

tillstånd lösningar som bäst uppfyller de överordnade målen. När ansvarstyrning tillämpas kan 

målformuleringsprocessen utgöra en betydande del a budgetprocessen. Då erkänns det också 

att det kan finnas intresse- och målkonflikter inom företaget. En viktig uppgift är att se till att 

budgetprocessen utformas så att den enskildes intresse sammanfaller med företagets mål. När 

planeringen är huvudsaken med budgeten eftersträvas flexibilitet. Vid förändrade 

förutsättningar bör det leda till anpassningar till de förutsättningar som nu råder. Vid 

ansvarstyrning eftersträvas istället stabilitet. Eftersom budgeten betraktas här som en 

överenskommelse som inte utan vidare bör ändra på.  

 

2.7 Redovisning 
 

Enligt Johansson & Samuelsson (1997) innebär redovisning registrering och rapportering av 

värdet av företagets resurser samt händelser som förändrar dessa. Ett exempel är att utbytet av 

erhållna prestationer i relation till insatta resurser ska framkomma. Redovisning kan delas upp 

i affärsredovisning och internredovisning. Affärsredovisning behandlar främst de 

transaktioner som företaget gör med yttervärlden medan internredovisning registrerar intäkter 

och kostnader på produkter, avdelning och så vidare. Den kompletterar ofta 

affärsredovisningens data med uppgifter som visar händelser och processer inom företaget. 

Målgrupperna för informationen och specificeringen av informationen på olika objekt i den 

interna rapporteringen är den stora skillnaden mellan affärsredovisningen och 

internredovisningen. Kostnader för förbrukade resurser är den främsta inriktningen vid den 

interna redovisningen.  



13 

 

 

Det kan vara svårt att avgöra vad som räknas till redovisning och vad som räknas som annan 

typ av information (Karlsson, 1998). Den interna redovisningen syftar till att tillgodose 

företagets interna informationsbehov och utformningen sker därför med hänsyn till det. 

Behovet av information för bland annat uppföljning och planering av verksamheten styr hur 

den interna redovisningen ser ut. Affärsredovisning delar upp kostnaderna på kostnadsslag 

medan intern redovisning även delar upp kostnaderna på kostnadsställe och kostnadsbärare. 

 

Karlsson (1998) menar att begrepp som används inom den interna redovisningen är 

kostnadsslag, kostnadsställen och kostnadsbärare. Kostnadsslag är de resursslag som 

förbrukas. Exempel på kostnadsslag är materialkostnad, löner och avskrivningar. De olika 

funktioner, avdelningar eller andra enheter i organisationen på vilka kostnader fördelas kallas 

kostnadsställen. Kostnadsställena kan vara i olika antal beroende på en organisations storlek, 

verksamhet och informationsbehov. De som i sista hand ska bära kostnaderna är 

kostnadsbärare. 

 

Interna händelser som kan vara aktuella att redovisa i den interna redovisningen är bland 

annat fördelning av kostnadsslag på kostnadsbärare och kostnadsställen och registrering av 

olika pålägg (Karlsson, 1998). I den interna redovisningen kan man vilja göra ett annat urval 

och en annan värdering av kostnader än i affärsredovisningen.  

 

2.8 Resultatmätningar 
 

Med hjälp av resultatmätningar kan företag och organisationer lära sig från tidigare misstag 

(Halachmi, 2011). Ett huvudargument för att använda resultatmätningar är att de skapar 

möjligheter för ledningen att få kunskap om vad som pågår inom organisationen och för att 

styra framtida beteenden (Elg, 2007). Men det är inte garanterat att den hjälp som 

resultatmätningar kan ge kommer företaget till nytta (Halachmi, 2011). Användandet av olika 

mått kan också leda till försämring i kvalitet. Företag borde ha tillräckligt med kapacitet för 

att kunna avvika från de standardförfaranden som finns inom organisationen så att rätt saker 

kan göras istället för att göra saker rätt. Artikeln som beskriver detta har främst behandlat den 

offentliga sektorn men framhåller att alla användare borde vara medvetna om att 

resultatmätningars begränsningar och möjliga sätt att missbrukas. 

 

Resultatmätning kan beskrivas som processen som kvantifierar handlingar, där mätningar är 

processens kvantifiering och handling har samband med prestationen (Tangen, 2004). Vidare 

kan också prestationer definieras som effektiviteten och/eller effektiviteten hos handlingen. 

Effektiviteten av en sådan process beror delvis på lokala omständigheter av skapandet av 

information (Elg, 2009). I storskaliga resultatmätningssystem kan det förväntas att ett flertal 

personer är involverade i att konstruera resultatmätningar. Dessa personer är antingen direkt 

involverade eller har indirekt inflytande över konstruktionsprocessen. Olika motiv och 

uppfattningsförmågor spelar en viktig roll när information skapas och återskapas från 

samlingen av rådata till dess slutliga användande.  
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Resultatmätningar är komplicerade och vanligtvis integreras minst ekonomi, ledning och 

redovisning (Tangen, 2004). Valet av resultatmätning beror på ett antal faktorer. Olika 

faktorer är syftet med mätningen, detaljnivån som krävs, tid som finns tillgänglig för 

mätningarna, förekomsten av förutbestämd data och kostnaden för mätning. Att se 

resultatmätningar som objektiva, odiskutabla fakta om verkligheten, kan leda till för stort 

beroende av information som är utanför sitt sammanhang (Elg, 2007). Istället borde 

försiktighet förespråkas och användningen av resultatmätningar borde ske eftertänksamt. 

Kritik har även riktats mot att information kommer för sent för att man ska kunna vidta 

åtgärder vid mätning av prestationer i finansiella mått (Johansson & Samuelsson, 1997). 

 

2.9 Organisering 
 

Om budgetprocessen blivit institutionaliserad kan det vara mycket svårt att ändra den (de 

Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven, 2011). Speciellt om den funnits länge och om 

prestationsincitament är knutna till den. Om förändringar ska kunna övervägas ska det finnas 

ett missnöje med den nuvarande processen. För att kunna genomföra en förändring borde 

organisationen ta reda på i vilken utsträckning den nuvarande processen är ineffektiv. Den tid 

och de resursers som krävs för den nuvarande processen och resultatets tillförlitlighet bör 

speciellt uppmärksammas eftersom de uppfattas som hämmande för processen. Det är viktigt 

att intressenter görs involverade direkt eftersom dessa kan hämma förändringar. 

 

Förändringar i organisationer drivs fram av flera olika inre och yttre förhållanden och aktörer 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Förändringar tvingas inte fram automatiskt utan blir alltid 

föremål för tolkning från organisationsmedlemmarnas sida. Chefer samt andra 

verksamhetsansvariga följer ofta trender som lovar en massa men tyvärr bortser verklighetens 

mer invecklade drag. Trots detta finns det flera författare som menar att det är möjligt att 

kontrollera förändringar genom olika former av planering. Det har utvecklats idéer om att 

organisationen består av en rad olika delsystem som måste samspela med varandra om en 

organisationsförändring ska kunna lyckas.  

 

Till viss del på grund av att försök till att förändra organisationer har en tendens att 

misslyckas har det växt fram ett intresse för att se förändringar som en framväxande, lokal 

process (ibid.). Det har blivit allt vanligare att se organisationsförändringar som en öppen, 

kontinuerlig och oförutsägbar process med varken ett tydligt slut eller en tydlig början. När 

förändringsarbetet ses på detta sätt kallas det för processansats. Förändringar är resultatet av 

en rad olika operationella och administrativa beslut som medlemmarna i organisationen har 

fattat och genomför för att anpassa organisationen till förändringar i omgivningen eller för att 

förändra synen på hur de ska jobba. Detta innebär dock inte att ledningens 

förändringsambitioner inte tas på allvar i denna ansats men en medvetenhet om att planer 

alltid modifieras, omtolkas och förändras på oförutsägbara sätt. Förändringarna blandar sig 

med andra organisatoriska omständigheter snarare än att vara ett mekaniskt urverk som styr 

organisationen.  
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Det finns fyra olika förändringstyper (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det kan handla om att en 

organisation hittar nya sätt att utföra existerande uppgifter eller att organisationens mål och 

strategier ändras. Strukturen i organisationen kan också ändras. Det kan vara till exempel 

förändringar i hur arbete fördelas och samordnas, hur organisationen styrs eller förändringar i 

belöningssystemen. Organisationens kultur kan ändras. Det innebär förändrade antaganden, 

normer och värderingar. Skifte i beteendeprocesser som till exempel produktion, 

kommunikation, beslut och lärande. 

 

I många fall har motståndet till förändringar sin utgångspunkt i att individen vill försvara 

något som den tycker är rätt och riktigt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Motstånd till 

förändringar i organisationer kan bero på att olika personer har olika åsikter om vad som är 

bäst för organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Det kan också finnas motstånd om 

personalen känner att det finns ett psykologiskt hot. Det psykologiska hotet kan vara antingen 

reellt eller inbillat. En annan anledning kan vara att någon kan få minskad status.  

 

I en utförd studie fanns motstånd mot utbyte eller avskaffning av internredovisningstekniker 

så länge de hade viss effektivitet (Spraakman, 2006). Tillägg fick minimalt med motstånd 

jämfört med de tekniker som byttes ut och fick störst motstånd. Modifikationer fick måttligt 

med motstånd. Studien fann också att en internredovisningsteknik som är uppenbart ineffektiv 

kommer inte få något motstånd när den byts ut men om det finns en viss effektivitet kommer 

motstånd att uppstå. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs nedan hur olika synsätt, olika ansatser samt kvalitativ och kvantitativ 

forskning ses. Synsätten som kommer att beskrivas är positivismen och hermeneutiken. 

Ansatserna är induktion, deduktion och abduktion. Detta kapitel kommer även att beskriva 

tillvägagångssättet för uppsatsen och en diskussion om validitet, reliabilitet och relevans 

kommer att has. Bland annat har en intervju och observationer av dokument som är 

intressanta för denna uppsats genomförts.  

 

 

Det förhållningssätt som utgås ifrån vid forskning påverkar dess utseende. I denna uppsats har 

ett hermeneutiskt synsätt hållits och tolkning har varit en viktig del av den. Hermeneutiken 

valdes eftersom tolkningen av insamlat material är en viktig del av uppsatsen. Skiftningar 

mellan helheten och delarna har gjorts för att skapa förståelse. På så sätt har arbetssättet varit 

abduktivt. Empirin bygger på kvalitativa data.  

  

3.1 Synsätt 
 

Rötterna till positivismen kommer från den empiriska och naturvetenskapliga traditionen 

(Patel & Davidson, 2003). Tanken var att en metodologi som var lika för alla skulle skapas 

(Arbnor & Bjerke, 2007). Termen positivism användes första gången av en fransk filosof vid 

namn Henri-Saint Simon. Han ville beteckna en betoning på vetenskaperna, det vill säga en 

betoning på testad och systematisk erfarenhet snarare än på frisläppta spekulationer. I de här 

sammanhangen betyder positiv att vara jakande, bestämd och säker. Den positiva kunskapen 

är den som ges av erfarenhet. Enligt positivismen ses verkligheten som objektiv och kan 

bekräftas av våra sinnen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Den fysiska verkligheten 

analyseras i termer av orsak och verkan (Andersson, 1979).  

 

Den raka motsatsen till positivismen kan hermeneutiken sägas vara (Patel & Davidson, 2003). 

Ordet betyder ungefär allmän tolkningslära (Andersson, 1979). Hermeneutiker menar att 

naturvetenskaparnas metoder är olämpliga för samhällsvetenskapernas ämnesområden 

(Arbnor & Bjerke, 2007). En avgörande skillnad finns mellan att förklara naturen och att 

förstå (tolka) kulturen. Förståelse har för hermeneutikern en bestämd betydelse som klart 

måste skiljas från dess allmänna användning, som en synonym för varje slag av förmåga att 

begripa. För att tydliggöra detta används ibland de tyska termerna erklären (förklara) och 

verstehen (förstå).  

 

Huvudtemat inom hermeneutiken beskriver Alvesson och Sköldberg (1994) som att en dels 

meningen endast kan förstås då den sätts i samband med helheten. Den hermeneutiska cirkeln 

innebär att delarna endast kan förstås ur helheten och helheten kan endast förstås ur delarna. 

En djupare förståelse för delarna och helheten fås genom att skifta mellan ett helhets- och ett 

delperspektiv. Tolkandet utifrån hopsamlade data är centralt inom hermeneutiken. 

 

Holme och Krohn Solvang (1997) talar om den kognitiva och den normativa cirkeln. Den 

kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen. Utifrån den kommer man fram till 

bestämda frågeställningar. Det kallar författarna av boken för förhandsteori. När 

frågeställningen och förteorin klarlagts kan de undersökta enheterna prövas utifrån den. Det är 

viktigt att få så fullständig bild av hur enheterna upplever sin situation som möjligt.  
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Informationen vi får kommer att vara ostrukturerad (Holme & Solvang, 1997). Genom 

strukturering och organisering av informationen kan nya frågeställningar dyka upp. Dessa kan 

prövas mot de undersökta enheternas förståelse och på så sätt sker en växelverkan mellan 

forskare och de undersökta enheterna.  Utgångspunkten i den normativa cirkeln är socialt 

grundade fördomar. Fördomarna präglas av den miljö vi lever i och de värderingar vi själva 

har. De värdebaserade uppfattningarna möts med undersökningsenhetens egna uppfattningar i 

forskningsprocessen. Kritisk prövning av våra egna uppfattningar är viktigt. De uppfattningar 

och slutsatser som forskaren kommer fram till kan leda till ändring av fördomarna. På så sätt 

blir här en växelverkan mellan forskaren och den undersökta enheten. 

 

De två cirklarna fungerar som styrande faktorer på de uppfattningar som blir slutprodukten 

(ibid.). De påverkar hela tiden varandra ömsesidigt även om de utgör två olika delar i 

forskningsprocessen. Växelverkan blir dubbel i denna forskningsprocess. En växelverkan sker 

mellan den kognitiva och den normativa delen samt en mellan forskaren och den undersökta 

enheten. 

 

Hermeneutiken ifrågasätter det traditionella sanningsbegreppet bland annat eftersom fakta är 

tolkningsresultat och påverkas av den övergripande tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Det sistnämnda är ett faktum som framtolkats på helhetsnivå och som inbegriper fakta 

på delnivå. Utgångspunkten är den föränderliga hermeneutiska situationen. Sanning inom 

hermeneutiken har istället samma betydelse som avslöjanden av väsentliga men tidigare 

okända förhållanden i en text. Rimligheten av resultatet kan enbart bedömas genom kritisk 

genomlysning av, och dialog om, halten i de argument som lämnats under den hermeneutiska 

resans gång. Resultatet som fås fram är aldrig slutgiltigt eftersom den hermeneutiska 

processen alltid kan fortsätta. Även om inte vi finner mer värde så kan andra forskare göra det 

och nya tider kan medföra nya frågeställningar och avslöjanden. 

 

En tolkning kan inte vara slutgiltig eller tillfälligt sann men den kan vara rimlig med 

utgångspunkt för den tid vi lever i och de frågeställningar som finns (ibid.). Den tolkning som 

kommer fram avslöjar då något mer än det som omedelbart kan utläsas. Rimligheten i den 

tolkning som görs kan endast avgöras genom en öppen diskussion och dialog för de argument 

och resonemang som den bygger på. 

 

Patel och Davidson (2003) beskriver att man inom hermeneutiken studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelser för den mänskliga existensen. Forskningen går från helhet till 

del och synvinklarna skiftar i tolkningsakten och förhållningssättet kan därför ses som 

abduktivt. I den hermeneutiska tolkningsakten finns ingen bestämd utgångspunkt eller 

slutpunkt. Helheten lever och utvecklas genom helhet och del, subjekt och objekt, forskarens 

förståelse och perspektivförskjutningarna i pendlingen. Detta kallar Patel och Davidsson 

(ibid.) för den hermeneutiska spiralen. Delarna i helheten är text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse och dessa delar växer och utvecklas ständigt. 

 

En variant inom hermeneutiken som beskriver fakta som aldrig rena, oförmedlade eller 

ursprungliga (Alvesson & Sköldberg, 1994). Fakta är alltid förmedlade, resultat av tolkningar 

och inte grunden för dessa. Här blir det centrala förståelse av texter och till denna förståelse 

kommer vi med en förförståelse. Förförståelsen kommer ur teorier, referensramar, begrepp 

och värderingar som kommer att användas för tolkningar av texterna och kommer omvandlas 

under processens gång. Det tillkommer ett moment av reflektion över fakta och empiri. Både 

fakta och teori inom hermeneutiken är egentligen tolkningar. 
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En bra hermeneutisk tolkning skulle kunna sägas att den växlar mellan fyra aspekter 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). I viss mån är gränslinjerna mellan dessa oskarpa. Aspekterna 

är tolkningsmönster, text, dialog och uttolkning. Tolkningsmönstret bör vara både internt och 

externt konsistent. Enskildheter i texten bör göras förståeliga genom tolkningsmönstret. 

Mönstret utformas genom dialog med texten och utifrån uttolkarens förföreställningar. Vi ser 

delar av texten som i något avseende meningsfyllda tecken. Genom dialog, där frågorna 

kommer utifrån förförståelsen och utvecklas under processens gång, kommer forskaren glida 

mellan förförståelse och den nya förståelsen. Frågor om helheten skiftar mellan frågor om 

delarna. Helheten och delarna kommer påverka varandra. Därmed kommer 

forskningsproblemet att omvandlas under processens gång. Fakta och tolkningsmönster 

kommer också att påverkas. 

 

Deltolkningar sker under processens gång (ibid.). Vissa bakgrundsföreställningar arbetas med 

vid avgörandet av dessa. Användningsområdet inskränks till författarens intentioner med en 

text. Genom att nöja sig med rimlighetsöverväganden för tolkning, med utgångspunkt för 

tänkbara argument och inte någon slutgiltig sanning, är det möjligt att överföra textens 

mening frigjord från författaren. 

 

3.2 Ansatser 
 

Vid deduktivt arbetssätt härleds hypoteser ur redan befintlig teori (Patel & Davidsson, 2003). 

Hypoteserna testas för det aktuella fallet. Induktivt arbetssätt handlar istället om att utifrån 

insamlad information formulera en teori. Forskningen har då inte i förväg förankrats i tidigare 

vedertagen teori. En kombination av induktion och deduktion kallas abduktion.  

 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren följer upptäckandets väg (ibid.). Utan att först ha 

förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori kan forskaren utifrån den insamlade 

informationen formulera en teori. Utgångspunkten är alltså empirisk (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Risken vid detta tillvägagångssätt är att teorins räckvidd inte går att 

veta någonting om eftersom den baseras på ett empiriskt underlag (Patel & Davidsson, 2003). 

Vid induktiv arbetsätt kommer forskaren ha egna idéer och föreställningar som kommer att 

färga de teorier som produceras. 

 

Abduktivt arbetssätt har den fördelen att det inte låser forskaren (ibid.). Utifrån ett enskilt fall 

formuleras ett förslag till en teoretisk djupstruktur. Sedan prövas hypotesen eller teorin på nya 

fall och den ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvidgas och bli mer generell. 

Successivt under processen gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Även teorin justeras och förfinas fortlöpande. Abduktion avvisar, till 

skillnad från induktion, inte teoretiska föreställningar. Risker finns med det abduktiva sättet 

eftersom forskaren är påverkad av erfarenheter och tidigare forskning (Patel & Davidsson, 

2003). Ingen forskning kan sägas att den startar förutsättningslöst.  
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3.3 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 

Kvantitativ forskning inriktar sig på mätningar vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder medan kvalitativ forskning fokuserar på data från till 

exempel intervjuer och där det oftast är verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & 

Davidson, 2003). Beroende på vilken inriktning som väljs genereras, bearbetas och analyseras 

det som samlats in olika. Alvesson och Sköldberg (1994) anser att viktiga skillnader mellan 

de två inriktningarna är att de kvalitativa metoderna utgår från studiesubjektets perspektiv och 

att kvantitativ forskning i större omfattning utgår från forskarens idéer om vad som är viktigt.  

 

Båda angreppssätten är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i. 

(Holme & Krohn Solvang, 1997) En grov indelning av de två sätten är att kvantitativa 

metoder omvandlar information till siffror och mängder. Sedan sker statistiska analyser. 

Kvalitativa metoder tolkar information utifrån forskarens uppfattning. Kvalitativa metoder är 

mer flexibla medan kvantitativa är mer strukturerade. Framväxten av resultat i den kvalitativa 

metoden sker i ständig växelverkan mellan teori och empiri samt mellan forskare och den 

undersökta enheten. 

 

Utmärkande drag för den kvalitativa forskningen är bland annat att det är få 

undersökningsenheter och att den går på djupet (ibid.). Det är det säregna, unika eller det 

eventuellt avvikande samt sammanhang och strukturer som är av intresse. Metoden visar på 

totalsituationen. Undersökningar med kvalitativ metod måste också kunna ändra upplägget av 

genomförandet av undersökningen eftersom frågeställningar kan ha glömts bort eller 

formulerats fel. Styrkor med intervjuer, som är ett sätt i den kvalitativa metoden att samla in 

information på, är att uppfattningen om det som undersöks hela tiden kan ändras. Nya insikter 

och mer grundläggande förståelse kan skapas under arbetets gång. En svaghet kan då bli att 

det blir svårt att jämföra information från olika enheter eftersom den kan kommit fram på 

grund av skilda förhållanden. 

 

3.4 Operationalisering 
 

Den operationella definitionen bör enligt Arbnor och Bjerke (1994) innehålla ett angivande av 

vad eller vilka objekt som ska observeras. I denna uppsats är objektet som har studerats 

Varberg Energikoncernen. Vidare menar Arbnor och Bjerke (ibid.) att en beskrivning av den 

situation som observationen ska ske i bör vara med, att den typ av mätskala som ska vara med 

bör fastställas och att den också ska innehålla regler för vad som ska göras med erhållen data. 

 

Insamling av data ha skett genom en intervju och genom att studera det valda företagets 

arbetsmetoder. Studier av företaget har också att gjorts genom observationer och genomgång 

av företagets ekonomiska rapporter samt andra dokument som varit intressanta för vår 

uppsats. Vid observationer har inte inspelningar gjorts. Då har viktiga uttalanden antecknats. 

 

Urvalet av personer som intervjuats har gjorts genom att de ska ha varit insatta eller 

påverkade av ämnet. En intervju där två personer från Varberg Energi medverkade har 

genomförts. Innan intervjun utarbetades ett frågeformulär i förväg för att försöka att få med de 

frågor som är relevanta för denna uppsats. Frågorna i formuläret utformades utifrån litteratur 

som är viktig för uppsatsen och med hjälp av vår handledare. Frågeformuläret redovisas som 

Bilaga 1.   
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De personer som intervjuats var Per Öhman som är administrativ chef på Varberg Energi. 

Han ansvarar för ekonomi, inköp, personal och fastigheter. Han har varit på företaget i cirka 

tre år. Även Christina Brännström har intervjuats. Hon är redovisningschef och har varit på 

företaget i cirka 20 år. Det är hon som fördelar overheadkostnaderna och kostnaderna för 

fastigheter. Förutom intervjun där båda personerna medverkade har frågor kontinuerligt ställts 

till dem både när båda medverkat och en och en. En del av uppsatsen har skrivits på Varberg 

Energis kontor och på så sätt har frågor kontinuerligt kunnat ställas till Per Öhman och 

Christina Brännström. Frågor har ställts till två personer för att se om det kan finnas olika 

synvinklar på företagets nuvarande arbetssätt och vad som skulle kunna förbättras. 

 

Intervjun och andra möten har ägt rum på Varberg Energis kontor. Inspelningen har efter 

intervjun transkriberats. Transkriptionen har sedan lästs igenom flera gånger för att få fram de 

uttalanden som ansets väsentliga för denna uppsats. Löpande analyser av insamlat material 

har skett. Respondenterna har fått titta på det som skrivits ner från intervjun för att kunna rätta 

eventuella missförstånd eller om den intervjuade ändrat sig eller har sagt fel. De har även fått 

granska uppsatsens empiri. 

 

Intervjuer har fördelen att de går relativt fort att genomföra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Det går också att ställa mer komplicerade frågor än vid exempelvis enkäter och det går 

att ställa följdfrågor. Vid intervjuer kan förtroende mellan intervjuare och den intervjuade 

skapas. Det går också att avläsa svar på kroppsspråket. En negativ effekt av intervjuer är att 

intervjuaren och den som blir intervjuad kan påverka varandra. Det kan också vara svårt att 

ställa känsliga frågor och att få tid för intervjun. 

 

Förutom intervjun och mötena har också beräkningar utifrån de dokument som Varberg 

Energi tillhandahållit gjorts. Först beräknades Varberg Energis nuvarande procentuella 

fördelning av overheadkostnaderna. Sedan gjordes beräkningar på hur overheadkostnadernas 

fördelning hade blivit om fördelning hade skett utifrån intäkt, resultat före och efter 

avskrivningar och räntor samt kostnader med och utan avskrivningar och räntor. 

 

Innan uppsatsen påbörjades tog vi kontakt med Per Öhman via telefon. Efter mailande gjordes 

sedan ett mindre arbete om koncernen. Senare skickades ett mail där frågan ställdes om 

Varberg Energi hade något som de ville ha undersökt och som vi kunde hjälpa dem med. De 

hade en del uppgifter som de ansåg att de behövde hjälp med. Vid ett möte den 29 november 

2011 där Per Öhman och även Christina Brännström deltog fördes en öppen diskussion om de 

uppgifterna. 

 

Efter detta tillfälle sammanställde vi en kortare text om vad de sagt som vi sedan skickade till 

dem för godkännande. Förslaget skickades sedan till vår handledare för godkännande. När 

förslaget godkänts började vi med att leta efter litteratur som skulle kunna vara användbar i 

vår uppsats. Artiklar har sökts efter i databaserna Emerald och ABI/INFORM Global. Sökord 

som använts är budget, overhead, management, performance, accounting. Böcker som 

använts har lånats på bibliotek eller ingått som tidigare kurslitteratur i utbildningen. 
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3.5 Validitet, reliabilitet och relevans 
 

Med validitet avses att den som undersöker verkligen mäter det som den avser att mäta 

(Ejvegård, 2003). Validitet kan delas in i två aspekter inre validitet och yttre validitet 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Inre validitet är överensstämmelsen mellan begreppet 

som ska mätas och det operationella, alltså det mätbara. Alltså för att mäta något måste en 

valid definition av begreppet göras. Yttre validitet är hur bra mätvärdet stämmer överens med 

verkligheten. En svårighet med validitet är att det inte bara går att samla in statistik och 

sammanställa detta (Ejvegård, 2003). Sammanställaren måste veta hur statistiken fåtts fram 

annars kan undersökningen bli missvisande då statistiken kan fåtts fram på olika sätt och har 

med olika data. Validitetsprövning kan bara strängt göras om det finns något annat mått på det 

som mäts att jämföra med. 

 

Reliabilitet är frågan om hur pålitligt och stabilt själva sättet att mäta på är (ibid.). Med andra 

ord är reliabilitet mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga och stabila underlag (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). För att reliabiliteten ska anses hög bör samma resultat fås fram 

oberoende av vem som utför undersökningen. Reliabilitet är ett stort problem i tolkande 

utredningar. För att testa reliabilitet kan undersökningar göras flera gånger på samma data för 

att se om samma resultat fås fram (Ejvegård, 2003). Ett annat sätt är att göra två liknande 

undersökningar vid samma tidpunkt och se om resultaten blir det samma. Vid låg reliabilitet 

hos ett mätinstrument, och därmed låg reliabilitet på måttet, blir också validiteten låg (ibid.). 

Bra reliabilitet är nödvändig men inte tillräcklig för en bra validitet. Det går alltså att ha en 

väldigt hög reliabilitet men ändå sakna validitet.  

 

Med relevans avser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att utredaren ska välja att studera 

sammanhang som är betydelsefulla inte bara för utredaren, utan också för andra människor 

eller grupper av människor. Utredningen ska alltså ha en poäng eller ett budskap.  

 

Hög validitet ska försöka fås genom att väl beskriva hur uppsatsen genomförts. Reliabiliteten 

är svårare att mäta eftersom en liknande undersökning vid ett annat tillfälle skulle kunna ge 

ett annat resultat och också eftersom vi i viss mån färgas av våra tidigare erfarenheter. Vi 

anser att uppsatsen har hög relevans eftersom den är betydelsefull för Varberg Energi genom 

att den kan få fram resultat som kan påverka företaget positivt. 
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4 Empiri 
 

I denna del av uppsatsen kommer Varberg Energis nuvarande fördelning av 

overheadkostnader att redovisas och de områden som fördelningarna görs på kommer att 

anges. I detta kapitel har även beräkningar på hur Varberg Energi skulle kunna fördela sina 

kostnader gjorts. Företagets syfte vid fördelning av overheadkostnaderna i budget och 

redovisning kommer också att beskrivas. I slutet av kapitlet kommer Varberg Energis 

förändring av utbud och verksamhetsgrenar att anges. 

 

Insamlingen av empirin har skett genom en intervju som spelades in för att sedan 

transkriberas. Dessutom har frågor ställts i samband med genomgång av olika dokument och 

andra tillfällen där svaren endast antecknats. Rubrikerna i empirin utgår ifrån de rubriker som 

finns med i teorin för att en koppling mellan dessa lättare ska kunna ses. Empirin har valts ut 

för att försöka kunna besvara de frågor som problemdiskussionen och huvudfrågan tagit upp. 

Här avser vi främst begreppen kalkylering, budget, resultatmätning och organisering.  

 

4.1 Ekonomistyrning 
 

Varberg Energi planerar sin verksamhet genom olika budgetar (Brännström & Öhman, 2012, 

möte). Budgetar görs för tre år framåt då Varbergs Stadshus AB vill ha det. Stadshuset 

behöver budgetarna eftersom det vill veta hur mycket pengar som koncernen kommer behöva 

låna. Varberg Energi gör en grovplan för fem år framåt och en budget med bra kvalitet för ett 

år framåt. I investeringsbudgeten bestäms hur mycket som ska investeras och 

investeringskostnaderna ligger sedan till grund för de budgeterade räntekostnaderna för 

företagets rörelsegrenar.  

 

Förutom investeringsbudgeten gör Varberg Energi dessutom en budget där bland annat alla 

rörelsegrenarnas och Varberg Energimarknads andelar av overheadkostnaderna är med (ibid.). 

I budgeten finns flikar för budget nuvarande år, prognos för nuvarande år och budget för 

nästkommande år. Uppföljning av budgeten sker varje tertial (Brännström & Öhman, 2012, 

intervju). Om avvikelser upptäcks i uppföljningen förändrar företaget oftast inte på den 

planering som gjorts i budgeten. Bland annat eftersom deras rörelsegrenar till stor del påvekas 

av vädret. Förutom den externa redovisningen görs också en intern redovisning för de olika 

rörelsegrenarna som är till för att följa upp dem (Öhman b, 2012, möte). I den interna 

redovisningen finns jämförelser mellan budget, prognos och utfall för ett år. 
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4.2 Kalkylering 
 

I Varberg Energis begrepp för overheadkostnader ingår kostnader för löner till ledning, till 

stor del lönerna för den administrativa avdelningen, en del av lönekostnaderna för 

affärsområdet IT, en del av lönekostnader för marknadsavdelningen och en del av 

lönekostnaderna för affärsområdet Elnät (Öhman a, 2012, möte). Dessutom ingår övriga 

kostnader för företagsledningen, styrelsen, ekonomiavdelningen, gemensamma kostnader
6
, 

kostnader för marknadsavdelningen samt kostnader för den interna IT:n. En annan kostnad 

som är en så kallad overheadkostnad är fastigheter. Den är uppdelad i en egen rad i Varberg 

Energis budget. Overheadkostnaderna som fördelas på Varberg Energis rörelsegrenar 

påverkar till viss del det pris som företaget sätter på sina tjänster. 

 

4.3 Fördelning av overheadkostnader 
 

I Varberg Energis budget och internredovisning för de olika rörelsegrenarna är 

overheadkostnader indelade i två grupper, overheadkostnader och fastighetskostnader 

(Öhman a, 2012, möte). Det finns även en budget där alla overheadkostnader utom löner och 

fastigheter är med. På den budgeten är kostnaderna mer specificerade. Budgetar görs också 

för företagets lönekostnader. Fördelningen sker dock utifrån att alla overheadkostnader utom 

fastigheter är samlade i en grupp och därför fördelas på samma sätt. Varberg Energi fördelar 

sina overheadkostnader och kostnader för fastigheter på rörelsegrenarna Elnät, Gasnät, 

Fjärrvärme, IT/kabel-TV och dessutom på dotterbolaget Varberg Energimarknad AB. 

 

Fördelningen sker i samband med budgetarbetet varje höst (Brännström & Öhman, 2012, 

intervju). Då är det ett antal personer som ska fördelas ut och det sker i mån av tid. Företaget 

är ganska litet och relativt klent bemannat och så länge allt går runt så har det inte resurserna 

för att analysera hur de kan förbättra sig. Det tycker inte att det hittills har varit värt att 

fundera över en bättre fördelning. När budgeten ska göras så har man ibland inte så mycket 

tid och därför kan det bli schablonmässigt. Ibland används förra årets nycklar och i bästa fall 

försöker man fundera om det finns någon bättre nyckel eller fördelningsmetod. 

Fördelningarna som görs är bedömningar och det handlar om att komma så nära som möjligt. 

Det ska vara tillräckligt exakt men det ska inte kosta mer än vad det ger. De som fördelar 

kostnaderna tror inte heller att de är helt fel ute när fördelningarna sker (Öhman a, 2012, 

möte). 

 

Nedan visas en tabell för den nuvarande fördelning som Varberg Energi gör och har gjort. De 

olika kolumnerna visar budgeten för 2011, en prognos för 2011, utfallet för 2011 och 

budgeten för 2012. Summorna är i tkr. Även det procentuella förhållandet mellan varje 

rörelsegrens kostnad och de totala kostnaderna för både overhead och fastigheter är angivet. 

Uträkningar på hur stora de procentuella andelarna av de totala overheadkostnaderna är för 

varje rörelsegren finns med i Bilaga 2. 

 

                                                 
6
 Med gemensamma kostnader avses kostnader för bland annat utbildning som en stor del av personalen 

genomgår och där inte en viss avdelning kan sägas att endast den kan kostnadsbeläggas, vissa 

förbrukningsmaterial, reparationer och underhåll av inventarier och verktyg (Öhman, 2012, möte).  
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Tabell 1: Varberg Energis fördelning av overheadkostnader (egen bearbetning utifrån Varberg 

Energis dokument). 

 

4.3.1 Kriterier för fördelning av overheadkostnader 

 

När företaget fördelar overheadkostnaderna sker fördelningen till viss del så att 

rörelsegrenarna ska klara av att bära sina kostnader (Brännström a, 2012, möte).  Det kan bero 

på att företaget ser andra vinster i att ha en viss verksamhet än bara den ekonomiska. Andra 

vinster kan vara till exempel miljömässiga. Overheadkostnaderna fördelas efter att 

avdelningscheferna för de olika rörelsegrenarna har lagt sina budgetar (Brännström b, 2012, 

möte). Det är de budgetarna som är vägledande vid fördelningen. Mycket baseras på historik 

och hur det har varit innan. Som förslag finns olika procentsatser för hur fördelningen på de 

olika rörelsegrenarna skulle kunna ske (Öhman a, 2012, möte). Procentsatserna är 50 % på 

elnät, 6 % gasnät, 9 % fjärrvärme, 21 % Varberg Energimarknad AB, 6 % kabel-TV och IT 8 

% 
7
. Procentsatserna som kommits fram till är en bedömning som delvis baseras på hur 

mycket varje rörelsegren klarar av att bära. 

 

  

                                                 
7
 Kabel-TV och IT budgeteras och redovisas i en kolumn vilket innebär att de tillsammans borde ha 14 % av 

overheadkostnaderna.  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead -14 500 -14 495 -14 643 -14 970 -1 692 -1 692 -1 709 -1 594 -3 548 -3 546 -3 583 -3 561

Fastigheter -1 600 -2 100 -3 608 -1 500 -150 -180 -338 -150 -400 -600 -902 -486

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 11 008 16 146 17 773 13 995 247 390 -614 108 3 754 3 -8 267 2 525

Procent Overhead 51,42% 51,42% 51,42% 52,16% 6,00% 6,00% 6,00% 5,55% 12,58% 12,58% 12,58% 12,41%

Procent Fastigheter 55,17% 52,50% 55,18% 51,98% 5,17% 4,50% 5,17% 5,20% 13,79% 15,00% 13,79% 16,84%

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead -4 900 -4 900 -4 948 -5 000 -3 560 -3 558 -3 595 -3 574 -28 200 -28 191 -28 478 -28 699

Fastigheter -450 -600 -1 004 -450 -300 -520 -687 -300 -2 900 -4 000 -6 539 -2 886

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 2 585 3 592 4 383 3 871 17 594 20 131 13 322 20 499

Procent Overhead 17,38% 17,38% 17,37% 17,42% 12,62% 12,62% 12,62% 12,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Procent Fastigheter 15,52% 15,00% 15,35% 15,59% 10,34% 13,00% 10,51% 10,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Totalt

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV
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Företaget använder inte tidrapporter för fördelning av tjänstemännens kostnader (Brännström 

& Öhman, 2012, möte). De anser inte att nyttan med tidrapportering är tillräckligt stor då 

företaget hellre gör en ungefärlig fördelning än att det ska ta tid från medarbetare när de kan 

göra viktigare saker. Fastigheternas kostnader fördelas inte med någon specifik procentsats 

(Brännström a, 2012, möte) men även här är de tidigare nämnda procentsatserna ett förslag 

(Öhman a, 2012, möte). Den procentuella fördelningen av overheadkostnaderna kan skilja sig 

något från år till år men har på ett ungefär varit lika stor de senaste åren (Brännström a, 2012, 

möte). En formel används för fördelningen men i efterhand kan siffrorna korrigeras för att få 

annat resultat. Lokalkostnadernas fördelning har idag ingen koppling med hur stort utrymme 

som rörelsegrenarna utnyttjar. Företaget har hittills inte sett någon fördel med en sådan 

fördelning. Det finns inte heller någon dokumentation på hur stora utrymmen som används av 

de olika områdena. För att använda en sådan metod måste olika utrymmen mätas upp och det 

har företaget inte sett någon vinst i. 

 

4.3.2 Anledningar till att fördela overheadkostnader 

 

Anledningen till att företaget fördelar sina kostnader är att kunna se de olika rörelsegrenarnas 

resultat (Brännström & Öhman, 2012, intervju). Samtidigt vill inte företaget fördela på ett 

sådant sätt att till exempel fjärrvärmen hela tiden visar negativa siffror (Brännström b, 2012, 

möte). Om det skulle visa sig att det var så måste företaget ändå fortsätta ha kvar fjärrvärmen 

eftersom de investerat mycket i den. Då kan inte den tas bort bara för att overheadkostnaderna 

blir höga. Det är lättare att motivera att ha kvar den rörelsegrenen om den visar positiva siffror 

än att säga att den ska vara kvar ändå för att den ger en miljövinst. 

 

Syftet med en ny omkostnadsfördelning är att kunna ha en bättre uppföljning som är mer 

precis och kunna se hur de olika tjänsterna som företaget erbjuder går (Brännström & Öhman, 

2012, intervju). Ju grövre overheadkostnaderna fördelas desto sämre blir precisionen i 

resultatet. Då finns inga bra faktaunderlag att fatta beslut på och företaget ser inte om olika 

områden går runt eller inte. För företaget handlar det bland annat om att få ett rättvisande 

resultat på produkter och se om de tjänar pengar eller inte. 

 

Om fördelningen av overheadkostnaderna skulle göras på ett nytt sätt måste varje rörelsegrens 

chef informeras om det (Brännström b, 2012, möte). Om ekonomiavdelningen utan förvarning 

skulle ändra så att någon avdelning får större del av overheadkostnaderna och därmed sämre 

resultat får den chefen stå till svars för något som den inte kan påverka. Före än sådan ändring 

måste de ansvariga personerna få föra fram sina åsikter. 

 

4.4 Fördelningsmetoder 
 

I denna del av arbetet redovisas de fördelningar av overheadkostnader som vi gjort. 

Overheadkostnaderna fastigheter och de övriga overheadkostnaderna har fördelats på samma 

sätt och står därför som en gemensam summa.  Fördelningar har gjorts utifrån intäkter, 

resultat före och efter avskrivningar och räntor samt kostnader utan och med avskrivningar 

och räntor. För varje rörelsegren har beräkningar gjorts på budget 2011, prognos 2011, utfall 

2011 och budget 2012. Först har beräkningar och fördelningar gjorts utan Varberg 

Energimarknads siffror och sedan har den procentuella delen av de totala 

overheadkostnaderna gjorts. Beräkningar redovisas i Bilaga 2. 
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4.4.1 Fördelning utifrån intäkter 

 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av overheadkostnaderna hade blivit om Varberg 

Energi utgått ifrån de olika rörelsegrenarnas intäkter. Den översta procentsatsen är den 

procentuella fördelningen av totala overheadkostnader utan Varberg Energimarknads 

overheadkostnader och den undre är med Varberg Energimarknads overheadkostnader. Den 

tredje raden för varje rörelsegren visar summan av overheadkostnader fördelade i tkr på varje 

rörelsegren. Minustecken innebär att overheadkostnaden blir positiv vid fördelningen. 11 

innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 2: Fördelning av Varberg Energis overheadkostnader på rörelsegrenar utifrån intäkter 

(egen bearbetning utifrån Varberg Energis dokument). 

 

Nedan visas en tabell på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna skulle sett ut om 

fördelningen skulle skett utifrån intäkter. 11 innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 3: Resultat för Varberg Energis rörelsegrenar vid fördelning av overheadkostnader 

utifrån intäkter (egen bearbetning utifrån Varberg Energis dokument). 

 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

38% 39% 41% 39% 3% 3% 3% 2%

32% 32% 34% 32% 2% 3% 2% 2%

9 811 10 399 11 985 10 083 768 828 811 637

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

45% 44% 41% 46% 14% 14% 15% 13%

37% 36% 34% 38% 12% 12% 12% 11%

11 503 11 674 11 959 11 933 3 668 3 789 4 311 3 482

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 297 22 342 24 039 20 382 1 321 1 434 622 1 215

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

-3 801 -7 525 -15 741 -5 361 2 777 3 881 4 354 4 263

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 594 20 131 13 274 20 500

Totalt

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV
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4.4.2 Fördelning utifrån resultat före avskrivningar och räntor 

 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av overheadkostnaderna hade blivit om Varberg 

Energi utgått ifrån de olika rörelsegrenarnas resultat före avskrivningar och räntor. Den 

översta procentsatsen är den procentuella fördelningen av totala overheadkostnader utan 

Varberg Energimarknads overheadkostnader och den undre är med Varberg Energimarknads 

overheadkostnader. Den tredje raden för varje rörelsegren visar summan av 

overheadkostnader fördelade i tkr på varje rörelsegren. Minustecken innebär att 

overheadkostnaden blir positiv vid fördelningen. 11 innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 4: Fördelning av Varberg Energis overheadkostnader på rörelsegrenar utifrån resultat 

före avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis dokument). 

 

Nedan visas en tabell på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna skulle sett ut om 

fördelningen skulle skett utifrån resultat före avskrivningar och räntor. 11 innebär år 2011 och 

12 innebär år 2012. 

 

 
 

 

Tabell 5: Resultat för Varberg Energis rörelsegrenar vid fördelning av overheadkostnader 

utifrån resultat före avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument). 

 

 

 

 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

30% 36% 40% 35% 3% 3% 1% 2%

25% 30% 33% 29% 2% 2% 1% 2%

7 713 9 709 11 483 9 048 665 695 386 578

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

49% 42% 38% 44% 19% 19% 21% 20%

40% 35% 32% 36% 15% 16% 17% 16%

12 554 11 230 11 170 11 372 4 819 5 057 6 026 5 137

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

19 395 23 032 24 541 21 417 1 424 1 567 1 047 1 274

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

-4 852 -7 081 -14 952 -4 800 1 626 2 613 2 639 2 608

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 594 20 131 13 275 20 499

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Totalt
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4.4.3 Fördelning utifrån resultat efter avskrivningar och räntor 

 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av overheadkostnaderna hade blivit om Varberg 

Energi utgått ifrån de olika rörelsegrenarnas resultat efter avskrivningar och räntor. Den 

översta procentsatsen är den procentuella fördelningen av totala overheadkostnader utan 

Varberg Energimarknads overheadkostnader och den undre är med Varberg Energimarknads 

overheadkostnader. Den tredje raden för varje rörelsegren visar summan av 

overheadkostnader fördelade i tkr på varje rörelsegren. Minustecken innebär att 

overheadkostnaden blir positiv vid fördelningen. 11 innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 6: Fördelning av Varberg Energis overheadkostnader på rörelsegrenar utifrån resultat 

efter avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis dokument). 

 

Nedan visas en tabell på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna skulle sett ut om 

fördelningen skulle skett utifrån resultat efter avskrivningar och räntor. 11 innebär år 2011 

och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 7: Resultat för Varberg Energis rörelsegrenar vid fördelning av overheadkostnader 

utifrån resultat efter avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument). 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

63% 80% 134% 68% 1% 2% -5% 1%

52% 67% 111% 56% 1% 2% -4% 0%

16 111 21 407 38 913 17 843 362 517 -1 344 138

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

21% 0% -62% 12% 15% 18% 33% 19%

18% 0% -52% 10% 12% 15% 27% 16%

5 494 4 -18 100 3 219 3 783 4 763 9 596 4 935

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

10 997 11 334 -2 889 12 622 1 727 1 745 2 777 1 714

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

2 208 4 145 14 318 3 353 2 662 2 907 -931 2 810

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 594 20 131 13 275 20 499

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Totalt
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4.4.4 Fördelning utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor 

 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av overheadkostnaderna hade blivit om Varberg 

Energi utgått ifrån de olika rörelsegrenarnas kostnader utan avskrivningar och räntor. Den 

översta procentsatsen är den procentuella fördelningen av totala overheadkostnader utan 

Varberg Energimarknads overheadkostnader och den undre är med Varberg Energimarknads 

overheadkostnader. Den tredje raden för varje rörelsegren visar summan av 

overheadkostnader fördelade i tkr på varje rörelsegren. Minustecken innebär att 

overheadkostnaden blir positiv vid fördelningen. 11 innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 8: Fördelning av Varberg Energis overheadkostnader på rörelsegrenar utifrån 

kostnader utan avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument). 

 

Nedan visas en tabell på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna skulle sett ut om 

fördelningen skulle skett utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor. 11 innebär år 2011 

och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 9: Resultat för Varberg Energis rörelsegrenar vid fördelning av overheadkostnader 

utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument). 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

38% 36% 37% 36% 2% 3% 3% 2%

32% 30% 31% 30% 2% 2% 2% 1%

9 846 9 536 10 872 9 467 614 693 788 463

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

48% 51% 49% 52% 11% 11% 11% 10%

40% 42% 40% 43% 9% 9% 9% 8%

12 385 13 491 14 118 13 710 2 905 2 971 3 288 2 493

Elnät

IT/Kabel-TVFjärrvärme

Gasnät

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 262 23 205 25 152 20 998 1 475 1 569 645 1 389

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

-4 683 -9 342 -17 900 -7 138 3 540 4 699 5 377 5 252

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 594 20 131 13 274 20 500

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Totalt
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4.4.5 Fördelning utifrån kostnader med avskrivningar och räntor 

 

I tabellen nedan visas hur fördelningen av overheadkostnaderna hade blivit om Varberg 

Energi utgått ifrån de olika rörelsegrenarnas kostnader med avskrivningar och räntor. Den 

översta procentsatsen är den procentuella fördelningen av totala overheadkostnader utan 

Varberg Energimarknads overheadkostnader och den undre är med Varberg Energimarknads 

overheadkostnader. Den tredje raden för varje rörelsegren visar summan av 

overheadkostnader fördelade i tkr på varje rörelsegren. Minustecken innebär att 

overheadkostnaden blir positiv vid fördelningen. 11 innebär år 2011 och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 10: Fördelning av Varberg Energis overheadkostnader på rörelsegrenar utifrån 

kostnader med avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument). 

 

Nedan visas en tabell på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna skulle sett ut om 

fördelningen skulle skett utifrån kostnader med avskrivningar och räntor. 11 innebär år 2011 

och 12 innebär år 2012. 

 

 
 

Tabell 11: Resultat för Varberg Energis rörelsegrenar vid fördelning av overheadkostnader 

utifrån kostnader med avskrivningar och räntor (egen bearbetning utifrån Varberg Energis 

dokument).  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

32% 31% 32% 32% 3% 3% 3% 2%

27% 26% 26% 27% 2% 2% 2% 2%

8 359 8 329 9 186 8 434 659 713 774 542

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

51% 52% 52% 53% 14% 14% 14% 13%

42% 44% 43% 44% 12% 11% 11% 10%

13 101 14 006 15 156 13 879 3 631 3 643 3 951 3 279

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

18 749 24 412 26 838 22 031 1 430 1 549 659 1 310

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

-5 399 -9 857 -18 938 -7 307 2 814 4 027 4 714 4 466

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

17 594 20 131 13 274 20 500

Elnät Gasnät

Fjärrvärme IT/Kabel-TV

Totalt
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4.5 Budget  
 

Syftet med budgeten är planering, veta hur de olika rörelsegrenarna går och att veta varför det 

går som det gör (Öhman b, 2012, möte). Det handlar också om analys av hur företaget kan 

göra för att få ett högre resultat. Det är ett styrinstrument internt och gentemot styrelsen. 

Kommunen har ett mål att få en viss utdelning varje år och de vill också att företaget har ett 

visst resultat och en viss soliditet. Det krävs att kostnaderna ligger på en viss nivå och att 

koncernen hittar kunder eller volymer på den nivån så att det budgeterade resultatet uppnås. 

Styrelsen behandlar och bestämmer över budgeten. Det är upp till företaget att arbeta om 

siffrorna i budgeten så att det resultat som kommunen eftersträvar nås. Styrelsen vill inte 

primärt veta hur det går för de olika delarna i koncernen. Det är det främst koncernen själv 

som vill veta hur det går. Det är inte viktigt för styrelsen varifrån den vinst som företaget ska 

visa upp kommer ifrån. Men styrelsen har ett informationsansvar att hålla koll på koncernens 

verksamhet och koncernen har en upplysningsplikt att berätta hur det går för olika 

rörelsegrenar och berätta vilka åtgärder de vidtagit. Kommunen påverkar inte Varberg Energis 

fördelning av overheadkostnader och den ser hela koncernen som ett företag. De pengar 

kommunen får i utdelning undrar den aldrig varifrån de kommer. 

 

Budgeten byggs nerifrån och uppåt (Brännström & Öhman, 2012, intervju). Det har troligtvis 

alltid varit så. Förut var det mer olika hur bra kvalitet det var på underlagen från de olika 

grenarna som kom in. Nu är det mer likriktat då alla har sin kolumn eller flik i Excel som ska 

fyllas i. De olika personerna som ska komma med underlagen jobbar olika hårt med dem. En 

del går in på kontonivå och tänker till eller gör en ungefärlig uppskattning. En del kör bara på 

totalen och jämför med förra året. Det finns inget enhetligt sätt i hur de arbetar med underlag 

till budgeten. Ett annat sätt är att titta framåt på vad som är planerat att göra framåt. Till 

exempel kan funderingar göras angående vad för underhållsbehov som kan finnas. Andra 

investeringar som bara görs vissa år är utbyte av gatlyktor i Varberg. Då kommer inte 

kostnaderna bli samma som förra året. 

 

4.6 Redovisning 
 

Den externa redovisningen granskas av revisorer och den interna redovisningen kan Varberg 

Energi utforma för att få fram information som företaget anser är viktig (Öhman b, 2012, 

möte). Overheadkostnaderna redovisas inte specifikt i den externa redovisningen utan finns 

med i bland annat personalkostnader. Det är olika detaljeringsgrad i de olika redovisningarna. 

Den externa redovisningen för de olika rörelsegrenarna är väldigt översiktlig. Det är 

egentligen bara omsättning och resultat som redovisas externt. Den interna redovisningen gör 

företaget för att det vill följa upp olika rörelsegrenar. I det dokument som den interna 

redovisningen sker i finns tre kolumner för varje rörelsegren. De olika kolumnerna är budget, 

prognos och utfall. 
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Trots att Varberg Energi fördelar sina overheadkostnader utifrån bärkraft måste en rörelsegren 

som visar negativt resultat ändå belastas med overheadkostnader (Öhman b, 2012, möte). Det 

är inte rimligt att en rörelsegren inte ska belastas med företagets gemensamma kostnader. Ett 

exempel på det är år 2011 års interna redovisning. När redovisningen skulle upprättas hade 

fjärrvärmen fått mindre intäkter än både vad som vad budgeterat och vad prognosen sade. 

Dessutom blev avskrivningarna större än budget och prognos. Anledningen till det var att ett 

av de närvärmenät som koncernen äger inte visat tillräcklig lönsamhet och därför var Varberg 

Energi tvunget att göra nedskrivningar
8
 (Brännström b, 2012, möte).  Tillsammans gjorde 

dessa faktorer att resultatet blev negativt för fjärrvärmen. De närmsta åren tror företaget att 

avskrivningarna kommer att ligga på en lägre nivå än år 2011. Overheadkostnaderna för 

företaget blev ungefär lika stora som budgeterade medan kostnaderna för fastigheterna blev 

större än både budget och prognos. 

 

I redovisningen läggs en del av overheadkostnaderna på Varberg Energimarknad AB (Öhman 

a, 2012, möte). Fakturering sker internt men koncernen vill inte att företagen ska göra någon 

vinst på varandra. Det är inte intressant om något av företagen gör vinst på det andra eftersom 

det är de andra verksamheterna som drar in pengar till koncernen. Faktureringen inom 

företaget sker eftersom personal anställda i den ena företaget gör uppgifter åt det andra 

företaget. Det görs en uppskattning på hur mycket som olika personer arbetar för det företag 

som de inte är anställda i. Företaget tror att det är ungefär så som den nuvarande fördelningen 

är. Förut har personalen nog försökt räkna mer noga på det.  

 

4.7 Resultatmätningar 
 

Per Öhman anger att det vid budgetarbete ofta inte finns tid för att ta reda på hur fördelningen 

av overheadkostnaderna borde se ut (Brännström & Öhman, 2012, möte). När de olika 

budgetarna ska göras är det ett antal personer som är involverade. En person på varje 

rörelsegren sätter samman budgeten för sin avdelning sen påförs overheadkostnaderna av 

Christina Brännström. Tidrapporter skrivs av ”utegubbarna
9
” men inte av tjänstemännen då 

Varberg Energi tror att det skulle ge för lite i andra ändan (Brännström & Öhman, 2012, 

intervju). Den interna redovisningen finns för att följa upp olika rörelsegrenar och olika 

kontogrupper (Öhman b, 2012, möte). För styrelsen är det inte primärt viktigt hur de olika 

rörelsegrenarna går utan det är mer en tjänstmannafråga för de anställda. 

 

Uppföljningar på budgeten görs varje tertial och rapporteras till kommunen (Brännström & 

Öhman, 2012, intervju). Då är också en prognos för hela året med och kommentarer till det. 

Varför det ser ut som det gör. Uppföljningen används inte direkt till något. Anledningen till 

att den inte gör det är att det är mycket som inte går att påverka. Många områden är 

väderstyrda och det går inte att göra något åt det. Då kan förklaringen vara att på grund av det 

kalla vädret så ser det ut på ett visst sätt. När budgeten görs får prognoser för vädret vara 

utgångspunkten. Ett normalår blir utgångspunkten och det finns inget normalår. Det som 

skulle kunna påverkas är främst IT:n eftersom det inte är väderberoende. 

 

  

                                                 
8
 Nedskrivningar måste göras på anläggningstillgångar som har haft en större värdeminskning jämfört med 

ackumulerade systematiska avskrivningar (Bokföringsnämnden, 2003). 
9
 Utegubbarna är de som arbetar ute på anläggningarna (Brännström & Öhman, 2012, intervju). 
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För att minska avvikelser är Varberg Energi beroende av bland andra Vestas (Brännström & 

Öhman, 2012, intervju). Om ett vindkraftverk krånglar är det viktigt att de kommer snabbt 

och lagar så att vindkraftverket kan producerar el igen. De är också beroende av Södra, att de 

levererar värme. Om de inte gör det måste Varberg Energi elda med gas eller bioolja och då 

blir det fyra gånger så dyrt. Det problemet ska försöka åtgärdas genom byggnation av ett 

värmeverk. 

 

4.8 Organisering 
 

Sättet som budgeten görs och som overheadkostnaderna fördelas på har mer eller mindre 

alltid funnits. (Brännström b, 2012, möte). Den som började med de nuvarande metoderna 

började 1967 och efterkommande personal har fortsatt med de metoderna. Personen som nu 

har dessa arbetsuppgifter har jobbat på företaget i cirka 20 år. Den procentuella fördelningen 

har inte ändrats speciellt mycket sedan dess. Elnätet har i princip alltid haft mellan 45 och 50 

procent och sedan har de resterande rörelsegrenarna fått dela på resten. Företaget vet att det är 

elnätet de tjänar pengar på. Vad det gäller elnätet har företaget ingen konkurrens (Öhman b, 

2012, möte). Därför kan det mer fritt sätta pris på den rörelsegrenen. Det är elnätet som till 

största del bidrar till företagets vinst (Brännström b, 2012). När det gäller till exempel 

fjärrvärmen så finns det en konkurrens där kunderna kan välja att få sin värme på annat sätt 

(Öhman b, 2012). Det innebär att företaget inte kan sätta vilka priser de vill på fjärrvärmen. 

 

Koncernen har sedan starten expanderat med nya verksamhetsgrenar (varbergenergi.se a). 

1987 började kabel-TV nätet att byggas. Naturgasledningarna började då också att byggas ut. 

I början av 1990-talet startade fjärrvärmeverksamheten och det första vindkraftverket 

uppfördes. Anledningen till att fjärrvärmen byggdes var bland annat att kommunen visste att 

elpriset skulle gå upp och eftersom Varbergs Bostad hade många eluppvärmda lägenheter var 

det bra om de kunde värmas upp på ett annat sätt (Brännström b, 2012, möte). Dessutom 

kände kommunen till att Södra släppte ut vatten som det kunde finnas värde i. Tanken med 

ledningen från Södra var att den skulle kunna göra något bra för staden, både ekonomiskt och 

miljömässigt. Under 2011 påbörjades också bygget av ett eget värmeverk (varbergenergi.se 

b). 2004 startades net@seaside (varbergenergi.se c), som är Varbergs stadsnät där tv, telefoni 

och internet finns (varbergenergi.se d). Det är tänkt att kabel-TV:n inom några år ska 

försvinna och att det då endast ska stå IT i den kolumn som nu innefattar IT och kabel-TV. 

(Brännström b, 2012, möte). 

 

Koncernen är uppdelad i två företag där personer anställda i ett utav bolagen kan göra arbeten 

åt det andra bolaget (ibid.). Varberg Energi AB håller främst på med tjänster medan Varberg 

Energimarknad AB sysslar med bland annat elhandel. De som arbetar i de olika 

rörelsegrenarna i Varberg Energi AB är anställda hos något av affärsområdena elnät, 

entreprenad, energi, eller IT. De som jobbar under Entreprenad gör arbeten åt alla 

rörelsegrenarna och det är svårt att veta hur mycket som görs för varje gren. Även på andra 

affärsområden kan de anställda utföra arbeten åt de olika rörelsegrenarna.  Det går inte att 

säga att det är ett visst antal personer som är anställda på en rörelsegren och det finns ingen 

sammanställning hur mycket tid som läggs ned av personalen på de olika rörelsegrenarna. 

Även tjänstemännen som är anställda i de olika affärsområdena arbetar åt andra än där de är 

anställda. Tjänstemännen har företaget fördelat ut ungefärligt hur det tror att de fördelar tiden. 

Företaget ser det som positivt att personal kan lite av varje istället för att de skulle vara låsta 

vid en uppgift och därför vill de inte att personal bara ska tillhöra en rörelsegren. 
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4.9 Sammanfattning 
 

Varberg Energis fördelning av overheadkostnader sker utifrån bärkraft men ändå på ett sådant 

sätt att även de rörelsegrenar som visar negativt resultat före fördelningen av 

overheadkostnaderna får en del av dem. Alla rörelsegrenar måste enligt företaget belastas med 

en del av overheadkostnaderna eftersom det är orimligt att en rörelsegren inte förbrukar någon 

overheadkostnad alls. Metoden för fördelningen av overheadkostnaderna har använts i mer än 

20 år men den procentuella fördelningen kan justeras något från år till år och fördelningen 

sker i mån av tid. Syftet med budgeten och den interna redovisningen samt fördelningen av 

overheadkostnaderna i dem är att planera verksamheten och för att se hur de olika 

rörelsegrenarna går. Företaget har genom åren ändrat sitt utbud. Bland annat har fjärrvärme 

och IT tillkommit. Vissa tjänster är också på väg att försvinna så som kabel-TV:n. Ändringen 

av utbudet har skett på grund av bland annat att Varbergs kommun har velat det. Elnätet har 

åtminstone under de senaste 20 åren fått fördelat 45% till 50% av overheadkostnaderna på sig.  
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5 Analys 
 

Detta kapitel kommer först att beskriva den valda analysmetoden. Sedan kommer begreppen i 

empirin att analyseras. I slutet av kapitlet kommer det viktigaste från analysen att 

sammanfattas. 

 

5.1 Analysmetod 
 

Textanalys kan delas upp i två huvudformer (Halvorsen, 1992). Dessa former är helhetsanalys 

och delanalys. Delanalyser kan endast genomföras om en intervjutext går att dela upp i olika 

påståenden. Påståendena ska också kunna kategoriseras eller räknas. En helhetsanalys kan 

uppnås genom genomläsning av intervjuer. Ett allmänt intryck försöker då att bildas och 

sedan väljs situationer eller citat som visar på huvudintrycket ut. En kombination av helhets- 

och delanalys borde genomföras då det vid endast en helanalys är lätt att tappa bort den 

komplexitet som kännetecknar sociala fenomen. Att hitta en struktur eller ett anta teman som 

återkommer är svårigheten. 

 

En metod som förekommer är The constant comparative method (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Den kan delas in i tre olika steg där steg ett är reduktion av data (kodning). Sedan kommer 

presentation av data (tematisering). Det sista steget är slutsatser och verifiering (summering). 

Kodning, tematisering och summering sker växelvis, löpande och på många sätt parallellt. 

Med kodning menas att datamaterialet ska ordnas grovt. I steget tematisering ordnas 

materialet mer noggrant. Slutligen ska data kunna fungera som utgångspunkt för analys och 

slutsats, detta är då summeringssteget.   

 

Figur 2 nedan visar hur den kvalitativa analysprocessen kan se ut (ibid.). I det första skedet 

ska det skapas ordning i all data genom kodning och sedan tematisering av resultaten. Efter ett 

antal läsningar och omläsningar av materialet glider processen gradvis över till ett ökat fokus 

på att formulera slutsatser. Slutsatserna kan sedan kontrolleras genom att återvända till 

datamaterialet och pröva de tolkningar som undersökaren har kommit fram till. Det kan vara 

så att prövningen behöver ytterligare data för att kunna göras. Då är det bara att återgå till 

datainsamlingsfasen.  Även Denscombe (2009) beskriver att data kodas och grupperas enligt 

olika teman.  

 

 
Figur 2: Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 90). 
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Genom läsning, tolkning, omläsning, reflektion ska det formuleras och prövas nya sätt att 

tänka kring materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). Genom det arbetet formas kategorier, koder 

och teman. Något som bör tänkas på är att det i början sällan är särskilt imponerande men 

växer under tiden de jobbas med. Arbetet med tematiseringen handlar om att hitta analysens 

centrala punkt alltså att hitta fokus i analysen kring något. När analysen ska skrivas bör 

strukturen på uppsatsen eller rapporten som helhet understryka huvudbudskapet och vilka 

centrala resultat som önskas att analysavsnittet ska innehålla.  
 

5.2 Ekonomistyrning 
 

Varberg Energi styr sin verksamhet genom budgetar och uppföljningar sker genom 

internredovisningen. Framförallt är det viktigt för koncernen med investeringsbudgeten 

eftersom koncernen lånar pengar av kommunen och eftersom kommunen vill veta hur mycket 

koncernen behöver låna till sina investeringar. De övriga budgetarna görs för att planera 

företagets verksamhet och för att styra organisationen. Avvikelser från budgeten åtgärdas ofta 

inte utan utfallet accepteras och förklaras. Att de inte åtgärdas kan tolkas som att budgeten i 

viss grad inte kan styra organisationen. 

 

5.3 Kalkylering 
 

Varberg Energi gör kalkylering på det sätt att de fördelar sina overheadkostnader på de olika 

rörelsegrenar som de har. Eftersom fördelningen av overheadkostnaderna sker utifrån bärkraft 

verkar den inte användas för att ta beslut om någon av de tjänster som de erbjuder ska finnas 

kvar eller inte. De säger också att overheadkostnaderna till viss del ligger till grund för priset 

men samtidigt kan de inte ta ut vilka priser de vill på vissa av rörelsegrenarna för då skulle 

kunderna välja andra alternativ än de som Varberg Energi erbjuder. Det kan tolkas som att 

Varberg Energi då väljer att öka priset på en annan tjänst för att den tjänst de inte kan öka 

priset ska gå runt. Företaget måste ha tillräckligt stora intäkter för att kunna täcka alla sina 

kostnader. 

 

5.4  Fördelning av overheadkostnader 
 

Den nuvarande fördelningen av overheadkostnader kan sägas vara en procentuell fördelning. 

Procentsatsen kan variera lite från år till år och den är en uppskattning av hur Varberg Energi 

tror att overheadkostnaderna borde fördelas. Det är ett antagande om vad de olika 

rörelsegrenarna förbrukar av overheadkostnaderna. Samtidigt tror de att fördelningen som 

görs är ganska bra. Uttalanden om att overheadkostnadernas fördelning sker ungefärligt kan 

tolkas som att fördelningen inte får ta för mycket tid och resurser. 

 

En tolkning av företaget blir att de har två mål med sin fördelning av overheadkostnaderna. 

Det vill både att rörelsegrenarna ska klara av att bära sina kostnader samtidigt som det vill att 

fördelningen ska vara rättvisande. Ett scenario där fördelningen skedde så att alla 

rörelsegrenar får fördelat den del av overheaden som de verkligen utnyttjar skulle kunna 

innebära att fjärrvärmen får så stor del att den aldrig skulle visa positiva resultat. Christina 

Brännström säger samtidigt att om de hade fördelat på ett sådant sätt att en rörelsegren skulle 

visa negativt resultat under en längre period skulle de få svårt att motivera den rörelsegrenen. 

Det uttalandet kan tolkas som att fördelningen som görs är till för att företaget lättare ska 

kunna motivera att behålla alla sina rörelsegrenar. 
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5.4.1 Kriterier för fördelning av overheadkostnader 

 

De kriterier som företaget har vid fördelning av overheadkostnaderna är att rörelsegrenarna 

ska bära sina kostnader. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att det är de egentliga 

overheadkostnaderna för en rörelsegren. En rörelsegren kan därför få betala för en annans 

existens. Kriteriet är till för att de på annat sätt kan vara viktigt för koncernen att behålla en 

rörelsegren. 

 

Det uttalande som Per Öhman gjort om att personer som sysslar med fördelningen av 

overheadkostnader inte tror att de är helt fel ute kan ses som att de nöjer sig med den 

fördelning de gör. Per Öhman och Christina Brännström har också sagt att de är relativt klent 

bemannade och att det därför inte finns tid för en mer avancerad fördelning än de nuvarande. 

På grund av tidsbristen kanske de nöjer sig med den fördelning de har. En fördelning som 

skulle vara mer rättvisande kanske är liknande den fördelning de har nu men om den skulle 

visa sig vara på ett sådant sätt att någon rörelsegren har större kostnader än företaget tror så 

verkar det som att de inte vill veta det eftersom de vill behålla sitt nuvarande utbud. Det är 

svårt att tolka hur rättvisande den nuvarande fördelningen av overheadkostnaderna är 

eftersom det är uppskattningar som företaget gjort. 

 

5.4.2 Anledningar till fördelning av overheadkostnader 

 

Per Öhman och Christina Brännström på Varberg Energi säger att fördelningar av företagets 

overheadkostnader måste ske på grund utav att de olika rörelsegrenarna ska bära sina 

egentliga kostnader. De vill veta hur det egentligen går för de olika rörelsegrenarna. Samtidigt 

sker idag en fördelning så att de olika grenarna ska försöka visa positivt resultat. Då är en 

fråga som kan uppstå, varför görs fördelningarna? Ett svar som Per Öhman nämnde kan vara 

att rörelsegrenarna inte kan belastas med noll i overheadkostnader. Det skulle inte vara rimligt 

enligt honom. Det svaret handlade dock om att då fördelning sker på de andra rörelsegrenarna 

så måste alla grenar belastas. Men eftersom företaget gör en sådan fördelning att de olika 

rörelsegrenarna ska försöka visa positivt resultat skulle det kunna påstås att en fördelning är 

onödig eftersom det ändå inte påverkar det slutliga resultatet och eftersom företaget inte vill 

lägga ner någon rörelsegren. Att de ändå gör en fördelning skulle kunna tolkas som att de i 

framtiden vill att den ska bli mer rättvisande.  

 

Den rörelsegren som enligt empirin skulle kunna drabbas mest av en ny fördelning av 

overheadkostnaderna är fjärrvärmen då den i alla fördelningar som gjorts i denna uppsats 

utom en visar negativt resultat. Eftersom Varberg Energi investerar i värmeverket och då de 

tror att avskrivningarna på fjärrvärmen kommer att minska i framtiden kan det tolkas som att 

företaget ansett att fjärrvärmen tidigare har haft för höga direkta kostnader. Eftersom företaget 

till viss del fördelar overheadkostnaderna efter bärkraft skulle det kunna vara så att 

fjärrvärmen tidigare fått en mindre del av overheadkostnaderna än vad den hade fått om den 

hade haft mindre direkta kostnader.    
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5.5 Fördelningsmetoder 
 

Enligt de fördelningar av overheadkostnader som gjorts i denna uppsats skulle elnätet få en 

mindre del av overheadkostnaderna i alla fall utom vid fördelning utifrån resultat efter 

avskrivningar och räntor.  En mindre procentuell andel av overheadkostnaderna än den 

nuvarande innebär att resultatet för elnätet blir bättre än vid den nuvarande fördelningen. 

Gasnätet skulle få mindre overhead fördelat på sig vid alla de fördelningar som utförts i denna 

uppsats. Fjärrvärmen skulle få större overheadkostnader fördelat på sig i alla fall utom då 

fördelning görs utifrån resultat efter avskrivningar och räntor. När fördelningar av 

overheadkostnaderna görs utifrån resultat efter avskrivningar och räntor skulle dock 

fjärrvärmens budget för 2011 få större overheadkostnad än vid Varberg Energis egen 

fördelning. Störst procentuella skillnad för fjärrvärmen mellan budget 2011, prognos 2011, 

utfall 2011 och budget 2011 blir det vid fördelning utifrån resultat efter avskrivningar och 

räntor. Samma sak gäller för alla de andra rörelsegrenarna. IT/kabel-TV skulle vid fördelning 

utifrån intäkter och kostnader med avskrivningar och räntor få ungefär samma procentuella 

andel som vid Varberg Energis nuvarande fördelning. Rörelsegrenen skulle få fördelat på sig 

en mindre procentuell andel vid fördelning utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor 

och mer vid fördelning utifrån resultat före avskrivningar. Vid fördelning utifrån resultat efter 

avskrivningar och räntor skulle fördelningen bli ungefär samma eller större jämfört med 

nuvarande metoden beroende på om man tittar på budget 2011, prognos 2011, utfall 2011 

eller budget 2012. 

 

5.5.1 Fördelning utifrån intäkter 

 

En fördelning av overheadkostnader utifrån intäkter skulle leda till att främst rörelsegrenen 

fjärrvärme skulle få en större del av overheadkostnaderna än vid Varberg Energis egen 

fördelning. Fjärrvärmen skulle få mer än dubbelt så stor overheadkostnad. I tre av fyra fall har 

fjärrvärmen störst intäkter. Ett antagande som skulle kunna göras är att fjärrvärmen därför 

skulle kunna klara av att bära mer av overheadkostnaderna än vad den får fördelad på sig med 

nuvarande metod men vid intäktsfördelning blir resultatet för fjärrvärmen negativt i alla 

fallen. De övriga rörelsegrenarna får positivt resultat vid denna fördelning. Vid denna 

fördelning får gasnätet cirka hälften så stor overheadkostnad jämfört med Varberg Energis 

fördelning. Det skulle kunna anses som en stor skillnad. Om intäkter skulle ses som ett bra 

sätt att fördela på så innebär det att gasnätet för tillfället får bära cirka dubbelt så mycket mer 

än vad det förbrukar. En dubbelt så stor kostnad kan anses som en stor extrakostnad att bära. 

Dessutom har gasnätet minst intäkt av alla rörelsegrenarna. Det är därför den rörelsegren som 

klara att bära minst kostnader. 

 

En fördelning utifrån intäkter skulle kunna ses som konsekvent men det behöver inte innebära 

att overheadkostnaderna uppstår på grund av de intäkter som en rörelsegren har. En variation i 

intäkt skulle inte nödvändigtvis innebära att overheadkostnaderna varierar i samma storlek. 

Ett exempel är rörelsegrenen fjärrvärme där lika mycket administrativt arbete kan behöva 

läggas ned och lika stor del av fastigheterna användas trots att det till exempel blir varmare 

väder och kunderna då inte utnyttjar lika mycket energi för uppvärmning. Då skulle intäkterna 

minska men kostnaderna stanna på samma nivå. Det skulle också kunna finnas tillfällen då 

intäkterna och kostnaderna samvarierar. En ökning i intäkter skulle kunna leda till att bland 

annat mer personal behövs och att större lokaler krävs då skulle det kunna tolkas som att ett 

samband mellan intäkter och overheadkostnader finns. 
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5.5.2 Fördelning utifrån resultat före avskrivningar och räntor 

 

Vid fördelning av overheadkostnader utifrån resultat före avskrivningar och räntor skulle 

fjärrvärmen få större del av overheadkostnaderna än vid nuvarande fördelning. 

Overheadkostnaden skulle bli mer än dubbelt så stor. Även IT/kabel-TV skulle få större del 

av overheadkostnaderna och elnätets del av overheadkostnaderna skulle minska. För gasnätets 

del skulle fördelningen bli mindre än hälften jämfört med nuvarande fördelning. Denna 

fördelning innebär att rörelsegrenarna klarar av att bära sina kostnader så länge de inte har för 

höga avskrivnings- och räntekostnader. Vid denna fördelning får alla rörelsegrenar utom 

fjärrvärmen positiva resultat. Fjärrvärmen har stora avskrivningar och räntor och att det kan 

tolkas som de kostnaderna till stor del påverkar den rörelsegrenens resultat. Enligt Christina 

Brännström tror företaget att avskrivningarna kommer att minska i framtiden. Det kan tolkas 

som att fjärrvärmen kommer att klara av att bära större overheadkostnader. 

 

Denna fördelning skulle i praktiken kunna innebära att en rörelsegren inte får någon 

overheadkostnad fördelad på sig. Då intäkterna för en rörelsegren inte täcker de direkta 

kostnaderna och rörelsegrenen därför visar ett negativt resultat innan avskrivningar och räntor 

kommer den rörelsegrenen inte få någon overheadkostnad fördelad på sig. Det skulle kunna 

anses fel eftersom en rörelsegren trots negativt resultat får anses förbruka andra kostnader än 

de direkta då personal använder lokaler och någon ska sköta personaladministrationen. 

Varberg Energi vill att alla rörelsegrenar ska belastas med overheadkostnader och det kan 

tolkas som att företaget inte skulle tycka att en fördelning utifrån resultat före avskrivningar 

och räntor skulle vara bra för dem.  

 

5.5.3 Fördelning utifrån resultat efter avskrivningar och räntor 

 

Då fördelning av overheadkostnaderna sker utifrån resultat efter avskrivningar kommer 

elnätet att få större del av overheadkostnaderna än deras totala storlek. Vissa rörelsegrenar 

skulle därmed få pengar av elnätet. Alla rörelsegrenar skulle vid denna fördelning få positivt 

resultat förutom elnätets utfall för 2011 och gasnätets utfall för 2011. Eftersom elnätet vid 

utfallet för 2011 får mer än 100 % innebär det att det får betala för de andra rörelsegrenarnas 

direkta kostnader. Något som Per Öhman sagt är att företaget lättare kan få mer betalt för 

elnätet än för bland annat fjärrvärmen. Det eftersom de inte har någon konkurrens på elnätet. 

Även Christina Brännström sade att det är elnätet de tjänar pengar på men att bidra till de 

andra rörelsegrenarnas intäkter tolkas som att det inte blir rättvisande. 

 

En fördelning utifrån resultat efter avskrivningar och räntor skulle kunna tolkas som att den 

inte fungerar eftersom Varberg Energi inte skulle kunna tänka sig att inte fördela några 

overheadkostnader på en rörelsegren. Det är heller inte troligt att en rörelsegren inte förbrukar 

overheadkostnader bara för att den har ett negativt resultat. En fördelning utifrån resultat kan 

ses som att den görs för så många rörelsegrenar som möjligt hos ett företag ska kunna 

motiveras att behållas. En fördelning utifrån resultat skulle också kunna tolkas som att ett 

företag inte undersöker om det är kostnadseffektivt. Företaget ser då inte om en rörelsegren 

egentligen visar negativt resultat. 
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5.5.4 Fördelning utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor 

 

Enligt denna fördelning av overheadkostnaderna skulle elnätet få en mindre del av 

overheadkostnaderna än vid Varberg Energis fördelning. Den stora skillnaden är fjärrvärmen 

som skulle få fördelat mer än tre gånger så stor overheadkostnad jämfört med hur Varberg 

Energi fördelat. Detta skulle medföra att rörelsegrenen fjärrvärme skulle gå med förlust i alla 

de fyra fallen. Alla de andra rörelsegrenarna skulle få positiva resultat.  

 

De kostnader utan avskrivningar och räntor som en rörelsegren har skulle kunna samvariera 

med overheadkostnaderna då mer personal skulle kunna antas innebära att mer administration 

krävs och att större ytor också behövs. Däremot skulle en leverantör kunna höja sina priser, så 

att Varberg Energi får ökade kostnader, utan att det betyder att det krävs mer av 

overheadkostnaderna. Det kan också vara så att en rörelsegren har bland annat stora 

inköpskostnader för till exempel dyrare material men att det inte innebär att den grenen 

använder mer av overheadkostnaderna än en rörelsegren med lägre kostnader. Om det 

stämmer blir en tolkning att den fördelningen inte blir rättvisande. 

 

5.5.5 Fördelning utifrån kostnader med avskrivningar och räntor 

 

Då fördelning av overheadkostnader sker utifrån kostnader med avskrivningar och räntor är 

det framför allt fjärrvärmens andel av overheadkostnaderna som ökar jämfört med Varberg 

Energis fördelning. Gasnätet minskar sin andel. Den rörelsegren som minskar sin andel mest 

är elnät som går från runt 50 % till ca 26 %. Detta medför att elnätet gör stora vinster medan 

fjärrvärmen går med förlust. De andra rörelsegrenarna visar positiva resultat. 

 

Vid denna fördelning av overheadkostnaderna kan samma antaganden som vid fördelning 

utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor om att ökade direkta kostnader kan leda till 

ökade overheadkostnader göras. Däremot skulle en leverantör kunna höja sina kostnader utan 

att det betyder att det krävs mer av overheadkostnaderna. Räntor skulle dock kunna variera 

utan att något merarbete krävs eller att andra kostnader ökar. 

 

5.6 Budget 
 

Varberg Energi gör budgetar för att se hur de olika rörelsegrenarna går men samtidigt görs 

inte så mycket åt de avvikelser som inträffar. Det kan tolkas som att företaget inte är så hår 

styrt av sina ägare och att de så länge koncernen visar positivt resultat är ägarna nöjda. Det är 

även något som Per Öhman har sagt. Att styrelsen inte primärt undrar över hur 

rörelsegrenarna går. Det tyder på att ägarna inte anser det som viktigast att Varberg Energi är 

så kostnadseffektivt som möjligt. 
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5.7 Redovisning 
 

Med sin interna budget försöker Varberg Energi att få bättre information om hur det går för de 

olika rörelsegrenarna. De är mer specifika var kostnader uppstår och hur stora intäkter 

grenarna har. Vanligtvis skulle det kunna påstås att företag i den interna redovisningen vill ha 

reda på de verkliga kostnaderna för en tjänst, för att se om den visar negativa resultat och då 

försöka minska kostnaderna, lägga ned den eller ändra på annat sätt. Det verkar inte vara fallet 

för Varberg Energi då företaget fördelar sina kostnader till viss efter bärkraft. Det skulle 

kunna finnas några anledningar till det. En anledning kan vara att Varberg Energi investerat 

mycket i en rörelsegren och att företaget därför anser att det minst sämsta alternativet är att 

behålla den även om den visar negativa resultat. Det kan också vara så att företaget inte har 

som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. Företaget kanske försöker se långsiktigt och 

det kanske tror att tjänsten kommer vara lönsam i framtiden. Att Varberg Energi vill se hur 

utfallet blir kan också tolkas som att de vill veta att en rörelsegren med den nuvarande 

fördelningen av overheadkostnader som de gör inte visar negativa resultat över tid. 

 

Att minska kostnaderna eller att lägga ned någon av rörelsegrenarna skulle kunna innebära att 

en del av personalen skulle vara tvungen att sluta. På så sätt kan en ovilja till nedläggning av 

rörelsegrenar vara kopplat till en ovilja att göra sig av med personal. Det kan ses som att de 

vill ha bra personalförhållanden och det kan också vara så att så länge hela koncernen går med 

vinst så kan de inte motivera att göra sig av med personal. 

 

Fördelningen av overheadkostnaderna i Varberg Energis interna redovisning blev ungefär lika 

stor procentuellt sett utifrån de totala overheadkostnaderna som för både budget och prognos. 

Fastighetskostnaderna fördelades även de med ungefär samma procentsats som vid budget 

och prognos. Detta trots att rörelsegrenarnas resultat varierade jämfört med budget och 

prognos. En variation i resultat skulle kunna tolkas som att en rörelsegren får förändrad 

bärkraft och att overheadkostnaderna därför borde variera. 

 

5.8 Resultatmätningar 
 

Budget och internredovisning kan sägas vara Varberg Energis sätt att mäta resultat. 

Mätningarna gör så att ledningen får reda på hur det går för Varberg Energi. Eftersom ett antal 

personer är inblandade i budgetarbetet skulle det kunna innebära att om de som gör de första 

budgetarna ligger för högt eller för lågt i sina bedömningar av kostnader och intäkter blir 

overheadkostnaderna fel fördelade eftersom de fördelas efter bärkraft. En felaktig fördelning i 

budgeten borde upptäckas i redovisningen då förhoppningsvis intäkter och kostnader 

stämmer. I Tabell 1 är fördelningen av overheadkostnaderna ungefär lika stor procentuellt sett 

vid alla fall för 2011 trots att vissa rörelsegrenarnas resultat visar stora skillnaderna i resultat 

för de olika fallen. Det säger emot Varberg Energis idé om att fördela efter bärkraft. Trots att 

de inte skulle fördela noll kronor av overheadkostnaderna på någon av rörelsegrenarna skulle 

en minskning på vissa av rörelsegrenarna kunna göras. Det kan vara så att företaget fortsätter 

med den procentuella fördelningen som gjorts trots att de ser att utfallet blir annorlunda än 

budgeterat för att de bestämt att budgeten ska vara utgångspunkten. Det kan också vara så att 

bärkraftskriteriet bara gäller till en viss gräns och att de vet att en rörelsegren borde ha minst 

en viss del av overheadkostnaderna. 
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5.9 Organisering 
 

På grund av hur företaget är organiserat är det svårt att hänföra personal till en viss 

rörelsegren. Om en fördelning skulle ske utifrån hur personalen som inte ingår 

overheadkostnaderna fördelar sin tid skulle en ny metod för fördelning troligtvis ta mer tid än 

vad den nuvarande metoden gör. Enligt Per Öhman och Christina Brännström får inte en 

fördelning kosta mer än det ger. Med andra ord skulle det kunna sägas innebära att det inte får 

vara för tidskrävande. En fördelning utifrån antalet anställda eller personalkostnader per 

rörelsegren skulle kunna innebära att det varje år krävs mycket tid för att se personalens 

fördelning på rörelsegrenarna. Det skulle förmodligen innebära att den metoden inte skulle 

införas. Per Öhman sade även att det måste ge något i andra ändan för att en metod ska 

uppfylla Varberg Energis behov. Det kan tolkas som en metod som tar för mycket tid att 

använda inte skulle införas även om den var mer rättvisande än den nuvarande metoden. 

 

Sättet som fördelningar sker på har gjorts på sedan ungefär 1967 och den som för tillfället gör 

fördelningarna har gjort på ungefär samma sätt i nästan 20 år. Det kan tolkas som att en 

förändring av sättet att fördela overheadkostnaderna är svår att genomföra då det nuvarande 

arbetssättet förmodligen är väl inarbetet. Dessutom ska rörelsegrenarnas chefer informeras om 

en ändring sker. Motstånd från cheferna skulle kunna uppstå. Då skulle en förändring bli 

svårare att genomföra.  

 

Eftersom företaget använt samma metod vid fördelning av overheadkostnaderna under en 

period som skulle kunna anses lång i jämförelse med företagets livslängd kan det tolkas som 

att företaget inte ändrat så mycket i sättet som de arbetar på. Mycket av fördelningen av 

overheadkostnaderna bygger på det förflutna. En annan anledning till att de nuvarande 

metoderna kan anses svåra att ändra är att Per Öhman och Christina Brännström har sagt att 

de tror att de inte är helt fel ute vid fördelningen av overheadkostnaderna på de olika 

rörelsegrenarna. Det kan tolkas som att de finner viss effektivitet i sina budget- och 

internredovisningstekniker. Om företaget anser att det finns en viss effektivitet kan metoderna 

bli svåra att ändra på.  

 

På grund av att Per Öhman och Christina Brännström sagt att en ny fördelning av 

overheadkostnaderna inte har som mål att lägga ned någon rörelsegren skulle det kunna tolkas 

som att en förändring skulle förmodligen bara leda till att de nuvarande uppgifterna 

genomförs på ett annorlunda sätt. Det kan också tolkas som att företaget inte heller skulle 

ändra sina nuvarande strategier. Trots ändringar i utbudet har elnätet fått ungefär lika stor del 

av overheadkostnaderna under de senaste 20 åren. Det kan tolkas som att elnätet alltid varit 

den rörelsegren med bäst resultat. Det tyder också på att det är svårt att hitta tjänster med 

möjligheter att göra vinster i samma storlek. 
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Enligt den utveckling som företaget haft där de har börjat med nya tjänster, som bland annat 

fjärrvärmen, så kan det tolkas som att företagets ändring av utbud beror på att de vill ligga 

mer rätt i tiden och också om att de till viss del vill minska kostnader. Ett tecken på det är att 

de påbörjade bygget av en värmeverksanläggning. Det blir då lättare för dem att kunna ha ett 

jämnt utbud eftersom de mer själva kan styra den värme som produceras. De har också 

miljömässiga skäl till sina investeringar. Att de erbjuder nya tjänster kan också handla om att 

kommunen har en åsikt om vad de ska ha för utbud. Vid förändringar i utbudet kan det 

nuvarande sättet att fördela overheadkostnaderna ständigt behöva ändras, då bland annat 

procentsatserna som används behöver omvärderas. Med en mer rättvisande metod skulle 

fördelningen kunna bli mer riktig utan att uppskattningar behöver göras. 

 

5.10 Sammanfattning 
 

Tolkningar utifrån de uttalanden som Per Öhman och Christina Brännström gjort är att 

fördelningar av overheadkostnaderna inte görs för att undersöka vilka tjänster som företaget 

anser borde minska på sina kostnader, läggas ned eller ändra på annat sätt. En annan tolkning 

är att den fördelning som sker inte får ta för mycket tid. Företaget verkar också ha två mål 

med sin fördelning. Både att den ska vara rättvisande och att rörelsegrenarna ska klara av att 

bära sina kostnader. Den nuvarande fördelningen har tolkats som att den gör för att till viss 

del motivera att behålla de rörelsegrenar som företaget har. Bärkraftskriteriet verkar dock 

endast användas till en viss gräns då företaget inte skulle kunna tänka sig att inte fördela 

någon overheadkostnad på en rörelsegren. Tolkningen av hur rättvisande den nuvarande 

fördelningen av overheadkostnaderna är att det är svårt att veta eftersom det bara är 

uppskattningar som företaget gjort. Om den nuvarande fördelningen inte är rättvisande kan 

det innebära att någon rörelsegren får betala för att en annan ska kunna finnas kvar. Ägarna 

verkar inte heller vilja styra Varberg Energi så hårt. En annan tolkning är att då 

fördelningsmetoden som företaget för tillfället använder har använts under en längre period så 

kan den vara svår att ändra på. Fördelningar utifrån intäkter och kostnader har tolkats som att 

de skulle kunna vara rättvisande men inte behöver vara det. Fördelningar av 

overheadkostnaderna utifrån resultat har tolkats som att det inte är rättvisande. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel ska huvudfrågan besvara med utgångspunkt ifrån syftet. 

 

Hur kan Varberg Energis fördelning av overheadkostnader bli mer rättvisande jämfört med 

den nuvarande metoden som företaget använder? 

 

Syftet är att beskriva Varberg Energis arbete vid fördelning av overheadkostnader och skapa 

helhetsförståelse för innehållet i deras arbetssätt för att utveckla och diskutera 

fördelningsnycklar som kan ge en mer rättvisande bild av overheadkostnaderna och deras 

ursprung. 

 

6.1 Hur kan Varberg Energis fördelning av overheadkostnader bli mer 

rättvisande jämfört med den nuvarande metoden som företaget använder? 
 

Rättvisande innebär att kostnader läggs där de uppstår, alltså att de som orsakar kostnaderna 

får betala för dem. På så sätt får man också fram hur en produkt, tjänst eller avdelning 

egentligen går ekonomiskt då alla kostnader blir inräknade istället för bara de direkta 

kostnaderna. En rättvisande fördelning kan användas för att bestämma om tjänster ska 

behållas, läggas ned, kostnadseffektiviseras eller förändras i något annat avseende.  

 

Då Varberg Energis nuvarande fördelning är svår att veta hur rättvisande den är det också 

svårt att jämföra om de fördelningar som gjort i denna uppsats är mer eller mindre rättvisande. 

Under uppsatsen gång har det också varit något knepigt att sätta sig in i företagets arbetssätt 

och därför har det också varit svårt att hitta en mer rättvisande fördelning av 

overheadkostnaderna än den nuvarande. 

 

Vår slutsats är att en fördelning av overheadkostnaderna utifrån intäkter eller kostnader inte 

kan sägas vara mer eller mindre rättvisande än den nuvarande metoden. Den 

fördelningsmetod av de två vi anser är bäst är fördelning utifrån kostnader. Det eftersom att vi 

menar att det skulle kunna finnas en samvariation mellan de direkta kostnaderna för en 

rörelsegren och overheadkostnaderna. Ett problem med den fördelningen är dock att en viss 

rörelsegren kan ha högre direkta kostnader jämfört med en annan rörelsegren men ändå 

förbruka lika mycket av overheadkostnaderna. En fördelning utifrån resultat anser vi skulle 

bli mindre rättvisande än den nuvarande metoden bland annat eftersom ett negativt resultat för 

en rörelsegren skulle innebära att den inte fick några overheadkostnader fördelade på sig.   

 

Efter vår studie anser vi att det finns ett antal problem som bör lösas för att Varberg Energi 

ska kunna fördela sina overheadkostnader mer rättvisande: 

 

 Vår första tes är att personal tydligare bör hänföras till en viss rörelsegren. 

Personal som arbetar under något av affärsområdena entreprenad, elnät, energi eller IT borde 

tydligare hänföras till de olika rörelsegrenarna eftersom olika mycket personal kräver olika 

stora administrativa kostnader. Olika mycket personal kräver också olika mycket lokaler. 

Eftersom inte all Varberg Energis personal sitter på kontor, då de har personal som jobbar ute 

på anläggningarna, borde också en fördelning av hur mycket kontorspersonal och hur mycket 

utepersonal en viss rörelsegren har.  
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 Vår andra tes är att Varberg Energi bör lägga ned mer tid på fördelningen av 

overheadkostnaderna. 

För att Varberg Energi ska kunna fördela sina overheadkostnader mer rättvisande måste mer 

tid läggas på fördelningen. En fördelning av personalen på de olika rörelsegrenarna kommer 

leda till att mer tid behövs läggas ned. Det skulle kanske endast krävas i början av införandet 

av en ny metod. Efter en tids användande kommer förmodligen tidsåtgången att minska. 

 

 Vår tredje tes är att Varberg Energi bör vara öppna för nya metoder. 

Vi tycker att Varberg Energis fördelning av overheadkostnader har skett under en lång tid och 

metoden därför kan vara svårförändrad. För att Varberg Energi ska kunna ändra sin fördelning 

av overheadkostnader måste de vara öppna för nya metoder som på ett bättre sätt kan fördela 

overheadkostnaderna. 

 

Vi anser att även om någon av rörelsegrenar ofta skulle visa negativt resultat vid en mer 

rättvisande fördelning så borde det vara bättre för företaget att veta hur det egentligen går för 

de olika rörelsegrenarna. Idag gör Varberg Energi bara uppskattningar på hur stor del av 

overheadkostnaderna som varje rörelsegren ska fördelat ha på sig. Varberg Energi kanske 

någon dag skulle vilja minska sina kostnader och då är det bra att veta hur de olika 

rörelsegrenarna går. Eftersom Varberg Energi idag till viss del fördelar efter bärkraft innebär 

det att organisationen skulle kunna ha möjligheter att minska sina kostnader. Om företaget 

bättre vetat vad som orsakar olika kostnader kan företaget upptäcka om någon rörelsegren har 

kostnader som inte är nödvändiga för företaget. 

 

6.2 Uppsatsens bidrag 
 

Vårt bidrag genom denna uppsats för att Varberg Energi ska kunna fördela sina 

overheadkostnader mer rättvisande är att: 

 

 Varberg Energi bör fördela sin personal tydligare på sina rörelsegrenar 

 Varberg Energi bör lägga ner mer tid på sin fördelning av overheadkostnaderna 

 Varberg Energi bör vara öppna för nya metoder 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Vi tror att det skulle vara intressant att titta mer på är hur den egentliga fördelningen på de 

olika rörelsegrenarna av personal som inte ingår i overheaden ser ut för att försöka göra en ny 

fördelning av Varberg Energis kostnader. En annan fråga som skulle kunna vara intressant att 

besvara är om det finns en samvariation mellan de olika rörelsegrenarnas direkta kostnader 

och overheadkostnaderna. 
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7.1 Intervjuer och möten 
 

Brännström, C. (Redovisningschef, Varberg Energi) & Öhman, P. (Administrativ chef, 
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Thuresson, Intervjuare) 
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Thuresson, Intervjuare) (Möte utan förberedda frågor och genomgång av dokument) 

 

Brännström, C. a (Redovisningschef, Varberg Energi). (den 2012-04-13 på Varberg Energis 

kontor). (Jenny Winroth & Daniel Thuresson, Intervjuare) (Möte utan förberedda frågor och 

genomgång av dokument) 

 

Brännström, C. b (Redovisningschef, Varberg Energi). (den 04-05-2012 på Varberg Energis 

kontor). (Jenny Winroth & Daniel Thuresson, Intervjuare) (Möte utan förberedda frågor och 

genomgång av dokument) 

 

Öhman, P. a (Administrativ chef, Varberg Energi). (den 12-04-2012 på Varberg Energis 

kontor). (Jenny Winroth & Daniel Thuresson, Intervjuare) (Möte utan förberedda frågor och 

genomgång av dokument) 

 

Öhman, P. b (Administrativ chef, Varberg Energi). (den 2012-04-26 på Varberg Energis 

kontor). (Jenny Winroth & Daniel Thuresson, Intervjuare) (Möte utan förberedda frågor och 

genomgång av dokument) 



Intervjuobjekt 2012-03-01 Intervjuare 

Per Öhman (Administrativ chef) Varberg Energis kontor Jenny Winroth 

Christina Brännström (Redovisningschef)  Daniel Thuresson 

 

 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Vad är syftet med fördelningen av overheadkostnaderna? 

 

Hur fördelas kostnaderna idag? 

 

Vilka metoder används idag för kostnadsfördelningarna? 

 

Hur kom ni fram till de metoderna ni har nu? 

 

När började ni med dessa metoder? 

 

Vad är syftet med en förbättring av omkostnadsfördelningarna? 

 

Vilka overheadkostnader är det som skulle kunna fördelas bättre? 

 

Vilken typ av budget använder ni? 

 

När började ni använda denna budgetmetod? 

 

Har ni några krav från ägarna hur budgeten ska se ut? 

 

Kopplar ni budgeten till ekonomistyrningen? 

 

Gör ni uppföljning på er budget? 

 

Används uppföljningen till något? 

 

Hur hanterar ni avvikelser? 

 

Hur ofta gör ni uppföljning? 

 

Vad är det i budgeten som ni anser kan förbättras? 

 

Vilka andra personer borde vi prata med? 

 

Vad för dokument får vi tillgång till? 

 

Har ni funderat på hur vi ska kunna sätta oss in i ert arbetssätt?  

 

Är det något mer som ni vill ta upp om overheadkostnader, budget eller genomförandet av 

undersökningen? 
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Bilaga 2 Beräkningar 

 

Vi började med att beräkna Varberg Energis nuvarande fördelningsprocent av 

overheadkostnaderna utan fastigheter så här:  

 

            
                        

              
 

 

Fördelning i procent overheadkostnaderna 

  

 Elnät Gasnät Fjärrvärme VEM IT/Kabel-TV 

Budget 11 
     

     
        

    

     
       

    

     
        

    

     
        

    

     
        

Prognos 11 
     

     
        

    

     
       

    

     
        

    

     
        

    

     
        

Utfall 11 
     

     
        

    

     
       

    

     
        

    

     
        

    

     
        

Budget 12 
     

     
        

    

     
       

    

     
        

    

     
        

    

     
        

 

Vi räknade ut den procentuella fördelningen av fastighetskostnaderna med nästkommande 

formel: 

 

            
                                   

                         
 

 

Fördelning procent fastigheter 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme VEM IT/Kabel-TV 

Budget 11 
    

    
        

   

    
       

   

    
        

   

    
        

   

    
        

Prognos 11 
    

    
        

   

    
      

   

    
     

   

    
     

   

    
     

Utfall 11 
    

    
        

   

    
       

   

    
        

    

    
        

   

    
        

Budget 12 
    

    
        

   

    
       

   

    
        

   

    
        

   

    
       

 

Siffrorna som använts för beräkningar av procentsatserna i de två tabellerna ovan kommer 

från Tabell 1 i uppsatsen. 
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Nedan visas beräkningar av overheadkostnaderna utan Varberg Energimarknads (VEM:s) 

andel. Siffrorna är hämtade från Tabell 1 i uppsatsen. 

 

 

Fördelning i kronor 

 

För att räkna ut hur mycket varje rörelsegren skulle belastas med i kronor tog vi: 

 

                   (                       )
                              

 

(                       )
                           (                              ) 

 

Budget 11 

                             
 

Prognos 11  

                          
 

Utfall 11 

                            
 

Budget 12 

                          
 

 

Andel av de totala overheadkostnaderna 

 

Nedan visas beräkningar på fördelning i procent av de totala overheadkostnaderna med 

VEM:s del inräknad. 

 

                                     
                                 

                                    
 

 

Total overheadkostnad = Overheadkostnader + Fastigheter  

 

Total overhead – VEM:s overhead Budget 11 

28200+2900=31100 

 

Total overhead – VEM:s overhead Prognos 11 

28191+4000=32191 

 

Total overhead – VEM:s overhead Utfall 11 

28478+6539=35017 

 

Total overhead – VEM:s overhead Budget 12 

28699+2886=31584 
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Fördelning utifrån intäkt 

                  
                      

(                                 )
 

Budget 11  

                  
                      

            
 
                      

      
 

 

Prognos 11 

                  
                      

            
 
                      

       
 

 

Utfall 11 

                  
                      

            
 
                      

       
 

 

Budget 12 

                  
                      

            
 
                      

       
 

 

Fördelning i procent utan VEM:s andel utifrån intäkter 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 
      

       
     

     

       
    

       

       
     

      

       
     

Prognos 11 
      

       
     

     

       
    

       

       
     

      

       
     

Utfall 11 
      

       
     

     

       
    

      

       
     

      

       
     

Budget 12 
     

       
     

     

       
    

       

       
     

      

       
     

 

Fördelning i procent med VEM:s andel utifrån intäkter 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 9811/31100=32% 768/31100=2% 11503/31100=37% 3668/31100=12% 

Prognos 11 10399/32191=32% 828/32191=3% 11674/32191=36% 3789/32191=12% 

Utfall 11 11985/35017=34% 811/35017=2% 11959/35017=34% 4311/35017=12% 

Budget 12 10083/31584=32% 637/31584=2% 11933/31584=38% 3482/31584=11% 
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Fördelning i kronor utifrån intäkter 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 38%*25750=9811 3%*25750=768 45%*25750=11503 14%*25750=3668 

Prognos 11 39%*26691=10399 3%*26691=828 44%*26691=11674 14%*26691=3789 

Utfall 11 41%*29065=11985 3%*29065=811 41%*29065=11959 15%*29065=4311 

Budget 12 39%*26135=10083 2%*26135=637 46%*26135=11933 13%*26135=3482 

 

Nedan visas beräkningar på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna blivit om Varberg 

Energi fördelat sina overheadkostnader utifrån hur stora intäkter de olika rörelsegrenarna har. 

 

 
 

 

Fördelningsberäkning utifrån resultat före räntor och avskrivningar 

 

                  
                                                     

                                              
                                            

 

 

 
                                                                          

                                        
                                           

 

 

Budget 11 

                  
                                                     

             
 

 

 
                                                     

     
 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead och fastigheter -9 811 -10 399 -11 985 -10 083 -768 -828 -811 -637 -11 503 -11 674 -11 959 -11 933

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 17 297 22 342 24 039 20 382 1 321 1 434 622 1 215 -3 801 -7 525 -15 741 -5 361

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead och fastigheter -5 350 -5 500 -5 952 -5 450 -3 668 -3 789 -4 311 -3 482 -31 100 -32 191 -35 018 -31 584

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 2 777 3 881 4 354 4 263 17 594 20 131 13 321 20 500

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV Totalt
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Prognos 11 

                  
                                                     

             
 

 

 
                                                     

     
 

Utfall 11 

                  
                                                     

              
 

 

 
                                                     

     
 

Budget 12 

                  
                                                     

             
 

 

 
                                                     

     
 

 

Fördelning i procent utan VEM:s andel utifrån resultat före avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 
           

     
     

        

     
    

          

     
     

          

     
     

Prognos 11 
           

     
     

        

     
    

       

     
     

          

     
     

Utfall 11 
           

     
     

         

     
    

           

     
     

          

     
     

Budget 12 
           

     
     

        

     
    

          

     
     

          

     
     

 

Fördelning i procent med VEM:s andel utifrån resultat före avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 7713/31100=25% 665/31100=2% 12554/31100=40% 4819/31100=15% 

Prognos 11 9709/32191=30% 695/32191=2% 11230/32191=35% 5057/32191=16% 

Utfall 11 11483/35017=33% 386/35017=1% 11170/35017=32% 6026/35017=17% 

Budget 12 9048/31584=29% 578/31584=2% 11372/31584=36% 5137/31584=16% 
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Fördelning i kronor utifrån resultat före avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 30%*25750=7713 3%*25750=665 49%*25750=12554 19%*25750=4819 

Prognos 11 36%*26691=9709 3%*26691=695 42%*26691=11230 19%*26691=5027 

Utfall 11 40%*29065=11483 1%*29065=386 38%*29065=11170 21%*29065=6026 

Budget 12 35%*26135=9048 2%*26135=578 44%*26135=11372 20%*26135=5137 

 

Nedan visas beräkningar på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna blivit om Varberg 

Energi fördelat sina overheadkostnader utifrån hur stora resultat före avskrivningar och räntor 

de olika rörelsegrenarna har. 

 

 
 

 

Beräkning fördelning med resultat efter räntor och avskrivningar som bas: 

 

                  
                               

                              
 

 

Budget 11 

                  
                                                      

       
 

 

 
                                                      

     
 

Prognos 11 

                  
                                                      

       
 

 

 
                                                      

     
 

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead och fastigheter -7 713 -9 709 -11 483 -9 048 -665 -695 -386 -578 -12 554 -11 230 -11 170 -11 372

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 19 395 23 032 24 541 21 417 1 424 1 567 1 047 1 274 -4 852 -7 081 -14 952 -4 800

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead och fastigheter -5 350 -5 500 -5 952 -5 450 -4 819 -5 057 -6 026 -5 137 -31 100 -32 191 -35 017 -31 585

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 1 626 2 613 2 639 2 608 17 594 20 131 13 322 20 499

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV Totalt
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Utfall 11 

                  
                                                      

        
 

 

 
                                                      

     
 

 

Budget 12 

                  
                                                     

       
 

 

 
                                                     

     
 

 

 

Fördelning i procent utan VEM:s andel utifrån resultat efter avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 
     

     
     

   

     
    

    

     
     

    

     
     

Prognos 11 
     

     
     

   

     
    

 

     
    

    

     
     

Utfall 11 
     

     
      

    

     
     

     

     
      

    

     
     

Budget 12 
     

     
     

   

     
    

    

     
     

    

     
     

 

Fördelning i procent med VEM:s andel utifrån resultat efter avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 16111/31100=52% 362/31100=1% 5494/31100=18% 3783/31100=12% 

Prognos 11 21407/32191=67% 517/32191=2% 4/32191=0% 4763/32191=15% 

Utfall 11 38913/35017=111% -1344/35017=-4% -18100/35017=-52 9596/35017=27% 

Budget 12 17843/31584=56% 138/31584=0% 3219/31584=10% 4935/31584=16% 

 

Fördelning i kronor utifrån resultat efter avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 63%*25750=16111 1%*25750=362 21%*25750=5494 15%*25750=3783 

Prognos 11 80%*26691=21407 2%*26691=517 0%*26691=4 18%*26691=4763 

Utfall 11 134%*29065=38913 -4%*29065=-1344 -62%*29065=-18100 33%*29065=9596 

Budget 12 68%*26135=17843 0%*26135=138 12%*26135=3219 19%*26135=4935 
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Nedan visas beräkningar på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna blivit om Varberg 

Energi fördelat sina overheadkostnader utifrån hur stora resultat efter avskrivningar och räntor 

de olika rörelsegrenarna har. 

 

 
 

 

Fördelning med kostnader som bas, före avskrivningar och räntor 

 

                  
                          (           ä                      )

                (           ä                      )
 

 

 
                                 

                (           ä                      )
 

 

Budget 11 

                  
                    (           ä                      )

             
 

 

 
                          (           ä                      )

       
 

Prognos 11 

                  
                          (           ä                      )

             
 

 

 
                          (           ä                      )

       
 

Utfall 11 

                  
                          (           ä                      )

             
 

 

 
                          (           ä                      )

       
 

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead och fastigheter -16 111 -21 407 -38 913 -17 843 -362 -517 1 344 -138 -5 494 -4 18 100 -3 219

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 10 997 11 334 -2 889 12 622 1 727 1 745 2 777 1 714 2 208 4 145 14 318 3 353

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead och fastigheter -5 350 -5 500 -5 952 -5 450 -3 783 -4 763 -9 596 -4 935 -31 100 -32 191 -35 017 -31 585

0 0 0 0

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 2 662 2 907 -931 2 810 17 594 20 131 13 322 20 499

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV Totalt
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Budget 12 

                  
                          (           ä                      )

             
 

 

 
                          (           ä                      )

       
 

 

Fördelning i procent utan VEM:s andel utifrån kostnader utan avskrivningar och 

räntor 

 
 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 
            

       
     

         

       
    

           

       
     

     

       
     

Prognos 11 
           

       
     

         

       
    

           

       
     

     

       
     

Utfall 11 
           

       
     

         

       
    

           

       
     

     

       
     

Budget 12 
           

       
     

         

       
    

           

       
     

     

       
     

 

Fördelning i procent med VEM:s andel utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor 

 
 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 9846/31100=32% 614/31100=2% 12385/31100=40% 2905/31100=9% 

Prognos 11 9536/32191=30% 693/32191=2% 13491/32191=42% 2971/32191=9% 

Utfall 11 10872/35017=31% 788/35017=2% 14118/35017=40% 3288/35017=9% 

Budget 12 9467/31584=30% 463/31584=1% 13710/31584=43% 2493/31584=8% 

 

Fördelning i kronor utifrån kostnader utan avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 38%*25750=9846 2%*25750=614 48%*25750=12385 11%*25750=2905 

Prognos 11 36%*26691=9536 3%*26691=693 51%*26691=13491 11%*26691=2971 

Utfall 11 37%*29065=10872 3%*29065=788 49%*29065=14118 11%*29065=3288 

Budget 12 36%*26135=9467 2%*26135=463 52%*26135=13710 10%*26135=2493 
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Nedan visas beräkningar på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna blivit om Varberg 

Energi fördelat sina overheadkostnader utifrån hur stora kostnader utan avskrivningar och 

räntor de olika rörelsegrenarna har. 

 

 
 

 

Fördelning av overheadkostnaderna med rörelsekostnader som bas inklusive 

avskrivningar och räntor 

 

                  

                          
(                                  )  

                 (                                  )
 

 

                  

                                  
                          

                 (                                  
                        )

 

 

Budget 11 

                  

                          
(                                  )  

                 
 

 

                  

                          
(                                  )  

       
 

  

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead och fastigheter -9 846 -9 536 -10 872 -9 467 -614 -693 -788 -463 -12 385 -13 491 -14 118 -13 710

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 17 262 23 205 25 152 20 998 1 475 1 569 645 1 389 -4 683 -9 342 -17 900 -7 138

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead och fastigheter -5 350 -5 500 -5 952 -5 450 -2 905 -2 971 -3 288 -2 493 -31 100 -32 191 -35 018 -31 584

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 3 540 4 699 5 377 5 252 17 594 20 131 13 321 20 500

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV Totalt
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Prognos 11 

                  

                          
(                                  )  

                 
 

 

                  

                          
(                                  )  

       
 

 

Utfall 11 

                  

                          
(                                  )  

                 
 

 

                  

                          
(                                  )  

       
 

 

Budget 12 

                  

                          
(                                  )  

                   
 

 

                  

                          
(                                  )  

      
 

 

Fördelning i procent utan VEM:s andel utifrån kostnader med avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 
                 

      
     

              

       
    

                 

       
     

           

       
     

Prognos 11 
                 

       
     

              

       
    

                 

       
     

           

       
     

Utfall 11 
                 

       
     

              

       
    

                 

       
     

           

       
     

Budget 12 
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Fördelning i procent med VEM:s andel utifrån kostnader med avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 8359/31100=27% 659/31100=2% 13101/31100=42% 3631/31100=12% 

Prognos 11 8329/32191=26% 713/32191=2% 14006/32191=44% 3643/32191=11% 

Utfall 11 9186/35017=26% 774/35017=2% 15156/35017=43% 3951/35017=11% 

Budget 12 8434/31584=27% 542/31584=2% 13879/31584=44% 3279/31584=10% 

 

Fördelning i kronor utifrån kostnader med avskrivningar och räntor 

 

 Elnät Gasnät Fjärrvärme IT/Kabel-TV 

Budget 11 32%*25750=8359 3%*25750=659 51%*25750=13101 14%*25750=3631 

Prognos 11 31%*26691=8329 3%*26691=713 52%*26691=14006 14%*26691=3643 

Utfall 11 32%*29065=9186 3%*29065=774 52%*29065=15156 14%*29065=3951 

Budget 12 32%*26135=8434 2%*26135=542 53%*26135=13879 13%*26135=3279 

 

Nedan visas beräkningar på hur resultaten för de olika rörelsegrenarna blivit om Varberg 

Energi fördelat sina overheadkostnader utifrån hur stora kostnader med avskrivningar och 

räntor de olika rörelsegrenarna har. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 88 100 91 052 96 946 94 250 6 900 7 253 6 563 5 952 103 300 102 213 96 733 111 543

Rörelsekostnader -29 235 -27 130 -25 708 -29 450 -1 800 -1 757 -1 646 -1 360 -42 900 -47 224 -46 341 -54 292

Övriga kostnader -19 000 -19 140 -22 459 -21 435 -1 210 -1 607 -1 845 -1 130 -17 770 -18 240 -16 210 -19 400

Overhead och fastigheter -8 359 -8 329 -9 186 -8 434 -659 -713 -774 -542 -13 101 -14 006 -15 156 -13 879

Avskrivningar och räntor -12 757 -12 041 -12 755 -12 900 -1 801 -1 627 -1 639 -1 610 -34 928 -32 600 -37 964 -31 279

Resultat efter finansiella poster 18 749 24 412 26 838 22 031 1 430 1 549 659 1 310 -5 399 -9 857 -18 938 -7 307

Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12 Budget 11 Prog 11 Utfall 11 Budget 12

Summa intäkter 5 350 5 500 5 999 5 450 32 937 33 177 34 869 32 545 236 587 239 195 241 110 249 740

Rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 935 -76 111 -73 695 -85 102

Övriga kostnader 0 0 0 -14 230 -14 416 -14 567 -13 400 -52 210 -53 403 -55 081 -55 365

Overhead och fastigheter -5 350 -5 500 -5 952 -5 450 -3 631 -3 643 -3 951 -3 279 -31 100 -32 191 -35 018 -31 584

Avskrivningar och räntor 0 0 0 0 -12 262 -11 091 -11 637 -11 400 -61 748 -57 359 -63 995 -57 189

Resultat efter finansiella poster 0 0 47 0 2 814 4 027 4 714 4 466 17 594 20 131 13 321 20 500

Elnät Gasnät Fjärrvärme

VEM IT/Kabel-TV Totalt


