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TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN 
 

➢ RÖRELSENS INTÄKTER UPPGICK TILL 6 526 MNKR (5 155) 

➢ RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA), 1 425 MNKR (1 344) 

➢ RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER (EBT), 764 MNKR (650) 

➢ NETTOINVESTERINGAR, 1 112 MNKR (1 360) 

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING  

Mnkr om ej annat anges 2021 2020 Förändring 

Intäkter  6 526 5 155 1 371 

EBITDA, rörelseresultat före av- och 

nedskrivningar 1 425 1 344 79 

Resultat efter finansiella poster 764 650 114 

Investeringar, netto 1 112 1 360 248 

Operativt kassaflöde (extern definition) 455 -57 512 

Avkastning på totalt kapital, % 6,3 5,9 0,4 

Soliditet, % 46 49 3 

Medelantal anställda 978 980 -2 

All information i bokslutskommunikén avser den konsoliderade Tekniska verken-koncernen. Siffror inom parentes 

avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Bokslutskommunikén är baserad på preliminärt 

upprättat årsbokslut och har inte varit föremål för revisorernas fullständiga granskning. 

VERKSAMHETEN 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) är moderföretag i en koncern bestående av 15 dotterföretag 

samt 8 intresseföretag. Koncernen erbjuder varor och tjänster inom produktion och distribution av 

el, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, biogödsel, bredband, vatten, avlopp, avfallshantering, 

belysning och till dessa områden tillhörande tjänster. Koncernens olika verksamhetsområden är i 

flera fall en viktig del av vardagen för medborgarna i regionen och utgör grunden i ett modernt 

samhälles infrastruktur. 

Tekniska verken-koncernen ska erbjuda produkter och tjänster till attraktiva priser, med god 

leveranssäkerhet och med beaktande av miljö- och klimataspekter. Uppdraget är därmed 
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fokuserat, men inte avgränsat, till att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och 

energilösningar för den resurseffektiva regionen. 

 

Bolagets vision lyder ”Vi bygger världens mest resurseffektiva region”. Visionen ska ses som ett 

samlat uttryck för att förverkliga de olika delar i ägarmålen som kommunicerats inom bolaget och 

som även arbetats in i verksamhetens verksamhetsplan.  

Bolaget eftersträvar hög grad av professionalism i sitt agerande gentemot kunder, leverantörer, 

ägare och andra intressenter. Koncernens marknadsstrategi eftersträvar att kunna erbjuda kunden 

ett intressant och relevant erbjudande i varje kundsituation. Koncernens arbete präglas av hög 

grad av transparens i syfte att möta koncernens kärnvärden, Drivande – Positiva - Trovärdiga.  

Koncernens verksamheter är i många delar, direkt eller indirekt, påverkade av väderförhållanden 

såsom temperatur, nederbörd, vind.  Elpriser har spelat en påtaglig roll under 2021. Flera 

verksamheter återfinns i en kraftigt reglerad marknad varför också betydelsen av politiska beslut 

påverkar koncernen påtagligt. 

Tekniska verken-koncernens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms ligga i 

framkant såväl nationellt som internationellt inom flera områden. Klimatbokslut och separat 

hållbarhetsredovisning upprättas årligen och uppvisar betydande miljövärden.  

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR  

• Tekniska verken har under året köpt resterande andelar av dotterbolaget Bixia AB och är 

därmed hundraprocentig ägare. 

• Under året har en koncernintern omstrukturering genomförts då Bixia ProWin AB 

fusionerats in i Tekniska verken i Linköping Vind AB. 

• Utsikt Bredband AB har under 2021 utökat sitt regionala samarbete genom att bli delägare 

i Nodena AB (25 procent) och VÖKBY Bredband AB (40 procent).   

• Under 2021 har det även skett förändringar kopplade till Tekniska verkens ägarintressen i 

EVereg AB och Utvecklingsklustret Energi AB. EVereg AB har avyttrat delar av sitt 

dotterföretag Mer Sweden AB (tidigare Bee Charging Solutions AB), medan 

Utvecklingsklustret Energi AB förvärvat andelar i andra bolag.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021  

Tekniska verken-koncernen har fortsatt sitt arbete med att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 

2025. Målet är att koncernen skall ha en helt kol- och fossiloljefri produktion. Under året har 

koncernen fått tillstånd att bygga en värmeackumulator i Lambohov i Linköping, vilken bidrar till 

att ge förnybar värme. Förväntad driftstart är under 2023.  

Byggnationen av två vindkraftsparker i Sunne, i Värmland, har fortsatt. Parkerna består av 10 

vindkraftverk på Frykdalshöjden och Norra Länsmansberget.  
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Utbyggnaden av Utsikt Bredbands fibernät har fortsatt. Bredbandsmarknaden är fortsatt expansiv, 

efterfrågan är hög och växer på samtliga områden (förutom inom ADSL som avvecklas nationellt). 

Satsningarna på fiberutbyggnad på landsbygden har varit en viktig del av verksamheten även 

under 2021. Linköping är den enda kommunen i Östergötland som har uppnått regeringens 

nationella bredbandsmål och arbetet fortgår för att uppnå de regionala målen för 2025.  

Nätverksamheten har fortsatt det fleråriga projektet med att byta samtliga elmätare för att följa 

de nya så kallade funktionskraven. Funktionskraven innebär en möjlighet att utveckla bolagets 

kunderbjudande och för kunden att själv öka sina möjligheter att påverka sin energiförbrukning.  

Spridningen av Coronaviruset har under året fortsatt varit omfattande och den rådande pandemin 

har påverkat hela näringslivet. Styrelsen och ledningen har vidtagit erforderliga åtgärder för att i 

möjligaste mån skydda företaget. Anpassningen har skett efter rådande direktiv och riktlinjer med 

målet att minska smittspridningen inom såväl företaget som samhället i stort. Åtgärderna har varit 

framgångsrika och det är styrelsens bedömning att pandemin inte haft någon väsentlig påverkan 

på företagets resultat och ställning under 2021, eller med nuvarande kunskap, kommer att ha det i 

framtiden. 

RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT  

Koncernens intäkter uppgick till 6 526 mnkr (5 155) vilket är en ökning med 1 371 mnkr jämfört 

med 2021. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 764 mnkr (650) vilket är mycket starkt. För 

koncernen var årets temperaturförhållanden gynnsamma, med framför allt en kall inledning av 

året, som medfört en ökad fjärrvärmeförsäljning. Koncernens sålda elförsäljningsvolym från 

vattenkraft, vindkraft och kraftvärme var högre jämfört med föregående år. Priseffekten, utifrån 

årets elprisnivåer, var gynnsam för produktionen i samtliga produktionsslag. De höga och volatila 

elpriserna, tillsammans med mindre andel planerbar kraft, innebar dock en negativ påverkan på 

resultatet för elhandeln. Under året har priset för utsläppsrätter ökat kraftigt och därmed också 

medfört en ökad kostnad i produktionen.  

Marknadspriset på el sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga spotpriset 

på el för år 2021 uppgick till 670 kr/MWh (prisområde 3), att jämföras med föregående år då det 

genomsnittliga priset uppgick till 221 kr/MWh. Det höga elpriset gav stor påverkan på såväl 

elhandel som koncernens elproduktion.  

Prisnivån på huvuddelen av koncernens produkter och tjänster är fortsatt under eller mycket 

under riksgenomsnittet, i flera delar bland landets lägsta, vilket är i enlighet med ägardirektiven.  

I enlighet med gällande redovisningsregelverk prövas tillgångarnas värden enligt fastställd modell. 

Under året återfördes tidigare gjorda nedskrivningar inom vattenkraften med en positiv 

resultateffekt uppgående till 107 mnkr och inom vindkraften med 10 mnkr. 
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Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 796 mnkr (682), en ökning med 114 mnkr vid jämförelse med 

föregående år. Resultatet från finansiella intäkter och kostnader uppgick till -32 mnkr (-32). 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (EBT) uppgick till 764 mnkr (650). 

INVESTERINGAR      

Under året uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar till 1 112 mnkr (1 360). Investeringarna utgör ett led i verksamhetens 

strategiska plan. 

Koncernens strategiska satsningar inom vindkraft är stora. Under året påbörjades uppförandet av 

ytterligare en större vindkraftpark, Frykdalshöjden i Sunne. Årets nettoinvesteringar i vindkraft 

uppgick till 62 mnkr (282 mnkr). 

Koncernens fiberutbyggnad, framför allt på landsbygden, fortsatte och årets nettoinvesteringar 

uppgick till 157 mnkr (180). 

Bränslebaserad energi har under 2021 fortsatt med omställningen till en helt kol- och fossiloljefri 

produktion. En ny fjärrvärmeledning mellan Mjölby och Väderstad är på plats.  

Arbetet med utbyte av samtliga elmätare fortsatte och framskred enligt den fleråriga 

projektplanen.  

Vatten och Avlopp har omfattande investeringar i avloppsrening påbörjats.   

LÖNSAMHET 

Koncernens lönsamhet, mätt som avkastning på totalt kapital, uppgick till 6,3 procent (5,9). Ägarens 

avkastningskrav om 6 procent på totalt kapital som snitt över en 10 årsperiod uppfylls.  

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE  

Koncernens balansomslutning uppgick vid årets slut till 13 600 mnkr att jämföra med 11 970 mnkr 

vid årets början. Ökningen är i allt väsentligt ett resultat av koncernens omfattande 

investeringsverksamhet men också kopplat till ökat rörelsekapital bland annat på grund av ökade 

elpriser.   

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 402 mnkr (1 351). Koncernens 

operativa kassaflöde, uppgick till 455 mnkr (-57). Gynnsamma temperaturförhållanden i 

kombination med effekter från högre elpris och en lägre investeringsnivå utgör främsta skälet till 

högre operativt kassaflödet under 2021 jämfört med föregående år.  

Trots den höga investeringstakten samt lämnat utdelningsbetingat koncernbidrag om 187 mnkr 

uppgår koncernens soliditet till 46 procent (49).  

PERSONAL 

Medelantal anställda uppgick till 978 personer (980). Andelen anställda kvinnor uppgår till 30 

procent under året vilket är i paritet jämfört med föregående år. En förutsättning för att 
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koncernen skall nå sina långsiktiga mål är att vi har engagerade och motiverade medarbetare. 

Pandemin har medfört att vi anpassat oss efter rådande direktiv och riktlinjer med målet att 

minska smittspridningen inom företaget samt därmed bibehålla leverans till våra kunder. 

Anpassningen har medfört stor andel distansarbete. Medarbetarnas stora engagemang och 

professionalism har varit en stor del i att pandemin inte haft någon påverkan på företagets 

leveranser.     

FRAMTID 

Energibranschen är en bransch i förändring och Tekniska verken är en aktivt drivande aktör i 

omställningen. Koncernen vill också vara en aktiv och ledande aktör i branschens klimat- och 

miljöarbete. Fortsatt samverkan med universitet och högskolor, andra branschföretag (men också 

helt andra branscher) och våra kunder är nödvändiga för att möta de kundbehov som kan 

förväntas se helt annorlunda ut i framtiden jämfört med idag. Dessutom eftersträvas att uppfylla 

FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

I verksamhetens planer ligger omfattande satsningar för att klara omställningen inför framtiden. 

Allt från digitalisering och effektivisering av våra interna processer till storskalig utbyggnad av vår 

produktionskapacitet av förnybar energi. Vi ser samtidigt stora framtida utmaningar kopplade 

bland annat till ett nytt affärslandskap, nya lagkrav som påverkar såväl investeringar som 

resultatnivåer, krav på säkerhetshöjande åtgärder etcetera.  

Vi räknar med att de för koncernen så viktiga elpriserna kommer fortsatt vara volatila.  Vi arbetar 

aktivt med såväl ledarskap som medarbetarskap och strävar efter att även fortsatt ha en 

arbetsmiljö som gör att vi både kan behålla och attrahera nya medarbetare. 

   

Linköping den 28 februari, 2021 

 

Charlotta Sund    Niclas Petersen 

Vd och koncernchef    Ekonomi- och finansdirektör 
 

För frågor vänligen kontakta: 

Charlotta Sund  Vd och koncernchef  013 – 20 80 00 
Niclas Petersen   Ekonomi- och finansdirektör  013 – 20 92 71 
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FINANSIELL FLERÅRSUTVECKLING  
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