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Abstract 
 
EU ETS is one of the EU’s instruments for reducing greenhouse gas emissions. The emission 
rights can be acquired through either free allocation from the Swedish Governmental 
Authority, Naturvårdsverket, or by trade, which is the basis for various valuation at cost. 
There are also different views of what kind of asset emission rights can be considered as, for 
example intangibles, inventories and financial assets. Previously there was a valid 
interpretation for the accounting of emission rights, IFRIC 3. Nowadays there is no regulation 
for the accounting of emission rights. 
 
The study aims to identify how 250 Swedish companies, covered by the EU ETS, account for 
the emission rights in the financial statements. Furthermore, the study aims to examine 
whether any differences between companies depends on the applied accounting standards. To 
examine differences and thus make a comparison, the companies have been divided into three 
main groups; Municipal standards, National standards and International standards. 
 
Previous research has concluded that the reporting of emission rights differ between 
companies both in terms of classification and valuation, which is confirmed by the study. The 
study states that 43 percent of the companies do not provide any information concerning the 
EU ETS. Furthermore, 20 percent solely provide information about the inclusion of EU ETS 
without reporting a value in the balance sheet. One reason could be to satisfy stakeholders' 
requirements and needs for financial information. It is 37 percent that reporting a value in the 
balance sheet. A majority classify the rights as intangibles or as inventories. Regarding the 
liability incurred by the emission rights the most common way to classify is as a current 
liability. The most frequently used method of valuation for both assets and liabilities is at cost. 
 
The accounting of emission rights varies both within and between the three groups. There are 
indications that companies applying the international standards, to a greater extent recognize 
emission rights than companies applying Swedish standards, which may be due to higher 
disclosure requirements. In the study, an analysis of the accounting for emission rights is 
performed based on stakeholder theory, legitimacy theory and institutional theory. 
 
The performed identification of how Swedish companies account for the emission rights has 
intended to highlight the problem that the accounting is not consistent. 
 
This thesis is hereinafter written in Swedish. 
 
Keywords: Emission rights, accounting, classification, valuation, EU ETS, IFRIC 3, 
stakeholders, legitimation 
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Sammanfattning 
 
Handelssystemet med utsläppsrätter, EU ETS, är ett av EU:s verktyg för att minska utsläppen 
av växthusgaser. Utsläppsrätterna kan förvärvas genom antingen kostnadsfri tilldelning från 
Naturvårdsverket eller genom handel, vilket ligger till grund för olika anskaffningsvärden. 
Det finns även olika syner på vilken slags tillgång som en utsläppsrätt kan anses ha karaktär 
av, exempelvis immateriell tillgång, varulager och finansiell tillgång. Tidigare fanns en 
gällande tolkning för redovisningen av utsläppsrätter, IFRIC 3, idag finns det dock ingen 
reglering för redovisningen av utsläppsrätter. 
 
Den genomförda studien syftar till att kartlägga hur 250 svenska företag som omfattas av EU 
ETS redovisar utsläppsrätter i de finansiella rapporterna. Utöver det syftar studien till att 
undersöka om det föreligger några skillnader i redovisningen beroende på vilket regelverk 
som företagen tillämpar. För att undersöka skillnader och således göra en jämförelse har 
bolagen delats in i tre huvudgrupper vilka är; kommunala regelverk, nationella regelverk och 
internationella regelverk.  
 
Tidigare forskning har kommit fram till att redovisningen av utsläppsrätter skiljer sig både 
vad det gäller klassificering och värdering vilket även bekräftas av den genomförda studien. 
Från studien kan konstateras att hela 43 procent av företagen inte lämnar någon information 
alls kring att de omfattas av EU ETS. Dessutom lämnar 20 procent enbart information om att 
de inkluderas av handelssystemet utan att redovisa ett värde i balansräkningen. En anledning 
till att företag enbart redovisar information kan vara för att tillgodose intressenters krav på, 
och behov av, upplysningar av finansiell information. Resterande 37 procent redovisar ett 
värde av utsläppsrätterna i balansräkningen. Majoriteten klassificerar tillgången som antingen 
immateriell tillgång eller varulager. Gällande skulden som uppstår för utsläppsrätter är det 
vanligast att klassificera som en kortfristig skuld. Anskaffningsvärde är den vanligaste 
värderingsmetoden för både tillgången och skulden av utsläppsrätterna. 
 
Redovisningen av utsläppsrätter skiljer sig både inom och mellan bolagsgrupperna. Det finns 
tendenser på att företag som tillämpar ett internationellt regelverk i större utsträckning 
redovisar utsläppsrätterna än de som tillämpar ett nationellt regelverk. Det kan bero på mer 
omfattande upplysningskrav för de som redovisar enligt ett internationellt regelverk. I studien 
har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, 
legitimitetsteorin och institutionell teori. 
 
Den genomförda kartläggningen av svenska företags redovisning av utsläppsrätter har bidragit 
till att belysa problematiken kring att redovisningen inte är konsekvent. 
 
Nyckelord: Utsläppsrätter, redovisning, klassificering, värdering, EU ETS, IFRIC 3, 
intressenter, legitimering 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle läggs allt större uppmärksamhet kring arbetet med miljön vilket grundar sig 
på det växande klimathotet. Det är ett globalt problem som berör både privatpersoner och 
företag. Larringa (2014, s. 1) beskriver att den globala klimatförändringen beror på mänsklig 
påverkan vilket innefattar utsläpp av växthusgaser och att Kyotoprotokollet har tagits fram för 
att minska dessa. På senare tid har kraven på företags arbete blivit allt större. Ett exempel är 
hållbarhetsrapporteringen som för vissa företag ses som en obligatorisk del likt den 
lagstadgade finansiella rapporteringen (Porter & Miles 2013, s. 313). 
Hållbarhetsredovisningen behandlar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. En del 
av den miljömässiga aspekten består av ett företags utsläpp av koldioxid eller andra 
växthusgaser. 

 
I och med den ökade miljöpåverkan har Europeiska Unionen (EU) vidtagit åtgärder för att 
minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Inom EU har ett system för handel 
med utsläppsrätter, EU Emission Trading Scheme (EU ETS), utarbetats med hänsyn till 
åtagandet i Kyotoprotokollet från år 1997. En utsläppsrätt ger företag rätt att förbruka ett ton 
koldioxid men omfattar även växthusgaserna dikväveoxid och perfluorkolväten. 
Utsläppsrätter kan förvärvas genom antingen kostnadsfri tilldelning eller handel. I Sverige är 
det den statliga myndigheten Naturvårdsverket som kontrollerar den kostnadsfria tilldelningen 
av utsläppsrätter. Om ett företags tilldelning inte räcker finns det möjlighet att köpa rättigheter 
för mer utsläpp. Å andra sidan kan ett företag som inte förbrukar sin tilldelade kvot ställa ut 
dessa till försäljning, vilket kan ses som ett incitament för företag att minska sina utsläpp 
(Naturvårdsverket 2014). 
 
År 2005 påbörjades EU:s första handelsperiod med utsläppsrätter, den pågick mellan år 2005-
2007. Den andra perioden varade mellan år 2008-2012 och den nuvarande, tredje, perioden 
innefattar år 2013-2020. Handeln har stegvis ökat och berör idag cirka 13 000 europeiska 
anläggningar varav 796 återfinns i Sverige. De branscher som främst berörs av 
utsläppshandeln är energiintensiv industri och energiproduktion (Naturvårdsverket 2014). 
 
Utsläppstaket bestäms av EU-kommissionen och utifrån nuvarande tak ska utsläppen, för de 
företag som omfattas av handelssystemet, till år 2020 minska med 21 procent i jämförelse 
med startåret 2005. Ett verktyg för att kunna minska utsläppen är EU ETS där målet är en allt 
större omfattning av auktionering av utsläppsrätter. Under den andra handelsperioden, 2008-
2012, var EU tvungna att kostnadsfritt tilldela minst 90 procent av de sammanlagda 
utsläppsrätterna. Det verkliga utfallet blev att 95 procent tilldelades kostnadsfritt. I den tredje 
handelsperioden, 2013-2020, sker en övergång mot auktionering som den huvudsakliga 
förvärvsprincipen vilket innebär att färre utsläppsrätter delas ut kostnadsfritt. Under år 2013 
auktionerades 40 procent av utsläppsrätterna inom handelssystemet. Målet är att år 2027 ska 
100 procent av utsläppsrätterna auktioneras ut (Energimyndigheten 2012). Det har uppstått ett 
stort överskott på utsläppsrätter vilket har lett till prisfall inom handelssystemet. För att 
överkomma problematiken med överskottet av utsläppsrätter togs ett beslut år 2013 att 
senarelägga auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter under åren 2014-2016 till 2019-
2020 (Miljö- och energidepartementet 2012).  
 
Inom EU ETS måste varje medlem uppföra och driva ett nationellt register för bokföring av 
transaktioner av utsläppsrätter enligt EU:s handelsdirektiv. Detta register benämns 
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Unionsregistret och drivs av Energimyndigheten. Unionsregistret används bland annat för 
utfärdande av tilldelade utsläppsrätter, uppförande av konton, registrering av överföringar 
samt innehav av utsläppsrätter. Ett konto behövs för att kunna bedriva handel, handeln sker 
dock mellan privata aktörer och endast registrering sker i Unionsregistret (Energimyndigheten 
2013). 
 
En genomgång av nationella och internationella regelverk för finansiell redovisning visar att 
det inte finns några standarder för hur redovisningen av utsläppsrätter ska hanteras. Därav kan 
företag välja fritt hur de vill klassificera och värdera utsläppsrätterna vilket skapar olikheter i 
företagens finansiella rapporter. Wambsgans och Sanford (1996, ss. 645-648) har noterat att 
företag antingen klassificerar utsläppsrätterna som immateriella tillgångar, varulager eller 
finansiella instrument. Dessutom beskriver de att värderingen av utsläppsrätter sker på olika 
sätt, exempelvis till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Karai och Bárány (2013, ss. 
177-178) framhäver att vissa företag väljer att inte tillgångsredovisa utsläppsrätter och 
kostnadsför dem därmed direkt. Wambsgans och Sanford (1996, ss. 645-648) diskuterar även 
att utsläppsrätter bör hanteras som donerade tillgångar för att kunna ge både kostnadsfritt 
tilldelade rättigheter och inköpta rättigheter ett tillgångsvärde. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Idag finns inga gällande standarder för hur utsläppsrätter ska klassificeras eller värderas i 
redovisningen vilket har lett till att företag hanterar redovisningen av utsläppsrätter olika. 
Efter en överblick av befintlig forskning har olika metoder identifierats för klassificering och 
värdering av utsläppsrätter (Karai & Bárány 2013, ss. 179-180). Ett företag kan förvärva 
utsläppsrätter genom antingen kostnadsfri tilldelning eller genom handel. Den huvudsakliga 
förvärvsmetoden är kostnadsfri tilldelning från en statlig myndighet. Omfattningen av delen 
som auktioneras har dock ökat under den tredje handelsperioden i jämförelse med första och 
andra (Giner 2014, s. 46). Allt fler länder ansluter sig till handelssystemet vilket ökar behovet 
av tillförlitlig finansiell information (Black 2013, ss. 223-224). Giner (2014, s. 46) beskriver 
att utsläppsrätter i första hand är en handelsvara. Utsläppsrätterna bör inte ses som tillstånd för 
att få släppa ut växthusgaser utan bör snarare bör ses som ett betalningsinstrument som ska 
nyttjas när föroreningar uppstår. Föroreningar ska tas upp som en skuld i balansräkningen och 
ska tas bort därifrån när rättigheterna återlämnas till den berörda statliga myndigheten. 
 
År 2004 gjorde International Accounting Standards Board (IASB) ett försök att införa 
obligatoriska riktlinjer av utsläppsrätter. IASB tog hjälp av International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) som utfärdade ett förslag med beaktande av allmänhetens 
synpunkter. I december år 2004 gav IASB ut IFRIC 3 som innehöll tolkningar av hur 
redovisningen av utsläppsrätter skulle hanteras. Enbart sex månader efter att IFRIC 3 utgivits 
drogs den tillbaka på grund av missnöje. Företag klagade på att tolkningen skulle tvinga dem 
till att visa en förvrängd bild av deras resultat i årsredovisningar och delårsrapporter (Cook 
2009, ss. 456-457). MacKenzie (2009, s. 448) framför också att företag uttryckte sitt missnöje 
över IFRIC 3 vilket delvis berodde på att företag inte ville ha volatilitet i resultaten 
(MacKenzie 2009, s. 448). IASB ansåg att IFRIC hade gjort en giltig tolkning av de relevanta 
standarderna men delade företagens uppfattning om att slutresultatet var förvirrande i vissa 
avseenden. På grund av detta drogs IFRIC 3 tillbaka (Cook 2009, s. 457). European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) rekommenderade inte heller ett godkännande av IFRIC 
3 och därför godkände inte EU-kommissionen tolkningen. EFRAG:s argument var att IFRIC 
3 inte uppfyllde de krav som fastställts i samband med tillämpningen av internationella 
redovisningsstandarder vilket innefattar de krav som beslutats i Europaparlamentets och 



 

 - 3 - 

rådets förordning (EG) nr 1606/2002. Argumenten var att IFRIC 3 stred mot principen om en 
rättvisande bild och att tolkningen inte uppfyllde kraven på begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet vilket behövs som underlag för beslutsfattande (Karai & 
Bárány 2013, s 181). Larringa (2014, s. 6) beskriver att det i ett decennium, således sedan 
tillbakadragandet av IFRIC 3, har diskuterats kring problematiken om klassificering av 
utsläppsrätter och om värdering ska ske till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. 
 
Ascui och Lovell (2011, s. 988) beskriver hur IASB och Financial Accounting Standards 
Board (FASB) år 2008 tillsammans gjorde ett försök att utarbeta hur redovisningen av 
utsläppsrätter borde se ut (Ascui & Lovell 2011, s. 988). IASB och FASB förde diskussioner 
kring att alla utsläppsrätter borde tas upp som tillgångar och att för de kostnadsfria 
utsläppsrätterna borde dessutom en motsvarande skuld tas upp. Detta fattades det dock inget 
beslut om och projektet lades ned år 2010 (Black 2013, s. 226). 
 
Efter IFRIC 3 har ingen redovisningsstandard blivit lagstiftad. Under år 2007 publicerade 
PricewaterhouseCoopers (PwC) och International Emissions Trading Association (IETA) en 
gemensam undersökning av rådande redovisningspraxis som användes av 26 framstående 
företag inom EU. Studien visar att en mängd olika metoder användes för redovisningen av 
utsläppsrätter. En majoritet av företagen, 76 procent, erkände inte intäkter av utsläppsrätterna 
som tilldelats kostnadsfritt från staten. Resterande företag erkände intäkterna under 
innevarande period och redovisade utsläppsrätterna till verkligt värde. Köpta utsläppsrätter 
klassificerades däremot som immateriella tillgångar av 58 procent av företagen. Det förekom 
också fall där utsläppsrätter klassificerades som varulager och övriga omsättningstillgångar. 
Gällande de köpta utsläppsrätterna valde 79 procent av företagen att värdera till 
anskaffningsvärde och 47 procent rapporterade en skuld för dessa till det redovisade värdet. 
Enligt studien användes ytterligare metoder av företagen (Fornaro, Winkelman & Glodstein 
2009, s. 44). 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554) ska varje företag upprätta balansräkning, 
resultaträkning och noter vilket ska bidra till uppvisandet av en rättvisande bild av ett företags 
finansiella ställning och resultat. För att kunna uppvisa en rättvisande bild ska också 
tilläggsupplysningar lämnas vid behov. Även i International Financial Reporting Standards 
(IFRS) uttrycks att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av ett företags 
finansiella ställning, resultat och kassaflöden samt att tilläggsupplysningar ska lämnas vid 
behov. Haupt och Ismer (2013, s. 93) beskriver att frånvaron av auktoritativ vägledning 
gällande utsläppsrätter från IFRS har lett till inkonsekvens i de redovisningsprinciper som 
tillämpas i praktiken. Giner (2014, s. 50) påpekar att det krävs lika villkor för redovisning och 
att upplysningar ska lämnas för att möjliggöra en rättvis och öppen jämförelse av finansiella 
rapporter. Även Dean och Clarke (2005, s. 2) framför att företag behöver uppfylla relevanta 
redovisningsstandarder för att kunna skildra en rättvisande bild av ett företags finansiella 
ställning och resultat. Haupt och Ismer (2013, s. 93) framhäver att beslutsfattare, analytiker 
och investerare är missnöjda med den rådande situationen eftersom det kan påverka insynen i 
de finansiella rapporterna och således misslyckas med att ge en rättvisande bild av ett företags 
finansiella ställning. 
 
Det är inkonsekvent att inte erkänna tilldelade utsläppsrätter som tillgångar medan man 
erkänner inköpta. Detta bygger på den logiska grunden att alla utsläppsrätter ska tas upp 
enhetligt. Förmågan att kunna kommunicera ut konsekvent information är även värdefullt för 
intressenter (Wambsgans & Sanford 1996, ss. 651-652). Detta poängteras också av Karai och 
Bárány (2013, s. 177) som redogör för att konvergens vid redovisning av utsläppsrätter skulle 
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vara fördelaktigt, inte bara för företag utan även för allmänheten och lagstiftare, oberoende av 
vilken stat de är ifrån. Karai och Bárány (2013, s. 179) belyser även frågan om utsläppsrätter 
överhuvudtaget kan behandlas som en tillgång, och i så fall vilken slags tillgång som 
utsläppsrätter kan hänföras till, eller om de ska kostnadsföras direkt.  
 
Wambsgans och Sanford (1996, ss. 645-648) beskriver att det finns ett klassificeringsproblem 
med utsläppsrätter då de påminner om olika typer av tillgångar, exempelvis immateriell 
tillgång, varulager och finansiellt instrument. Forskarna argumenterar för att utsläppsrätter bör 
behandlas som donerade tillgångar vilket skulle ge både kostnadsfritt tilldelade och inköpta 
utsläppsrätter ett tillgångsvärde. Karai och Bárány (2013, s. 180) redogör för att det inte finns 
någon teoretisk beskrivning om hur utsläppsrätter ska klassificeras vilket skapar problem för 
den praktiska hanteringen (Karai & Bárány 2013, s. 180). Det blir svårt för revisorer att veta 
hur de ska hantera och bedöma utsläppsrätterna när det inte finns några standarder. Vid 
frånvaron av internationella standarder söker revisorer vägledning och råd från exempelvis 
nationella redovisningsorganisationer och branschorgan (Lovell 2014, s. 262). 
 
Utöver problemet med klassificering finns ett värderingsproblem. Om utsläppsrätter endast 
skulle ha fördelats genom kostnadsfri tilldelning, alltså ingen handel, skulle det inte ha 
uppstått något värderingsproblem. Anskaffningsvärdet skulle vara noll för alla utsläppsrätter 
och något marknadsvärde skulle inte finnas då ingen handel bedrivs. Om utsläppsrätterna 
enbart skulle förvärvas genom handel skulle utsläppsrätterna ha ett givet anskaffningsvärde. 
På grund av att förvärv sker genom både kostnadsfri tilldelning och handel uppstår problem 
med olika värderingsgrunder (Wambsgans & Sanford 1996, s. 645). Enligt Deac (2013, s. 40) 
finns ett behov av vägledning för redovisning av utsläppsrätter. Bristen av konsekvens har lett 
till minskad jämförbarhet mellan företag. Detta anser också Braun (2009, s. 471) och 
poängterar samtidigt en minskad möjlighet till att rapportera korrekt information till 
intressenter. 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfrågor formulerats: 
     

• Hur redovisas utsläppsrätter i svenska företags finansiella rapporter? Föreligger det 
några skillnader i redovisningen?  

• På vilket sätt skiljer sig redovisningen av utsläppsrätter beroende på tillämpat 
regelverk? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att kartlägga om svenska företag redovisar utsläppsrätter i de finansiella rapporterna 
samt att analysera hur de redovisade tillgångarna och skulderna av utsläppsrätterna 
klassificeras och värderas. Uppsatsen syftar också till att jämföra redovisningen av 
utsläppsrätter mellan företag utifrån en regelverksindelning. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vår studie inriktar sig på svenska företag som berörs av handelssystemet med utsläppsrätter. 
Vi kommer att granska samtliga företag från Naturvårdsverkets förteckning över utsläpp och 
tilldelning från år 2013. Listan omfattar 796 anläggningar som drivs av 274 företag i Sverige. 
Denna avgränsning har gjorts för att fokusera på den svenska marknaden. Undersökningen 
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baseras på en analys av årsredovisningar från år 2013 då dessa är de senast publicerade 
rapporterna som för samtliga företag var tillgängliga vid genomförandet av vår studie. 
 
1.6 Ämnets relevans 
 
Handeln med utsläppsrätter har bedrivits i tio år och allt fler företag och länder berörs. Det 
finns än idag ingen standard som reglerar redovisningen av utsläppsrätter. Karai och Bárány 
(2013, ss. 179-180) förklarar att avsaknaden av standarder och regelverk leder till skillnader i 
hur företag klassificerar och värderar utsläppsrätter. Enligt en undersökning av Wambsgans 
och Sanford (1996, ss. 645-648) väljer företag att klassificera utsläppsrätter som antingen 
immateriell tillgång, varulager eller finansiellt instrument. Värderingen av utsläppsrätter sker 
på olika sätt, exempelvis till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Fornaro, Winkelman 
och Glodstein (2009, s. 45) och även Braun (2009, s. 471) poängterar att möjligheten till 
jämförbarhet minskar mellan företag på grund av att det inte finns några enhetliga standarder. 
Haupt och Ismer (2013, s. 93) förklarar i sin tur att avsaknaden av standarder leder till 
svårigheter med uppvisande av en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. Det 
känns därför relevant med ytterligare forskning om ämnet eftersom det finns ett tydligt 
problem inom området. 
 
Flera forskare har belyst problemet med redovisningen av utsläppsrätter (Black 2013, ss. 223-
229; Bebbington & Larringa-Gonzáles 2008, ss. 697-717; Warwick & Ng 2012, ss. 54-67; 
Haupt & Ismer 2013, ss. 71-97). Det finns dock ingen tidigare forskning som enbart har 
studerat svenska företag vilket gör det intressant att kartlägga redovisningen av utsläppsrätter 
i Sverige. Vår studie kan därmed komplettera tidigare forskning. 
 
1.7 Terminologiska frågor m.m. 
 
Genomgående i vår uppsats har vi använt oss utav vissa vedertagna förkortningar. En 
förkortning som vi valt att använda är K3 istället för BFNAR 2012:1 detta för att underlätta 
för läsaren. Då det inte förekommer något allmängiltigt uttryck, exempelvis för vissa råd 
utgivna av Bokföringsnämnden (BFN), har vi valt att nyttja den ursprungliga benämningen 
för att undvika feltolkning av innehållets betydelse. I de fall som vi hänvisar till en lag, utan 
att specificera för vilken del, syftar hänvisningen till hela lagen. 
 
Med uttrycken bolag och företag syftar vi på de som innefattas av Naturvårdsverkets 
förteckning över utsläpp och tilldelning av utsläppsrätter i Sverige år 2013. Bolagen/företagen 
är nästintill uteslutande aktiebolag. Oavsett vilken benämning som fortsättningsvis används i 
uppsatsen avses de bolag/företag som inkluderas i vår studie.   
 
Ett fåtal av bolagen i vår undersökning klassificerar utsläppsrätter som en immateriell 
omsättningstillgång. I ÅRL:s och IFRS ursprungliga uppställningsformer för balansräkningar 
ingår inte en post som benämns immateriella omsättningstillgångar. På grund av 
bestämmelser i ÅRL 3 kap. och i International Accounting Standards (IAS) 1 får trots allt ett 
företag ta upp en post som inte inryms i den föreslagna uppställningen om det tydligen 
framgår för vad som ingår. 
 
I vår undersökning inkluderar begreppet anskaffningsvärde flera aspekter på grund av att 
företag kan förvärva utsläppsrätter genom antingen tilldelning eller inköp. I företagens 
årsredovisningar särskiljs inte utsläppsrätter som har tilldelats från de som har köpts. Vid 
tilldelning av utsläppsrätter är anskaffningsvärdet noll men flera företag har valt att ta upp det 
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aktuella marknadsvärdet vid tilldelningen som ett anskaffningsvärde. Detta värde är således 
ett uppskattat anskaffningsvärde som inte möter ÅRL:s definition. Dessutom ingår 
anskaffningsvärde för de utsläppsrätter som köpts vilket motsvarar ÅRL:s definition. Det 
föreligger därmed skillnader kring vilket värde som tas upp som anskaffningsvärde. Företagen 
har gett uttryck för att samtliga varianter är anskaffningsvärden vilket vi därför har 
sammanställt i en kategori i vårt resultat.  
 
Ett annat begrepp och värderingsmetod som vi valt att samla flera aspekter i är 
marknadsvärde. Marknadsvärde avser i vår studie värdering till marknadsvärde eller verkligt 
värde. I praktiken torde skillnaderna vara minimala därför har värdena sammanställts i en 
kategori. 
 
1.8 Disposition 
 
Uppsatsen kommer fortsättningsvis ha följande disposition: I kapitel två presenteras och 
motiveras studiens metodval, urval och genomförande. Avsnittet avslutas med en värdering av 
studien utifrån olika aspekter. I kapitel tre, referensram, redogörs för vår uppsats relevant 
fakta och teori. Referensramen syftar till att ge läsaren en förståelse av ämnet men är också 
ämnad som verktyg för analys av vårt resultat. I kapitel fyra presenteras undersökningens 
resultat. Kapitel fem innehåller en analys av resultatet. I kapitel sex redogörs för uppsatsens 
slutsatser utifrån genomförd analys. Kapitel sju är uppsatsens avslutande del och innehåller 
våra egna reflektioner av bolagens redovisning av utsläppsrätter i de finansiella rapporterna 
samt förslag till framtida forskning 
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2 Metod 
 
2.1 Inledning 
 
I metodkapitlet presenteras val av forsknings- och undersökningsansats utifrån uppsatsens 
syfte. I kapitlet görs även en beskrivning av urval och om studiens genomförande. En 
diskussion förs kring trovärdigheten och relevansen av studiens metod, dessutom framförs 
kritiska överväganden av använda källor.  
 
2.2 Forskningsansats 
 
För att lösa ett forskningsproblem krävs datainsamling och empiriskt arbete som antingen 
genererar, vederlägger eller strukturerar teorier och i sin tur möjliggör förståelse av 
observerad data (May 2013, s. 44). Det finns tre olika tillvägagångssätt för att dra slutsatser 
utifrån insamlad data, vilka är deduktion, induktion och abduktion (Backman, Gardelli, 
Gardelli, & Persson 2012, s. 332). Ett deduktivt arbetssätt utmärks genom att man utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 48). Hypoteser härleds från befintliga teorier som testas empiriskt i det 
aktuella fallet (Patel & Davidson 2011, s. 23). Vår studie har en deduktiv forskningsansats 
eftersom vi anser att den är bäst lämpad för att kunna besvara forskningsfrågorna. De utvalda 
teorierna har använts som grund och hjälpmedel för att kunna analysera och dra slutsatser från 
empirin. Tidigare forskning belyser problemet med avsaknadet av standarder och regelverk 
för utsläppsrätter och vi har därför valt att undersöka hur företag i Sverige redovisar 
utsläppsrätter i de finansiella rapporterna. 
 
Till skillnad från deduktion kännetecknas induktion för att vara teorigenererande. En induktiv 
ansats undersöker en speciell aspekt av samhällslivet för att därefter härleda teorier utifrån 
forskningsresultatet (May 2013, s. 45-46). Abduktion anses vara en kombination av deduktion 
och induktion eftersom vardera ansats används i olika delar av slutledningen (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 48). Dessa två ansatser anses därför inte tillämpliga på vår undersökning då 
vi utför teoriprövning på vår insamlade empiri.  
 
2.3 Undersökningsansats 
 
Inom samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga undersökningsmetoder, den kvantitativa 
metoden och den kvalitativa metoden. Metoderna ska dock inte fullständigt ses som två 
separata utan kan med fördel kombineras. De två metoderna har gemensamma syften då de 
båda är inriktade på att ge en bättre förståelse av samhället samt ge en uppfattning kring hur 
människor och grupper påverkar varandra (Holme & Solvang 1997, ss. 75-76). Backman et al. 
(2012, ss. 297-298) redogör för att den kvantitativa forskningen undersöker sådant som är 
mätbart och att det främsta målet vanligen är att kunna förklara eller att förutsäga ett 
händelseförlopp. Den kvalitativa forskningen är snarare inriktad på hur något är eller vilka 
egenskaper något besitter och det huvudsakliga målet är att finna förståelse för det undersökta 
området. Johannessen och Tufte (2003, s. 69) beskriver det som att vid en kvantitativ ansats 
används “hårda” data som ska kunna användas för beräkningar medan man vid en kvalitativ 
ansats använder “mjuka” data vanligen i form av texter som ska bearbetas och tolkas. Bryman 
(1997, s. 58) förklarar att vid användning av en kvalitativ metod ges underlag för en 
heltäckande och djupgående bild av det aktuella undersökningsområdet vilket även betonas av 
Holme och Solvang (1997, s. 79).  
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En kvantitativ undersökningsansats innefattar inte enbart enkätundersökningar utan handlar 
även om frekvensmätningar av exempelvis hur ofta begrepp, formuleringar eller teman 
förekommer i ett sammanhang (Johannessen och Tufte 2003, s. 69). Enligt Bryman (1997, s. 
47) är generalisering ett kännetecken för den kvantitativa forskningsmetoden vilket innebär att 
resultat från en undersökning även ska kunna gälla för andra personer eller situationer än de 
studerade. För att kunna göra en generalisering krävs ett representativt urval för området som 
studeras (Bryman 1997, s. 47). Holme och Solvang (1997, s. 150) påpekar dock att det finns 
begränsningar för den kvantitativa metoden och att det förekommer en viss övertro på 
numeriska resultat då dessa kan tolkas som objektiv sanning.  
 
För både kvantitativ och kvalitativ forskning kan innehållsanalys användas. Ett dokument 
måste sättas in ett sammanhang för att möjliggöra en analys vilket kan göras genom 
innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att påvisa regelbundna mönster 
samt vara underlag för jämförelse och därför bör kategorier tas fram ur materialet som ska 
undersökas. Därefter beräknas sedan antalet gånger som ett visst begrepp förekommer vilket 
ger en indikator på betydelsen av ett visst begrepp. En kvantitativ innehållsanalys ger dock 
ingen helomfattande bild med bakomliggande anledningar till varför vissa aspekters 
redovisats i ett dokument. Det ger heller inte underlag för att analysera annan information än 
sådan som går att kategorisera (May 2013, ss. 246-247).  
 
Tidigare har Black (2013, ss. 223-239) genomfört en undersökning kring redovisningen av 
utsläppsrätter på 62 europeiska företag som omfattas av EU ETS. Vi anser att studien har en 
kvantitativ karaktär då forskaren inte har analyserat årsredovisningarna på djupet utan enbart 
noterat specifika element. Även vår studie har en kvantitativ ansats i form av en 
innehållsanalys. Det är ingen klassisk innehållsanalys där beräkning sker av hur ofta ett 
begrepp förekommer. Vi har istället undersökt om utsläppsrätter redovisas och om 
upplysningar lämnas i årsredovisningarna. Undersökningen har genomförts på samtliga 
svenska företag som tilldelats utsläppsrätter och som har producerat utsläpp under år 2013. 
Genom att undersöka årsredovisningarna har vi skapat oss en generell uppfattning kring hur 
redovisningen av utsläppsrätter ser ut. Vi har dock inte undersökt de bakomliggande 
anledningarna till ett företags val av redovisning. Inom ramen för tiden av ett examensarbete 
finns inte möjligheten att genomföra en djupgående kvalitativ studie på vårt urval. Det skulle 
ha blivit en allt för omfattande studie om vi exempelvis genomfört intervjuer med samtliga 
företag kring deras hantering av utsläppsrätter. 
 
2.4 Urval 
 
Studien syftar till att undersöka om och hur svenska företag redovisar utsläppsrätter i de 
finansiella rapporterna, samt studera om det föreligger skillnader beroende på vilket regelverk 
som ett företag tillämpar. Vid val av bolag har vi utgått från Naturvårdsverkets förteckning 
över företag som blivit tilldelade utsläppsrätter år 2013. Enligt denna lista, som återfinns på 
Naturvårdsverkets hemsida, är det 796 anläggningar som berörs av handel med utsläppsrätter i 
Sverige. De 796 anläggningarna är uppdelade på 274 företag och vi har valt att studera 
samtliga. Det totala bortfallet uppgick till 24 företag och undersökningen omfattar därmed 
250 bolag (se bilaga I och II). Vi uteslöt företag som ej blivit tilldelade utsläppsrätter och som 
inte heller haft några utsläpp under år 2013 eftersom de inte har några utsläppsrätter att 
redovisa. Det förekom också bortfall på grund av att ett fåtal företags årsredovisningar inte 
var tillgängliga vid undersökningstillfället, vilket i vissa fall berodde på att bolag var 
likviderade.  
 



 

 - 9 - 

Vår studie är heltäckande på svenska företag som är knutna till EU:s handelsystem för 
utsläppsrätter. Vi kan inte generalisera resultatet på bolag verksamma i andra länder då vi 
enbart har studerat svenska bolag. Enligt Bryman (1997, s. 47) används en kvantitativ metod i 
huvudsak för att kunna generalisera resultatet från en undersökning till att gälla i andra 
situationer också. Det förutsätter dock att urvalet är representativt för populationen (Bryman 
1997, s. 97). Vårt urval är heltäckande för populationen i Sverige men inte representativt för 
övriga länder eftersom det bland annat förekommer skillnader i redovisningsprinciper världen 
över. Genom undersökningen kan vi dock belysa problemet med avsaknadet av standarder 
och regelverk för redovisning av utsläppsrätter eftersom svenska redovisningsregler delvis 
bygger på internationella standarder.  
 
Vi har granskat årsredovisningar från år 2013 för att göra studien så aktuell som möjligt. De 
flesta företag har ännu inte publicerat de finansiella rapporterna från år 2014, därför valde vi 
att enbart undersöka årsredovisningar från år 2013. I de fall som företag har brutet 
räkenskapsår har rapporter använts där den största delen härleds till år 2013. Genom att 
studera årsredovisningar från år 2013 sker en överensstämmelse med Naturvårdsverkets 
förteckning från år 2013 vilket säkerställer att det är företag som berörs av utsläppshandel 
som undersöks. 
 
2.5 Studiens genomförande 
 
Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys kring om och hur företag redovisar 
utsläppsrätter. Det är en kvantitativ studie då vi inte granskat redovisningen av utsläppsrätter 
djupgående samt att omfånget av studerade bolag uppgår till 250 stycken. Innan vi påbörjade 
studien läste vi in oss på ämnet. Vi studerade internetsidor, exempelvis Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens, för att erhålla baskunskap om utsläppsrätter. Därefter läste vi 
vetenskapliga artiklar för att fördjupa vår förståelse kring problematiken av redovisningen av 
utsläppsrätter. Artiklarna gav oss även inspiration för utformningen av vår studie, inte minst 
artikeln Accounting for Carbon Emission Allowances in the European Union: In Search of 
Consistency skriven av Black. 
 
Via Naturvårdsverkets hemsida fick vi åtkomst till ett excel-dokument av en förteckning över 
utsläpp och tilldelning av utsläppsrätter i Sverige under år 2013. Innan vi påbörjade 
undersökningen studerade vi ett mindre antal företags årsredovisningar för att bilda oss en 
uppfattning kring vad som tas upp vid redovisningen av utsläppsrätter. Det i kombination med 
tidigare forskning blev grunden för vilka kategorier och aspekter som excel-dokumentet 
senare skulle omfatta och som vi således skulle undersöka. Nyttjandet av ett excel-dokument 
har underlättat vår sammanställning av hur företag redovisar utsläppsrätter. Undersökningen 
fokuserar på om företagen redovisar, eller inte redovisar, utsläppsrätter i balansräkningen. De 
bolag som inte redovisar utsläppsrätter i balansräkningen inkluderas trots allt i vår 
undersökning i någon av kategorierna enbart info eller ingen info. Kategorin enbart info syftar 
på de bolag som inte redovisar något värde i balansräkningen men som ändå nämner att de 
inkluderas av EU ETS. I kategorin ingen info inkluderas de företag som inte lämnar några 
uppgifter kring att de berörs av handelssystemet. För de bolag som redovisar utsläppsrätter 
har kategorier skapats för klassificering och värdering av tillgångar och skulder. 
 
Naturvårdsverkets förteckning inkluderar en branschindelning. Till en början funderade vi på 
att enbart studera företag från el- och fjärrvärmebranschen då flest företag tillhörde denna 
kategori. Vi noterade att majoriteten utav el- och fjärrvärmebolagen var kommunala vilket 
inte var optimalt då vi ville genomföra en jämförelse mellan olika bolagsgrupper. Vi 
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beslutade då att inkludera samtliga företag från Naturvårdverkets förteckning för att utföra en 
helomfattande kartläggning. 
 
För att kunna göra jämförelser av redovisningen av utsläppsrätter upprättade vi två olika 
indelningar som innefattar samma bolag. Den första indelningen benämnde vi 
bolagstillhörighet bestående av tre grupper (antal inom parentes); kommunala bolag (100), 
börsnoterade bolag (72) samt icke kommunala och börsnoterade bolag (78). Vi fann vissa 
problem med att bolagen i gruppen börsnoterade bolag sällan var koncernens moderbolag 
utan ett dotterbolag i koncernen. Dotterbolagens redovisning verkade knappt skilja sig från 
övriga bolags redovisning. Den andra indelningen benämnde vi regelverkstillhörighet som 
består av tre grupper (antal inom parentes); kommunala regelverk (100), nationella regelverk 
(137) och internationella regelverk (13). Grupperna kommunala regelverk och nationella 
regelverk utgår från samma svenska redovisningsprinciper. Vi ville ändå göra en uppdelning 
för att undersöka om det förekom några skillnader mellan kommunala och icke kommunala 
bolag i redovisningen av utsläppsrätter. Vi är medvetna om att gruppen internationella 
regelverk enbart inkluderar 13 företag vilket är betydligt färre än omfattningen av övriga 
grupper. Trots detta ansåg vi att det fanns aspekter med indelningen som utgjorde underlag för 
mer givande jämförelser för en intressant analys. Vi presenterade resultat från båda 
indelningar men valde att fokusera både resultat och analys utifrån bolagens 
regelverkstillhörighet. 
 
Efter att vi hade förberett kategorierna och grupperna påbörjades vår undersökning genom att 
studera företagens årsredovisningar. I rapporterna var vi intresserade av all information som 
företagen lämnade kring utsläppsrätter. Det kan eventuellt finnas företag som redovisar 
utsläppsrätterna i balansräkningen men som inte har specificerat i vilken post eller i noterna. 
Denna information går inte att erhålla genom att enbart granska årsredovisningarna utan 
kontakt med företagen skulle krävas vilket vi ansåg för omfattande för vår studie.  
 
När vi studerade årsredovisningarna letade vi manuellt igenom dem men använde oss även av 
en sökfunktion för att säkerställa att vi inte gick miste om någon för studien relevant 
information. Genom att använda Högskolan i Borås ekonomidatabas, Retriver, kunde vi 
kontrollera till vilken koncern företaget tillhörde och således bolagstillhörighet. Vi grupperade 
företag som kommunala bolag om koncernen var kommunalt ägd. För att ta reda på om 
bolagen var börsnoterade eller ej sökte vi på koncernens moderbolag på Google. Därefter 
kontrollerade vi tillhörigheten genom att använda oss av olika börslistor, till exempel via 
Avanza. Därmed kunde vi gruppera in bolagen som antingen kommunala bolag, börsnoterade 
bolag eller icke kommunala och börsnoterade bolag. För indelning utifrån 
regelverkstillhörighet grupperade vi bolagen utifrån uppgifter kring tillämpade 
redovisningsregler i årsredovisningarna. Bolagen i grupperna kommunala regelverk och 
nationella regelverk tillämpar nästintill uteslutande BFN:s äldre allmänna råd med enstaka 
undantag för K3, dessutom är en uppdelning gjord utifrån om företagen är kommunalt ägda 
eller ej. De bolag som ingår i gruppen internationella regelverk utgår från 
redovisningsprinciperna som presenteras i RFR 2.  
 
För de företag som redovisar en tillgång i balansräkningen har vi specificerat för hur 
tillgången klassificeras och värderas. En första uppdelning gällande klassificering av 
tillgångarna utgick ifrån om utsläppsrätterna redovisades som antingen anläggningstillgång 
eller omsättningstillgång. Därefter gjordes en uppdelning inom de två kategorierna. 
Anläggningstillgångar består av finansiella och immateriella tillgångar. Omsättningstillgångar 
består av immateriella tillgångar, kortfristiga fordringar och varulager. Utöver detta var det 
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för ett fåtal företag inte möjligt att identifiera tillgångsslag vilka då placerades i kategorin 
ospecificerad tillgång. Vi kunde identifiera tre värderingsmetoder där; anskaffning står för 
anskaffningsvärde, LVP är lägsta värdets princip och marknad står för marknadsvärde (se 
definitioner i avsnitt 1.7 Terminologiska frågor m.m.). Ingen hänsyn är tagen till hur företagen 
valt att klassificera tillgången av utsläppsrätterna utan en generell överblick är gjord av 
tillämpade värderingsmetoder. 
 
En presentation har även gjorts för hur skulden av utsläppsrätterna klassificeras och värderas. 
Bolagen har i årsredovisningarna klassificerat skulden som antingen en avsättning eller en 
kortfristig skuld. Det har förekommit enstaka fall där företag inte specificerat för vilken typ av 
skuld vilka därmed placerats i kategorin ospecificerad skuld. Värderingsmetoderna är 
uppdelade i de tre kategorierna som även är gällande för tillgångarna. En del av företagen har 
uppgett att de tar upp värdet på skulden med samma belopp som värdet för tillgången. I de fall 
har vi således valt att tillskriva skulden samma värderingsmetod som för tillgången.  
 
2.6 Värdering av studie 
 
Oavsett vilken metod som används för insamling av information måste forskaren alltid kritiskt 
granska för att avgöra tillförlitlighet och giltighet av den studerade informationen (Bell 2006, 
s. 117). Forskaren ska kontinuerligt och noggrant arbeta med materialet för att uppnå en 
tillfredställande grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang 1997, s. 163). Vidare 
påpekar Ejvegård (2009, s. 77) att forskningsresultaten inte har något vetenskapligt värde om 
kriterierna för reliabilitet och validitet inte är uppfyllda. 
 
2.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet som anger hur pålitliga studiens mätningar är (Bell 
2006, s. 117). För att en studie ska vara reliabel krävs det att en annan forskare ska kunna 
genomföra studien med samma tillvägagångssätt vid ett senare tillfälle och erhålla samma 
resultat och slutsatser (Yin 2007, s. 59). Nivån av undersökningens reliabilitet bestäms utifrån 
möjligheten till replikering av studien. Den vetenskapliga trovärdigheten stärks om andra kan 
kontrollera den data som ligger till grund för undersökningens slutsatser. Det är också av stor 
betydelse att mätningarna av det empiriska materialet sker konsekvent och noggrant (Eliasson 
2013, s. 15). Vår bedömning är att studiens replikerbarhet är god eftersom vi tydligt och 
detaljerat har angett hur vi genomfört undersökningen. Studien baseras på offentliga 
dokument vilket innebär att vem som helst kan ta del av informationen. För att öka studiens 
replikerbarhet har vi valt att lämna en bilaga av de företag som ingår i undersökningen. 
Studien är dock inte replikerbar på andra företag i Sverige då vår undersökning redan är 
heltäckande för de svenska företag som omfattas av handeln av utsläppsrätter.  
 
Yin (2007, s. 59) påpekar att syftet med reliabiliteten till stor del handlar om att försöka 
minimera felkällor i en undersökning. Under studiens gång har vi, när det har uppstått 
svårigheter i hur vi ska tolka informationen i de studerade årsredovisningarna, diskuterat fram 
en lösning för att undvika misstolkningar och samtidigt garantera att studien utförts på ett 
konsekvent sätt. Ytterligare ett steg i att eliminera felkällor är att vi efter genomförd studie 
gjort stickprov från datamaterialet och granskat flera årsredovisningar ytterligare en gång för 
att säkerställa att vår kartläggning är korrekt utförd. 
 
Holme och Solvang (1997, s. 94) poängterar att det kan förekomma situationer när de 
undersökta parterna påverkar informationen som forskare samlar in vilket medför svårigheter 
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med att uppnå en tillfredställande grad av reliabilitet. Vår undersökning består av granskning 
av årsredovisningar därför tror vi inte att detta problem påverkar studiens reliabilitet. Dels har 
vi ingen personlig kontakt med någon part och samtidigt är de undersökta årsredovisningarna 
publicerade och kan således inte korrigeras i efterhand. Årsredovisningar har hög 
tillförlitlighet då de är upprättade enligt lagar och standarder. Därefter är de kontrollerade och 
godkända av revisorer innan publikation vilket medför en kvalitetssäkring av årsredovisningar 
som ökar studies reliabilitet. 
 
2.6.2 Validitet 
 
Validitet handlar om giltighet och relevans. Det är viktigt att samla in data som är relevant 
utifrån den aktuella problemformuleringen. Hög validitet uppnås bland annat genom att ha 
hög reliabilitet (Halvorsen 1992, ss. 41-43). Mätningsvaliditet handlar om hur väl forskaren 
mäter det som är avsett att mätas (Ruane 2006, s. 47). Vårt syfte med studien är delvis, som 
tidigare beskrivits, att kartlägga hur företag redovisar utsläppsrätter i de finansiella 
rapporterna. För att kontrollera, och således mäta, hur redovisningen sker anser vi det vara 
relevant att studera årsredovisningar för de svenska företag som omfattas av EU ETS under år 
2013.  
 
Då urvalet för undersökningen omfattar samtliga företag från Naturvårdsverkets förteckning 
ger det till ökad validitet till studien. Halvorsen (1992, s. 96) redogör för att hög extern 
validitet kan säkerställas genom betryggande urvalsmetoder. Ruane (2006, s. 55) beskriver att 
vi måste ställa frågan om resultatet från studien också är giltigt för andra grupper. Eftersom 
att vi utför en helomfattande undersökning i Sverige kan det föreligga svårigheter att 
kontrollera om resultaten sträcker sig utanför det undersökta området. Det finns inga 
internationella standarder kring redovisningen av utsläppsrätter. Vid en replikering måste 
därför hänsyn tas till nationella standarder, om sådana finns, vilket kan leda till icke-identiskt 
resultat med vår studie. 
 
2.6.3 Etisk reflektion 
 
Vi har fullständigt förlitat oss på den statliga myndigheten Naturvårdsverket och dess 
förteckning över utsläpp och tilldelning av utsläppsrätter i Sverige under år 2013. Information 
som är publicerad av en statlig myndighet bidrar med hög trovärdighet till vår studie. Vi har 
genomgående valt bort att nämna företagsnamn i vår text för att vi vill skapa en generell bild 
av redovisningen av utsläppsrätter och inte genomföra en företagsspecifik undersökning. 
Samtliga bolag som är inkluderade i Naturvårdsverkets förteckning finns som bilaga (se 
bilaga I och II). Informationen som vi har använt i vår undersökning har hämtats från 
årsredovisningar som är offentliga publikationer vars syfte är att kommunicera ut finansiell 
information till allmänheten. Genom att vi utnyttjar redan offentliggjort material anser vi att 
vår undersökning inte skapar något kritiskt etiskt dilemma. 
 
2.7 Källkritik 
 
Vid användning av källor måste vi ställa oss kritiska i förhållandet till dessa för att kunna göra 
en bedömning av innehållet (Patel & Davidsson 2011, s. 68). Källorna som används måste 
bedömas utifrån dess trovärdighet vilket inte minst gäller för information hämtad ifrån 
internet. För att en källa ska anses vara trovärdig ställs krav på sann och saklig information 
samt att framställandet sker på ett objektivt vis. Dessutom bör forskning utgå från aktuella 
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källor snarare än äldre källor för att stärka trovärdigheten av den genomförda studien 
(Ejvegård 2009, ss. 71-72). 
 
2.7.1 Offentliga dokument 
 
Offentliga dokument innefattar bland annat lagar och förordningar. Det finns ofta en politisk 
grund bakom men det kan också vara en sammanställning av aktuell kunskap inom ett visst 
område (Friberg 2012, ss. 51-52). Genomgående har vi i uppsatsen använt oss av offentliga 
dokument, både nationella och internationella. Av dokumenten som vi har nyttjat är 
merparten utgivna av högt ansedda organisationer så som IASB, IFRIC, BFN och EU vilka vi 
anser bidra med hög trovärdighet till vår uppsats. 
 
2.7.2 Artiklar 
 
För att ta reda på den aktuella forskningen kring ett område är det av stor vikt att studera 
vetenskapliga artiklar. Vid sökning efter vetenskapliga artiklar måste en värdering göras av 
databasen som publicerat verken (Bryman & Bell 2013, s. 123-125). Kraven för vetenskapliga 
artiklar är höga och utformningen ska ske utifrån bestämda regler. Vetenskapliga artiklar 
utsätts för bedömning och granskning vilket leder till hög trovärdighet (Friberg 2012, ss. 47-
49). Vetenskapliga artiklar har fått lägga grunden för vår uppsats då vi i största mån strävat 
efter att använda de senaste och mest tillförlitliga källorna. Sökningar efter artiklar har främst 
skett via söktjänsten Summon.  
 
Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är publicerade år 2008 eller senare med undantag 
för artiklar som berör våra använda teorier samt artikeln The Problem with Reporting 
Pollution Allowance av Wambsgans & Sanford som publicerades år 1996. Anledning till att 
vi valt artikeln är att många forskare har refererat till denna som en ursprungsartikel för 
redovisning av utsläppsrätter. Vi anser därför att artikeln är trovärdig trots att den inte är 
nyligen utgiven. Dessutom har vi gjort valet att använda enstaka icke-peer review 
publikationer vilket kan kritiseras. Artikeln Towards Convergence of Accounting for Emission 
Rights skriven av Éva Karai och Mónika Bárány är en icke-peer reviewed publikation som vi 
dock anser vara en tillförlitlig artikel då den bygger på källor som har hög trovärdighet. 
 
2.7.3 Litterära verk 
 
Innehållet i litterära verk styrs av författarens kunskap och delvis av dennes åsikter om vad 
som är betydelsefullt för det aktuella ämnesområdet. För att en bok ska anses vara trovärdig 
bör författaren referera till annan litteratur, framförallt till annan forskning (Friberg 2012, s. 
50). Vi har försökt att undvika litterära verk för de delarna i uppsatsen som kräver nyligen 
uppdaterad information. I metoddelen och teoretisk referensram har vi dock använt oss utav 
litterära verk som vi bedömt vara tillförlitliga. Tillförlitlighet har vi bedömt utifrån 
aspekterna; författarens status, ett trovärdigt utgivningsförlag, referenser till annan forskning 
samt innehållsmässigt hög kvalitet. 
 
2.7.4 Webbplatser 
 
Vid användande av material från internet måste noggranna kontroller av den aktuella 
informationen göras då kvaliteten på internetbaserat material kan variera (Friberg 2012, s. 52). 
Vi har varit försiktiga med vilka webbplatser som vi har tagit information ifrån. De 
webbplatser som vi främst har använt oss utav är Naturvårdsverkets, Energimyndighetens, 
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BFN:s, IASB:s och till viss del de större revisionsbyråernas hemsidor. Vi har gjort 
bedömningen att dessa webbplatser är pålitliga eftersom de delvis består av statliga 
myndigheter samt av nationellt och internationellt accepterade organisationer. Utöver dessa 
källor har vi också använt oss av Retriver för att söka fram årsredovisningar för de företag 
som ligger till grund för vår studie. Utformningen av årsredovisningar styrs av lagar vilket 
bidrar med objektivitet och tillförlitlighet av dokumenten. För vår uppsats är det en positiv 
aspekt då undersökningen grundar sig på information som framkommer ur årsredovisningar.  
 



 

 - 15 - 

3 Referensram 
 
3.1 Inledning 
 
Referensramen ger en överblick av nuvarande standarder som berör hanteringen av 
utsläppsrättersant en presentation av relevant teori. Tidigare och pågående arbete med 
redovisningen av utsläppsrätter kommer att presenteras. All framställd fakta och teori kommer 
inte att användas i analysen då en del fakta behövs för att skapa en helhetsbild och förståelse 
kring ämnet. Referensramen kommer utgöra grunden för analys av studien.  
 
3.2 Utsläppsrätter 
 
3.2.1 Generellt om utsläppsrätter 
 
Dagens klimatförändringar kan orsaka negativa samhälleliga konsekvenser. Det har lett till 
allt mer omfattande krav på dagens företag gällande hanteringen av frågor som rör miljö, inte 
minst hanteringen av koldioxid och handel med utsläppsrätter (Ratnatunga 2008, s. 1). För att 
uppnå Kyotoprotokollets mål om minskade utsläpp infördes EU ETS vilket har kommit att bli 
EU:s viktigaste verktyg mot klimatförändringar. De som omfattas av systemet är företag som 
bedriver energiintensiv industri eller energiproduktion vilka får en bestämd mängd 
utsläppsrätter tilldelat baserat på tidigare utsläpp. Beroende på om aktören har ett underskott 
eller överskott av utsläppsrätter föreligger motiv för att antingen köpa eller sälja utsläppsrätter 
(Braun 2009, s. 470; Ratnatunga 2008, ss. 1-2).  
 
Under de två första handelsperioderna tilldelades merparten av utsläppsrätterna kostnadsfritt. 
Tilldelningen har kommit att övergå till allt större del auktionering och målet för år 2020 är 
att 70 procent av utsläppsrätterna ska auktioneras. Priserna på de auktionerade 
utsläppsrätterna har varierat under åren med handelssystemet (Warwick & Ng 2012, ss. 55-
56). Prisvariationen i kombination med avsaknaden av standarder och regelverk för 
redovisningen av utsläppsrätter har skapat problem för revisorer. Det innebär att det finns en 
risk för nyttjande av olika redovisningsmetoder vilket kan skada jämförbarheten och 
användbarheten för intressenter av kommunicerad finansiell information (Braun 2009, s. 471). 
 
3.2.2 Lag och förordning om handel med utsläppsrätter 
 
Lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199) (LHU) ska tillämpas genom bestämmelser i 
Förordningen om handel med utsläppsrätter (2004:1205) (FHU). Inledande bestämmelser i 
LHU följer enligt:   
 

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser 
(utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få 
släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt 
om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser. 

        (LHU, 1 kap. 1 §) 
 
Utifrån bestämmelser av regeringen är det Länsstyrelsen som har fått uppdraget att vara 
tillståndsmyndighet. Ansökan om tillstånd görs hos Länsstyrelsen som avgör om 
verksamheten omfattas av de tillstånd som krävs, vid behov kan tillståndet dras tillbaka. 
Naturvårdsverket sköter tilldelningen av utsläppsrätter. Tilldelningen sker till de verksamheter 
som finns med i den nationella förteckningen som sammanställs av regeringen och granskats 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ratnatunga,+Janek/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ratnatunga,+Janek/$N?accountid=9670
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av EU-kommissionen. Registreringen av utsläppsrätter sker i Unionsregistret som hanteras av 
Energimyndigheten. Unionsregistret används bland annat för utfärdande av tilldelade 
utsläppsrätter, uppförande av konton, registrering av överföringar samt innehav av 
utsläppsrätter. Redovisningen av utsläpp ska ske senast den 30 april varje år. Den berörda 
verksamheten överlämnar utsläppsrätter som motsvarar de faktiska utsläppen från året. 
Sanktioner kommer att utfärdas om de överlämnade utsläppsrätterna inte motsvarar de 
faktiska utsläppen (LHU; FHU). 
 
3.3 Regelverk 
 
3.3.1 Internationella redovisningsregler 
 
International Accounting Standards Committee (IASC) grundades år 1973 för att harmonisera 
redovisningen mellan länder samt med avsikten att öka jämförbarheten mellan finansiella 
rapporter (Zeff 2012, ss. 809-815). I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter beskrivs att 
IASC gav ut standarder som benämndes IAS. År 2001 omarbetades organisationen IASC till 
IASB. I samband med omorganisationen tog IASB över som standardsättare, tidigare 
standarder, IAS, är dock fortsatt gällande regelverk. Standarder som är utfärdade av IASB 
benämns IFRS. Som komplement till standarderna finns tillhörande tolkningar utgivna av 
IFRIC och Standard Interpretations Committee (SIC) (IAS 1 p. 7). I IAS 1 beskrivs hur ett 
företag ska gå tillväga vid framställandet av en finansiell rapport och vilka poster en sådan ska 
innehålla. Ett företag ska redovisa de poster, rubriker och delsummor som är nödvändiga för 
att skapa förståelse för ett företags finansiella ställning (IAS 1, pp. 54-55).  IFRS-regelverket 
utger sig för att vara gällande för publika företag världen över (Ball 2006, s. 6). Enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ska företag som är verksamma 
inom EU:s medlemsstater upprätta sin koncernredovisning enligt IAS, IFRS, IFRIC och SIC. 
Svenska börsnoterade koncerner ska tillämpa dessa internationella standarder tillsammans 
med RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För motsvarande svenska 
juridiska personer ska IFRS användas tillsammans med RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer (BFNAR 2012:3, pp. 1-4). 
 
3.3.2 Nationella redovisningsregler 
 
De två mest väsentliga lagarna för svensk redovisning är Bokföringslagen (1999:1078) (BFL) 
och ÅRL. I ÅRL 3-4 kap. redogörs för hur en årsredovisning ska utformas och vilka poster 
balans- och resultaträkning ska innefatta. En uppdelning ska bland annat göras av 
anläggnings- och omsättningstillgångar i balansräkningen. En anläggningstillgång anses vara 
en tillgång för stadigvarande bruk i verksamheten medan en omsättningstillgång menas en 
annan tillgång. I de fall då ett företag innehar en post som inte inryms i den föreslagna 
uppställningen, får denna post ändå tas upp om det tydligen uttrycks för vad som ingår (ÅRL). 
Bokföringsnämnden (BFN) står för utgivningen av allmänna råd för användandet av BFL och 
ÅRL. De allmänna råden publiceras i samlingen Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR). Tidigare hade Redovisningsrådet som uppgift att utfärda redovisnings-
rekommendationer och informera kring redovisningsfrågor. Redovisningsrådet är numera 
nerlagt och har ersatts av Rådet för finansiell rapportering (RFR) (BFN 2015). RFR ger ut 
rekommendationer kring redovisning och har exempelvis givit ut RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. I RFR 1 
beskrivs hur svenska noterade koncerner ska redovisa i enlighet med IFRS med vissa tillägg 
för ÅRL. I RFR 2 redogörs för hur svenska noterade juridiska personer ska tillämpa IFRS 
utan att strida mot svensk lagstiftning (BFNAR 2012:3, pp. 1-4). Redovisning enligt IFRS är 
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mer omfattande och innefattar högre upplysningskrav än redovisning enligt nationella 
redovisningsregler (BFN 2015). 
 
Sedan år 2004 har BFN arbetat med K-projektet som innebär ett framtagande av fyra 
redovisningskategorier, K1, K2, K3 och K4. K3 är huvudregelverket och innefattar det 
principbaserade allmänna rådet, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. K1 
och K2 är förenklade regelverk då exempelvis schablonregler förekommer och kraven på 
tilläggsupplysningar är lägre i jämförelse med K3. K4 innebär att koncernredovisningen ska 
upprättas i enlighet med IFRS. För räkenskapsår påbörjade från och med den 31 december år 
2013 ska en majoritet av alla företag tillämpa något av K-regelverken. Fram till denna 
brytpunkt fick företag göra valet att antingen tillämpa något av K-regelverken eller äldre 
normgivning utgiven av BFN och/eller Redovisningsrådet (BFN 2015).  
 
I det äldre allmänna rådet BFNAR 2000:2 Tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendationer och uttalanden beskrivs att rådet inte ska tillämpas av företag som valt att 
redovisa i enlighet med något av K-regelverken eller rekommendationer från RFR (BFNAR 
2000:2, p. 1). Företag som redovisar enligt BFNAR 2000:2 har valfrihet att, för varje område, 
välja om redovisning ska ske enligt BFN:s allmänna råd eller rekommendationer från 
Redovisningsrådet (BFNAR 2000:2, p. 5), vilket beskrivs enligt följande: 
 

Icke-noterade företag ska, för varje område, tillämpa antingen ett allmänt råd från 
Bokföringsnämnden som innehåller en anpassning av en redovisningsråds-
rekommendation eller Redovisningsrådets motsvarande rekommendation (RR 1–RR 29). 
Det valda allmänna rådet eller den valda rekommendationen ska tillämpas i sin helhet om 
inte annat anges i rådet eller rekommendationen. 

(BFNAR 2000:2, p. 5) 
 
3.3.3 Kommunala redovisningsregler 
 
Ett helägt kommunalt företag är enligt Kommunallagen (1991:900) (KL) ett aktiebolag där en 
kommun eller landsting, direkt eller indirekt, innehar samtliga aktier. Ett delägt kommunalt 
bolag är ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget innehar 
bestämmande rätt tillsammans med annan part (KL, 1 kap. 16 §). Enligt KL 2 kap. 7 § får 
kommuner och landsting bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och avser 
att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgarna i kommunen eller 
landstinget. 
 
Kommunala bolag har en stor samhällsekonomisk roll eftersom medborgarna är bolagens 
kunder, direkt eller indirekt. Alla medborgare berörs därmed av hur de kommunala bolagen 
bedriver och sköter sin verksamhet då bolagen påverkar kvaliteten på tjänsterna som erhålls 
till samhället. Kommunfullmäktige har formellt sett ägarrollen i de kommunala bolagen då det 
vanligtvis är kommunfullmäktige som föreslår politiker som ledamöter. Via allmänna val 
röstar medborgarna för vilka politiker som ska sitta i fullmäktige. På så vis kan medborgarna 
påverka kommunens arbete. Därmed krävs det öppenhet och transparens i redogörelsen av hur 
verksamheten fungerar för att medborgarna ska kunna bedöma hur politikerna sköter sitt 
arbete. Kommunala bolag utgör en egen juridisk person vilket gör att företagen upprättar en 
årsredovisning skild från övriga kommunen (Erlingsson, Fogelgren, Olsson, Thomasson & 
Öhrvall 2014, ss. 22-25). 
 
Redovisning i kommuner och landsting styrs av KL och Lagen om kommunal redovisning 
(1997:614) (LKR). Ytterligare redovisningsråd ges ut av Rådet för kommunal redovisning 



 

 - 18 - 

(RKR). RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att främja och utveckla god 
redovisningssed i enlighet med KL (RKR 2015). God redovisningssed i kommunala företag 
presenteras i LKR och utgår från den allmänna uppfattningen om vad god redovisningssed är. 
De kommunala bolagen ska således följa allmänna råd och rekommendationer utgivna av 
normgivande organ för det kommunala området (LKR, 1 kap. 3 §). RKR utarbetar 
rekommendationer men följer också upp verksamhetens genomslag på kommuners och 
landstings externa redovisning och följer det nationella utvecklingsarbetet kring redovisning 
(RKR 2015).  
 
I enlighet med LKR 6 kap. 2-8 §§ får utgifter av väsentligt värde för verksamheten under 
kommande år tas upp som immateriell anläggningstillgång. Anläggningstillgångar ska 
värderas till anskaffningsvärde med hänsyn till avskrivningar och eventuella 
nedskrivningsbehov. Omsättningstillgångar ska däremot tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Ett undantag för dessa 
värderingsregler är redovisning till bestämd mängd och fast värde. Materiella 
anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vars sammantagna värde är 
av underordnad betydelse för kommunen eller landstinget, får tas upp till en bestämd mängd 
och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt 
(LKR). 
 
3.3.4 Rättvisande bild och god redovisningssed 
 
Rättvisande bild och god redovisningssed är två begrepp som är av central betydelse för den 
externa redovisningen (Johansson 2010, s. 89). I den internationella standarden för 
börsnoterade företag, IFRS, beskrivs att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild 
av ett företags finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. För att erhålla en 
rättvisande bild krävs ett korrekt återgivande av transaktionernas effekter, andra händelser och 
förhållanden enligt definitioner och redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader som framställs i föreställningsramen. Om det behövs ska tilläggsupplysningar 
lämnas för att uppnå en rättvisande bild (IAS 1, p. 15). Enligt IAS 1 uppnår ett företag en 
rättvisande bild genom beaktande av tillämpliga standarder under praktiskt taget alla 
omständigheter (IAS 1, p. 17). Inom IFRS anges inte uttryckligen vad som är god 
redovisningssed. Enligt Johansson (2010, s. 94) är god redovisningssed, för IFRS-företag, att 
följa regelverk som är utfärdat av den centrala normgivaren IASB.  
 
Enligt ÅRL 2 kap. 3 § ska balans- och resultaträkning samt noter upprättas som en helhet och 
ge en rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning och resultat. Tilläggsupplysningar 
ska lämnas om det krävs för att ge en rättvisande bild. I ÅRL 2 kap. 2 § uttrycks det att en 
årsredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 
Enligt BFN är god redovisningssed att på ett korrekt vis använda och tolka allmänna råd och 
rekommendationer utgivna av normgivningsorgan. För utvecklandet av god redovisningssed 
har BFN det huvudsakliga ansvaret och en del i arbetet innefattar utgivning av allmänna råd 
(BFN 2015). 
 
3.3.5 Kvalitativa egenskaper 
 
Finansiella rapporter ska utformas utifrån de kvalitativa egenskaperna för att informationen 
ska bli användbar för intressenter (Shahwan 2008, s. 195). Egenskaperna ska underlätta och 
säkerställa att användarna får tillgång till lämplig finansiell information. I IASB:s 
föreställningsram, som är antagen av EU, anges de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna 
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som; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB:s föreställningsram, p. 24). 
År 2010 gav IASB ut en ny version av föreställningsramen vilken delar in de kvalitativa 
egenskaperna i fundamentala och förhöjande egenskaper. I den nya versionen anges de två 
fundamentala kvalitativa egenskaperna som relevans och korrekt bild. De kompletterande, 
förhöjande egenskaperna är; jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet. 
Redovisning utifrån dessa egenskaper ökar användbarheten av informationen då den är 
relevant och korrekt framställd (IASB 2010, pp. QC5 & QC19). Denna version har ännu ej 
översatts till svenska och har inte heller antagits av EU (IASB:s föreställningsram).   
 
Inom svensk redovisning återfinns kvalitativa egenskaper i allmänna rådet för K3. De 
egenskaper som beskrivs är; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och väsentlighet. 
Informationen antas begriplig om en användare med rimlig kunskap studerar underlaget med 
rimlig noggrannhet och förstår informationen.  Relevant anses innehållet i den finansiella 
rapporten vara om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av 
inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller förändra tidigare 
bedömningar. För att uppfylla kriteriet för tillförlitlighet ska informationen vara neutral och 
inte innehålla väsentliga fel. Användarna ska kunna förlita sig på att informationen på ett 
korrekt sätt utvisar vad den sägs utvisa eller vad den rimligen kan antas utvisa. Inom 
begreppet tillförlitlighet krävs att det som rapporteras är aktuellt. Informationen bedöms 
väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet inte kan påverka de beslut som användare 
fattar på basis av informationen. De kvalitativa egenskaperna skiljer sig mellan de 
internationella och nationella regelverken, men huvudprincipen är densamma. Jämförbarhet 
anges inte som kvalitativ egenskap i allmänna rådet för K3 men beskrivs som en 
grundläggande princip (BFNAR 2012:1, 2 kap. pp. 2.8-2.11). Väsentlighet omnämns som ett 
underkriterium för relevans i IASB:s föreställningsram (IASB:s föreställningsram pp. 29-30). 
 
3.3.6 Rättskällehierarkin 
 
K3 är som tidigare beskrivits huvudregelverket för redovisning. I det allmänna rådet för K3, 1 
kap. p. 1.5 redogörs för hur vägledning ska sökas när sådan saknas. I första hand ska de 
bestämmelser som behandlar liknande och relaterade transaktioner, händelser och 
förhållanden beaktas. I andra hand ska vägledning sökas via andra kapitlet i det allmänna 
rådet för K3 och hänsyn ska tas till definitioner, grundläggande principer, värderingsgrunder 
och kriterier för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. I de fall då ovanstående inte bidrar 
med tillräcklig vägledning, får sådan sökas i internationella redovisningsstandarder och då ska 
även rekommendationer från RFR tillämpas (BFNAR 2012:1, 1 kap. p. 1.5). 
 
3.4 IFRIC 3 
 
IFRIC är ett internationellt redovisningsorgan vars uppgift är att granska redovisningsfrågor 
som har uppstått inom IAS/IFRS-regelverken. IFRIC utarbetar tolkningar av standarder som 
syftar till att nå samstämmighet och auktoritativ vägledning om lämplig redovisningsmetod. 
Tolkningarna är föremål för IASB:s godkännande och har samma auktoritet som en standard 
som utfärdats av IASB (IFRS 2015 a). I samband med införandet av handel med utsläppsrätter 
fick IFRIC i uppgift av IASB att utforma förslag till obligatoriska riktlinjer för redovisningen 
(Cook 2009, s. 455). IFRIC publicerade ett första utkast som fanns tillgängligt för allmänna 
synpunkter. Den slutliga versionen av IFRIC 3 gavs ut den 2 december år 2004 med avsikt att 
tas i bruk för räkenskapsår som påbörjades efter 1 mars år 2005 (Deac 2013, s. 43). 
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I IFRIC 3 rekommenderades det att tillgången av en utsläppsrätt skulle behandlas separat från 
skyldigheten att leverera en utsläppsrätt vilket kallas bruttoprincipen. En kvittning av 
tillgångarna mot skulderna var därmed inte tillåtet (Warwick & Ng 2012, ss. 56-58). Enligt 
IFRIC 3 skulle företag behandla utsläppsrätterna med hänsyn till IAS 38 Immateriella 
tillgångar, IAS 20 Redovisning av statligt bidrag och upplysningar om statligt stöd samt IAS 
37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Det förklarades med att 
utsläppsrätter motsvarade definitionen av en immateriell tillgång och att de kostnadsfritt 
tilldelade utsläppsrätterna uppfyllde kriterierna som ett statligt bidrag. IFRIC ansåg också att 
ett företags skyldighet att leverera ett antal utsläppsrätter som motsvarar de faktiska utsläppen 
kunde beskrivas som en avsättning (Deac 2013, ss. 42-44). 
 
Offentliggörandet av IFRIC 3 blev omdiskuterat. Enbart sex månader efter utgivandet av 
IFRIC 3, i juni år 2005, drogs tolkningen tillbaka på grund av missnöje. Företag uttryckte att 
tolkningen skulle tvinga dem att visa en förvrängd bild av resultatet i årsredovisningar och 
delårsrapporter (Cook 2009, s. 456). MacKenzie (2009, s. 448) och Bebbington och Larringa-
Gonzáles (2008, s. 705) anser att tolkningen medförde felmatchningar i resultatet som till stor 
del uppstod på grund av bruttoprincipen. Detta ledde till volatilitet i resultatet vilket inte är 
eftersträvbart. Reizinger-Ducsai (2007, s. 56) beskriver att ytterligare en brist med IFRIC 3 
var att den endast omfattade verksamhetsutövarna och inte berörde andra aktörer såsom 
investerare (Reizinger-Ducsai 2007, s. 56). EFRAG rekommenderade inte ett godkännande av 
IFRIC 3 och EU-kommissionen godkände den därför inte. EFRAG ansåg att tolkningen inte 
uppfyllde de krav som fastställts i samband med tillämpningen av internationella 
redovisningsstandarder. Dessutom stred IFRIC 3 mot principen om en rättvisande bild samt 
att de kvalitativa egenskaperna inte uppfylldes (Karai & Bárány 2013, s 181). IASB ansåg att 
IFRIC hade gjort en giltig tolkning av de relevanta standarderna, men delade företagens 
uppfattning om att slutresultatet var förvirrande i vissa avseenden. IFRIC 3 drogs därmed 
tillbaka (Cook 2009, s. 457). 
 
Tillbakadragandet av IFRIC 3 har inte gjort dess tillämpning ogiltig. Vissa företag inom 
Europa har beslutat att fortsätta att använda tolkningen på grund av att den fortfarande är 
kompatibel med befintliga IFRS. Andra företag har dock försökt att anta alternativa strategier 
för att ta itu med bristerna i IFRIC 3 (IETA 2007, s. 10). 
 
3.5 Värderingsmetoder 
 
I IASB:s föreställningsram beskrivs att värdering kan ske efter olika värderingsmetoder, 
antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Den vanligaste värderingsgrunden 
enligt föreställningsramen är att redovisa till anskaffningsvärde (IASB:s föreställningsram p. 
99-101). Värdering till anskaffningsvärde återspeglar priset vid transaktionen minus 
eventuella avskrivningar och nedskrivningar. Värdering till verkligt värde tar hänsyn till det 
rådande priset på en aktiv marknad. Det kan dock vara svårt att besluta om ett verkligt värde i 
de fall då en aktiv marknad saknas (Jaijairam 2013, s. 1).  
 
Redovisning till anskaffningsvärde är även den huvudsakliga värderingsmetoden enligt K3-
regelverket som beskriver att företag ska redovisa till anskaffningsvärde men att det finns 
vissa undantag för värdering enligt annan värderingsprincip. Utöver anskaffningsvärde kan 
värdering av tillgångar ske till återanskaffningsvärde, försäljningsvärde och nuvärde. 
Återanskaffningsvärde innebär den utgift som ett företag skulle ha för att förvärva en identisk 
tillgång vid värderingstidpunkten, försäljningsvärde är beloppet som skulle erhållas vid 
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normal försäljning vid värderingstidpunkten och nuvärde är redovisning till det förväntade 
diskonterade värdet av framtida nettoinbetalningar (BFNAR 2012:1, 2 kap p. 2.20). 
 
Värdering till anskaffningsvärde är i linje med försiktighetsprincipen. Värderingen bygger på 
tidigare transaktioner vilket underlättar förståelsen av värdet sett utifrån ett 
intressentperspektiv. De negativa aspekterna med redovisning till anskaffningsvärde är att de 
redovisade värdena strider mot relevans och tillförlitlighet. Dessutom minskar möjligheten till 
jämförbarhet vid användande av anskaffningsvärden i jämförelse med verkliga värden 
(Cozma 2009, ss. 860-863). Värdering till verkligt värde kan ge upphov till högre volatilitet 
då det ger större inverkan på både balans- och resultaträkning. Trots detta anses värdering till 
verkligt värde som den överlägsna metoden då den återspeglar de nuvarande värdena och inte 
värdena från det förflutna som anskaffningsvärden gör. De internationella redovisnings-
standarderna som tillåter eller kräver redovisning till verkligt värde har under senare tid ökat 
(Jaijairam 2013, s. 1). 
 
3.6 Klassificering och värdering av utsläppsrätter 
 
Warwick och Ng (2012, s. 62) beskriver att företags huvudsyfte vid handeln med 
utsläppsrätter är att täcka upp för de faktiska utsläppen snarare än att inneha utsläppsrätter för 
handel. Det finns inget regelverk för hur utsläppsrätter ska hanteras i redovisningen vilket har 
lett till att företag klassificerar och värderar dessa olika (Warwick & Ng 2012, s 54). Nedan 
beskrivs olika sätt att klassificera och värdera utsläppsrätter enligt befintliga internationella 
och nationella regelverk samt utifrån tidigare gällande nationella regelverk.  
 
3.6.1 Klassificering och värdering utifrån internationella standarder 
 
Det finns vissa standarder som är berörda vid diskussionerna kring redovisningen av 
utsläppsrätter. De flesta företag väljer dock att redovisa utsläppsrätterna som antingen 
varulager eller immateriell tillgång (Deloitte 2009, s. 3). Varulager innefattas bland 
omsättningstillgångar vilka normalt är avsedda för handel eller förbrukning under ett företags 
verksamhetsår. Immateriella tillgångar tillhör snarare anläggningstillgångar vilka anses vara 
av långfristig karaktär (IAS 1, pp. 66-68). Enligt tidigare nämnda, och tillbakadragna, IFRIC 
3 skulle redovisningen av utsläppsrätter ske utifrån tre standarder. En utsläppsrätt mötte enligt 
IFRIC 3 definitionen av en tillgång. Utsläppsrätterna ansågs i karaktären vara en immateriell 
tillgång och skulle därför redovisas enligt IAS 38. Värderingen skulle ske till antingen 
anskaffningsvärde eller verkligt värde vilket är möjligt då det för utsläppsrätter föreligger en 
aktiv marknad. De utsläppsrätter som förvärvats genom kostnadsfri tilldelning har 
anskaffningsvärde noll. De kostnadsfria samt de utsläppsrätter som förvärvats under 
marknadsvärde, skulle enligt IFRIC 3 redovisas som ett statligt bidrag i linje med IAS 20. 
Utsläppsrätterna skulle då tas upp som förutbetalda intäkter i balansräkningen som sedan på 
ett systematiskt vis skulle ha redovisats i resultatet. Dessutom skulle det för företag uppstå en 
skyldighet att leverera utsläppsrätter motsvarande de faktiska utsläppen från året. Utifrån 
IFRIC 3 skulle denna skyldighet redovisas som en avsättning enligt IAS 37 (Warwick & Ng 
2012, ss. 54-57).    
 
Warwick och Ng (2012, ss. 57-58) redogör för ytterligare två internationella standarder som 
kan användas vid redovisning av utsläppsrätter vilka är IAS 2 Varulager och IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. När utsläppsrätter värderas som varulager 
syftar det till att företag konsumerar utsläpp i produktionen. Enligt IAS 2 ska varulager 
värderas enligt Lägsta värdets princip (LVP) vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde 
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och nettoförsäljningsvärde. I de fall företag innehar utsläppsrätter för att bedriva handel på 
marknaden kan de anta karaktären av ett finansiellt instrument. Ett finansiellt instrument ska 
enligt de internationella standarderna redovisas i enhetligt med IAS 39 och värdering ska ske 
till verkligt värde med redovisning av vinster och förluster via resultatet (Warwick & Ng 
2012, s. 62). 
 
3.6.2 Klassificering och värdering utifrån K3-regelverket 
 
I de svenska regelverken finns inte någon vägledning om hur utsläppsrätter ska klassificeras 
eller värderas. Det finns inte heller någon motsvarighet till ovan nämnda internationella 
standarder, i K3-regelverket beskrivs dock hur liknande områden ska hanteras. I 18 kap. 
Immateriella tillgångar utom goodwill redogörs det för att en immateriell tillgång antingen är 
en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång beroende på syftet med tillgången. 
Värdering ska vid första redovisningstillfället ske till anskaffningsvärde och därefter ska 
hänsyn tas till avskrivningar och eventuella nedskrivningar (BFNAR 2012:1, 18 kap.). 
 
I 24 kap. Offentliga bidrag regleras stöd från EU, staten och kommuner. Ett offentligt bidrag 
som går att hänföra till förvärv av en anläggningstillgång ska minska tillgångens 
anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt (BFNAR 2012:1, 24 kap.). 
Värdering av ett offentligt bidrag ska ske till verkligt värde. Som tidigare nämnts kan 
skyldigheten att leverera en utsläppsrätt till Naturvårdsverket tas upp som en avsättning. Hur 
avsättningar ska hanteras beskrivs i 21 kap. Avsättningar, ansvarsförbindelser och 
eventualtillgångar. En avsättning ska värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen (BFNAR 2012:1, 21 kap.).  
 
Om en utsläppsrätt behandlas som varulager görs detta med stöd av 13 kap. Varulager. 
Utsläppsrätterna anses då vara material som används i verksamheten. Ett varulager ska 
värderas i enlighet med LVP (BFNAR 2012:1, 13 kap.). I de fall en utsläppsrätt anses ha 
karaktären av ett finansiellt instrument ska redovisningen ske enligt 11 kap. Finansiella 
instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet eller 12 kap. Finansiella instrument 
värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen. Värdering får således ske till 
anskaffningsvärde eller verkligt värde (BFNAR 2012:1, kap. 11-12). 
 
3.6.3 Klassificering och värdering utifrån tidigare rekommendationer 
 
Det äldre allmänna rådet BFNAR 2000:2 kan inte användas i kombination med något av K-
regelverken eller tillsammans med rekommendationer från RFR. Enligt BFNAR 2000:2 kan 
dock företag använda andra allmänna råd utgivna av BFN för vissa områden samtidigt som 
rekommendationer från Redovisningsrådet nyttjas för andra områden i redovisningen (2000:2, 
pp. 1-5). I de allmänna råden och rekommendationerna utgivna av BFN och 
Redovisningsrådet berörs till viss del liknande områden som tagits upp i ovan nämnda 
internationella och nationella standarder och regelverk.  
 
I Redovisningsrådets Rekommendation (RR) 15 Immateriella Tillgångar hanteras 
immateriella tillgångar på liknande vis som i IAS 38, en stor skillnad är dock att företag inte 
får redovisa tillgångar till verkligt värde enligt RR 15. De två rekommendationerna RR 28 
Statliga stöd och RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar ligger i linje 
med vad som presenterats för motsvarande IAS 20 och IAS 37. RR 2:02 Varulager är i stora 
drag överensstämmande med IAS 2 men enligt ÅRL finns krav på utlämnande av 
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upplysningar om skillnader i redovisat värde på varulagret och dess verkliga värde. För IAS 
39 finns ingen motsvarande rekommendation från Redovisningsrådet.  
 
BFN har gett ut rekommendationen BFN R 5 Redovisning av statliga stöd vilket motsvarar 
innehållet i IAS 20. Enligt BFN:s allmänna råd BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager ska 
varulagret redovisas utifrån principerna i Redovisningsrådets tidigare rekommendation för 
varulager, RR 2 Redovisning av varulager. Det föreligger vissa skillnader som presenteras i 
BFNAR 2000:3 som exempelvis behandlar anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 
Värdering ska ske enligt LVP vilket är i linje med övriga standarder som berör varulager. Det 
finns inga av BFN utgivna allmänna råd eller rekommendationer som motsvarar IAS 37, IAS 
38 och IAS 39. 
 
3.7 Arbete med utsläppsrätter efter IFRIC 3 
 
Efter tillbakadragandet av IFRIC 3 har det inte funnits någon formell redovisnings-
rekommendation kring redovisningen av utsläppsrätter. Företag har därför möjlighet att både 
definiera vilken typ av tillgång en utsläppsrätt är och bestämma hur den ska värderas (Lovell, 
Aguiar, Bebbington & Larrinaga-Gonzalez 2010, s. 8). Deac (2013, s. 40) poängterar att 
handeln med utsläppsrätter har vuxit och därför måste redovisningen följa denna utveckling. 
Ascui och Lovell (2012, s. 49) förklarar att det ökade behovet av redovisning beror på att 
utsläppsrätter har fått ett ekonomiskt värde i många länder och således har en stor inverkan på 
företags finansiella rapporter. 
 
År 2008 påbörjade IASB och FASB ett projekt för att tillsammans utarbeta hur redovisningen 
av utsläppshandel borde se ut och därmed minska tvetydigheten i befintliga regelverk (Lovell 
& MacKenzie 2011, s. 714). IASB och FASB förde diskussioner om att alla utsläppsrätter 
skulle tas upp som tillgång och att för de kostnadsfria utsläppsrätterna skulle också en 
motsvarande skuld tas upp. Inget beslutades och projektet pausades år 2010 på grund av tid- 
och resursbegränsningar (Black 2013, s. 226).   
 
IASB fortsatte på egen hand arbetet med att utveckla redovisningen av utsläppsrätter. IASB 
har bland annat förklarat att man inte vill att det ska finns en redovisningsmetod som gör att 
skillnader uppkommer på grund av olika användningsområden med utsläppsrätter (Lovell 
2014, ss. 272-274). IFRS Foundation har kartlagt redovisningsproblem som är relevanta i 
IASB:s nuvarande projekt som benämns Emissions Trading Schemes. Organisationen har 
också identifierat 15 olika metoder som är uppdelade i tre huvudsakliga tillvägagångssätt för 
redovisning av utsläppsrätter. Metoderna undviker obalansen som IFRIC 3 orsakade men ger 
upphov till olika redovisningsutfall vilket minskar jämförbarheten (IFRS 2014, ss. 1-3). 
 
IFRS Foundation anser att det är viktigt att IASB vid det fortsatta arbetet med redovisning av 
utsläppsrätter beaktar en bred vägledning då det berör många länder. IFRS Foundation 
rekommenderar också att IASB fokuserar på relationen mellan rättigheterna och 
skyldigheterna som identifierats och hur man bäst kombinerar dessa i finansiella rapporter 
enligt rådande standarder. IASB bör också beakta möjligheten att redovisa tillgångarna och 
skulderna separat med hjälp av konsekventa erkännandekriterier och mätkriterier för att 
undvika missmatchningar (IFRS 2015b, s. 7). 
 
IASB har följaktligen inte kommit fram till någon lösning på redovisningsproblemet. IFRS 
Foundation föreslår att IASB ska publicera ett Discussion Paper under andra halvåret 2015 
(IFRS 2015b, s. 8). Anledningen till att man inte kommit fram till någon ny standard är att 
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IASB vill ha en lösning som följer gällande normer och lämnar dem oförändrade (Lovell 
2014, s. 278). I den fortsatta frånvaron av internationell vägledning är revisorernas roll viktig 
då företag söker information och råd från dem angående val av lämplig redovisningsmetod 
(Lovell et al. 2010, s. 28). 
 
3.8 Etiskt dilemma 
 
Handelssystemet med utsläppsrätter fungerar som ett verktyg för att minska den globala 
uppvärmningen. Förekomsten av ett handelssystem ger legitimitet till en organisation som 
bedriver miljöförstörande verksamhet (Raiborn & Massoud 2010, ss. 105-108). Statliga 
myndigheter tilldelar kostnadsfritt utsläppsrätter med ambitionen att minska utsläppen. 
Förhoppningen är att ett företags möjlighet till att antingen sälja eller spara utsläppsrätter ska 
vara tillräckligt incitament för att investera i ny miljöeffektiv utrustning som ska leda till 
minskade utsläpp. I vissa fall har emellertid effekten blivit den motsatta. Företag har kunnat 
göra utsläpp över den tilldelade nivån då de haft möjligheten att köpa ytterligare utsläppsrätter 
(Raiborn & Massoud 2010, ss. 117-120).  
 
Jain och Solanki (2013, s. 58) betonar den moraliska aspekten i vad som kan, och inte kan, 
köpas eller säljas för monetära medel. De diskuterar kring möjligheten att köpa rätten till att 
förorena miljön. Genom att betrakta miljön likt en vara som kan köpas och säljas tas fokus 
från det etiska brott som föroreningar orsakar. Aldred (2012, ss. 339-350) lyfter fram tre 
aspekter av det etiska dilemmat med utsläppshandel. Den första aspekten gäller att det är 
moraliskt förkastligt att bedriva handel med utsläpp. Den andra är invändningen mot att 
prissätta något som inte borde värderas i termer av ett pris. Den tredje berör samhällsansvar 
och faktumet att det är fel att betala en utomstående part att utföra den samhälleliga plikten. 
Således, de som står för de miljöförorenande utsläppen bör också minska de egna utsläppen 
istället för att betala andra för detta.  
 
3.9 Innehållet i finansiella rapporter 
 
Information från ett företag berör inte bara de som är verksamma inom ett företag utan har 
även betydelse för ett företags externa intressenter. Intressenter till ett företag inkluderar de 
som berörs av verksamheten vilka inte behöver ha någon fördjupad kunskap eller inblick i 
verksamheten. För att kunna kommunicera information till intressenter om verksamheten 
används finansiella rapporter. Det är av stor vikt att rapporterna består av sanningsenlig och 
korrekt information. De som är verksamma inom redovisningsprofessionen ansvarar för att 
uppnå hög trovärdighet i de finansiella rapporterna. Det kan dock vara svårt för intressenter 
att få en övergripande förståelse för de finansiella rapporterna om de själva inte är insatta i ett 
företags verksamhet eller besitter kunskap kring redovisningsprofessionen. Uppgifterna som 
presenteras i ett företags balans- och resultaträkning ger ofta inte tillräckligt med information 
för att få en korrekt helhetsbild av ett företags ekonomiska situation. Det krävs 
kompletterande uppgifter. Många intressenter studerar enbart ett företags finansiella ställning 
utan att beakta kompletterande upplysningar vilket kan leda till en felaktig tolkning av 
företags finansiella rapporter (MacNeal 1939, ss. 1-19). 
 
3.10  Teori 
 
Olika syften med redovisning av utsläppsrätter har lett till att vi vill använda följande teorier; 
intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Gray, Owen och Adams (1996, ss. 
45-48) förklarar att dessa är systemorienterande teorier som har sitt ursprung i politisk 
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ekonomisk teori. Teorierna baseras på att organisationer influerar och influeras av det 
samhälle där de verkar. Vi studerar intressentteorin då vi vill undersöka hur intressenterna kan 
påverkas av frånvaron av en redovisningsstandard vid kommunikation av finansiell 
information. Legitimitetsteorin används i uppsatsen för att förklara hur de undersökta 
företagen bemöter samhällets förväntningar kring redovisad information om utsläppsrätter. 
Institutionell teori använder vi för att kunna förklara varför redovisningen av utsläppsrätter 
sker på ett visst sätt. En presentation har gjorts av de delar av teorierna som vi anser vara 
väsentliga och som kan användas som hjälpmedel för att besvara våra forskningsfrågor. I 
uppsatsen anses därför kommande hänvisningar i analysen rikta sig till de redogjorda 
aspekterna av teorierna.  
 
3.10.1 Intressentteorin 
 
Företag måste i förebyggande syfte ge uppmärksamhet åt sina intressenter vilket i längden kan 
komma att skapa ett större värde (Harrison & Wicks 2013, s. 97). Intressentteorin grundar sig 
på att företag har relationer med olika grupper som påverkar och påverkas av företaget, att 
alla intressenter antas ha ett egenvärde, att ingens intresse sätts framför någon annans samt att 
fokus ligger på ledningens beslutsfattande (Jones & Wicks 1999, s. 207). Intressenter 
efterfrågar finansiell information för att reducera osäkerhet kring ett företags nuvarande och 
framtida värden (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010, s. 4). 
 
Ett företags intressenter är de som inverkar på ett företag. Det finns intressenter som är 
särskilt betydelsefulla för ett företag och dess överlevnad medan vissa intressenter inte är lika 
djupt involverade i ett företags verksamhet. Intressentteorin är uppdelad i två grenar som har 
två olika inriktningar, den etiska grenen och den managementbaserade grenen. Inom den 
etiska grenen ska alla intressenter behandlas enligt samma rättvisa principer. Det innebär att 
företag inte ska göra någon skillnad på intressenter beroende på graden av en intressents 
integration med ett företag. Inom den managementbaserade grenen läggs, tvärtemot den etiska 
grenen, fokus på de mest betydelsefulla intressenterna vilka anses ha mest kontroll över de 
resurser som ett företag behöver för fortsatt överlevnad (Deegan & Unerman 2011, ss. 348-
353).  
 
Ett företag bör ta hänsyn till flera intressenter och kan inte bara rikta sig mot en enskild grupp. 
För många företag är den huvudsakliga och viktigaste intressentgruppen aktieägare på grund 
av deras ägande, och därmed inflytande, i ett företag. Intressenterna innefattar både interna 
och externa användare som kan ha skilda intressen och ställa särskilda krav gentemot ett 
företag. Vid beslutsfattande måste alla intressenter tas i beaktande. Om företag kan skapa 
goda relationer med sina intressenter och bemöta olika intressenters krav kan detta var en 
källa till en konkurrensfördel som framförallt på kort sikt är svårimiterad av andra företag 
(Tse 2011, s. 57). Möjligheten att utveckla en konkurrensfördel genom att bemöta flera 
intressenters krav poängteras också av Ruf, Muralidhar, Janney och Paul (2001, ss. 143-144). 
Forskarna undersöker hur företags sociala arbete påverkar ett företags finansiella resultat. De 
fann att när ett företag möter flera intressentgruppers krav gynnas både aktieägare och 
företaget på kort sikt men även i ett längre perspektiv. Tse (2011, s. 58) redogör för att det 
dock kan uppstå en viss problematik inom ett företag när flera intressentgruppers behov ska 
tillgodoses då företag tvingas fokusera på flera mål samtidigt.  
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3.10.2  Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin har likheter med intressentteorin eftersom ett företags legitimitet beror på 
hur de hanterar relationerna med sina intressenter (Mousa 2010, s. 409). Suchman (1995, s. 
573) beskriver att legitimitet är en generaliserad uppfattning när handlingarna av en enhet är 
önskvärda, korrekta, eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, 
värderingar och definitioner. Legitimitet ges av utomstående till företaget men kan även styras 
av företaget själv (O´Donovan 2002, s. 346). Enligt legitimitetsteorin strävar organisationer 
efter att verka inom samhälleliga gränser och normer då ett företag betraktas som legitimt när 
deras värdesystem är i linje med samhällets värdesystem (Deegan & Unerman 2011, s. 323). 
Mousa (2010, s. 399) poängterar också detta genom att beskriva att en organisation uppfattas 
som legitim när den stöds av ett segment av samhället som är tillräckligt stort för att 
säkerställa företagets effektivitet och överlevnad. Trots att företag avviker från delar av de 
samhälleliga normerna kan de behålla sin legitimitet (Suchman 1995, s. 573).  
 
Legitimitetsteorin förklarar hur och varför företag använder extern kommunikation för att 
förstärka ett företags legitimitet (Mousa 2010, s. 413). Oliveira, Rodrigues och Craig (2011, s. 
275) förtydligar detta genom att påvisa att externa rapporter, såsom årsredovisningar, kan 
användas för att implementera legitimeringsstrategier. Strategierna bör utgå från 
intressenterna och för att erhålla legitimitet ska olika intressenters behov uppfyllas (Mousa 
2010, s. 410). Olika strategier tillämpas beroende på om företag vill skapa, underhålla eller 
reparera legitimiteten. För dessa strategier använder företag varierande tekniker, antingen 
pragmatiska, moraliska eller kognitiva (Suchman 1995, s. 571). 
 
Ett syfte för nystartade företag och företag som beträder nya marknader är att skapa 
legitimitet. Vid beträdande av en ny marknad ska ett företags aktivitet godkännas av både 
befintliga och nyvunna intressenter. För att skapa legitimitet krävs det att ett företags ledning 
är proaktiv för att kunna försäkra intressenterna om att de är ett pålitligt företag. När 
legitimitet har skapats har företag i uppgift att underhålla den. Det görs genom att företag 
håller sig uppdaterade om samhällsförändringar för att kunna anpassa sig till dem i tid. Det är 
svårare att skapa och reparera legitimitet än att underhålla legitimitet. En anledning till att 
företag kan behöva reparera legitimiteten är att organisationen har skadat sitt förtroende till 
intressenterna vilket kan vara svårt att vinna tillbaka (O´Donovan 2002, ss. 349-350). 
 
Patten (1991, s. 298) beskriver att legitimitetsteorin grundar sig på föreställningen om ett 
socialt kontrakt. Kontraktet representerar de implicita och explicita förväntningarna som 
samhället har avseende hur en organisation bör bedriva sin verksamhet. Suchman (1995, s. 
594) förklarar att samhällets förväntningar och behov kan förändras över tid och därför är det 
viktigt att företag är anpassningsbara för att upprätthålla det sociala kontraktet. Detta belyser 
även O´Donavan (2002, s. 364) som beskriver att företag är förpliktigade att anpassa sig efter 
kontraktet för att kunna fortsätta existera på marknaden.   
 
3.10.3  Institutionell teori 
 
Institutionell teori är ett kompletterande synsätt till intressentteorin och legitimitetsteorin. Den 
har blivit dominerande inom organisationsteori och används allt mer inom redovisningsteori. 
Anledningen är att teorin klargör hur organisationer reagerar på förändringar i samhällets 
förväntningar. Institutionell teori förklarar bland annat varför organisationer inom samma 
områden tenderar att likna varandra och hur olika legitimeringsåtgärder blir 
institutionaliserade (Deegan & Unerman 2011, ss. 360-362). Eriksson-Zetterquist (2009, s. 5) 
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beskriver att organisationer påverkas av sin omgivning och att företag väljer att följa regler, 
formella och informella, snarare än att välja det rationella sättet att agera.  Det beror på att 
reglerna har blivit institutionaliserade och ses som det givna alternativet för att kunna möta 
samhällets förväntningar. Scott (1987, s. 498) förklarar att organisationer strävar efter att 
uppfylla förväntningarna eftersom det ger ökad legitimitet och förbättrar 
överlevnadsförmågan. Institutionell teori klargör exempelvis orsakerna till företags val av 
redovisningsmetoder (Carpenter & Feroz 2001, s.565).  
 
Under senare år har en ny form av teorin vuxit fram vilken benämns nyinstitutionell teori. Det 
centrala för teorin är att förklara hur organisationer erhåller legitimitet, varför de tenderar att 
likna varandra och varför de frikopplar olika aktiviteter från varandra (Eriksson-Zetterquist 
2009, s. 63). Isomorfism kallas det fenomen som klargör varför organisationer inom samma 
bransch, med liknande värderingar och normer, kommer att likna varandra med tiden. Det 
beror på att företag vill uppnå samhällets förväntningar. Om företag inte följer 
förväntningarna och dess institutionaliserade regler kan de uppfattas som nonchalanta, 
avvikande och därmed inte legitima (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66). Meyer och Rowan 
(1977, ss. 348-349) beskriver också att organisationer kommer att vara isomorfa för att kunna 
bli socialt legitima. 
 
Isomorfism kan delas in i tre olika delar; tvingande, mimetisk eller normativ (Deegan & 
Unerman 2011, s. 363). Tvingande isomorfism uppstår när en starkare organisation kräver att 
en svagare organisation ska anpassa sig efter formella och informella krav. Ett exempel är när 
staten vill reglera och kontrollera ett område genom lagstiftning. Med mimetisk isomorfism 
menas att en organsation imiterar en mer framgångsrik sådan. På det viset finner en mindre 
framgångsrik organisation en problemlösning på ett kostnadseffektivt sätt. Normativ 
isomorfism är ytterligare en källa till homogenitet. Professioner påverkar vad som anses vara 
de rätta sakerna att göra i en organisation vilket influerar företag att förändras i syfte att följa 
dessa värderingar. Sammanfattningsvis handlar isomorfism om att erhålla social legitimitet 
genom att efterlikna andra organisationer snarare än att skapa bättre intern effektivitet i 
organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 78-82). 
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4 Resultat 
 
4.1 Inledning 
 
I följande kapitel presenteras resultatet från vår kartläggning av redovisningen av 
utsläppsrätter i årsredovisningar från år 2013. Kapitlet inleds med en sammanställning av 
bolag utifrån branschtillhörighet för att få en tydlig överblick av de undersökta företagen. Vi 
har utgått från Naturvårdsverkets förteckning över utsläpp och tilldelning år 2013 och vår 
studie omfattar 250 företag. 
 
De studerade företagen presenteras i kommande avsnitt utifrån två olika indelningar, 
bolagstillhörighet och regelverkstillhörighet. Båda indelningarna inkluderar samtliga företag. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för om och hur bolagen väljer att hantera utsläppsrätter i 
de finansiella rapporterna. Undersökningen är genomförd utifrån vad vi har kunnat utläsa av 
den givna informationen i årsredovisningarna. Vår studie täcker inte de eventuella fall där 
företag inkluderat utsläppsrätter i en post utan att specificera för innehållet. Nästföljande 
avsnitt behandlar de företag, utifrån grupperingen regelverkstillhörighet, som väljer att 
redovisa utsläppsrätterna i balansräkningen. En presentation görs för hur bolagen klassificerar 
och värderar den eventuellt uppkomna tillgången respektive skulden i de finansiella 
rapporterna. För att möjliggöra en jämförelse mellan bolagsgrupperna presenteras stora delar 
av resultatet i procent. 
 
4.2 Undersökta bolag utifrån bolagstillhörighet 
 
Figur 4.1 och 4.2 visar de undersökta bolagens branschtillhörighet och hur de redovisar 
utsläppsrätter utifrån uppdelning i följande tre grupper; kommunala bolag, börsnoterade bolag 
samt icke kommunala och börsnoterade bolag. Bolagen är indelade i grupper för att 
möjliggöra jämförelser och eventuellt urskilja olikheter. 
 

Figur 4.1 Bolagsindelning utifrån bolags- och branschtillhörighet 
 
I figur 4.1 kan utläsas hur de granskade företagen är uppdelade utifrån bransch- och 
bolagstillhörighet. De kommunala bolagen verkar nästan uteslutande i el- och 
fjärrvärmebranschen. I bolagsgrupperna börsnoterade bolag samt icke kommunala och 
börsnoterade bolag är det en större variation i branschtillhörighet. Av de börsnoterade bolagen 

 Kommunala 
bolag 

Börsnoterade 
bolag 

Icke kommunala 
och börsnoterade 

bolag 

Totalt 

El och fjärrvärme 95 8 24 127 
Icke-järnmetaller 0 2 2 4 
Kemi 0 8 7 15 
Mineral 0 6 10 16 
Papper och kartong 0 31 11 42 
Raffinaderi 0 0 3 3 
Tackjärn eller stål 2 9 6 17 
Järnmalmpellets 0 0 1 1 
Övrig förbränning 3 8 14 25 
Antal  100 72 78 250 
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tillhör nästan hälften, 31 stycken, branschen papper och kartong, inga företag återfinns i 
kategorierna raffinaderi och järnmalmpellets. I gruppen icke kommunala och börsnoterade 
bolag tillhör 24 stycken el- och fjärrvärmebranschen. Totalt verkar drygt hälften, 127 stycken, 
av de undersökta företagen i el- och fjärrvärmebranschen. 
 

 
Figur 4.2 Redovisning av utsläppsrätter utifrån bolagstillhörighet 
 
I figur 4.2 presenteras om och hur de olika bolagsgrupperna väljer att hantera redovisningen 
av utsläppsrätterna i de finansiella rapporterna. Gruppen kommunala bolag har störst andel, 
47 procent, som redovisar utsläppsrätterna i balansräkning medan enbart 27 procent av de 
icke kommunala och börsnoterade bolag redovisar utsläppsrätterna. Av de börsnoterade 
bolagen samt icke kommunala och börsnoterade bolagen väljer majoriteten av företagen att 
inte redovisa någon information alls om utsläppsrätterna. Totalt redovisar 37 procent 
utsläppsrätterna i balansräkningen, 20 procent väljer att enbart informera om att de inkluderas 
av handelssystemet med utsläppsrätter och resterande 43 procent lämnar ingen information 
alls i årsredovisningarna. 
  
Företag som innefattas i kategorin enbart info informerar endast om att de omfattas av EU 
ETS. Ett exempel från en undersökt årsredovisning är ”Vår fjärrvärmeverksamhet i xxx 
omfattas av handeln med utsläppsrätter”. Av de företag som enbart informerar om 
utsläppsrätter väljer en majoritet av företagen att lämna informationen i 
förvaltningsberättelsen och endast ett fåtal i noterna. 
 
4.3 Undersökta bolag utifrån regelverkstillhörighet 
 
Figur 4.3 och 4.4 visar en sammanställning av de granskade företagens branschtillhörighet 
och hur de redovisar utsläppsrätter utifrån indelning i följande tre grupper; kommunala 
regelverk, nationella regelverk och internationella regelverk. Vid indelningen av bolagen har 
hänsyn tagits till vilket regelverk som tillämpats vid uppförandet av de finansiella rapporterna 
samt ägande. I figur 4.5 presenteras andelen företag som innehar ett underskott eller 
överskott. Fortsättningsvis kommer resultatet att presenteras utifrån indelningen av 
regelverkstillhörighet eftersom det möjliggör en mer intressant jämförelse mellan företagen. 
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Figur 4.3 Bolagsindelning utifrån regelverks- och branschtillhörighet 
 
I figur 4.3 kan fördelningen av bolag baserat på bransch- och regelverkstillhörighet utläsas. 
Antal bolag inom grupperna är följande; kommunala regelverk 100 stycken, nationella 
regelverk 137 stycken och internationella regelverk 13 stycken. I gruppen nationella regelverk 
finns bolag representerade i samtliga branscher förutom järnmalmspellets, den största 
branschen är papper och kartong. Hädanefter kommer inte branschindelningen att användas 
då studien ej fokuserar på branschjämförelse. 
 

 
Figur 4.4 Redovisning av utsläppsrätter utifrån regelverkstillhörighet 
 
Utifrån regelverkstillhörighet presenteras i figur 4.4 om och hur bolagen väljer att hantera 
utsläppsrätterna i de finansiella rapporterna. Utmärkande är att 70 procent av företagen inom 
gruppen internationella regelverk redovisar utsläppsrätterna i balansräkningen. Motsvarande 
siffror för grupperna kommunala regelverk och nationella regelverk är 47 procent respektive 
27 procent. För företag som tillämpar ett nationellt regelverk är det över hälften, 53 procent, 
som inte redovisar någon information alls om utsläppsrätterna. Av totala antalet bolag 
redovisar den största andelen, 43 procent, ingen information alls om utsläppsrätterna. Totalt 
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redovisar 20 procent av bolagen enbart information om att de inkluderas av EU ETS varav tre 
procentenheter lämnar uppgifterna i noterna och resterande i förvaltningsberättelsen. 
 

 
Figur 4.5 Underskott/Överskott av utsläppsrätter utifrån regelverkstillhörighet 
 
I figur 4.5 kan utläsas hur stor del av varje grupp som innehar ett underskott eller överskott av 
utsläppsrätter. Vilka bolag som har underskott eller överskott presenteras i Naturvårdsverkets 
förteckning. Det är framförallt företag i gruppen nationella regelverk som har underskott av 
utsläppsrätter. Endast ett fåtal företag inom gruppen kommunala regelverk har ett underskott 
av utsläppsrätter medan samtliga företag i gruppen internationella regelverk har ett överskott. 
 
4.4 Utsläppsrätter som tillgång 
 
I följande avsnitt presenteras hur och på vilket sätt de undersökta bolagen redovisar tillgången 
av utsläppsrätterna i balansräkningen. I figur 4.6 framställs en generell bild av hur många 
företag inom grupperna kommunala regelverk, nationella regelverk och internationella 
regelverk som redovisar utsläppsrätter som en tillgång. Därefter görs en ingående presentation 
för hur varje grupp klassificerar tillgången i figur 4.7-4.10. Slutligen presenteras i figur 4.11 
vilka värderingsmetoder som de olika grupperna använt vid tillgångsredovisningen. 
 
4.4.1 Redovisning av tillgång 
 
Figur 4.6 visar hur stor del av de olika bolagsgrupperna, utifrån indelning enligt 
regelverkstillhörighet, som redovisar utsläppsrätterna som en tillgång. 
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Figur 4.6 Redovisning av tillgång utifrån regelverkstillhörighet 
 
Av de bolag som redovisar en tillgång sker redovisningen enligt figur 4.6. I figur 4.6 kan 
utläsas att 43 procent av de i gruppen kommunala regelverk tillgångsredovisar utsläppsrätter 
medan motsvarande siffra för de i gruppen nationella regelverk är 24 procent. För företag 
inom gruppen internationella regelverk är andelen som redovisar en tillgång 70 procent. Den 
totala andelen är 34 procent vilket motsvarar 85 av totalt 250 undersökta bolag 
 
4.4.2 Klassificering av tillgång 
 
I figur 4.7-4.10 specificeras för hur tillgången av utsläppsrätterna klassificeras. En första 
uppdelning är utförd mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Anläggningstillgångar består av immateriella tillgångar finansiella och tillgångar. 
Omsättningstillgångar består av immateriella tillgångar, kortfristiga fordringar och varulager. 
De företag som inte har specificerat för vilken slags tillgång utsläppsrätter tillhör har placerats 
i kategorin ospecificerad tillgång. 
 

Kommunala regelverk 
Anläggningstillgång (%) 7 (16) Immateriell anläggningstillgång  7 (16) 

Finansiell anläggningstillgång  0 (0) 
Omsättningstillgång (%) 34 (79) Immateriell omsättningstillgång 1 (2) 

Kortfristig fordran 13 (30) 
Varulager 20 (47) 

Ospecificerad tillgång (%) 2 (5)  2 (5) 
Totalt (%) 43 (100)  43 (100) 

Figur 4.7 Klassificering av tillgång – Kommunala regelverk 
 
Figur 4.7 visar hur bolag inom gruppen kommunala regelverk klassificerar tillgången av 
utsläppsrätterna. Det går att utläsa att majoriteten av företagen, 79 procent, klassificerar 
utsläppsrätterna som omsättningstillgång. Utav dessa 79 procent klassificerar 47 
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procentenheter utsläppsrätterna som varulager och 30 procentenheter tar upp utsläppsrätterna 
som kortfristig fordran. Endast 16 procent klassificerar utsläppsrätterna som 
anläggningstillgång varav samtliga som immateriell tillgång. 
 

Nationella regelverk 
Anläggningstillgång (%) 22 (67) Immateriell anläggningstillgång  20 (61) 

Finansiell anläggningstillgång  2 (6) 
Omsättningstillgång (%) 11 (33) Immateriell omsättningstillgång 0 (0) 

Kortfristig fordran 6 (18) 
Varulager 5 (15) 

Ospecificerad tillgång (%) 0 (0)  0 (0) 
Totalt (%) 33 (100)  33 (100) 

Figur 4.8 Klassificering av tillgång – Nationella regelverk 
 
I figur 4.8 redogörs för hur företag inom gruppen nationella regelverk klassificerar tillgången 
av utsläppsrätterna. Av de företag som redovisar en tillgång av utsläppsrätterna klassificerar 
67 procent dem som anläggningstillgång varav 61 procentenheter som en immateriell tillgång. 
Det näst vanligaste sättet att klassificera är som kortfristig fordran. 
 

Internationella regelverk 
Anläggningstillgång (%) 6 (67) Immateriell anläggningstillgång  6 (67) 

Finansiell anläggningstillgång  0 (0) 
Omsättningstillgång (%) 3 (33) Immateriell omsättningstillgång 1 (11) 

Kortfristig fordran 2 (22) 
Varulager 0 (0) 

Ospecificerad tillgång (%) 0 (0)  0 (0) 
Totalt (%) 9 (100)  9 (100) 

Figur 4.9 Klassificering av tillgång – Internationella regelverk 
 
I figur 4.9 visas en sammanställning för hur bolagsgruppen internationella regelverk 
klassificerar tillgången av utsläppsrätterna. Majoriteten av företagen, 78 procent, klassificerar 
utsläppsrätterna som immateriell tillgång varav 67 procentenheter som immateriell 
anläggningstillgång och elva procentenheter som immateriell omsättningstillgång. Inga bolag 
klassificerar utsläppsrätterna som varulager. 
 

Samtliga bolag 
Anläggningstillgång (%) 35 (41) Immateriell anläggningstillgång  33 (39) 

Finansiell anläggningstillgång  2 (2) 
Omsättningstillgång (%) 48 (57) Immateriell omsättningstillgång 2 (2) 

Kortfristig fordran 21 (25) 
Varulager 25 (30) 

Ospecificerad tillgång (%) 2 (2)  2 (2) 
Totalt (%) 85 (100)  85 (100) 

Figur 4.10 Klassificering av tillgång – Samtliga bolag 
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I figur 4.10 presenteras hur samtliga bolag klassificerar tillgången av utsläppsrätterna. Av de 
företag som redovisar utsläppsrätter som en tillgång klassificerar 57 procent dem som en 
omsättningstillgång varav 30 procentenheter klassificerar dem som varulager. Den enskilt 
största kategorin som företagen valt att klassificera utsläppsrätterna som är immateriella 
anläggningstillgångar, 39 procent. 
 
4.4.3 Värdering av tillgång 
 
Figur 4.11 visar hur de undersökta företagen värderar tillgången av utsläppsrätterna. 
Värderingsmetoderna är uppdelade i tre kategorier där; anskaffning står för anskaffningsvärde 
LVP är lägsta värdets princip och marknad står för marknadsvärde (se definitioner i avsnitt 
1.7 Terminologiska frågor m.m.). 
 

 
Figur 4.11 Värdering av tillgång utifrån regelverkstillhörighet 
 
I figur 4.11 kan utläsas att värderingsprinciperna skiljer sig åt både inom och mellan de 
undersökta grupperna. En gemensam aspekt för samtliga grupper är att den vanligaste 
värderingsmetoden är anskaffningsvärde. Metoden är mer utmärkande inom grupperna 
nationella regelverk och internationella regelverk där 73 procent respektive 67 procent 
värderar till anskaffningsvärde. I gruppen kommunala regelverk värderar 46 procent till 
anskaffningsvärde och nästan lika många, 40 procent, enligt LVP. Av samtliga bolag värderar 
14 procent utsläppsrätterna till marknadsvärde. 
 
4.5 Utsläppsrätter som skuld 
 
Följande avsnitt berör hur bolagen hanterar och redovisar skulden av utsläppsrätterna i 
balansräkningen. I figur 4.12 ges en överskådlig bild för redovisningen av skulden i vardera 
bolagsgrupp. Figur 4.13-4.16 visar hur företagen klassificerar skulden. Avsnittet avslutas med 
en presentation av hur bolagen värderar skulden i figur 4.17. 
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4.5.1 Redovisning av skuld 
 
I figur 4.12 visas hur stor andel av de olika bolagsgrupperna som redovisar en skuld för 
utsläppsrätterna. 
 

 
Figur 4.12 Redovisning av skuld utifrån regelverkstillhörighet 
 
Av de bolag som redovisar en skuld sker redovisningen enligt figur 4.12. Utav samtliga bolag 
är det 19 procent som redovisar en skuld vilket motsvarar 47 bolag av de totalt 250 
undersökta. Utmärkande är att 46 procent av de bolag som tillämpar internationella regelverk 
redovisar en skuld av utsläppsrätterna. Andelen som redovisar en skuld för grupperna 
kommunala regelverk och nationella regelverk är 19 procent respektive 16 procent vilket 
således är mindre än hälften av andelen som redovisar en skuld för gruppen internationella 
regelverk. 
 
4.5.2 Klassificering av skuld 
 
Nedan följer en redogörelse för hur företagen väljer att klassificera skulden av 
utsläppsrätterna. De undersökta bolagen klassificerar skulden som antingen avsättning eller 
kortfristig skuld. Det förekommer enstaka fall där företag inte specificerat för vilken typ av 
skuld vilka därmed placerats i kategorin ospecificerad skuld.  
  

Kommunala regelverk 

Avsättning (%) 1 (5) 
Kortfristig skuld (%) 17 (90) 
Ospecificerad skuld (%) 1 (5) 
Totalt (%)  19 (100) 

Figur 4.13 Klassificering av skuld – Kommunala regelverk 
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Figur 4.13 visar att 19 bolag i gruppen kommunala regelverk redovisar en skuld. En majoritet 
av bolagen, 90 procent, klassificerar skulden av utsläppsrätterna som kortfristig skuld. 
 

Nationella regelverk 

Avsättning (%) 3 (14) 
Kortfristig skuld (%) 15 (68) 
Ospecificerad skuld (%) 4 (18) 
Totalt (%)  22 (100) 

Figur 4.14 Klassificering av skuld – Nationella regelverk 
 
I figur 4.14 kan utläsas att 22 bolag i gruppen nationella regelverk redovisar en skuld i 
balansräkningen. Utav dessa 22 bolag klassificerar 68 procent skulden som kortfristig skuld 
och 18 procent redogör inte för vilken typ av skuld som utsläppsrätterna tillhör. 
 

Internationella regelverk 

Avsättning (%) 3 (50) 
Kortfristig skuld (%) 3 (50) 
Ospecificerad skuld (%) 0 (0) 
Totalt (%)  6 (100) 

Figur 4.15 Klassificering av skuld – Internationella regelverk 
 
Figur 4.15 visar att utav de sex bolag i gruppen internationella regelverk som redovisar en 
skuld klassificerar 50 procent skulden som avsättning och 50 procent som kortfristig skuld. 
 

Samtliga bolag 

Avsättning (%) 7 (15) 
Kortfristig skuld (%) 35 (74) 
Ospecificerad skuld (%) 5 (11) 
Totalt (%)  47 (100) 

Figur 4.16 Klassificering av skuld – Samtliga bolag 
 
I figur 4.16 anges en sammanställd version av samtliga bolag för att skapa en överskådlig bild 
av hur företagen klassificerar skulden av utsläppsrätterna. Av de 47 bolag som redovisar en 
skuld är det 74 procent som klassificerar skulden som kortfristig skuld och 15 procent som 
avsättning. Resterande bolag specificerar inte för hur skulden redovisas. 
 
4.5.3 Värdering av skuld 
 
I figur 4.17 presenteras hur de undersökta bolagen värderar skulden som uppkommer vid 
redovisningen av utsläppsrätterna. Värderingsmetoderna är samma som för värderingen av 
tillgångarna. 
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Figur 4.17 Värdering av skuld utifrån regelverkstillhörighet 
 
I figur 4.17 visas fördelningen av de olika värderingsmetoderna. Totalt är det 47 bolag som 
redovisar en skuld, utav dessa är det 15 procent som inte specificerar för hur värderingen sker 
vilka inte heller är inkluderade i tabellen ovan. En majoritet av alla bolag, 51 procent, 
värderar skulden till anskaffningsvärde. Inom gruppen internationella regelverk är det dock 
vanligast att värdera enligt marknadsvärde då 67 procent av bolagen använder denna metod. 
 
4.6 Övriga iakttagelser 
 
Utöver de iakttagelser som gjorts i ovanstående figurer har vissa övriga poster och 
upplysningar som företag valt att lämna i årsredovisningarna identifierats. En post som en 
majoritet av de undersökta bolagen redovisar är “Råvaror och förnödenheter” under 
omsättningstillgångar. Vad posten innefattar ges inte alltid upplysningar om i noterna. I vissa 
fall har företag inkluderat utsläppsrätter bland “Råvaror och förnödenheter”. Det går dock inte 
göra ett generellt antagande att de företag som inte redovisar utsläppsrätter har inkluderat de i 
“Råvaror och förnödenheter” utan att specificera för det.  
 
En del utav de undersökta bolagen lämnade upplysningar kring att de tagit upp de tilldelade 
utsläppsrätterna som ett statligt bidrag. Omfattningen av de bolag som tar upp utsläppsrätterna 
som ett statligt bidrag är dock tillräckligt stor för att ge ytterligare perspektiv till vår 
undersökning. 
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5 Analys 
 
5.1 Inledning 
 
I följande kapitel analyseras redovisningen av utsläppsrätter i de undersökta bolagens 
årsredovisningar. Analysen kommer att utgå ifrån studiens presenterade resultat med 
beaktande av framställd teori och referensram. Analysen har sin utgångspunkt i det belysta 
problemet med avsaknandet av standarder och regelverk för redovisningen av utsläppsrätter. 
Kapitlet är disponerat på liknande vis som kapitel fyra. 
 
5.2 Redovisning av utsläppsrätter 
 
Studiens syfte är att kartlägga om och hur svenska bolag redovisar utsläppsrätter i 
årsredovisningar från räkenskapsår 2013 samt jämföra inom och mellan bolagsgrupper. I figur 
4.2 och 4.4 presenteras fördelningen av hur bolag redovisar utsläppsrätter. Undersökningen 
omfattar 250 bolag varav 37 procent redovisar utsläpprätterna i balansräkningen. Det är 20 
procent av företagen som enbart lämnar information kring att de omfattas av EU ETS men 
som inte upplyser om utsläppsrätterna redovisas i balansräkningen eller ej. En majoritet av de 
företag som lämnar information om att de inkluderas av handelssystemet gör det i 
förvaltningsberättelsen. Totalt är det 43 procent som inte har lämnat någon information som 
berör utsläppsrätter i årsredovisningarna.  
 
En anledning till att vissa företag redovisar utsläppsrätter, och andra inte, beror på frånvaron 
av riktlinjer för redovisningen på området, vilket även har lett till skillnader i klassificering 
och värdering (Warwick & Ng 2012, s 54). Det finns tvingande lagar kring handeln med 
utsläppsrätter vilka är LHU som tillämpas tillsammans med FHU. Dessa lagar behandlar dock 
inte redovisningen av utsläppsrätter vilket inte heller någon annan svensk lagstiftning gör. KL 
och LKR är särskilda regler som berör redovisningen för kommunala bolag. I dessa regelverk 
finns inte heller riktlinjer för hur företag ska redovisa utsläppsrätter. Frånvaron av reglering 
kan därmed vara en anledning till att företagen i vår undersökning hanterar redovisningen av 
utsläppsrätter olika.  
 
År 2004 utgavs IFRIC 3 för redovisningen av utsläppsrätter. Företag uttryckte att tolkningen 
skulle leda till uppvisande av en förvrängd bild av resultatet i de finansiella rapporterna vilket 
ledde till att IFRIC 3 drogs tillbaka år 2005 (Cook 2009, s. 456). Sedan tillbakadragandet av 
IFRIC 3 har ingen ny standard tagits fram för redovisningen av utsläppsrätter (Lovell 2014, s. 
278). Haupt och Ismer (2013, s. 93) redogör för att frånvaron av vägledning kan vara en grund 
till att redovisningen sker på olika vis. De diskuterar även kring att avsaknaden av standarder 
kan leda till svårigheter med att uppvisa en rättvisande bild av ett företags finansiella 
ställning. Enligt både IFRS och ÅRL ska de finansiella rapporterna visa en rättvisande bild. 
Den genomförda undersökningen åskådliggör att redovisningen sker på olika vis och således 
att möjligheten för uppvisandet av en rättvisande bild kan reduceras. En förekomst av 
standarder är dessutom en förutsättning för att redovisa enligt god redovisningssed (BFN 
2015; Johansson 2010, s. 94) vilket inte kan uppnås vid redovisningen av utsläppsrätter då 
den ej är reglerad. 
 
En finansiell rapport ska utformas med utgångspunkt i de kvalitativa egenskaperna vilka 
bidrar till att informationen blir användbar för intressenter (Shahwan 2008, s. 195). IASB 
anger att jämförelse är en utav de kvalitativa egenskaperna (IASB:s föreställningsram p. 24) 
vilket är svårt att uppnå då redovisningen av utsläppsrätter sker på olika vis. Intressenternas 
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möjlighet till att jämföra informationen försvåras då innehållet i de finansiella rapporterna inte 
är konsekvent. Utifrån resultatet i figur 4.2 och 4.4 kan konstateras att redovisningen av 
utsläppsrätter hanteras olika vilket således försvårar möjligheten till jämförelse mellan 
företagen. Braun (2009, s. 471) framför att avsaknad av standarder kan leda till varierande 
metoder för redovisningen av utsläppsrätter vilket kan påverka jämförbarheten av de 
finansiella rapporterna och därmed intressenters användande av den redovisade 
informationen. Enligt Godfrey et al. (2010, s. 4) efterfrågar intressentgrupper finansiell 
information om ett företag för att reducera osäkerhet kring ett företags ekonomiska värde. 
Resultatet av uppsatsens undersökning visade att vissa bolag tar upp ett värde i 
balansräkningen medan andra inte redovisar någon information alls vilket kan skapa osäkerhet 
kring ett företags finansiella ställning. 
 
I den genomförda studien framkom att av samtliga 250 företag väljer 43 procent att inte 
redovisa någon information alls om utsläppsrätter. Det är stora skillnader mellan grupperna 
kring andelen som inte redovisar någon information alls. Inom de olika grupperna är det 
följande andelar som inte redovisar någon information alls om utsläppsrätter; kommunala 
regelverk 32 procent, nationella regelverk 53 procent och internationella regelverk 15 procent. 
En förklaring till detta kan vara att IFRS, som används av gruppen internationella regelverk, 
är ett mer omfattande regelverk än de nationella regelverken. Dessutom är upplysningskraven 
för de företag som redovisar enligt IFRS högre än upplysningskraven för de bolag som 
redovisar enligt nationella redovisningsregler (BFN 2015). De högre upplysningskraven kan 
därmed vara en orsak till skillnaderna mellan bolagsgrupperna. I figur 4.4 går dessutom att 
utläsa att 70 procent av bolagen i gruppen internationella regelverk redovisar sina 
utsläppsrätter i balansräkningen. Andelen som redovisar utsläppsrätter i gruppen 
internationella regelverk är betydligt större än för övriga grupper vilket förmodligen också 
kan höra samman med de högre upplysningskraven.  
 
I figur 4.4 kan utläsas att 47 procent av de i gruppen kommunala regelverk redovisar antingen 
en tillgång och/eller skuld, motsvarande siffra för gruppen nationella regelverk är 27 procent. 
Det är således en stor skillnad grupperna emellan. Redovisningen för grupperna kommunala 
regelverk och nationella regelverk utgår från samma svenska redovisningsregler. Erlingsson et 
al. (2014 ss. 22-25) beskriver att de kommunalt ägda bolagen påverkar och påverkas av 
medborgarna vilka även är deras intressenter. Medborgarna påverkar en kommuns arbete 
genom att via allmänna val rösta för vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige och 
som ska arbeta för att tillgodose medborgarnas intressen. En kommun måste på ett transparent 
vis redogöra för verksamhetens handlingar genom att ge ut information till medborgarna. 
Jones och Wicks (1999, s. 207) beskriver att grunderna för intressentteorin är att företag har 
relationer med olika grupper som har inverkan på ett företag och att hänsyn bör tas till flera 
intressentgrupper. Resonemanget kan stödjas av uppsatsens resultat då en kommun som 
innehar många medborgare, därmed intressenter, måste kunna kommunicera väsentlig 
information. Kommunikation kan exempelvis ske via en finansiell rapport. På grund av 
omfattningen av intressenter kan det förklaras att betydligt fler i gruppen kommunala 
regelverk redovisar utsläppsrätter än andelen bolag inom gruppen nationella regelverk. 
Paralleller kan även dras till legitimitetsteorin där Patten (1991, s. 298) betonar förekomsten 
av ett socialt kontrakt vilket innefattar samhällets förväntningar på hur en organisation bör 
bedrivas. Enligt O´Donavan (2002, s. 364) måste ett företag anpassa sig efter kontraktet för att 
verka legitimt. Faktumet att fler bolag i gruppen kommunala regelverk redovisar 
utsläppsrätterna kan bero på att de vill bemöta samhällets förväntningar. 
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I figur 4.4 presenteras att 20 procent av samtliga företag enbart lämnar information kring att 
de berörs av EU ETS utan att komplettera med några uppgifter i balansräkningen. Merparten 
av företagen lämnar upplysningarna genom förvaltningsberättelsen och endast ett fåtal genom 
kompletterande noter till balans- och resultaträkning. MacNeal (1939, ss. 1-19) framför att 
många intressenter inte besitter tillräckligt med kunskap för att kunna skapa sig en helhetsbild 
av ett företags finansiella ställning. Han beskriver att intressenter kan förbise viktig 
information som lämnats som tillägg till den ekonomiska ställningen. Informationen som 
företagen i vår undersökning lämnar i förvaltningsberättelsen eller i noterna kan därmed vara 
av mindre vikt för intressenters bedömning av ett företags finansiella ställning.  
 
En anledning till att företag enbart lämnar upplysningar till att de omfattas av handeln med 
utsläppsrätter kan bero på att företagen vill uppfylla intressenters krav på information. Mousa 
(2010, ss. 410-413) beskriver att enligt legitimitetsteorin måste ett företag uppfylla 
intressenters behov för att erhålla legitimitet vilket kan göras genom extern kommunikation. 
Tse (2011, ss. 57-58) redogör för att när företag tillgodoser flera intressenters krav kan det 
skapa en konkurrensfördel enligt intressentteorin. Detta skulle kunna vara ett incitament till 
att 20 procent av de undersökta företagen lämnar upplysningar om att de innefattas av EU 
ETS trots att de inte redovisar ett värde i balansräkningen. 
 
5.3 Utsläppsrätter som tillgång 
 
Genom att undersöka bolagens finansiella rapporter har en kartläggning av hur företag 
klassificerar och värderar tillgången av utsläppsrätterna kunnat utföras. I figur 4.6 kan utläsas 
att 34 procent av totalt 250 undersökta bolag redovisar en tillgång. I gruppen internationella 
regelverk är andelen 70 procent vilket är betydligt högre än motsvarande siffror för grupperna 
nationella regelverk, 24 procent, och kommunala regelverk, 43 procent. Det kan konstateras 
att det föreligger tydliga skillnader mellan bolagsgruppernas val av att redovisa en tillgång av 
utsläppsrätterna i balansräkningen. 
 
Gruppen internationella regelverk utmärker sig gentemot de övriga grupperna då en majoritet 
av företagen redovisar en tillgång av utsläppsrätter. En anledning kan vara de högre 
upplysningskraven som gäller för de som tillämpar internationella standarder (BFN 2015). 
Det skiljer 19 procentenheter mellan grupperna kommunala regelverk och nationella 
regelverk trots att bolagsgrupperna tillämpar samma nationella redovisningsregler. Erlingsson 
et al. (2014, ss. 22-25) förklarar att medborgarna har ett intresse i att bedöma den kommunala 
verksamheten. Skillnaderna mellan grupperna kan därmed bero på att de kommunala 
företagen har ett informellt krav på att offentliggöra information på grund av allmänhetens 
intresse.  
 
Det finns ett problem med klassificering av utsläppsrätter då de påminner om olika typer av 
tillgångar, exempelvis immateriell tillgång, varulager och finansiellt instrument (Wambsgans 
& Sanford 1996, ss. 645-648). Enligt Deloitte (2009, s. 3) väljer de flesta företag att 
klassificera utsläppsrätterna som antingen immateriell tillgång eller varulager. Det är även 
återspeglat i uppsatsens undersökning som redogjorts för i figur 4.10 där 41 procent redovisar 
utsläppsrätterna som en immateriell tillgång och 30 procent som varulager. Endast ett fåtal 
företag har klassificerat dem som en finansiell anläggningstillgång. Utöver ovan nämnda 
kategorier klassificerar 25 procent av de undersökta bolagen utsläppsrätterna som kortfristig 
fordran.  
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Figur 4.10 visar att 41 procent av samtliga företag som tillgångsredovisar klassificerar 
utsläppsrätterna som immateriell tillgång, varav 39 procentenheter som anläggningstillgång 
och två procentenheter som omsättningstillgång. Det föreligger dock skillnader mellan 
bolagsgruppernas andel som klassificerar utsläppsrätterna som immateriell tillgång. I figur 
4.7-4.9 presenteras andelarna för grupperna vilka är; kommunala regelverk 18 procent, 
nationella regelverk 61 procent och  internationella regelverk 78 procent. I studien har en 
identifiering gjorts av två bolag som har valt att redovisa utsläppsrätter som immateriell 
omsättningstillgång. Immateriell omsättningstillgång ingår inte i ÅRL:s ursprungliga 
uppställningsform för en balansräkning. Enligt bestämmelser i ÅRL 3 kap. får dock ett företag 
ta upp en post utanför uppställningen om det tydligt framgår för vad som ingår.  
 
Som ovan nämnt är det 78 procent av bolagen inom gruppen internationella regelverk som 
redovisar utsläppsrätterna som immateriell tillgång. En förklaring kan vara att IFRIC 3 
tidigare var en gällande tolkning för redovisningen av utsläppsrätter. Deac (2013, ss. 42-44) 
framför att enligt IFRIC 3 skulle företag behandla utsläppsrätterna som immateriella 
tillgångar då de uppfyllde definitionen. Redovisning skulle därmed ske med hänsyn till bland 
annat IAS 38 (Deac 2013, ss. 42-44). Efter tillbakadragandet av IFRIC 3 har ingen 
lagstiftning tillkommit om hur företag ska redovisa utsläppsrätter (Lovell et al. 2010, s. 8). 
Tillämpningen av IFRIC 3 är dock inte ogiltig trots tillbakadragandet. Vissa företag i Europa 
använder fortfarande innebörden av tolkningen eftersom den är kompatibel med befintliga 
IFRS (IETA 2007, s. 10). Det skulle också kunna vara en anledning till varför bolagen i 
gruppen internationella regelverk klassificerar utsläppsrätterna som immateriell tillgång.  
 
Institutionell teori förklarar bland annat de bakomliggande orsakerna till företags val av 
redovisningsmetoder (Carpenter & Feroz 2001, s. 565). Det klargörs genom att organisationer 
inom samma bransch tenderar att likna varandra vilket inom institutionell teori kallas 
isomorfism. Företag efterliknar varandra då man vill tillgodose liknande krav från samhället 
(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66). Med tillämpning av institutionell teori skulle man kunna 
förklara varför de flesta företag inom gruppen internationella regelverk redovisar på ett 
liknande vis. Eriksson-Zetterquist (2009, s. 5) beskriver att organisationer påverkas av sin 
omgivning och att företag väljer att följa regler snarare än det rationella sättet att handla. 
Reglerna har blivit institutionaliserade och anses som det givna alternativet för att kunna 
bemöta samhällets förväntningar. Faktumet att en majoritet av bolagen i gruppen 
internationella regelverk redovisar utsläppsrätter som immateriell tillgång kan därför ses som 
en informell regel som blivit institutionaliserad. 
 
Totalt redovisar 30 procent av samtliga bolag utsläppsrätter som varulager vilket visas i figur 
4.10. Det är en betydande skillnad mellan grupperna då 47 procent av de inom kommunala 
regelverk klassificerar utsläppsrätter som varulager medan inga bolag i gruppen 
internationella regelverk gör det. Skillnaden kan inte förklaras med hjälp av tillämpningen av 
olika regelverk. De internationella och nationella regelverken beskriver redovisningen och 
värderingen av varulager på ett liknande vis. I samtliga regelverk redogörs för att varulager 
ska värderas i enlighet med LVP (IAS 2; BFNAR 2012:1 13 kap.; RR 2:02; BFNAR 2000:3). 
I figur 4.11 kan utläsas att andelen som värderar enligt LVP skiljer sig mellan 
bolagsgrupperna. En stor del av de i gruppen kommunala regelverk värderar enligt LVP 
medan inga bolag i gruppen internationella regelverk använder denna värderingsmetod. Detta 
indikerar på ett samband mellan vilka företag som klassificerar utsläppsrätter som varulager 
och som värderar enligt LVP. 
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Som ovan nämnt är LVP en av metoderna som använts vid värdering av utsläppsrätterna. Den 
vanligaste värderingsmetoden för samtliga bolag är anskaffningsvärde vilket visas i figur 
4.11. Utmärkande är att 73 procent i gruppen nationella regelverk tillämpar denna metod. Av 
samtliga bolag är det 59 procent som använder anskaffningsvärde. Enligt föreställningsramen 
och K3-regekverket är anskaffningsvärde den huvudsakliga värderingsmetoden (IASB:s 
föreställningsram p. 99-101; BFNAR 2012:1, 2 kap. p. 2.20). I figur 4.10 presenteras att 39 
procent av samtliga bolag klassificerar utsläppsrätterna som immateriell anläggningstillgång. 
Det kan också vara en anledning till att anskaffningsvärdet är den mest förekommande 
värderingsmetoden för utsläppsrätter. K3-regelverket beskriver att immateriella 
anläggningstillgångar ska värderas till anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället och 
därefter ska hänsyn tas till avskrivningar och eventuella nedskrivningar (BFNAR 2012:1, 18 
kap.). Även i LKR omnämns att anläggningstillgångar ska värderas till anskaffningsvärde 
(LKR, 6 kap. 3 §). Det är således inte anmärkningsvärt att de flesta företag i vår undersökning 
nyttjar anskaffningsvärde.  
 
Redovisning till anskaffningsvärde är i linje med försiktighetsprincipen. Värderingen bygger 
på tidigare transaktioner vilket bidrar med en bättre förståelse av värdet sett utifrån ett 
intressentperspektiv (Cozma 2009, ss. 860-863). I uppsatsens undersökning är 
anskaffningsvärdet den mest frekvent använda värderingsmetoden. Anskaffningsvärde består i 
undersökningen även av uppskattat anskaffningsvärde vilket inte grundas på en tidigare 
transaktion. Värdering till anskaffningsvärde kan trots allt ses som att företagen bemöter 
intressenterna. Tse (2011, s. 57) beskriver att genom att bemöta intressenterna kan goda 
relationer skapas som i sin tur kan leda till en konkurrensfördel.    
 
Värdering till anskaffningsvärde kan leda till att de redovisade värdena strider mot relevans 
och tillförlitlighet. En annan aspekt är att möjlighet till jämförelse minskar vid användande av 
anskaffningsvärde till skillnad mot tillämpning av verkligt värde (Cozma 2009, ss. 860-863). 
När företags redovisning inte är förenlig med de nämnda aspekterna relevans, tillförlitlighet 
och jämförbarhet strider detta mot de kvalitativa egenskaperna som anges i både 
föreställningsramen och K3-regelverket (IASB:s föreställningsram p. 24; BFNAR 2012:1, 2 
kap. p. 2.8-2.11). De finansiella rapporterna ska utformas utifrån de kvalitativa egenskaperna 
för att informationen ska bli användbar för intressenter (Shahwan 2008, s. 195). 
Sammanfattningsvis kan de undersökta bolagens val av att huvudsakligen värdera till 
anskaffningsvärde leda till att de finansiella rapporterna blir svårtolkade av intressenterna. 
Utifrån intressentteorin är det inte eftersträvansvärt då intressenter vill ha finansiell 
information för att reducera osäkerhet kring ett företags nuvarande och framtida värden 
(Godfrey et al. 2010, s. 4). Enligt legitimitetsteorin ska organisationer uppfylla behoven hos 
olika intressenter för att erhålla legitimitet (Mousa 2010, s. 410). Om företagen inte delger 
tillräckligt tydlig information minskar möjligheten att uppfylla intressenternas behov vilket 
kan skada legitimiteten. 
 
I figur 4.11 presenteras att marknadsvärde är den värderingsmetod som tillämpas av lägst 
andel företag i grupperna kommunala regelverk, 14 procent, och nationella regelverk, 9 
procent. I gruppen internationella regelverk är det betydligt fler, 33 procent, som värderar till 
marknadsvärde. Jaijairam (2013, s. 1) poängterar att vid värdering till verkligt värde ska 
hänsyn tas till priset på en aktiv marknad. Värdering till verkligt värde kan ge upphov till 
högre volatilitet eftersom det påverkar både balans- och resultaträkning. Värdering till 
verkligt värde anses dock vara den bättre metoden då den återspeglar de nuvarande värdena, 
till skillnad från anskaffningsvärde (Jaijairam 2013, s. 1). De undersökta bolagen använder tre 
olika värderingsmetoder vilka har presenterats ovan som; LVP, anskaffningsvärde och 
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marknadsvärde. Variationen i värderingsmetoder kan förklaras med att det inte finns några 
lagstadgade regler och standarder för redovisningen av utsläppsrätter och därmed kan företag 
välja hur de vill klassificera och värdera tillgången (Lovell et al. 2010, s. 8). 
 
5.4 Utsläppsrätter som skuld 
 
En granskning har även utförts för att tydliggöra om och huruvida bolagen redovisar 
utsläppsrätterna som skuld. I figur 4.12 kan utläsas att internationella regelverk är den grupp 
där störst andel, 46 procent, redovisar en skuld. Andelarna för grupperna kommunala 
regelverk och nationella regelverk är 19 procent respektive 16 procent. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att förhållandesvis få företag väljer att redovisa utsläppsrätter som skuld.  
 
Av samtliga bolag är det endast 19 procent som redovisar en skuld vilket är betydligt färre än 
de totalt 34 procent som redovisar en tillgång enligt figur 4.6. De internationella 
normgivningsorganen IASB och FASB har framfört att utsläppsrätter bör tas upp som tillgång 
och att för de kostnadsfritt tilldelade borde motsvarande skuld tas upp vilket dock inte är 
beslutat eller lagstadgat ännu (Black 2013, s. 226). Giner (2014, s. 46) anser att förbrukade 
utsläppsrätter som ska återlämnas till en statlig myndighet bör tas upp som en skuld i 
balansräkningen. Då inget beslut har tagits kring redovisningen av utsläppsrätter kan det vara 
en bidragande orsak till att företagen i uppsatsens kartläggning inte redovisar vare sig en 
tillgång eller en skuld i de finansiella rapporterna. Emellertid borde möjligtvis fler företag 
redovisa utsläppsrätterna i balansräkningen då det framlagts av tidigare forskning.   
 
Braun (2009, s. 471) framhäver att bristen av lagstadgade regler och standarder inom området 
kan vara en anledning till att bolag tillämpar olika redovisningsmetoder. I figur 4.13-4.16 kan 
urskiljas hur bolagen klassificerar skulden, antingen som avsättning eller kortfristig skuld. 
Den mest förekommande kategorin att klassificera enligt är för vardera bolagsgrupp 
kortfristig skuld. Totalt av de företag som redovisar en skuld är det endast 15 procent som 
klassificerar skulden som avsättning. Warwick och Ng (2012, ss. 54-57) redogör att enligt 
IFRIC 3 skulle skyldigheten att leverera utsläppsrätter, motsvarande de faktiska utsläppen 
från året, redovisas som en avsättning. Anledningen till att vår studie inte överensstämmer 
med detta uttalande kan vara att IFRIC 3 drogs tillbaka samt att en minoritet av de undersökta 
bolagen tillämpar internationella standarder. 
 
I figur 4.17 presenteras hur skulden av utsläppsrätterna värderas. Precis som för värderingen 
av tillgången är det vanligast för de undersökta bolagen att värdera till anskaffningsvärde. 
Redovisning till anskaffningsvärde är huvudprincipen enligt både internationella och 
nationella standarder (IASB:s föreställningsram p. 99-101; BFNAR 2012:1, 2 kap. p. 2.20). 
Som tidigare beskrivits är redovisning till anskaffningsvärde överensstämmande med 
försiktighetsprincipen. Det kan dock föreligga vissa problem gällande möjligheten till 
jämförelse då anskaffningsvärdet kan variera över tid (Cozma 2009, ss. 860-863). 
 
5.5 Etisk reflektion kring utsläppsrätter 
 
Inom EU ETS finns möjlighet att både köpa och sälja utsläppsrätter beroende på om ett 
företag har ett underskott eller ett överskott (Ratnatunga 2008, s. 1-2). I figur 4.5 presenteras 
om företagen i studien innehar ett underskott eller överskott av utsläppsrätter för år 2013. En 
majoritet av företagen, 82 procent, har ett överskott medan endast 18 procent har ett 
underskott. Nästintill samtliga av företagen som har ett underskott tillhör gruppen nationella 
regelverk där totalt 30 procent av företagen innehar ett underskott av utsläppsrätter. Förvärv 
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av utsläppsrätter sker antingen genom kostnadsfri tilldelning eller genom inköp (Giner 2014, 
s. 46). Förhoppningen är att utsläppen ska reduceras genom att man skapar möjlighet för 
företag att antingen sälja eller spara utsläppsrätter och därmed skapa ett incitament för att 
investera i ny miljöeffektiv utrustning. Systemet som möjliggör inköp av fler utsläppsrätter 
har utnyttjats av vissa som gjort utsläpp över den tilldelade nivån (Raiborn & Massoud 2010, 
ss. 117-120). 
 
Kraven på hur företag omhändertar miljöfrågor har blivit allt mer omfattande. En del av 
miljöaspekten rör hanteringen av koldioxid och handel med utsläppsrätter (Ratnatunga 2008, 
s. 1). EU ETS infördes för att uppnå Kyotoprotokollets mål om minskade utsläpp för att 
reducera den globala uppvärmningen (Braun 2009, s. 470). Raiborn och Massoud (2010, s. 
108) beskriver att handelssystemet ger legitimitet till ett företag som bedriver 
miljöförstörande verksamhet. Deegan och Unerman (2011, s. 323) förklarar att en 
organisation anses vara legitim när dess värdesystem motsvarar samhällets värdesystem. I 
figur 4.4 presenteras att 57 procent av de undersökta företagen redovisar eller lämnar 
information om utsläppsrätterna i årsredovisningarna. En anledning till att en majoritet av 
företagen lämnar information kring utsläppsrätterna kan vara för att verka legitimt och 
samtidigt tillgodose samhällets krav och värderingar. 
 
Jain och Solanki (2013, s. 58) poängterar dilemmat kring vad som kan, och inte kan, säljas 
och köpas utifrån ett moraliskt perspektiv. De föroreningar som ett företag producerar 
föranleder ett etiskt brott vilket inte sätts i fokus när miljön betraktas som en handelsvara. 
Aldred (2012, ss. 339-350) beskriver att det etiska dilemmat kring utsläppsrätter består av 
flera delar, däribland att det inte är moraliskt att bedriva handel med miljöpåverkande utsläpp 
och att man inte bör prissätta något som inte kan värderas till ett pris. Dessutom är det fel att 
kunna betala någon utomstående för det samhälleliga ansvaret för miljön. Warwick och Ng 
(2012, s. 62) påpekar dock att företags huvudsakliga syfte med handeln av utsläppsrätter är att 
kompensera för de faktiska utsläppen och således inte för ett handelssyfte. I figur 4.5 
presenterades att totalt 82 procent av företagen har ett överskott av utsläppsrätter. En orsak till 
att många företag har överskott av utsläppsrätter kan vara att de vill värna om miljön genom 
minskade utsläpp. 
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6 Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga svenska företags redovisning av utsläppsrätter med 
en fördjupning i hur klassificering och värdering av tillgångar och skulder sker. Uppsatsen 
syftade också till att jämföra bolagen för att eventuellt kunna urskilja olikheter beroende på 
vilket regelverk som de undersökta företagen tillämpar. Studien har bidragit till att kartlägga 
hur samtliga svenska bolag som omfattas av EU ETS redovisar utsläppsrätter. Utifrån vår 
vetskap har ingen tidigare genomfört en så pass omfattande studie av svenska bolags 
hantering av utsläppsrätter gällande lämnade upplysningar och redovisning i balansräkningen.  
  
Studien visar att av samtliga bolag är det hela 63 procent som inte redovisar utsläppsrätterna i 
balansräkningen. Utav de som inte redovisar är det 20 procent som väljer att informera om att 
de omfattas av handeln med utsläppsrätter i förvaltningsberättelsen eller i noterna. Resterande 
43 procent av bolagen lämnar ingen information alls om utsläppsrätterna i årsredovisningarna. 
Det är således endast 37 procent av samtliga bolag som tar upp ett värde i balansräkningen. 
En orsak tros vara att det inte finns några lagstadgade regler och standarder för hur 
redovisningen av utsläppsrätter ska hanteras vilket poängteras av Braun (2009, s. 471) samt 
Haupt och Ismer (2013, s. 93). När redovisningen av utsläppsrätter sker på olika vis försvåras 
möjligheten till jämförelse mellan bolagen eftersom vissa väljer att ta upp ett värde i 
balansräkningen och andra inte. En finansiell rapport ska utformas med beaktande av 
jämförbarhet för att göra informationen användbar för intressenter (Shahwan 2008, s. 195). 
Med stöd av intressentteorin bör inte redovisningen av utsläppsrätter skilja sig åt mellan bolag 
eftersom det försvårar möjligheten till att bedöma företags ekonomiska ställning i förhållande 
till andra företag. 
 
Av de bolag som tillämpar ett internationellt regelverk är andelen som redovisar 
utsläppsrätterna i balansräkningen betydligt högre än för övriga två grupper. En möjlig orsak 
kan vara att IFRS är ett mer omfattande regelverk med högre upplysningskrav än de 
nationella regelverken. Bolagen i gruppen kommunala regelverk redovisar utsläppsrätterna 
mer frekvent än de i gruppen nationella regelverk. De bolag som tillämpar ett kommunalt 
regelverk omfattas av samma svenska redovisningsregler som gruppen nationella regelverk, 
trots det ser skiljer sig redovisningen åt mellan grupperna. Skillnaderna kan bero på att de 
kommunala bolagen har ett större informellt krav på att offentliggöra information då det 
ligger i medborgarnas intresse att studera verksamheten. Resonemanget stöds av 
intressentteorin då man i största möjliga utsträckningen ska ta hänsyn till intressenterna och 
deras behov. Genom att tillgodose intressenternas behov erhåller företagen även legitimitet. 
 
Den genomförda kartläggningen klargör att det finns ett proportionellt samband mellan 
andelen som redovisar en tillgång och de som redovisar en skuld mellan bolagsgrupperna. 
Gruppen internationella regelverk har störst andel som redovisar en tillgång och även störst 
andel som redovisar en skuld. Gruppen nationella regelverk redovisar lägst andel i båda fallen 
(se figur 4.6 och 4.12). Det är betydligt färre av samtliga bolag som redovisar en skuld än de 
som redovisar en tillgång. Det kan även konstateras att få av de undersökta företagen 
redovisar utsläppsrätterna i balansräkningen. 
 
De undersökta bolagen klassificerar både tillgången och skulden av utsläppsrätterna på flera 
olika sätt. Tillgången klassificeras antingen som immateriell anläggningstillgång, finansiell 
anläggningstillgång, immateriell omsättningstillgång, kortfristig fordran eller varulager. 
Skulden klassificeras antingen som avsättning eller kortfristig skuld. Studiens resultat 
bekräftar tidigare forskning att avsaknandet av redovisningsregler leder till att företag 
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tillämpar olika klassificeringsmetoder (Braun 2009, s. 471; Wambsgans & Sanford 1996, ss. 
645-648; Warwick & Ng 2012, s 54).  
 
Av de bolag som redovisar en tillgång i balansräkningen klassificerar en majoritet 
utsläppsrätterna som antingen immateriell tillgång eller varulager. I gruppen internationella 
regelverk är det en klar majoritet som klassificerar utsläppsrätterna som immateriell tillgång. 
En möjlig orsak kan vara att IFRIC 3 tidigare var en gällande tolkning av redovisningen av 
utsläppsrätter. Enligt tillbakadragna IFRIC 3 skulle bolag klassificera tillgången av 
utsläppsrätter som immateriell tillgång. IFRIC 3 är dock inte ogiltig idag och kan således 
förklara redovisningen av utsläppsrätter i gruppen internationella regelverk. Klassificering till 
immateriell tillgång är dock inte lika frekvent förekommande bland övriga grupper. En 
anledning kan vara att de inte använder internationella standarder där IFRIC 3 ingick. 
Majoriteten av de bolag som tillämpar ett kommunalt regelverk redovisar istället 
utsläppsrätterna som varulager vilket även kan förklara varför flesta bolag inom gruppen 
väljer att värdera enligt LVP.  
 
Studien visar att värderingen av tillgångar och skulder för utsläppsrätter sker på liknande vis 
för samtliga bolagsgrupper. Den mest förekommande värderingsmetoden är 
anskaffningsvärde. En orsak är troligen att värdering till anskaffningsvärde är huvudprincipen 
enligt både internationella och nationella standarder (IASB:s föreställningsram p. 99-101; 
BFNAR 2012:1, 2 kap. p. 2.20). Dessutom kan det grunda sig i att anskaffningsvärde är i linje 
med försiktighetsprincipen. Ytterligare en anledning kan vara att många bolag klassificerar 
utsläppsrätterna som immateriell anläggningstillgång där anskaffningsvärde är den angivna 
metoden enligt berörda regelverk. 
 
I undersökningen förekommer tre olika värderingsmetoder. Vid värdering av tillgång 
använder bolag som tillämpar ett internationellt regelverk marknadsvärdet i större 
utsträckning än de övriga två grupperna. Grupperna kommunala regelverk och nationella 
regelverk använder å andra sidan LVP oftare som värderingsmetod. Vid värdering av skulder 
är marknadsvärde den mest förekommande metoden för företag i gruppen internationella 
regelverk. Andelen som värderar till marknadsvärde är lika stor som andelen som värderar till 
anskaffningsvärde inom gruppen nationella regelverk. Den klart största andelen inom gruppen 
kommunala regelverk värderar skulden till anskaffningsvärde. Det förekommer alltså 
skillnader mellan hur bolagsgrupper värderar skulden men också skillnader inom 
bolagsgrupperna. Resultatet stöds av Lovell (et al 2010, s. 8) som framhäver att variation i 
värderingsmetoder kan förklaras med att det inte finns några lagstadgade regler och 
standarder för redovisningen av utsläppsrätter. 
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7 Avslutning 
 
7.1 Inledning 
 
I det sjunde kapitlet reflekterar vi över studiens resultat och slutsatser utifrån tidigare 
presenterade kapitel. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning inom ämnet. 
 
7.2 Avslutande diskussion 
 
Det finns idag inga lagar som styr redovisningen av utsläppsrätter. Vi anser att det är viktigt 
att undersöka ett område som ännu inte är reglerat för att granska på vilket sätt det påverkar 
redovisningen. Genom en kvantitativ innehållsanalys av årsredovisningar har vi kunnat 
kartlägga hur svenska företag hanterar redovisningen av utsläppsrätterna. Utifrån studien kan 
konstateras att skillnader i redovisningen av utsläppsrätter förekommer. Det mest 
uppseendeväckande enligt vår uppfattning är att 43 procent av företagen inte redovisar någon 
information alls kring utsläppsrätter i årsredovisningarna. Dessutom redovisar 20 procent av 
de undersökta företagen enbart information kring att de omfattas av EU ETS utan att redovisa 
ett värde i balansräkningen.  
 
Vi har funnit betydligt mindre information kring utsläppsrätter i årsredovisningarna än vad vi 
förväntade oss när studien påbörjades. Det förekommer ett fåtal bolag i studien som redovisar 
utsläppsrätterna i balansräkningen utan att samtidigt uttryckligen klassificera tillgången eller 
skulden. Dessutom kan vi inte utesluta att företagen som inte redovisar ett värde i 
balansräkningen inkluderat utsläppsrätterna i en post utan att lämna upplysningar om de 
innefattas i posten. Då vi inte varit i kontakt med företagen har vi inte varit kapabla att 
undersöka vad som verkligen är inkluderat i ett företags redovisade poster samt de 
bakomliggande anledningarna till varför företagen redovisar som de gör. Syftet med 
undersökningen var dock inte studera de bakomliggande orsakerna utan att kartlägga 
företagens redovisning av utsläppsrätter. Resultatet som framkom från undersökningen visar 
på tydliga skillnader i redovisningen vilket kan förklaras med att det inte finns några 
lagstadgade regler och standarder som även tidigare forskning ger stöd för. 
 
Utifrån vår sammanställning av företagens redovisning av utsläppsrätter fann vi stora 
skillnader i både klassificering och värdering. För intressenters del kan skillnader i 
redovisningen reducera möjligheten till en rättvis jämförelse mellan bolagen. Det föreligger 
dock samtidigt ovisshet om skillnaderna i redovisningen är väsentliga och om det i sådana fall 
bidrar till en förvrängd bild av ett företag sett ur ett intressentperspektiv. Om skillnaderna 
anses vara väsentliga torde bero på vilket värde som utsläppsrätterna representerar i en 
finansiell rapport. En majoritet av företagen värderar till anskaffningsvärde vilket inkluderar 
flera aspekter i vår undersökning. Anskaffningsvärdena skiljer sig åt då företagen kan 
förvärva utsläppsrätter både genom kostnadsfri tilldelning och genom inköp. Dessutom 
använder vissa företag marknadsvärdet vid tidpunkten för tilldelning som anskaffningsvärde 
för utsläppsrätterna. De olika varianterna av anskaffningsvärde skapar ytterligare svårigheter 
för intressenter vid tolkningen av de finansiella rapporterna.  
 
Enligt vår undersökning klassificerar bolagen utsläppsrätterna på flera olika sätt vilket även 
bekräftas av tidigare forskning. De olika kategorierna för klassificering representerar olika 
användningsområden för utsläppsrätterna. Exempelvis är användningsområdet för varulager 
inte alltid detsamma som för anläggningstillgångar. Oavsett klassificering har företagen dock 
gemensamt att de tar upp ett värde i balansräkningen. I vår studie är det 63 procent av 



 

 - 48 - 

företagen som inte redovisar ett värde för utsläppsrätterna. Vi anser att den främsta 
problematiken ligger i att vissa företag redovisar ett värde och andra inte, snarare än 
användandet av olika klassificerings- och värderingsmetoder. En lösning på ovanstående 
anser vi skulle kunna vara att reglera redovisningen av utsläppsrätter. Betydande forskning 
visar på att problematiken framförallt berör frånvaron av standarder. Lagen borde vara tydlig 
för redovisning för olika användningsområden av utsläppsrätter och dessutom ange hur 
anskaffningsvärdet av kostnadsfritt tilldelade utsläppsrätter ska beräknas. Genom en reglering 
tror vi att företagens redovisning kommer att bli mer likvärdig även om det alltid kommer 
föreligga skillnader i redovisningen. Ju mindre skillnader redovisningen framkallar desto 
större blir möjligheten till en rättvis jämförelse av företags finansiella rapporter. 
 
7.3 Studiens bidrag 
 
Studien har bidragit till en kartläggning av hur samtliga svenska företag som omfattas av EU 
ETS redovisar utsläppsrätter. Genom uppsatsens kartläggning har problematiken med 
avsaknandet av regler och standarder inom området belysts. Ett konstaterande har gjorts kring 
att redovisningen av utsläppsrätter inte är konsekvent. Studien tydliggör således för vilka 
följder som kan uppkomma vid frånvaron av lagstadgade regler och standarder. 
 
7.4 Förslag till framtida forskning 
 
Vår studie utgår från en granskning av företags redovisning av utsläppsrätter i 
årsredovisningar från år 2013. För årsredovisningar från räkenskapsår 2013 fanns inget krav 
på att tillämpa det nyutgivna K3-regelverket vilket innebar att en majoritet av företagen 
nyttjade äldre regelverk. Med start räkenskapsår 2014 ska företag tillämpa K3. Det vore 
därför intressant att studera om det nya regelverket har påverkat redovisningen av 
utsläppsrätter i de finansiella rapporterna. Uppsatsens studie utgick från en kvantitativ 
innehållsanalys eftersom vi undersökte ett stort antal företags årsredovisningar. För att 
utveckla denna studie vore det därför meningsfullt att utföra en kvalitativ undersökning 
genom att exempelvis intervjua ett fåtal företag. Information skulle då kunna erhållas om hur 
företag resonerar kring hanteringen av redovisningen av utsläppsrätter och vilka incitament 
som finns till att redovisa kontra att inte redovisa utsläppsrätterna. 
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Redovisningsstandarder  
 
BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden  
BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager 
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell 

rapportering 
BFN R 5  Redovisning av statliga stöd  
Föreställningsramen IASB:s föreställningsram     
IAS 1   Utformning av finansiella rapporter 
IAS 2   Varulager 
IAS 20   Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd 
IAS 37   Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 
IAS 38   Immateriella tillgångar 
IAS 39   Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
IFRIC 3  Utsläppsrätter  
RFR 1   Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
RFR 2   Redovisning för juridiska personer 
RR 2   Redovisning av varulager 
RR 2:02  Varulager 
RR 15   Immateriella tillgångar 
RR 16   Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar 
RR 28   Statliga stöd 
  



 

 - 55 - 

Bilaga 1  
 
Undersökta bolag 
 
Kommunala regelverk 
(100 bolag) 
 
Affärsverken Karlskrona AB 
Alingsås Energi Nät AB 
Alvesta Energi AB 
Arboga Energi AB 
Arvika Fjärrvärme AB 
Bodens Energi AB 
Bollnäs Energi AB 
Borlänge Energi AB 
Borås Energi AB 
Bromölla Fjärrvärme AB 
C4 Energi AB 
Degerfors Energi AB 
Eksjö Energi AB 
Emmaboda Energi & Miljö AB 
ENA Energi AB 
Eskilstuna Energi och Miljö AB 
Falbygdens Energi AB 
Falkenberg Energi AB 
Falu Energi & Vatten AB 
Finspångs Tekniska Verk AB 
Fjärrvärme i Frölunda AB 
Fjärrvärme i Osby AB 
Gällivare Energi AB 
Gävle Kraftvärme AB (GKVAB) 
Göteborg Energi AB 
Hagfors Energi AB 
Halmstads Energi och Miljö AB 
Hedemora Energi AB 
Härnösand Energi & Miljö AB 
Hässleholm Miljö AB 
Höganäs Energi AB 
Jokkmokks Värmeverk AB 
Jämtkraft AB 
Jönköping Energi AB 
Karlshamn Energi AB 
Karlskoga Kraftvärmeverk AB 
Karlstads Energi AB 
Kils Energi AB 
Kraftringen Energi AB 
Kungälv Energi AB 
Landskrona Kraft AB 
Laxå Värme AB 
Lidköpings Värmeverk AB 

Linde Energi AB 
Ljungby Energi AB 
Ljusdal Energi AB 
Luleå Energi AB 
Mark Kraftvärme AB 
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Munkfors Energi AB 
Mälarenergi AB 
Mölndal Energi AB 
Norrenergi AB 
Norrtälje Energi AB 
Nybro Värmecentral AB 
Nässjö Affärsverk AB 
Olofströms Kraft AB 
Partille Energi AB 
PiteEnergi AB 
Renova AB 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
Rättviks Teknik AB 
Sala-Heby Energi AB 
Sandviken Energi AB 
SEVAB Strängnäs Energi AB 
Skara Energi AB 
Skellefteå Kraft AB 
Skövde Värmeverk AB 
Smedjebacken Energi AB 
Stenungsund Energi & Miljö AB 
Sundsvall Energi AB 
Surahammar KommunalTeknik AB 
SYSAV 
Sävsjö Energi AB 
Söderenergi AB 
Söderhamn NÄRA AB 
Södertörns Fjärrvärme AB 
Sörred Energi AB 
Tekniska Verken i Kiruna AB 
Tekniska Verken i Linköping AB 
Telge Nät AB 
Tidaholms Energi AB 
Tierps Fjärrvärme AB 
Tranås Energi AB 
Trelleborgs Fjärrvärme AB 
Trollhättan Energi AB 
Uddevalla Kraft AB 
Umeå Energi AB 
Vafab Miljö AB 
Varberg Energi AB 
Vetlanda Energi & Teknik AB 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
Värnamo Energi AB 
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Västerviks Miljö & Energi AB 
Växjö Energi AB 
Ystad Energi AB 
Åre Fjärrvärme AB 
Älvsbyns Energi AB 
Öresundskraft Kraft & Värme AB 
Övik Energi AB 
 
Nationella regelverk  
(137 bolag) 
 
AarhusKarlshamn Sweden AB 
AB Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad 
AB Sandvik Materials Technology 
ABB AB 
Akzo Nobel Functional Chemicals AB 
Akzo Nobel Pulp and Performance 
Chemicals AB 
Arctic Paper Grycksbo AB 
Arctic Paper Munkedals AB 
Ardagh Glass Limmared AB 
Arizona Chemical AB 
Arla Foods AB 
Astra Zeneca AB 
Befesa Scandust AB 
Bergkvist Insjön AB 
BillerudKorsnäs Rockhammar AB 
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB 
BillerudKorsnäs Sweden AB 
Blyberg Sveg Timber AB 
Boliden Bergsöe AB 
Borealis AB 
Cascades Djupafors AB 
Casco Adhesive AB 
Celanese Emulsions Norden AB 
Cementa AB 
Chemiplastica Resins AB 
Cleanergi AB  
Crane Tumba Bruk AB 
Dalkia Sverige AB (numera Veolia Sverige  
AB) 
E.ON Mälarkraft Värme AB  
E.ON Värme Sverige AB  
E.ON Värme Timrå AB 
E.ON Värmekraft Sverige AB 
Eksjö Industri AB  
Elektra Värme AB 
Erasteel Kloster AB 
Fagersta Stainless AB 

Findus Sverige AB 
Fiskeby Board AB  
Forsmarks Kraftgrupp AB 
Fresenius Kabi AB 
Gelita Sweden AB 
GKN Aerospace Sweden AB 
Gotlands Energi AB 
Gyproc AB 
Haparanda Värmeverk AB 
Hofors Energi AB 
Holmen Paper AB 
Hällefors Värme AB 
Höganäs Bjuf AB 
Höganäs Sweden AB 
IFÖ Sanitär AB Bromölla 
Iggesund Paperboard AB   
Ineos Sverige AB 
Kalkproduktion Storugns AB 
Kalmar Energi Värme AB 
Karlshamn Kraft AB 
Katrinefors Kraftvärme AB 
Kemira Kemi AB 
Klubbgärdet Fastighets AB 
Kubikenborg Aluminium AB 
Lantmännen Agroenergi AB 
Locum AB 
Lulekraft AB 
Metsä Board Sverige AB 
Metsä Tissue AB 
Mondi Dynäs AB 
Monier Roofing AB  
Munksjö Aspa Bruk AB 
Munksjö Paper AB 
Neova AB 
Norcarb Engineered Carbons AB 
Nordic Paper Bäckhammar AB 
Nordic Paper Seffle AB 
Nordic Paper Åmotfors AB 
Nordic Sugar AB 
Nordkalk AB 
OKG 
Orrefors Kosta Boda AB 
Oskarshamn Energi AB 
Outokumpu Stainless AB 
Ovako AB 
Ovako Bar AB 
Ovako Hofors AB (2014 Ovako Sweden) 
Paroc AB 
Perstorp Oxo AB 
Perstorp Specialty Chemicals AB 
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Pilkington Floatglas AB 
Procordia Food AB 
RexCell Tissue & Airlaid AB 
Rindi Flen AB 
Ringhals AB 
Rottneros Bruk AB 
Saint-Gobain Byggprodukter AB 
Saint-Gobain Isover AB 
Sandvik Heating Technology AB 
Sandåsa Timber AB 
SCA Graphic Sundsvall AB 
SCA Hygiene Products AB 
SCA Packaging Munksund AB 
SCA Packaging Obbola AB 
SCA Timber AB 
Scana Steel Björneborg AB 
SMA Svenska Mineral AB 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 
Solör Bioenergi Svenljunga AB 
St1 Refinery AB 
Statkraft Värme AB 
Stena Aluminium AB 
Stora Enso Fors AB 
Stora Enso Hylte AB 
Stora Enso Kvarnsveden AB 
Stora Enso Nymölla AB 
Stora Enso Pulp AB 
Stora Enso Skoghall AB 
Svanskog Bruk AB 
Swedish Tissue AB 
Swedspan Sweden AB (numera IKEA 
Industry Hultsfred AB) 
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 
Svenska Pappersbruket AB 
Säffle Fjärrvärme AB 
Södra Cell AB 
Uddeholms AB 
Ulricehamn Energi AB 
Waggeryd Cell AB 
Vallviks Bruk AB 
Vara Värme AB 
Vargön Alloys AB 
Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB 
Wienerberger AB 
Volvo Personvagnar AB 
Volvo Powertrain AB 
Värmevärden AB 
Värmevärden i Nynäshamn AB 
Västerbergslagens Energi AB 
Yara AB 

Åmotfors Energi AB 
Österlens Kraft AB 
 
Internationella regelverk  
(13 bolag)  
 
Billerud Karlsborg AB 
BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk 
Boliden Mineral 
Domsjö Fabriker AB 
Lantmännen ek för  
Luossavaara-Kiirunavaara AB 
National Electric Vehicle Sweden AB 
Nynas AB 
Preem AB 
SCA BioNorr AB 
SSAB EMEA AB 
The Absolut Company AB 
Vattenfall AB 
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Bilaga 2 
 
Bortfall 
 
Ej tilldelade utsläppsrätter och inga 
utsläpp (14 bolag) 
 
AB Karl Hedins sågverk  
Bomhus Energi AB  
Danisco Sugar AB  
E.ON Bråvalla Sverige AB  
Farmarenergi i Åtvidaberg AB  
Filipstads värme AB  
Hammarö Energi AB  
IKEA Industry Älmhult  
Karlit AB  
Norrmejerier Ek. förening  
Stora Enso Timber AB  
Swedwood Älmhult AB  
Utansjö Bruk AB  
Västvatten AB  
 
Ej tillgängliga årsredovisningar  
(10 bolag) 
 
Höglandets sjukvårdsområde 
Karskär Energi AB    
Knauf Danogips GmbH  
Köpings Kommun, Värmeverket   
Landstinget Blekinge  
Lessebo Bruk  
Länssjukhuset i Kalmar, Landstinget 
Kalmar  
SKW Metallurgy Sweden AB 
Varaslättens lagerhus ek för  
Västfastigheter Västra Götalandsregionen 
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