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Abstract 

As of 2005 Sweden is a member of the “European Union Greenhouse Gas Emission Trading 

Scheme” which has led to some dispute in terms of accounting. IASB:s expertgroup IFRIC 

made an early statement that emission rights should be treated as intangible assets in business 

accounting. This statement was however quickly withdrawn because it would cause a 

mismatch between incomes and costs. An other possibility available for companies is to treat 

the emission rights as inventories in accordance with the Swedish Income tax law.   

 

Because emission allowances are a new subject for Swedish companies the lack of regulation 

makes their financial reports inconsistent. This dissertation is concerned with exploring and 

describing the varieties in the companies’ annual financial reports. Further to seek 

explanations to why a company chooses a certain accounting method we explored the topic 

using institutional theory. Our results showed that a company’s size and branch could be a 

possible explanation for the adoption of a certain accounting method. 
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Sammanfattning 

Fenomenet utsläppsrätter introducerades i Sverige år 2005, detta medförde ett nytt 

redovisningstekniskt problem för företagen att ta ställning till. IASB:s tolkningskommitté 

IFRIC gjorde ett uttalande IFRIC 3  ”Emission Rights” som föreskrev att utsläppsrätterna 

skulle klassificeras som en immateriell tillgång. Detta uttalande drogs tillbaka då en ändring i 

IAS 38 var nödvändig för att undvika en ”missmatch” mellan intäkt och kostnad. I 

Inkomstskattelagen 17 kap. 22a-e § anges att utsläppsrätterna ska hanteras som lager och 

värderas till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inkomstskattelagen är dock bara en 

skatterättslig lag, detta medför att företagen har möjlighet att redovisa sina utsläppsrätter på 

många olika sätt så länge de följer god redovisningssed. 

 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar sina 

utsläppsrätter i årsredovisningarna och vad som påverkar valet av redovisningsmetod. För att 

uppfylla syftet har vi gjort en totalundersökning på samtliga årsredovisningar från de svenska 

företag som blivit tilldelade utsläppsrätter. I en stor del av årsredovisningarna kunde vi inte 

utröna vilken redovisningsmetod företagen hade använt sig av, därför blev vi tvungna att 

komplettera dokumentstudien med en enkät för att kunna uppfylla vårt syfte. Utifrån den 

institutionella teorin har vi försökt förklara sambandet mellan företag och val av 

redovisningsmetod. 

 

Vårt resultat visar att redovisningen av utsläppsrätter i årsredovisningarna är väldigt 

varierande och att det är svårt att få inblick i hur företagen hanterar sina utsläppsrätter. Med 

hjälp av teorin kunde vi finna att storlek och bransch till viss del kunde förklara vilken 

redovisningsmetod företagen valde. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel vill vi ge läsaren förståelse för ämnet. Vi vill även visa på problemen som 

uppkommer när rättigheterna ska redovisas. Vår problemdiskussion kommer att leda fram till 

syftet med arbetet som är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar sina 

utsläppsrätter i årsredovisningarna. Vi vill även försöka se vad som påverkar valet av 

redovisningsmetod. Vidare kommer vi att ta upp våra avgränsningar och slutligen vill vi visa 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Med den växande insikten i hur miljön påverkas av växthusgaser har många av världens 

länder under den senaste tiden börjat att i allt större utsträckning fokusera på hur man kan 

minska sina utsläpp av växthusgaser. Ett genombrott i detta arbete skedde 1997 då ett stort 

antal länder enades om att minska sina utsläpp av växthusgaser i det så kallade 

Kyotoprotokollet. Avtalet innebar att de länder som valde att gå med åtog sig att minska sina 

utsläpp av växthusgaser med drygt fem procent som ett genomsnitt under den första 

åtagandeperioden, dvs. åren 2008-2012, jämfört med 1990 års nivå. Fler och fler länder 

skriver på efter hand och i skrivandes stund har 166 länder undertecknat avtalet. Dock har 

några nationer med stora utsläpp som till exempel USA och Australien inte skrivit under 

avtalet. (Kyotoprotokollet, 061120) I EU har man enligt avtalet förbundit sig att minska sina 

utsläpp av växthusgaser med åtta procent till år 2010 (Flening, 2004).  

 

Som en följd av avtalet införde EU år 2005 ett handelssystem som ett verktyg för att nå 

unionens utsläppsmål. Syftet med handelssystemet är att företagen som blir tilldelade ett 

begränsat antal utsläppsrätter av EU får ett incitament att minska sina utsläpp. Detta eftersom 

ett eventuellt överskott av utsläppsrätter kan säljas. Detta gör att utsläppsminskningarna, 

åtminstone i teorin, sker på de anläggningar där det är mest kostnadseffektivt. (Drott, 2005) 

 

Sverige har valt att använda sig av en modell som härstammar från USA där den går under 

benämningen ”cap and trade model” som är ett handelssystem inom vilket det sätts ett tak på 

total utsläppsnivå. Total handelsvolym inom systemet utgörs av detta tak. (Regeringens 

hemsida, 070104) Detta amerikanska system har använts med stor framgång i USA sedan 
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1995 inom ramen för programmet ”The Acid Rain Program” vars syfte är att reducera det sura 

regnet genom att minska utsläppen av svaveldioxid. (U. S. Environmental Protection 

Agency:s hemsida, 070104) 

 

I Sverige är det staten genom Energimyndigheten som delar ut rättigheterna till de svenska 

företagen. De typer av anläggningar som berörs enligt Energimyndighetens hemsida är: 

 

• Förbränningsanläggningar med en installerad kapacitet över 20 MW samt mindre 

förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenät med en total kapacitet över 20 

MW 

• Mineraloljeraffinaderier  

• Koksverk 

• Järn- och stålindustri 

• Mineralindustri (cement, kalk, glas, keramik) 

• Pappers- och massaindustri 

 

Skulle det visa sig att ett företag har överskridit sin kvot utan att ha handlat på sig fler 

rättigheter får de betala en avgift till staten samt få sitt namn offentliggjort. De måste även 

leverera de resterande rättigheterna året därpå om de inte vill ha sitt tillstånd att släppa ut 

koldioxid indraget. För varje utsläppsrätt får ett ton koldioxid släppas ut. I Sverige berörs ca 

700 anläggningar och i hela EU ca 12 000 anläggningar. (Energimyndighetens hemsida, 

061127) 

Fördelningen mellan anläggningar och hur mycket tilldelning de olika branscherna har fått 

visas i diagrammen nedan. 

 
Bild 1.1 Visar fördelningen mellan anläggningar och hur mycket tilldelning de olika branscherna har fått.  

(Naturvårdsverkets hemsida, 070106) 
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Antal utsläppsrätter som varje företag får grundas på företagens genomsnittliga utsläpp under 

åren 1998-2001. Företagen inom energibranschen har bara fått 80 % av prognostiserat behov 

medan de övriga branscherna har fått 100 %. Att industrin har fått fler tilldelade utsläppsrätter 

än företag inom energibranschen beror på att industrin är hårdare utsatt för konkurrens då de 

verkar globalt medan till exempel fjärrvärmeverk oftast verkar på lokala marknader utan 

konkurrens. (Naturvårdsverkets hemsida, 070106) 

 

Den lag som reglerar handeln med utsläppsrätter är Lag (SFS 2004:1199) om handel med 

utsläppsrätter. I lagen regleras de förutsättningar som ligger till grund för handeln med rätt att 

släppa ut koldioxid (utsläppsrätter). Vidare innehåller den bestämmelser om tillstånd för 

utsläpp av koldioxid samt om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter. 

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av 

växthusgaser.  

1.2 Problemdiskussion 

Utsläppsrätterna ställer nya krav på företagens redovisning. IASB:s (International Accounting 

Standards Board) tolkningskommitté, International Financial Reporting Interpretations 

Committee, har gjort ett uttalande, IFRIC 3 ”Emission Rights”. Enligt detta uttalande ska 

rättigheterna behandlas som en immateriell tillgång enligt IAS 38. Immateriella tillgångar kan 

enligt IAS 38 redovisas på två olika sätt, anskaffningsvärdemetoden eller 

omvärderingsmetoden. (IASB:s hemsida, 061108) 

 

Följer man anskaffningsvärdemetoden redovisas tillgången till anskaffningsvärde med avdrag 

för eventuella ackumulerade av- eller nedskrivningar. Utsläppsrätternas livslängd är inte 

begränsad och på grund av detta värderas de på balansdagen till samma belopp som vid 

anskaffningstillfällena. (IASB:s hemsida, 061108) 

 

Använder man omvärderingsmetoden kommer utsläppsrätten att värderas till det verkliga 

värdet på balansdagen. Enligt standarden ska verkligt värde fastställas genom hänvisning till 

en aktiv marknad. Vid prisökning på utsläppsrätterna redovisas värdeökningen direkt mot eget 

kapital under rubriken omvärderingsreserv. (IASB:s hemsida, 061108) 

 

Vidare ska den del som erhålls från staten betraktas som statligt stöd enligt IAS 20, det vill 

säga som en förutbetald intäkt. Denna resultatförs successivt som utsläppen uppkommer. 
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Skyldigheten att leverera utsläppsrätter till staten faller inom ramen för den typ av skulder 

som kallas avsättningar och regleras i IAS 37. (IASB:s hemsida, 061108) 

 

IFRIC 3 drogs dock tillbaka i juni 2005, bara några månader efter uttalandet gjordes. Detta 

berodde enligt Birgit Flening (2004) på att det ansågs missvisande att redovisa 

utsläppsrätterna till verkligt värde när värdeförändringar enligt IAS 38 ska redovisas mot eget 

kapital samtidigt som avsättningen för utsläppen går mot resultatet. 

 

Enligt Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 17 kap. 22a § ska utsläppsrätterna redovisas som 

en lagertillgång om den skatteskyldige driver en sådan verksamhet som berättigar den 

skatteskyldige att bli tilldelad utsläppsrätter enligt 3 kap. Lagen (SFS 2004:1199) om handel 

med utsläppsrätter. När det gäller anskaffningspriset så är det inte klarlagt vilket värde som 

ska användas utan det finns två alternativ att välja på. Det ena är att sätta utsläppsrätternas 

värde till noll eftersom de kan ses som ett statsbidrag. Andra alternativet är att använda sig av 

marknadsvärdet vid tidpunkten då utsläppsrätterna utfärdades till anläggningen. (Drott, 2005) 

 

Med anledning av tillbakadragandet av IFRIC 3 och det faktum att Inkomstskattelagen enbart 

är en skatterättslig reglering finns det nu inga klara regler om hur företagen ska redovisa sina 

utsläppsrätter, detta skapar en variation i företagens årsredovisningar som inte är önskvärd 

eftersom det försvårar jämförelser mellan företagen. Detta leder oss in på frågan hur svenska 

företag redovisar sina utsläppsrätter. 

 

Wambsganss och Sanford uppmärksammade redan 1996 problemet med hur utsläppsrätter ska 

tas upp i redovisningen. Då gällde det handeln med rättigheter att släppa ut svaveldioxid som 

hade införts i USA 1990. USA:s Federal Energy Regulatory Commission rekommenderade då 

företagen att ta upp de tilldelade utsläppsrätterna till ett nollvärde i redovisningen, de skulle 

alltså inte påverka tillgångsmassan. Skulle ett företag välja att sälja sina utsläppsrätter skulle 

hela köpeskillingen bli en vinst. De utsläppsrätter som företaget köpte skulle däremot 

redovisas som en tillgång i årsredovisningen värderade till anskaffningsvärde. Ett företag som 

snabbt vill öka tillgångsmassan skulle teoretiskt kunna välja att sälja sina tilldelade 

utsläppsrätter och sedan köpa tillbaks dem direkt på den öppna marknaden.  

 

Trots att utsläppsrätter är ett relativt nytt fenomen för företagen har det redan hunnit bli utsatt 

för en del granskning. Innan vi började med vår undersökning bestämde vi oss för att granska 
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tidigare gjorda arbeten för att se vilken pusselbit vi kunde hjälpa till att lägga inom området. 

Eftersom vi hade intresse av att se hur svenska företag redovisade sina utsläppsrätter 

beslutade vi oss för att se vad som hade gjorts inom detta område. Vi kunde genom detta 

konstatera att ett fåtal arbete hade gjorts om utsläppsrätter men de hade alla en speciell 

inriktning som skiljde sig från det vi ville göra. Arbetena inriktade sig främst på företagens 

attityder och strategier gällande utsläppsrätter. I ett examensarbete av Jennie Andersson och 

Emma Gustafsson (2006) gjordes intervjuer med tre olika företag för att se hur dessa 

redovisade sina utsläppsrätter. Två av företagen följde delar av IFRIC 3 och det tredje 

företaget tog inte upp utsläppsrätterna till något värde. Vid tidigare studier fanns inga 

tillgängliga årsredovisningar då dessa inte blev tillgängliga förrän under våren och sommaren 

2006. Därför bestämde vi oss för att göra en heltäckande undersökning av de företag som 

blivit tilldelade utsläppsrätters årsredovisningar. Detta för att se hur företagen gjorde i 

praktiken och leta samband mellan företag och val av redovisningsmetod. 

 

Franck Missonier-Piera skrev 2004 en forskningsartikel som behandlar samband mellan 

redovisningsmetod och företagsegenskaper. Artikeln, “Economic Determinants of Multiple 

Accounting Method Choices in a Swiss Context”, förklarar utifrån positiv redovisningsteori 

hur företagsledningar i Schweiz väljer redovisningsmetoder för att minska sina lånekostnader, 

minska långivarens kontroll, minska politiska kostnader samt öka ledningens kompensation.  

 

Carpenter och Feroz (2001) argumenterar för att institutionell teori är ett bra komplement till 

andra teorier som behandlar val av redovisningsmetod. Touron (2005) använde sig av 

institutionell teori för att undersöka vilken roll revisionsbyråer spelade för franska företags 

införande av US GAAP (Generally Accepted Accounting Practises in the United States). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar sina 

utsläppsrätter i årsredovisningarna och vad som påverkar valet av redovisningsmetod. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen blir en ögonblicksbild då vi har valt att undersöka hur företagen redovisar 

sina utsläppsrätter i 2005 års årsredovisningar, då det inte fanns några gällande regler från 

IASB eftersom uttalandet IFRIC 3 dragits tillbaka. Den enda regel som fanns för tillfället var 

den i Inkomstskattelagen.  



Utsläppsrätter i svenska årsredovisningar  Fritzon, Gunnarsson & Lind 

 11

1.5 Uppsatsens disposition 
 

• I kapitel ett har vi visat vilka anvisningar som finns för hur utsläppsrätter ska 

redovisas och syftet med denna uppsats, att beskriva och förklara hur svenska företag 

redovisar sina utsläppsrätter i årsredovisningarna. Vi vill också se vad som påverkar 

valet av redovisningsmetod. 

• I kapitel två beskriver vi vår forskningsansats och resonerar om varför institutionell 

teori är lämplig för vår studie. 

• I kapitel tre behandlar vi de olika regleringarna och institutionell teori. Utifrån 

institutionell teori härleder vi hypoteser som vi vill testa.  

• I kapitel fyra visar vi hur vi använder oss av en dokumentstudie för att uppfylla 

uppsatsens syfte. För att få svar på våra frågor görs även en kompletterande enkät som 

också behandlas i kapitel fyra.  

• I kapitel fem presenteras resultatet av dokumentstudien och enkäten. 

• I kapitel sex testar vi våra hypoteser och resonerar om utfallet. 

• I kapitel sju presenterar vi vilka slutsatser som kan dras från resultatet. 
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2 Metod 
 

För att finna samband mellan olika företag och deras val av redovisningsmetod för 

utsläppsrätterna har vi antagit en positivistisk forskningsinriktning. Det finns mycket 

forskning och teorier som försöker förklara hur företag väljer redovisningsmetod. Vi har 

därför valt att anta en deduktiv ansats, det vill säga att utifrån teorin utforma hypoteser om 

hur utsläppsrätterna redovisas. Vårt syfte har också explorativa inslag då vi vill undersöka 

och förklara hur företagen redovisar utsläppsrätterna i sina årsredovisningar. 

 
 

Med denna uppsats vill vi försöka förklara hur och varför ett företag väljer att redovisa sina 

utsläppsrätter på ett visst sätt i årsredovisningen. För att kunna angripa ett vetenskapligt 

problem finns det olika vetenskapsteorier som kommer att spela en väsentlig roll för det 

resultat som produceras. För att finna samband mellan företag och val av redovisningsmetod 

har vi valt en positivistisk ansats då vi samlar in empiriska data som vi senare analyserar 

objektivt. För att välja vilka data som ska samlas in har vi använt oss av den deduktiva 

strategin. Med detta menas att utifrån befintlig teori och befintliga undersökningar har vi ställt 

upp hypoteser, datan har samlats in för att kunna testa hypoteserna mot empirin. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2007)  

 

En kritik mot den positivistiska ansatsen enligt Saunders et al. (2007) är att forskaren 

formulerar egna hypoteser för att välja vilka variabler som ska undersökas för att hitta och 

förklara samband. Dessa hypoteser löper risk för att vara färgade av forskarens egna åsikter 

och fördomar. För att undvika detta har vi strävat efter att hålla oss öppna och objektiva och 

att argumentera väl för våra hypoteser med utgångspunkt i teorin.   

 

Då utsläppsrätter är ett nytt fenomen i svenska årsredovisningar kommer vår studie även att 

ha explorativa inslag då vi vill förklara och beskriva hur utsläppsrätterna redovisas i svenska 

företags årsredovisningar. 

 

Eftersom utsläppsrätterna i dagens läge inte har någon fastställd reglering för hur de ska 

redovisas i årsredovisningarna innebär detta att företagen kan välja olika 

redovisningsprinciper. Det finns tillgänglig teori över vilken metod en företagsledning 

kommer att välja i sådana fall. En av dem är den positiva redovisningsteorin som 
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presenterades av Watts och Zimmerman (1986). Positiv redovisningsteori är ute efter att 

förklara och förutsäga vilka företag som kommer att använda sig av en viss metod. Kortfattat 

säger den att företagsledningen kommer att välja den metod som innebär störst fördelar för 

dem själva. Då vi inte har lyckats fastställa några fördelar för företagen som kan härledas 

utifrån hur de redovisar sina utsläppsrätter är denna teori inte lämplig som en utgångspunkt 

för vår studie. En annan teori som Carpenter och Feroz (2001) argumenterar för kan användas 

för att förklara hur företag väljer redovisningsprincip är den institutionella teorin. Utifrån 

denna teori har Powell och DiMaggio (1983) identifierat tre mekanismer som de menar 

påverkar hur företag agerar; tvång, normer och efterliknande. Då utsläppsrätter är nytt i 

årsredovisningarna är det möjligt att företagen känner osäkerhet om hur de ska redovisas, 

därför tror vi att de är särskilt receptiva för de identifierade mekanismerna. Detta gör att den 

institutionella teorin lämpar sig väl för att leta samband mellan företag och val av 

redovisningsprincip. 

 

Den empiriska undersökningen har vi valt att utföra kvantitativt genom att göra en 

dokumentstudie av samtliga årsredovisningar från företagen som fått tilldelade utsläppsrätter. 

Genom en totalundersökning kan vi dra generella slutsatser av ett stort antal företag.  
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3 Teori  
 

Detta kapitel inleds med en förklaring av de olika rekommendationer som företagen kan välja 

att redovisa sina utsläppsrätter enligt. De alternativ som företagen kan välja mellan är IFRIC 

3 eller Inkomstskattelagen. Vidare beskriver vi hur vi har använt oss av institutionell teori för 

att härleda hypoteser om vilken redovisningsmetod företagen kommer att välja. 

 

3.1 Redovisning av utsläppsrätter  

För att kunna tillämpa vår teori om varför företagen väljer en redovisningsprincip framför en 

annan vad avser redovisningen av sina utsläppsrätter fordras en genomgång av de metoder 

som kan användas. De två rubrikerna i balansräkningen som utsläppsrätter finns under är 

antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Enligt IFRIC 3 klassificeras 

utsläppsrätterna som en immateriell tillgång och dessa redovisas vanligtvis under 

anläggningstillgångar, enligt Inkomstskattelagen ska de klassificeras som varulager och 

redovisas därför under omsättningstillgångar.   

 

För att få en förståelse för vad de olika redovisningsprinciperna innebär kommer en 

genomgång av dessa att göras. Innan vi går in på vad som kännetecknar IFRIC 3 och 

Inkomstskattelagen förklarar vi vad som karaktäriserar omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar. Detta för att ge läsaren ett begrepp om vad som skiljer dem åt. 

3.2 Omsättningstillgång och anläggningstillgång enligt IAS 1 

För att en tillgång ska klassificeras som en omsättningstillgång krävs att den förväntas bli 

realiserad, eller innehas för försäljning eller konsumtion, inom företagets normala 

verksamhetscykel. Med företagets normala verksamhetscykel menas den tid som förflyter 

från det att material har införskaffats till dess att man har erhållit likvid för motsvarande 

levererade varor eller tjänster. Även tillgångar som förväntas bli realiserade inom tolv 

månader från balansdagen och likvida medel som kan användas utan restriktioner räknas som 

omsättningstillgångar. Till omsättningstillgångar räknas alltid varulager även om det inte 

förväntas bli realiserat inom tolv månader räknat från balansdagen. Som anläggningstillgång 

räknas alla de tillgångar som inte faller inom ramen för omsättningstillgångar, det vill säga att 

de är till för stadigvarande bruk. 
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3.3 Redovisning av utsläppsrätter enligt IFRIC 3 ”Emission Rights” 

Som tidigare nämnts i problemdiskussionen har IASB:s expertgrupp gjort ett 

tolkningsuttalande, IFRIC 3 ”Emission Rights”, hur utsläppsrätterna skall redovisas. En 

förutsättning för IFRIC 3 är att det finns en fungerande fri handel med utsläppsrätter då de ska 

värderas till verkligt värde. Enligt IFRIC 3 skall utsläppsrätter betraktas som immateriella 

tillgångar. Definitionen av immateriella tillgångar finns i IAS 38 (Immateriella tillgångar). 

Enligt IAS 38 definieras en immateriell tillgång som en ”identifierbar icke monetär tillgång 

utan fysisk form”. I överensstämmelse med IAS 38 ska man klassificera en tillgång som 

immateriell om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa är att den ska vara identifierbar, i företagets 

kontroll och ska innebära framtida ekonomiska fördelar för företaget. (IASB:s hemsida, 

061208) Det finns skillnader mellan vanliga immateriella tillgångar och utsläppsrätter då 

utsläppsrätterna syftar till att reglera den skuld som uppkommer till följd av de utsläpp som 

företaget faktiskt gör under redovisningsperioden. (Smith, 2006) 

 

För tillfället sker tilldelningen av utsläppsrätter gratis men oavsett om utsläppsrätterna har 

köpts eller tilldelats gratis, skall de vid anskaffningstillfället värderas till verkligt värde d.v.s. 

till marknadspriset vid detta tillfälle (IASB:s hemsida, 061108). Marknadsvärdet är det pris 

som företagen skulle betinga vid en eventuell försäljning på en aktiv marknad.  

 

De tilldelade rätterna skall ses som ett statligt bidrag och redovisas till verkligt värde. Statligt 

bidrag regleras i IAS 20 (Redovisning av statligt bidrag och upplysningar om statligt stöd). 

Enligt IAS 20 finns det två olika sätt att redovisa det statliga stödet, det ena är att sådana 

statliga bidrag redovisas som en förutbetald intäkt, det andra är att det statliga stödet kvittas 

mot tillgångens värde. Enligt IFRIC 3 skall emellertid det första alternativet användas, det vill 

säga att bidraget skall redovisas som en förutbetald intäkt. 

 

Vid period- och årsbokslut ska företagen redovisa en kostnad och en skuld för de 

utsläppsrätter som företaget är skyldig att leverera till staten. Den typ av skulder som 

uppkommer med skyldigheten att leverera rättigheterna till staten ska ses som avsättningar. 

(Smith, 2006) Avsättningar regleras i IAS 37 (Avsättningar, eventualförpliktelser och 

eventualtillgångar). Enligt IAS 37 ska en avsättning redovisas i balansräkningen när man kan 

hänföra en förpliktelse till den inträffade händelsen. Vidare för att lösa förpliktelsen ska ett 

utflöde av ekonomiska resurser ske, samt att förpliktelsens storlek ska kunna uppskattas på ett 
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tillförlitligt sätt. Enligt IAS 37 skall en avsättning göras med det belopp som gjorda utsläpp 

uppskattas vara värda. Med andra ord så skall företagen göra avsättningar för utsläppsrätter 

motsvarande det värde som företagen eventuellt är skyldiga att leverera till staten på 

balansdagen. 

 

Utsläppsrätterna handlas på en aktiv marknad och företagen kan därför välja mellan 

anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden när de ska redovisa dem i 

balansräkningen vid årets slut. Om de väljer att värdera dem enligt anskaffningsvärdemetoden 

så skall de på balansdagen värderas till samma belopp som vid anskaffningstillfällena. Om de 

i stället redovisar dem enligt omvärderingsmetoden så skall de redovisas till det verkliga 

värdet på balansdagen. Om priset på rätterna har stigit redovisas ökningen av det verkliga 

värdet direkt mot eget kapital under rubriken omvärderingsreserv. (Smith 2006) 

 

IFRIC valde emellertid att dra tillbaka sitt uttalande då det vid såväl 

anskaffningsvärdemetoden som vid omvärderingsmetoden blir en missmatch mellan intäkter 

och kostnader i resultaträkningen. Missmatchen beror på att man redovisar värdeökningen på 

utsläppsrätter direkt mot eget kapital. Kostnaden för de utsläppsrätter man måste leverera 

kommer att värderas till verkligt värde i resultaträkningen, de tilldelade utsläppsrätterna 

kommer däremot inte att redovisas till verkligt värde i resultaträkningen utan värdeökningen 

går direkt mot eget kapital. En sådan missmatch skulle inte uppkomma om utsläppsrätterna 

redovisades enligt verkligt värde metoden, men den metoden får för närvarande inte användas 

för immateriella tillgångar (Smith 2006).  

3.4 Redovisning enligt Inkomstskattelagen 

I enlighet med Inkomstskattelagen 17 kap. 22a § ska utsläppsrätterna behandlas som en 

lagertillgång (omsättningstillgång) om den skatteskyldige i enlighet med Lagen 2004:1199 

om handel med utsläppsrätter driver en sådan verksamhet som tillåter den skatteskyldige att 

bli tilldelad utsläppsrätter.  

 

Definitionen av varulager enligt Bokföringsnämnden är att varulagret innehåller tillgångar 

som är avsedda för försäljning i företagets löpande verksamhet (färdiga varor), är under 

tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) samt ska användas 

i produktionen av färdiga varor, så som råvaror, komponenter eller förnödenheter som 
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används i tillverkningsprocessen eller tillhandahållandet av tjänster. Varulager värderas till 

det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. (FAR Red. 2006) 

 

I 17 kap. 22e § Inkomstskattelagen sätts dock lägsta värdets princip ur spel gällande 

utsläppsrätter. Utsläppsrätterna ska enligt Inkomstskattelagen tas upp till 

nettoförsäljningsvärdet vid balansdagen om inte samtliga företag i intressegemenskapen tar 

upp sina lager av utsläppsrätter till anskaffningsvärdet, då ska de redovisas till 

anskaffningsvärdet. I 22c definieras intressegemenskapen som företag som med avdragsrätt 

kan lämna koncernbidrag till varandra.  

 

En väsentlig fråga är hur företagen ska redovisa utsläppsrätterna vid tilldelningsdagen. Enligt 

Drott (2005) valde de verksamhetsutövare som han hade samtalat med under sin tid på 

Energimyndigheten främst mellan två alternativa värderingsprinciper vid tilldelningen av 

utsläppsrätter. De två alternativen företagen använde sig av var anskaffningsvärdet eller 

marknadsvärdet. 

 

Definitionen av anskaffningsvärdet och vad det innefattar finner man i IAS 2 punkt 10. 

Definitionen är som följer: 

”Anskaffningsvärdet innefattar alla kostnader för inköp, kostnader för tillverkning samt andra 

kostnader för att bringa varan till dess tillstånd och plats på balansdagen.”  

 

Trots att definitionen avser balansdagen är anskaffningsvärdet vid tilldelningen det värde som 

är förenligt med de kostnader man har lagt ut på tillgången vid anskaffningen av dessa. 

Eftersom tilldelningen av utsläppsrätterna sker gratis har företagen ingen kostnad för 

rättigheterna och således blir anskaffningsvärdet noll kronor. 

 

Vad avser värdering i enlighet med marknadsvärdet (verkligt värde) innebär det att 

utsläppsrätterna kommer att värderas till det värde som varje rättighet har vid 

anskaffningsdagen. När utsläppsrätterna introducerades var priset på en rättighet cirka tio euro 

(Nordpools hemsida, 061221) vilket innebär att värdet som ska tas upp i balansräkningen blir 

tio euro x antalet tilldelade utsläppsrätter. 
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3.5 Institutionell teori 

För att leta efter vad som påverkar företagens val av redovisningsmetod för utsläppsrätterna 

har vi utgått från institutionell teori som enligt Carpenter och Feroz (2001) är ett bra 

komplement till övriga teorier när det gäller att förklara val av redovisningsmetod. Teorin har 

ett systembaserat synsätt där företaget ses som en del av samhället den verkar i. Företaget blir 

både påverkat och har påverkan på omgivningen. Eftersom företaget är beroende av 

omgivningen vill de visa att deras värderingar och handlingar går hand i hand med 

omvärldens, detta för att skapa legitimitet åt organisationen. Institutionell teori bidrar med en 

förklaring till hur företag blir lika andra företag som verkar i samma miljö. (Deegan & 

Unerman, 2006) Scott (1987) har definierat fördelarna med att böja sig för institutionellt tryck 

som att företagen får en ökad grad av legitimitet, lättare att anskaffa nödvändiga resurser och 

därför överleva (citerad i Carpenter & Feroz, 2001). 

 

Processen som gör att företag som verkar i samma miljö utvecklas till en homogen grupp 

kallas isomorfism (likformighet). DiMaggio och Powell (1983) refererar till Meyer (1979) 

och Fennell (1980) som har urskilt två olika sorters isomorfism. Den ena uppkommer på 

grund av konkurrens och den andra som vi använder oss av i detta arbete hänför sig till 

institutionalisering. DiMaggio och Powell (1983) har identifierat tre olika isomorfiska 

mekanismer inom institutionell teori som kan användas för att säga hur 

redovisningsstandarder anammas. Dessa är tvång, normativa och efterliknande. 

3.5.1 Tvång 

Påtryckningar kan utövas genom andra organisationer som företaget är beroende av eller 

genom förväntningar från samhället. Trycket kan till exempel komma genom tvång, 

övertalning eller inbjudningar. Företag kommer att efterleva normer och lagar eftersom de 

annars får svårt att uppfylla sitt resursbehov då de inte anses legitima i ögonen hos de 

organisationer som de är beroende av. (DiMaggio & Powell 1983) Ett tvång som infördes 

inom EU den 1 januari 2005 var att alla börsnoterade företag inom EU blev tvungna att 

tillämpa internationella redovisningsstandarder för sin koncernredovisning enligt EG-

förordningen 1606/2002 artikel 4.  

 

Även icke börsnoterade företag får välja att tillämpa de internationella reglerna och detta tror 

vi att de stora svenska industriföretagen som är aktiva på den internationella marknaden gör. 

De stora företagen som vi antar tillämpar de internationella reglerna skulle därför vara mer 
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benägna än de företagen som tillämpar de svenska reglerna att redovisa sina utsläppsrätter 

enligt IFRIC 3 och därmed redovisa sina utsläppsrätter som en immateriell tillgång. Trots att 

IFRIC:s uttalande drogs tillbaka grundar vi vårt antagande på att ingen senare 

rekommendation från de internationella redovisningsorganen har gjorts för hur 

utsläppsrätterna ska redovisas. De mindre bolagen följer inte internationella regler i samma 

utsträckning som de större och skulle därför harmonisera sin redovisning med den svenska 

Inkomstskattelagen och klassificera dem som varulager.  

 

H 1: Företagets storlek påverkar valet av utsläppsrätternas klassificering. 

3.5.2 Efterliknande 

DiMaggio och Powell (1983) menar att osäkerhet leder till imitation som är ett lätt sätt att 

uppnå legitimitet. Imitation kan ske oavsiktligt genom till exempel utbyte av personal men det 

kan även vara avsiktligt då företagen konsulterar branschorgan eller andra företag som står 

inför liknande problem. Då utsläppsrätter är nytt i svenska årsredovisningar tror vi att 

företagen kommer att ta hjälp av varandra med hur dessa ska redovisas. Förslagsvis kommer 

företag som känner osäkerhet om hur utsläppsrätterna ska redovisas att vända sig till andra 

företag inom samma bransch eller något av branschorganen som företagen i vår undersökning 

är medlemmar i. Utifrån detta resonemang tror vi att företag inom samma bransch kommer att 

klassificera sina utsläppsrätter på ett liknande sätt.  

 

H 2: Företag inom samma bransch klassificerar sina utsläppsrätter på ett liknande sätt. 

3.5.3 Normer 

Den normativa mekanismen beskriver bland annat hur personer i professionella grupper blir 

normgivare som begränsar företagsledningarnas agerande (DiMaggio & Powell, 1983). En 

professionell grupp som har stort inflytande över företagets redovisning är revisorerna. I en 

studie av Touron (2005) påvisades hur anglosaxiska revisionsbyråer hade ett normativt 

inflytande på franska företags implementering av US GAAP. Revisionsbyråerna skulle även 

kunna påverka företagens redovisning av sina utsläppsrätter. Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato & Hansson (2004:2) menar att revisorer kan utöva normativ press genom sitt 

granskningsarbete då revisionsberättelsen kan användas som ett påtryckningsmedel på 

företagen. Med institutionell teori och tidigare forskning som bakgrund har vi valt att leta 
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samband mellan revisionsbyrå och klassificering av utsläppsrätter då vi vet att revisorer har 

inflytande över företagens implementering av nya redovisningsstandarder. 

 

H 3: Företag med samma revisionsbyrå klassificerar utsläppsrätterna likadant. 

3.6 Kapitelsammanfattning 
 
Vi börjar detta avsnitt med en genomgång på vad som karaktäriserar omsättningstillgångar 

och anläggningstillgångar. Detta för att ge läsaren ett begrepp om vad som skiljer dem åt.  

 

Vidare sammanfattar vi de två olika sätt som vi kan tänka oss att företagen kommer att välja 

när de redovisar sina utsläppsrätter i årsredovisningarna. Dessa två sätt är antingen att 

redovisa enligt IASB: s numera tillbakadragna uttalande IFRIC 3 där utsläppsrätterna skall 

klassificeras som en immateriell tillgång enligt IAS 38 och motbokas som statligt stöd enligt 

IAS 20. Vid period- och årsbokslut ska företagen redovisa en kostnad och en skuld för de 

utsläppsrätter som företaget är skyldig att leverera till staten. Den typ av skulder som 

uppkommer med skyldigheten att leverera rättigheterna till staten ska ses som avsättningar 

och regleras i IAS 37.  

 

Det andra sättet vi tar upp är att redovisa enligt Inkomstskattelagen som säger att 

utsläppsrätterna ska klassificeras som en lagertillgång. Lagret av utsläppsrätter ska då enligt 

17 kap. 22e § Inkomstskattelagen värderas till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen om inte 

samtliga företag i intressegemenskapen tar upp sina lager av utsläppsrätter till 

anskaffningsvärdet, då ska dem redovisas till anskaffningsvärdet. 

 

Vi avslutar med att utifrån den institutionella teorin härleda tre hypoteser.  

H 1: Företagets storlek påverkar valet av utsläppsrätternas klassificering 

 

H 2: Företag inom samma bransch klassificerar sina utsläppsrätter på ett liknande sätt. 

 

H 3: Företag med samma revisionsbyrå klassificerar utsläppsrätterna likadant. 
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4 Empirisk metod 
 

I detta kapitel förklarar vi hur vi, för att uppfylla vårt syfte, valde att göra en dokumentstudie 

över hur företagen redovisade utsläppsrätter i sina årsredovisningar. I de fall då vi inte 

lyckades utläsa redovisningsmetod från årsredovisningen kompletterade vi med en 

webbaserad enkät som vi bad företagen fylla i.  

 

4.1 Val av metod 

Valet att göra en dokumentstudie föll sig naturligt för oss då syftet är att undersöka hur 

svenska företag redovisar utsläppsrätter i sina årsredovisningar. En stor fördel med att 

använda sig av en dokumentstudie är att den grundar sig på data som redan finns tillgänglig 

(Andersen, 1998).  

4.2 Dokumentstudie 

Datan vi använde oss av samlades in med hjälp av Affärsdatas hemsida samt från de berörda 

företagens årsredovisningar från 2005 som även dem hämtades från Affärsdata. Information 

om omsättning, resultat före bokslutsdispositioner och nyckeltal samlades in från Affärsdata. 

Detta gjorde vi för att spara tid och undvika ett osäkerhetsmoment, den manuella 

inskrivningen i SPSS. Det är lätt att missa en siffra eller slinta på tangenterna om man måste 

föra in siffrorna för hand. Betydligt lättare är det att kopiera siffrorna från Affärsdata direkt in 

i SPSS. En annan fördel med att använda sig av Affärsdata är att omsättningen och resultatet 

alltid står i tkr så vi behövde inte göra omvandlingen från till exempel msek till tkr för de 

stora bolagen.  

 

När vi letade efter redovisade utsläppsrätter i årsredovisningarna började vi med att titta under 

tillgångsposterna i balansräkningen. Detta gjorde vi eftersom utsläppsrätterna enligt IFRIC 3 

ska redovisas som en immateriell tillgång och enligt Inkomstskattelagen som varulager. Nästa 

steg blev att läsa mer under redovisnings- och värderingsprinciper för att se om 

utsläppsrätternas värdering kunde utläsas. Kunde vi inte finna utsläppsrätter i balansräkning 

eller redovisningsprinciper tittade vi under noterna för att försöka utläsa om utsläppsrätterna 

var inbakad i en annan post. Om inte någonting om utsläppsrätternas redovisning kunde 

utläsas från årsredovisningen bad vi företaget besvara vår enkät.  
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Eftersom vi samlade in informationen vi ansåg nödvändig från årsredovisningar och 

Affärsdata använde vi oss av sekundärdata. Att redan ha datan tillgänglig har många fördelar, 

enligt Andersen (1998) är de största fördelarna att det sparar mycket tid och energi att inte 

behöva samla in all data själv. Att ta informationen från årsredovisningar innebär också att 

risken för att vi ska ha påverkat materialet försvinner. Saunders et al. (2007) pekar på 

nackdelen att det inte är säkert att den tillgängliga datan är skräddarsydd för undersökningens 

syfte och att datan kan vara inaktuell. För att göra vår undersökning ännu mer aktuell hade vi 

kunnat skicka enkäter eller intervjua de företag som blivit tilldelade utsläppsrätter och fråga 

hur de hade tänkt redovisa utsläppsrätterna i årets bokslut. Nyttan av detta hade definitivt 

understigit kostnaderna för en sådan undersökning då redovisningsreglerna inte skiljer sig 

från förra året så hade resultatet förmodligen blivit det samma. Eventuellt hade företagen 

kanske redovisat mer likartat i linje med den institutionella teorin om det fanns andra 

årsredovisningar att jämföra med. 

 

Saunders et al. (2007) betonar även vikten av att bedöma datans reliabilitet. Reliabiliteten 

bedömer vi som hög då en ny undersökning av årsredovisningarna förhoppningsvis skulle ge 

samma resultat som vi samlat in. Det som minskar reliabiliteten i vårt arbete är den mänskliga 

faktorn, det kan finnas en risk för att vi har missat utsläppsrätterna i någon årsredovisning. 

Informationen från Affärsdata bedömde vi vara den mest tillförlitliga som fanns lättillgänglig.  

4.2.1 Urval 

För att kunna bestämma vårt urval använde vi oss av Naturvårdsverkets hemsida (061127) där 

de har publicerat en lista över alla de anläggningar, cirka 700 stycken, som blivit tilldelade 

utsläppsrätter i Sverige. Från tilldelningslistan plockade vi sedan ut de företag som stod som 

ägare till anläggningarna. Då många företag äger mer än en anläggning med tilldelade 

utsläppsrätter blev det totala antalet företag 256 stycken. Det var även sex stycken kommuner 

som stod som ägare till anläggningar med tilldelade utsläppsrätter, dessa valde vi att inte ta 

med i undersökningen då vi har valt att undersöka hanteringen av utsläppsrätter på 

bolagsnivå. Kommunala bolag är däremot inräknade bland företagen. Med tre stycken 

gruppmedlemmar beslutade vi att det skulle vara möjligt att genomföra en totalundersökning. 

Undersökningen blev då mycket mer generell än om ett urval hade gjorts.  
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4.2.2 Operationalisering 

Med operationalisering menas hur man gör teorier mätbara för att kunna testa dessa empiriskt. 

(Saunders et al. 2007) För att kunna beskriva och därefter analysera hur företagen redovisar 

sina utsläppsrätter i årsredovisningarna skapade vi en dokumentmall (bilaga 1). 

Dokumentmallen användes likt ett formulär, där identifierad information registrerades. Vi 

valde att göra på följande sätt eftersom det gav oss möjligheten att lättare sammanställa 

informationen vilket kom att underlätta när vi sedan gjorde vår analys. I dokumentmallen 

använde vi oss av sex frågor som vi ansåg vara av väsentlig betydelse för att uppfylla vårt 

syfte. Mallen är uppbyggd på både kvantitativ och kvalitativa variabler. Valet av variabler har 

sin grund i den teori vi valt att tillämpa. Nedan kommer en genomgång av de variabler som vi 

valt att tillämpa i vår dokumentstudie. 

 

Den första variabeln vi valde att använda oss av var att granska hur företagen redovisar sina 

utsläppsrätter i balansräkningen. Man kan antingen redovisa som omsättningstillgång (Metod 

1) eller som en anläggningstillgång (Metod 2). Vidare vet vi genom att ha gjort en snabb 

överblick på ett tiotal årsredovisningar, i studiens inledande fas, att man kan välja att inte ta 

upp utsläppsrätterna till något värde i årsredovisningarna (Metod 3). Vi upptäckte även att det 

i vissa fall inte gick att utläsa något från årsredovisningarna (Metod 4). Vi valde att ta upp alla 

de klassificeringar vi observerade och förde in dessa under de olika metoderna. För att inte gå 

miste om värdefull information så sparade vi företagens värderingsprinciper i ett Word-

dokument om de valt att skriva något om sina utsläppsrätter. Detta för att kunna analysera 

informationen vid ett senare tillfälle. 

 

Den andra variabeln tar upp branschtillhörighet. Enligt Energimyndighetens hemsida 

(061120) finns det sex branscher som omfattas av handeln med utsläppsrätter, vi valde dock 

att komplettera med kemiskt och övrigt. Detta gjorde vi för att det fanns företag som vi inte 

tyckte att det gick att placera i någon av de sex branscherna. Branscherna togs med i 

undersökningen för att vi skulle kunna testa hypotes 2: Företag inom samma bransch 

klassificerar sina utsläppsrätter på ett liknande sätt. 

 

Som tredje variabel valde vi att ta upp företagets omsättning. Detta gjorde vi för att kunna 

kategorisera företagen i olika storleksklasser och omsättningen fungerar som ett bra 

instrument i detta avseende. Anledningen till storleksindelningen är att vi vill testa hypotes 1: 
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Företagets storlek påverkar valet av utsläppsrätternas klassificering. Vår indelning gjorde vi 

efter EU:s klassificering över vad som räknas till stora och små företag. Som små företag 

räknas företagen som har en årlig omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro. 

Medelstora företag har en omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro, allt över detta räknas 

som stora företag. (EU-upplysningens hemsida, 070103) Vi omvärderade euron till kursen 

9,07, eurons kurs 070107, för att kunna använda företagets omsättning som står i svenska 

kronor (Riksbankens hemsida, 070107).  

 

Vi tittade även på vilken revisionsbyrå som granskat årsredovisningen, variabel fyra. Denna 

variabel registrerades för att kunna testa hypotes 3: Företag med samma revisionsbyrå 

klassificerar utsläppsrätterna likadant. 

4.2.3 Bortfall på dokumentstudien 

Då årsredovisningarna rekvirerades från Affärsdata föll en del företag bort. Detta berodde 

bland annat på att företagen hade gått i konkurs, blivit uppköpta, hade utländska ägare eller att 

deras årsredovisning från 2005 inte fanns tillgänglig på Affärsdata. Totalt var det 49 företag 

av de 256 som föll bort, alltså undersöktes 207 företags årsredovisningar (bilaga 3). 

4.3 Enkäten 

När vi hade utfört vår dokumentstudie så visade det sig att vi inte kunde utläsa någonting om 

hur 135 företag redovisade sina utsläppsrätter i årsredovisningarna. För att ta reda på hur de 

redovisade sina utsläppsrätter kompletterades undersökningen med en webbenkät. Fördelarna 

med en webbenkät är att det är ett billigt och snabbt sätt att nå ut till ett stort antal 

respondenter. Faran med en webbenkät är att det inte går att säkerställa vem det är som har 

besvarat den och att svarsfrekvensen tenderar att bli låg (Saunders et al. 2007). Som med alla 

enkäter där inte frågeställaren är på plats har den även nackdelen att respondenten inte kan få 

eventuella frågor klargjorda. Vi har testat enkäten på en revisor och efter det uppdaterade vi 

den med hans förslag om hur vi skulle göra den mer träffsäker och lättförstådd. Vi har även 

bifogat ett telefonnummer och en e-postadress i introduktionsbrevet. Detta för att 

respondenterna skulle kunna ställa frågor om något var oklart. 

 

För att minska risken för att obehöriga besvarade enkäten har vi i så många fall det varit 

möjligt skickat enkäten direkt till ekonomichefen eller annan person insatt i företagets 

redovisning. I de fall vi inte kunde hitta e-post till ekonomichefen använde vi oss av adressen 
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till informationsavdelningen. Detta är ett osäkerhetsmoment men eftersom vi inte hade 

möjlighet att ringa till företagen och ta reda på ekonomichefens e-post på grund av tidsbrist så 

fick vi lösa det på detta sätt. För att undvika att vårt mejl fångades av företagens skräppost-

filter skickades aldrig enkäten till fler än nitton företag per utskick. 

4.3.1 Enkätens utformning 

Syftet med enkäten är att ta reda på hur de företag där det inte gick att utläsa från 

årsredovisningarna har redovisat sina utsläppsrätter. Detta görs genom frågor om företagen tar 

upp dem som en tillgång i balansräkningen och i så fall hur de klassificerar dem. Detta för att 

kunna härleda om de redovisar enligt Inkomstskattelagen eller IFRIC 3, klassificering som 

varulager följer Inkomstskattelagen och klassificering som immateriell tillgång IFRIC 3. I 

enkäten passar vi även på att fråga om motiveringen till att de redovisar som de gör (Fråga 3). 

Detta för att kunna testa våra hypoteser om vad som påverkar företagens val av 

redovisningsmetod. Det blir även en säkerhet för validiteten i dokumentstudien eftersom vi på 

detta sätt kan påvisa att vi inte mäter nonsens-samband. Vidare ställer vi en fråga om företaget 

tycker att deras val av redovisningsmetod ger några klara fördelar för företaget (Fråga 4). 

Detta för att se om det finns andra förklaringar till val av redovisningsmetod som vi inte har 

tänkt på när vi utformade våra hypoteser. Avslutningsvis ber vi företaget tala om vilka 

riktlinjer deras val av redovisningsmetod stöder sig på (Fråga 5).  Fråga tre och fem genererar 

snarlika svar, då vi vet att öppna svarsalternativ kan dra ner svarsfrekvensen hoppas vi att 

respondenterna tar sig tid att svara på någon av frågorna (Saunders et al. 2007). Ett alternativ 

hade varit att fråga om företagen stöder sitt redovisningsval på IFRIC 3 eller 

Inkomstskattelagen men i så fall riskerar vi att missa information om företagens motivering 

eller om de använder sig av någon egen metod. Det är möjligt att företagen följer 

Inkomstskattelagen eller IFRIC 3 utan att veta om det eftersom de följer revisorns råd eller 

kanske har rådfrågat något branschorgan. 

 

Avslutningsvis bad vi respondenterna kommentera om de hade några egna åsikter om hur 

utsläppsrätterna borde redovisas. Denna fråga tog vi med på grund av att respondenten här 

själv skulle kunna redogöra för hur de tycker att utsläppsrätterna bör redovisas, inte bara hur 

de redovisar dem för tillfället.    
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4.3.2 Bortfall enkät 

Enkäten skickades ut den trettonde december till 135 företag. Vi bad företagen att svara senast 

den tjugonde december. Måndagen den artonde skickade vi ut en påminnelse och förlängde 

svarstiden fram till helgen, detta för att öka svarsfrekvensen. Efter helgen hade 21 företag 

svarat, det vill säga 15,5 %. Fyra av mejladresserna vi letat upp visade sig vara makulerade 

eller felaktiga och några nyare kunde vi inte hitta. Ett företag uppgav att de inte hade tid att 

svara på enkäten då de hade fullt upp i julstressen. Övrigt bortfall kan vi inte förklara men en 

rimlig anledning kan vara att företagen har mycket att göra innan årets slut. Den låga 

svarsfrekvensen gör att vi inte vågar dra några generella slutsatser av våra enkätsvar men vi 

anser oss ändå ha samlat in värdefull information om företagens syn på hanteringen av 

utsläppsrätter. Svarsfrekvensen fördelad på de olika branscherna kan ses i tabellen nedan. 

 

Bransch Skickade enkäter Svar Svarsfrekvens 

Energi 68 13 19,1 % 

Järn- och stålindustri 10 1 10,0 % 

Malmtillverkning 1 0 0 % 

Mineralindustri 9 2 22,2 % 

Pappers- och massaindustri 26 3 11,5 % 

Kemiskt 6 0 0 % 

Övriga 15 2 13,3 % 

Totalt 135 21 15,5 % 

Tabell 4.1 Svarsfrekvens fördelad på olika branscher 

 

Att svarsfrekvensen blev lite högre inom energibranschen än övriga branscher tror vi kan 

förklaras med att energiföretagen påverkades mer av utsläppsrätternas införande, detta 

eftersom dem inte fick full tilldelning och därför tvingades att handla med utsläppsrätter i 

större utsträckning än företag inom övriga branscher. Därför tror vi att energiföretag är mer 

intresserade av vår uppsats än övriga företag.   
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4.4 Kapitelsammanfattning 

För att på bästa sätt uppfylla vårt syfte genomförde vi en dokumentstudie där vi undersökte 

företagens (som blivit tilldelade utsläppsrätter) årsredovisningar. Av de 256 företagen föll 49 

stycken bort då de gått i konkurs, blivit uppköpta eller då deras årsredovisning från 2005 inte 

var tillgänglig på Affärsdata. I vårt operationaliseringskapitel redogjorde vi för vilka variabler 

vi registrerade i vår dokumentmall och vad valet av registrerade variabler grundade sig på. I 

135 årsredovisningar gick det inte att utläsa hur företagen redovisade sina utsläppsrätter. Till 

dessa företag valde vi att skicka ut en webbenkät som vi bad dem besvara. Svarsfrekvensen på 

enkäten blev 15,5 % (21 av 135). 
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5 Presentation av det insamlade materialet 
 

Då syftet med vår undersökning är att förklara hur utsläppsrätterna redovisas i 

årsredovisningarna inleds kapitlet med en presentation av resultatet från dokumentstudien 

samt en kort definition av de olika tillgångsslagen som utsläppsrätterna redovisades under. 

Vidare presenterar vi hur företagen där inte utsläppsrätterna syns i årsredovisningarna har 

besvarat vår enkät. 

 

5.1 Struktur 

Efter genomförd dokumentstudie har vi kunnat fastställa att det är 72 av de 207 företag som 

blivit tilldelade utsläppsrätter som redogör för hur de har behandlat sina utsläppsrätter i 

årsredovisningen. Av dessa företag har vi kunnat observera fem olika sätt som man redovisar 

sina utsläppsrätter på i balansräkningen. I kapitel 5.2 visar vi vilka olika sätt som observerats 

och hur företagen har motiverat dessa. I kapitel 5.3 presenterar vi enkätsvaren 

5.2 Redovisning av utsläppsrätter 

Som följer av tabell 5.1 redovisar 35 företag sina utsläppsrätter som en omsättningstillgång 

och 26 företag som en anläggningstillgång. I elva årsredovisningar gick det att utläsa från 

värderingsprinciperna att företaget inte tog upp de tilldelade utsläppsrätterna till något värde.  

 

 

 

 

 

 
Tabell 5.1 Visar hur företag redogör för sina utsläppsrätter i årsredovisningen. 

 

Skillnaden mellan att redovisa som en omsättningstillgång eller anläggningstillgång är 

avsikten med innehavet. Är tillgången avsedd för stadigvarande bruk är det en 

anläggningstillgång. Övriga tillgångar räknas som omsättningstillgångar. För att en tillgång 

skall klassificeras som en omsättningstillgång enligt IAS 1 krävs att den innehas för 

konsumtion eller försäljning inom företagets normala verksamhetscykel samt att den innehas 

tillfälligt och förväntas bli realiserad inom tolv månader.  

Redovisning Antal företag Procent 

 Redovisas i balansräkningen som en omsättningstillgång 35 48,6 

 Redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång 26 36,1 

 Tillgången tas inte upp till något värde (i text) 11 15,3 

 
Totalt antal företag som redogör för sina utsläppsrätter 

synligt i årsredovisningen 
72 100,0 
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Företagen som redovisar som en omsättningstillgång har i ett par fall uttryckt att man har ett 

speciellt syfte med innehavet, vilket gör det mer lämpligt att redovisa utsläppsrätterna som en 

omsättningstillgång. Förklaring till detta kommer att ges i kapitel 5.2.2-5.2.3. 

 

Av de redovisande företagen var det elva företag som redovisade i text. Dessa företag tar inte 

upp de tilldelade utsläppsrätterna till något värde då de erhållit dem gratis av staten. De väljer 

alltså att nollredovisa, men har utförligt talat om detta i årsredovisningens 

värderingsprinciper.  Exempel på företag som har motiverat detta är Ovako Steel AB: 

”Bolaget har erhållit utsläppsrätter gällande koldioxidutsläpp som värderats till 

anskaffningsvärdet, dvs 0  kronor.” (Ovako Steel AB:s årsredovisning, 2005, s.10) 

 

Andra förklaringar till varför inte utsläppsrätterna tas upp i årsredovisningen är att 

rättigheterna i stort sett motsvarar den egna förbrukningen och därför inte påverkar företagets 

ställning. Förutom ovanstående två motiveringar finns det även företag som bara skrivit att 

utsläppsrätterna inte tas med i redovisningen. 

 

I tabellen nedan visas exakt hur de redovisande företagen valt att klassificera sina 

utsläppsrätter och i kommande kapitel försöker vi ge en förklaring till varför företagen 

klassificerat som dem gör. 

 

Klassificering Antal företag Procent 

 Immateriella anläggningstillgångar 26 36,1 

 Immateriella omsättningstillgångar 4 5,6 

 Varulager 18 25,0 

 Kortfristiga fordringar 12 16,7 

 Omsättningstillgång 1 1,4 

Tillgången tas inte upp till något värde (i text) 11 15,2 

 Totalt antal företag som redogör för sina utsläppsrätter synligt i 

årsredovisningen 
72 100,0 

Tabell 5.2 Visar hur företagen klassificerar sina utsläppsrätter. 
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5.2.1 Redovisning som immateriell tillgång 

En immateriell tillgång ska enligt IAS 38 definieras som en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk substans. Det finns tre viktiga kriterier för en immateriell tillgång dessa är 

att den ska vara identifierbar, i företagets kontroll och ska innebära framtida ekonomiska 

fördelar för företaget. 

 

I vårt observerade material kunde vi konstatera att det fanns 30 företag som redovisar sina 

utsläppsrätter som en immateriell tillgång. Av dessa företag redovisade fyra företag sina 

rättigheter som en immateriell omsättningstillgång och 26 företag som en immateriell 

anläggningstillgång.  

 

Exempel på varför företag redovisar utsläppsrätterna som en immateriell omsättningstillgång 

är för att tillgången betraktas som kortfristig. Motivet att redovisa dem som en 

anläggningstillgång tror vi beror på att utsläppsrätterna kommer att räcka längre än ett år och 

att företagen därför inte ser dem som en omsättningstillgång.  

 

Av de undersökta företagen som redovisade utsläppsrätterna som en immateriell 

anläggningstillgång kunde vi finna fem företag som under värderingsprinciper berättade att de 

värderade utsläppsrätterna till kursen på tilldelningsdagen, vilket blir detsamma som 

anskaffningsvärdet. Ett typexempel på hur det kan stå i ett företag som värderar till 

anskaffningsvärde hittar vi i Höganäs AB:s årsredovisning: 

”Totala antalet erhållna utsläppsrätter för koldioxid har redovisats som en immateriell 

tillgång respektive övriga rörelseintäkter och värderats till anskaffningsvärde baserat på 

första officiella notering.” (Höganäs AB:s årsredovisning, 2005, s. 55) 

 

Ett företag skrev i värderingsprinciperna att de värderar sina utsläppsrätter till verkligt värde i 

form av kontraktspris eller balansdagens marknadspris. Av vad som går att utläsa har alltså 

majoriteten av företagen som redovisar under immateriella tillgångar inte gjort någon 

omvärdering av utsläppsrätterna.  
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5.2.2 Redovisning som varulager 

Bokföringsnämndens definition på varulager är att det innehåller tillgångar som är avsedda 

för försäljning i företagets löpande verksamhet, är under tillverkning för att bli färdiga varor 

samt ska användas i produktionen av färdiga varor eller tillhandahållandet av tjänster. (FAR 

Red. 2006) 

 

Av de 61 företagen som tar upp sina utsläppsrätter till ett värde i årsredovisningen redovisar 

arton företag under rubriceringen varulager. Att man klassar utsläppsrätterna som lager kan 

bero på att de är till för att användas till att reglera den kostnad som uppkommer då utsläppen 

av koldioxid sker i produktionen. Utsläppsrätter är en nödvändig del av produktionen då 

företagen inte får producera om de inte har tillräckligt med utsläppsrätter som täcker 

utsläppen. Av denna anledning kan utsläppsrätterna ses som ett lager som ingår i 

produktionen och kan säljas av om man har ett överskott. Redovisningen av utsläppsrätter 

som varulager stämmer överens med Inkomstskattelagen. 

 

Av de arton företagen skriver åtta stycken hur de värderar sina utsläppsrätter på balansdagen. 

Sju av företagen redovisar dem enligt lägsta värdets princip.  Ett företag värderade dem till 

anskaffningsvärdet. Att företagen värderar utsläppsrätterna till lägsta värdets princip medför 

att en omvärdering kan ske nedåt. 

5.2.3 Redovisning som kortfristiga fordringar 

En kortfristig fordran är en tillgång som väntas bli realiserad inom tolv månader eller inom 

företagets normala verksamhetscykel enligt Bokföringsnämnden (FAR Red. 2006). I vårt 

observerade material fanns det företag som klassificerade sina utsläppsrätter som en 

immateriell tillgång men valde att bokföra dessa under kortfristiga fordringar. I en av 

årsredovisningarnas värderingsprinciper kunde vi läsa att tilldelade utsläppsrätterna 

värderades till verkligt värde vid tilldelningen. Totalt var det tolv företag som redovisade sina 

utsläppsrätter under kortfristiga fordringar. En förklaring till detta hittar vi i Ljungby Energi 

AB:s årsredovisning: 

”Moderbolaget har erhållit utsläppsrätter. Tilldelningen från staten har skett efter historisk 

fakta. Även utsläppsrätterna klassificeras som immateriell tillgång. Men då bolaget har för 

avsikt att sälja de utsläppsrätter som ej behövs för egen användning inom ett år har de 

bokförts som övrig kortfristig fordran.” (Ljungby Energi AB:s årsredovisning, 2005, s. 16)  
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5.2.4 Intressanta iakttagelser   

I Höganäs AB har vi gjort en intressant iakttagelse. Företaget har under sina 

värderingsprinciper berättat att man påverkat sitt resultat med nettovärdet av de kvarvarande 

utsläppsrätterna man har kvar vid årets slut. Företaget har bokfört sina tilldelade utsläppsrätter 

som en immateriell tillgång samtidigt som man vid samma tillfälle har bokfört dessa i 

resultaträkningen under övriga rörelseintäkter. Både de tilldelade och använda rättigheterna 

värderas till anskaffningsvärde och de använda utsläppsrätterna bokförs som en kostnad för 

sålda varor. Vid årets slut innebär detta att om man inte använt alla de rättigheter som man 

blivit tilldelad så kommer dessa att påverka resultatet. Anledningen till detta är att man 

bokfört de tilldelade rättigheterna som en intäkt vid tilldelningen istället för att bokföra 

intäkten i takt med att kostnaderna uppstår. Har man då inte använt alla de tilldelade 

rättigheterna så kommer intäkterna att överstiga kostnaderna med den kvarvarande delen av 

utsläppsrätterna. I vårt fall har företaget påverkat resultatet med sju miljoner kronor.  

 

Höganäs AB har i sina värderingsprinciper uttryckt detta genom följande text:  

”Totala antalet erhållna utsläppsrätter för koldioxid har redovisats som en immateriell 

tillgång respektive övriga rörelseintäkter och värderats till anskaffningsvärde baserat på 

första officiella notering. Använda rätter tas upp till anskaffningsvärde som kostnad för sålda 

varor, respektive avsättning. Netto kvarvarande rätter har således påverkat årets resultat med 

7 Mkr.” (Höganäs AB:s årsredovisning, 2005, s. 55) 

5.2.5 Företag där utsläppsrätter inte går att identifiera i årsredovisningen 

Av det totala antalet företag som vi observerade visade det sig att vi inte kunde utläsa hur 135 

företag redovisat sina utsläppsrätter. I dessa företag fanns ingen information att tillgå om 

utsläppsrätterna i förvaltningsberättelsen, balansräkningen eller noterna. Till dessa sändes en 

enkät ut för att ta reda på hur dessa företag sköter sin redovisning av utsläppsrätter. 

5.3 Presentation av enkätsvaren 

Enkäten skickades ut till 135 företag, av dessa var det 21 stycken som svarade. Precis som i 

dokumentstudien var det cirka en tredjedel som svarade att de redovisade sina utsläppsrätter. 

Av de sju företagen som angav att de redovisade sina utsläppsrätter visade det sig att 

anledningen till att vi inte kunde utläsa dessa i vår dokumentstudie var att företagen inte 

specificerade sina utsläppsrätter, de ingick i andra poster som till exempel varulager och 

kortfristiga fordringar.  
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Redovisar sina utsläppsrätter i 

årsredovisningen 
Antal Företag Procent 

 Ja 7 33,3 
 Nej 14 66,6 
 Totalt antal företag 21 100,0 

Tabell 5.3 Visar hur många av de svarande företagen som redovisar sina utsläppsrätter i årsredovisningen. 
 

Genom enkäten fick vi även svar på varför vissa av dessa fjorton företag inte valde att ta upp 

sina utsläppsrätter i årsredovisningen. En orsak till att man valt att inte ta upp sina 

utsläppsrätter i redovisningen är att man anser att de utgör ett obetydligt belopp och därför 

inte behöver specificeras i balansräkningen eller not. Här blir det alltså frågan om 

gränsdragningar vad som anses vara ett ”större belopp” för de olika företagen. I 

Årsredovisningslagen (SFS 1999:1112) 3:8 § uttrycks detta genom att man klargör att en 

specifikation måste göras i balansräkning eller not om posterna under förutbetalda kostnader, 

upplupna intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till ett större belopp.  

 

En annan orsak till att det inte går att utläsa något om utsläppsrätterna är att företagen inte tar 

upp utsläppsrätterna till något värde då de har tilldelats dem gratis av staten. En del företag 

som redovisar dem till ett nollvärde ger den här informationen i förvaltningsberättelsen eller i 

noterna men alla gör inte detta vilket då gör det omöjligt att veta om de har blivit tilldelade 

utsläppsrätter. 

 

Ytterligare en anledning till varför företagen inte redovisar sina utsläppsrätter i 

årsredovisningarna är att många av bolagen ingår i koncerner och där tas utsläppsrätterna upp 

som en tillgång på koncernnivå. 

 

Om man bortser från vilken tillgångspost företagen väljer att bokföra under så skiljer sig 

synen på om man ska redovisa sina utsläppsrätter i balansräkningen eller inte mellan 

företagen. En av våra respondenter har svarat att man inte redovisar sina utsläppsrätter i 

balansräkningen för att man vill hålla den ren, men poängterar samtidigt att de håller reda på 

sin tilldelning på annat sätt. De ser inte sina tilldelade rättigheter som en kostnad, utan en 

kostnad blir det först om man går över tilldelningen och behöver köpa till flera. 
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En annan av våra respondenter har en annan åsikt och tycker däremot att även om 

utsläppsrätterna tilldelas gratis så har de ändå ett värde eftersom de går att sälja. De tycker 

därför att det känns riktigt att boka upp dem som en tillgång. 

5.3.1 Presentation av de redovisande företagens enkätsvar 

Av de sju företagen som redovisade sina utsläppsrätter kunde vi identifiera fyra olika sätt man 

redovisade på.  

Klassificering 
Antal 

företag Procent 
 Kortfristiga fordringar 2 28,6 
 Lager 2 28,6 
 Långfristig fordran 1 14,3 
 Utsläppsrätter 2 28,6 
 Total 7 100,0 

Tabell 5.4 Visar hur företagen, där inte utsläppsrätterna kunde utläsas i årsredovisningen, klassificerar sina utsläppsrätter. 

 

Kortfristiga fordringar 

Två företag valde att klassificera sina rättigheter som omsättningstillgångar under 

rubriceringen kortfristiga fordringar. Ett av företagen motiverade sitt val med att de följde 

anvisningar från Svensk Energi och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Vad gäller värdering 

så har det ena företaget värderat sina tilldelade utsläppsrätter till marknadsvärde vid 

tilldelningstillfället. Det andra företaget redovisar de tilldelade utsläppsrätterna som ej 

förbrukats enligt kontrakterat pris eller bedömt marknadspris. 

 

Lager 

Ett annat sätt som två företag valde att redovisa sina utsläppsrätter på var att klassificera dessa 

som en omsättningstillgång under rubriceringen lager. De anger att de klassificerar sina 

utsläppsrätter som lager på inrådan från revisorn och för att följa branschen (energibranschen) 

i övrigt. Man har i ett av fallen förklarat att man följt koncerninstruktioner och poängterat att 

man hanterar utsläppsrätterna enligt SWE-GAAP (General Accepted Accounting Principles) 

för den verksamhet man bedriver i Sverige. De tillägger även att de behandlar utsläppsrätterna 

på ett annat sätt i utlandet där de följer US-GAAP och IFRS. Värderingen av utsläppsrätterna 

sker i det ena fallet till marknadsvärde. Men efter diskussioner med revisorerna samt 

information från Svenska Energi kommer företaget att ändra detta till anskaffningsvärde 

under 2006. I det andra fallet har man tillämpat det lägsta av anskaffningsvärdet 

(marknadsvärdet vid tilldelningen) och verkligt värde (marknadsvärde på balansdagen). 
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Långfristig fordran 

Företaget som redovisade sina utsläppsrätter som en långfristig fordran gjorde det på inrådan 

av sin revisor. Företaget värderade sina utsläppsrätter till marknadsvärde på balansdagen som 

de anger var 22 euro enligt Nordpools kurs 051231. Detta är det enda företag vi har sett som 

uppgett att en omvärdering har skett på de tilldelade utsläppsrätterna. 

 

Utsläppsrätter 

Två företag svarade att de redovisar utsläppsrätterna under rubriken utsläppsrätter. Detta syns 

dock ej i deras årsredovisningar så det är möjligt att de har missuppfattat våra frågor och 

svarat på något annat. Den enda förklaringen vi kan komma på är att de har ett konto som 

heter utsläppsrätter men att detta sedan slås ihop med andra konton när de ska redovisa dem i 

årsredovisningarna. Det ena företagets motivering till rubriceringen är att de följer råd från 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och det andra företaget säger att de följer instruktioner från 

koncernen de ingår i. 

 

Vilka riktlinjer följer företagen 

 

 

 

Tabell 5.5 Visar att företagen har en blandad syn på om det finns riktlinjer för hur utsläppsrätterna bör redovisas.  

 

De företagen som anger att de tycker lagar och regler är tillräckliga uppger att de följer råd 

från företagets revisor eller att de följer Årsredovisningslagen 3:1 § samt uttalande från 

Redovisningsrådet. Vidare ingår många av företagen i koncerner och redovisar då sina 

utsläppsrätter efter instruktioner av koncernen så att alla bolag i koncernen följer samma 

principer. 

 

Ett av våra företag har valt att följa anvisningar från sina revisorer trots det att de inte tycker 

de är helt logiska. Företaget i fråga har ett underskott på sina utsläppsrätter och tilldelningen 

täcker bara ca 75 % av deras behov. Efter avstämning med deras revisorer så ska de inte göra 

något i redovisningen så länge de har egna utsläppsrätter. När de egna rättigheterna är slut ska 

de boka upp en kostnad och en skuld under det resterande året. Detta innebär att kostnaden 

Saknas riktlinjer för hur man bör 
redovisa sina utsläppsrätter? 

Antal 
företag 

Procent 

 Inget svar 1 5,0 
  Ja 10 47,5 
  Nej 10 47,5 
  Totalt antal företag 21 100,0 
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blir lägre under de första nio månaderna. Respondenten tycker att det vore mer logiskt att 

bokföra kostnaden löpande under året istället för att fördela kostnaderna på detta viset, till sin 

hjälp kan man då köra enligt en prognos som man stämmer av löpande. Företaget är ett 

dotterföretag och koncernen redovisar enligt IFRS och respondenten menar att de på så vis är 

hänvisade till så kallade experter på området. 

 

Fördelar med redovisningsmetoden  

Ett av företagen som tar upp sina utsläppsrätter till ett nollvärde i årsredovisningen motiverar 

detta med att det är det enklaste sättet att redovisa företagets utsläppsrätter. En liknade 

motivering får vi från de bolag som inte tar upp utsläppsrätterna i årsredovisningen då de 

anser att det är ett för litet belopp för att ta med. En annan fördel som företag nämner är att de 

harmoniserar redovisningen mellan el-certifikat och utsläppsrätter. 

5.4 Kapitelsammanfattning 

Efter genomförd dokumentstudie har vi kunnat fastställa att det är 72 av de 207 företag som 

blivit tilldelade utsläppsrätter som redogör för hur de har behandlat sina utsläppsrätter i 

årsredovisningen. Det var 35 företag som redovisade sina utsläppsrätter som en 

omsättningstillgång och 26 företag som en anläggningstillgång. I elva årsredovisningar gick 

det att utläsa från värderingsprinciperna att företaget inte tog upp de tilldelade utsläppsrätterna 

till något värde. 

 

Av de 207 företagen som vi undersökte i dokumentstudien så var det 135 företag där vi inte 

kunde utläsa i årsredovisningen hur de redovisade sina utsläppsrätter. Till dessa 135 företag 

sände vi ut en enkät för att försöka ta reda på hur de redovisar sina utsläppsrätter. Vi fick in 

21 svar på enkäten och av dessa var det sju företag som redovisade sina utsläppsrätter i 

årsredovisningen. Anledningen till att vi inte kunde utläsa detta i vår dokumentstudie var att 

företagen inte specificerade sina utsläppsrätter eftersom de ingick i andra poster som till 

exempel varulager och kortfristiga fordringar. 

 

De fjorton andra företagen svarade att de inte valt att ta upp utsläppsrätterna i 

årsredovisningarna. En orsak till att man valt att inte ta upp sina utsläppsrätter i redovisningen 

är att man anser att de utgör ett obetydligt belopp och därför inte behöver specificeras i 

balansräkningen eller not. En annan orsak till att det inte går att utläsa något om 

utsläppsrätterna är att företagen inte tar upp utsläppsrätterna till något värde då de har 
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tilldelats dem gratis av staten och därför inte ser dem som en kostnad. En del företag som 

redovisar dem till ett nollvärde ger den här informationen i förvaltningsberättelsen eller i 

noterna men alla gör inte detta vilket då gör det omöjligt att veta om de har blivit tilldelade 

utsläppsrätter. Ytterligare en anledning till varför företagen inte redovisar sina utsläppsrätter i 

årsredovisningarna är att många av bolagen ingår i koncerner och där tas utsläppsrätterna upp 

som en tillgång. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel visar vi hur hypoteserna som vi ställde upp utifrån den institutionella teorin föll 

ut. För att falsifiera eller inte falsifiera hypoteserna har vi analyserat det insamlade 

materialet i SPSS med hjälp av Chi2-test samt Fischers exakta test. Det visade sig att 

företagets storlek och vilken bransch företaget tillhörde kunde förklara klassificeringen av 

utsläppsrätter. 

 
 

H 1: Företagets storlek påverkar valet av utsläppsrätternas klassificering 

 

Denna hypotes syftar till att se om de största företagen i större utsträckning väljer att följa 

rekommendationen som IASB gav ut innan introduktionen av utsläppsrätter men som sedan 

drogs tillbaka igen. Vidare vill vi testa om de minsta företagen följer Inkomstskattelagen då 

dessa inte i samma utsträckning tillämpar IASB:s regelverk. För att mäta storleken på 

företagen har vi delat in företagen efter omsättning enligt EU: s definitioner. 

 

För att testa hypotesen har vi använt oss av Chi2-test som enligt Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2003) är det mest spridda verktyget för att mäta förhållandet mellan två 

kvalitativa variabler. Vi har testat hypotesen på 5 % signifikansnivå. För att testa denna 

hypotes har vi plockat bort företagen som redovisade sina utsläppsrätter som en kortfristig 

fordran då vi endast var intresserade av att se sambandet mellan storlek och klassificering som 

varulager eller immateriell tillgång. 

 

Tabell 6.1 Visar samband mellan klassificering och företagets storlek  
   Företagets 

storlek 
 

  

Klassificering  Små 
företag 

Medelstora 
företag 

Stora 
företag 

Totalt 
 

Immateriella tillgångar Antal företag 4 11 15 30 
Varulager Antal företag 

 
9 8 1 18 

Totalt Antal företag 
 

13 19 16 48 

Pearson Chi2-test Signifikans (2-sidig) 0,002    
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Som resultatet visar finns det ett signifikant samband mellan företagens storlek och 

klassificering som immateriell tillgång eller varulager. De största företagen tenderar att 

redovisa sina utsläppsrätter som en immateriell tillgång medan de mindre i större utsträckning 

klassificerar sina utsläppsrätter som varulager. En cell i testet hade en förväntad frekvens 

lägre än 5 (16,7 %) detta påverkar testet men enligt Djurfeldt et al. (2003) så kan det ändå 

användas då det är mindre än 20 % av cellerna.  

 

Ett test som kan användas för att undersöka skillnader mellan medelvärde i två grupper enligt 

Djurfeldt et al. (2003) är t-testet. Även detta test lämpar sig för att testa hypotes 1 då vi vill 

jämföra den genomsnittliga storleken på de bolag som klassificerar utsläppsrätter som 

immateriell tillgång respektive varulager.  

 

Tabell 6.2 visar på en signifikant skillnad på egenskapen storlek och klassificering som 
immateriell tillgång eller varulager  
T-test  Signifikans (2-sidig) 0,000   

 

Testet visar, precis som Chi2-testet, att det finns signifikans mellan företagens storlek och 

företagens klassificering av sina utsläppsrätter (bilaga 4). Detta gör att vår hypotes ytterligare 

styrks. 

 

H 1: Hypotesen falsifieras ej då företagets storlek påverkar valet av utsläppsrätternas 

klassificering 

 

H 2: Företag inom samma bransch klassificerar sina utsläppsrätter på ett liknande sätt. 

 
Denna hypotes syftar till att se om företag inom samma bransch har redovisat på ett liknande 

sätt i enlighet med den institutionella teorin som säger att företag kommer att välja att 

efterlikna varandra när det råder osäkerhet om vad som är korrekt (DiMaggio & Powell, 

1983).  

 

För att testa denna hypotes har vi valt att ställa energibranschen mot de övriga branscherna. 

Detta har vi gjort för att energibranschen var i en klar övervikt och en uppdelning på samtliga 

branscher var inte möjlig då det var för få redovisande företag i de övriga branscherna för att 

kunna dra några generella slutsatser. Hopslagningen har gjort att hypotesen inte längre får det 
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precisa resultat vi vill ha. Ett argument som stöder vår sammanslagning är att samtliga av de 

hopslagna branscherna är industriföretag som har fått tillräckligt med utsläppsrätter för sin 

produktion samt är hårt konkurrensutsatta både från svenska och utländska företag och kan 

utifrån detta ses som en homogen grupp. Företag inom energibranschen har bara fått 80 % av 

sitt behov av utsläppsrätter tillgodosett och dessutom är de inte så hårt utsatta för konkurrens 

från utländska bolag.  

 

När vi delade in klassificeringarna i alla de kategorier som vi iakttagit upptäckte vi att den 

förväntade frekvensen blev för låg i mer än 20 % av cellerna. Detta bidrog till att vi var 

tvungna att slå samman varulager och kortfristiga fordringar till enbart omsättningstillgångar. 

Resultatet av detta blev att vi ställde omsättningstillgångar och anläggningstillgångar mot 

branschen. Vi testade hypotesen med hjälp av Fischers exakta test som genomfördes på 5 % 

signifikansnivå. 

 

Tabell 6.3 Visar samband mellan bransch och redovisning av utsläppsrätter 
   Bransch  

Redovisning av utsläppsrätter  Energi Övriga Totalt 

Redovisar som anläggningstillgång Antal företag 16 10 26 

Redovisar som omsättningstillgång Antal företag 31 4 35 

Totalt Antal företag 47 14 61 

Fischers exakta test  Signifikans 
(2-sidig) 

0,029   

     
   
Som resultatet visar finns det ett signifikant samband mellan företagets bransch och 

klassificering av utsläppsrätter. Enligt testet kan vi se att företag inom energibranschen i 

högre grad väljer att klassificera sina utsläppsrätter som en omsättningstillgång än övriga 

företag. Detta överensstämmer med vår hypotes om att företag inom samma bransch redovisar 

sina utsläppsrätter på ett liknande sätt.  

 

H 2: Hypotesen falsifieras ej då vi kan påvisa ett signifikant samband mellan bransch och 

klassificering av utsläppsrätter 
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H 3: Företag med samma revisionsbyrå klassificerar utsläppsrätterna likadant. 

 

Denna hypotes syftar till att se om företag som har samma revisionsbyrå redovisar likadant i 

överensstämmelse med den institutionella teorin som menar att professionella organisationer 

har en normativ påverkan på företagsledningens handlande. Touron (2005) med flera har 

tidigare uppmärksammat revisorns inverkan på införandet av nya redovisningsstandarder.  

 

För att testa hypotes tre valde vi att sammanställa revisionsbyråerna till tre grupper. PWC som 

var i klar majoritet (33 st), KPMG (12 st) och övriga revisionsbyråer (16 st). Vi valde denna 

uppdelning eftersom PWC och KPMG var de två största och en uppdelning på de mindre 

revisionsbyråerna skulle inte ha varit relevant för vår studie då vårt material är för litet. Dessa 

tre grupper av revisionsbyråer ställde vi mot klassificering som omsättningstillgång eller 

anläggningstillgång eftersom materialet var för litet för att kunna dra slutsatser på varje 

enskild klassificering. Vi valde Pearsons Chi2-test och testade detta på 5 % signifikansnivå. 

 
Tabell 6.4 Visar samband mellan revisionsbyrå och redovisning av utsläppsrätter 
   Revisionsbyrå   
Redovisning av utsläppsrätter  PWC KPMG Övriga Totalt 
Redovisar som 
anläggningstillgång 

Antal företag 15 7 4 26 

Redovisar som 
omsättningstillgång 

Antal företag 18 5 12 35 

Totalt Antal företag 33 12 16 61 

Pearson Chi2-test Signifikans  
(2-sidig) 

0,187    

 

Resultatet visar att det inte finns något signifikant samband mellan revisionsbyråer och om 

man redovisar sina utsläppsrätter som en omsättningstillgång eller anläggningstillgång.  

 

H 3: Hypotesen falsifieras då vi inte kan påvisa ett signifikant samband mellan 

revisionsbyrå och hur man klassificerar sina utsläppsrätter.. 
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6.1 Kapitelsammanfattning 

Resultatet från testerna visar att det finns ett signifikant samband mellan företagens storlek 

och hur företagen väljer att klassificera sina utsläppsrätter. De största företagen tenderar att 

redovisa sina utsläppsrätter som en immateriell tillgång medan de mindre i större utsträckning 

klassificerar sina utsläppsrätter som varulager. 

 

Vi kunde även fastställa att det fanns ett signifikant samband mellan bransch och hur man 

klassificerar sina utsläppsrätter. Enligt testet kunde vi se att företag inom energibranschen i 

högre grad väljer att klassificera sina utsläppsrätter som en omsättningstillgång än övriga 

företag. Detta överensstämmer med vår hypotes om att företag inom samma bransch redovisar 

sina utsläppsrätter på ett liknande sätt. 

 

Hypotes tre falsifierade vi då vi inte kunde påvisa något signifikant samband mellan 

revisionsbyrå och hur man klassificerar sina utsläppsrätter. 
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7 Slutsatser 

 
Innan vi hade inlett studien trodde vi att företagen skulle välja att följa IFRIC eller 

Inkomstskattelagen. Vid genomgången av företagens årsredovisningar fann vi många olika 

varianter på hur företagen redovisade sina utsläppsrätter. För att förklara vilka företag som 

redovisade utsläppsrätterna enligt IFRIC 3 eller Inkomstskattelagens klassificeringar 

använde vi oss av institutionell teori. Det visade sig att företagets storlek och bransch hade 

inverkan på val av redovisningsmetod.  

 
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara hur svenska företag redovisar sina 

utsläppsrätter i årsredovisningarna och vad som påverkar valet av redovisningsmetod. I den 

första fasen arbetade vi explorativt för att vi ville undersöka hur verkligheten såg ut. I den 

andra fasen arbetade vi deduktivt då det redan fanns teorier som förklarade val av 

redovisningsmetod.   

 

När vi började undersöka årsredovisningarna blev vi förvånade över hur sällan 

utsläppsrätternas redovisning kunde utläsas. Det var bara i cirka en tredjedel av företagen (72 

av 207) utsläppsrätterna nämndes i samband med balansräkning, resultaträkning eller 

värderingsprinciper. I de företag vi fann utsläppsrätter i årsredovisningarna kunde vi notera att 

det främst fanns tre olika sätt på vilka man redovisade sina utsläppsrätter, immateriell 

tillgång, varulager och kortfristig fordran. Att redovisa som en immateriell tillgång eller under 

varulager kan komma att resultera i att rättigheterna tas upp till olika värden medan vi inte har 

kunnat fastställa att redovisning som kortfristig fordran har en liknande effekt.  

 

Det var ca 50 % av de redovisande företagen som klassificerade utsläppsrätterna som en 

immateriell tillgång. Anledningen till detta har vi inte kunnat fastställa då vi inte kan påvisa 

att det är IFRIC 3 de följer eftersom det inte skrivs ut i årsredovisningarna. Då det inte finns 

några andra regler eller rekommendationer som säger att man ska redovisa som en immateriell 

tillgång tror vi ändå, utifrån institutionell teori, att IFRIC 3 kan vara en anledning till valet av 

rubricering. På motsvarande sätt kan vi inte påvisa att de 30 % av de redovisande företagen 

som klassificerar sina utsläppsrätter som varulager följer Inkomstskattelagen.  
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Vidare kunde vi i vår studie se att cirka 20 % av företagen valde att rubricera sina 

utsläppsrätter som en kortfristig fordran. Motivet till klassificeringen har vi kunnat hitta i ett 

par företags årsredovisningar. Företagen har fått en tilldelning som är generös och anser att de 

kan sälja av en del av sina rättigheter. Därför ser de utsläppsrätterna som en fordran. De 

företag som lyckades att sänka sina koldioxidutsläpp och därmed förbättra resultatet med de 

utsläppsrätter som de sedan kunde sälja, blir en indikation på att införandet av utsläppshandel 

kan vara ett incitament för att sänka koldioxidutsläppen.  

 

De två klassificeringarna som kan ge en avvikande värdering är om företagen väljer att 

klassificera sina utsläppsrätter som varulager eller som en immateriell tillgång. Företagen som 

i vår studie valt att klassificera sina utsläppsrätter som varulager har i de flesta fall valt att 

värdera sina rättigheter enligt lägsta värdets princip vilket i övrigt stämmer överens med hur 

varulager skall värderas civilrättsligt. Detta är tvärt emot Inkomstskattelagen 17 kap. 22e § 

som säger att utsläppsrätterna ska tas upp till nettoförsäljningsvärdet på balansdagen om inte 

samtliga företag i koncernen redovisar till anskaffningsvärde, då blir även detta möjligt. Vår 

slutsats av detta är att företagen inte följer Inkomstskattelagen fullt ut, om de följer den alls? 

Detta är anmärkningsvärt för om företagen tycker att redovisningen av utsläppsrätter är 

krånglig varför då inte tillämpa de regler som står till buds? En möjlig förklaring kan vara att 

ändringen i Inkomstskattelagen har gått företagen förbi och att det blir företagets revisor som 

på deklarationsdagen får justera utsläppsrätternas värdering.  

 

Trots att vi bara kunnat utläsa ett fåtal värderingsprinciper från de företag som redovisar sina 

utsläppsrätter som en immateriell tillgång kan vi se en tendens till att företagen värderar sina 

rättigheter till anskaffningsvärde och därmed inte gör någon omvärdering av sina 

utsläppsrätter som hade varit möjligt om de tillämpade omvärderingsmetoden i IFRIC 3. 

Kursen på tilldelningsdagen 2005 var tio euro och på balansdagen 22 euro, enligt Nordpools 

hemsida 070110. Detta innebär att 2005 blev det ingen skillnad värderingsmässigt beroende 

på om företagen redovisade utsläppsrätterna som varulager eller immateriell tillgång då 

företagen som tillämpade varulagersredovisning, redovisade sina rättigheter till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Hade företagen följt Inkomstskattelagen fullt 

ut i årsredovisningarna hade en uppskrivning skett på balansdagen till nettoförsäljningsvärdet 

som var 22 euro på balansdagen.  
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Företagen som inte redovisade sina utsläppsrätter i årsredovisningarna motiverade detta lite 

olika i vår enkätundersökning. Vissa företag tyckte att utsläppsrätterna inte skulle vara med i 

redovisningen då de hade tilldelats gratis av staten. Detta tycker vi är missvisande då 

rättigheterna har ett värde ute på marknaden och själva syftet med utsläppsrätterna är att de 

ska vara ett incitament för företagen att minska sina utsläpp. Andra företag valde att hålla 

utsläppsrätterna utanför bokföringen utan motivering. En anledning till detta kan vara att det 

är det enklaste sättet för företaget att handskas med utsläppsrätterna. Så länge företagen inte 

behöver handla med utsläppsrätter så slipper dem helt ta ställning till redovisningstekniska 

frågor. 

 

Av de tester som genomförts i vår analys kan företagens redovisning av utsläppsrätter delvis 

förklaras utifrån den institutionella teorin. Det första sambandet som vi fann var mellan 

företagens storlek och hur de klassificerade sina utsläppsrätter. Testet visade att det fanns ett 

samband mellan storlek och klassificering. Enligt IFRIC 3 ska utsläppsrätterna klassificeras 

som en immateriell tillgång. Detta uttalande drogs emellertid tillbaka men eftersom det inte 

följts av någon ny rekommendation från IASB så kan en förklaring till detta med hjälp av den 

institutionella teorin vara att de största företagen, som torde följa IASB:s rekommendationer, 

påverkats av IFRIC 3. På motsvarande sätt kan vi utifrån den institutionella teorin förklara att 

mindre företag klassificerar sina utsläppsrätter som varulager i enlighet med 

Inkomstskattelagen då vi tror att de i mycket få fall följer IASB:s rekommendationer. 

 

Vår studie visar på att det finns ett samband mellan bransch och hur man redovisar sina 

utsläppsrätter. Utsläppsrätter är ett nytt redovisningstekniskt problem och det råder en viss 

osäkerhet i hur de ska redovisas i årsredovisningarna. Denna osäkerhet är en drivande kraft 

till efterliknande enligt DiMaggio och Powell (1983). Företagen kommer därför att vända sig 

till andra företag inom samma bransch eller något av branschorganen som företagen i vår 

undersökning är medlemmar i. Vi tror dock inte att den institutionella teorin är den enda 

förklaringen till sambandet mellan hur man redovisar sina utsläppsrätter och 

branschtillhörighet. En alternativ förklaring till sambandet kan vara att energibranschen inte 

har fått full tilldelning utan bara 80 % av sitt prognostiserade behov. Detta medför att de i 

större utsträckning än övriga företag måste handla med utsläppsrätter och får på så vis en 

kortare innehavsperiod för sina utsläppsrätter och därför i högre grad än övriga branscher 

klassificerar dem som en omsättningstillgång 
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I en studie av Touron (2005) påvisades hur anglosaxiska revisionsbyråer hade ett normativt 

inflytande på franska företags implementering av US GAAP. Utifrån detta resonemang trodde 

vi att revisionsbyråerna skulle ha ett normativt inflytande på företagens val av 

redovisningsmetod avseende utsläppsrätter. I enkätsvaren fick vi även indikationer på att 

revisionsbyrå påverkade utsläppsrätternas redovisningsmetod. Då vi undersökte sambandet 

mellan revisionsbyrå och val av redovisningsmetod kan vi inte dra slutsatsen med hjälp av 

den institutionella teorin att revisorerna inte skulle ha någon påverkan på valet av 

redovisningsmetoder. Slutsatsen som vi kan dra då vi vet att företag påverkas av sina 

revisorer blir att det inte verkar finnas någon samstämmighet om hur utsläppsrätterna ska 

redovisas inom revisionsbyråerna eftersom sambandet inte var signifikant. Detta kan bero på 

att utsläppsrätterna fortfarande är inne i en försöksperiod och att revisionsbyråerna därför inte 

har utarbetat klara riktlinjer för hur utsläppsrätterna skall redovisas.    

7.1 Förslag på vidare forskning 

Då utsläppsrätter är ett nytt fenomen i svenska årsredovisningar hade det varit intressant att 

göra om studien om några år för att se om företagen redovisar mer homogent i linje med den 

institutionella teorin eller beroende på nya lagar och redovisningsstandarder. Då vi i vår studie 

har fått indikationer på att revisorerna påverkar hur företagen redovisar sina utsläppsrätter 

men inte lyckats finna något samband mellan revisionsbyrå och hur företagen klassificerar 

sina utsläppsrätter skulle det vara intressant att undersöka hur man inom de olika 

revisionsbyråerna anser att utsläppsrätterna bör redovisas. 
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Bilaga 1. Dokumentstudiemall   
  
1. Hur Redovisas utsläppsrätterna? 
 
 
Metod 1: Redovisar som omsättningstillgång 
Metod 2: Redovisar som anläggningstillgång 
Metod 3: Tar inte upp till något värde 
Metod 4: Går inte att utläsa 
 
 
Under vilken rubricering?:________________________________________ 
 
 
2. Om man inte kan utläsa hur företaget har klassificerat sina utsläppsrätter har företaget 
skrivit något om dessa i noterna eller i redovisningsprinciperna? 
 
 
3. Vad har man skrivit om hur företaget värderar sina utsläppsrätter? 
 
 
4. Vilken revisionsbyrå anlitar företaget? 
 
 
5. Vilken omsättning har företaget? 
 
 
6. Inom vilken bransch verkar företaget? 
 
 
7. Är företaget offentligt eller privat ägt? 
 
 
8. Vilket resultat har företaget? 
 
 
9. Vilken soliditet har företaget? 
 
 
10. Vilken räntabilitet har företaget? 
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Bilaga 2. Enkäten 

Hej! 

Vi är tre ekonomistuderande från Högskolan Kristianstad som i vår kandidatuppsats 
undersöker hur företag redovisar sina utsläppsrätter i årsredovisningarna från 2005. Vi har 
utfört en dokumentstudie där vi har granskat årsredovisningar men behöver nu komplettera 
med en enkät. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss med vår undersökning 
genom att ta er tid för att besvara våra frågor. 

Er e-mail har vi funnit på ert företags hemsida eller i er årsredovisning. Till de företag som vi 
endast har hittat en företagsadress vill vi be er att vidarebefordra detta mail till företagets 
redovisningsansvarige. 

Vi ber er fylla i företagets namn för att vi ska kunna komplettera vår studie med information 
som vi hittar i era årsredovisningar. Företagen kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen. 
Om ni är intresserade av vad vi kommer fram till i vår undersökning så skickar vi gärna vår 
uppsats via e-mail när den är färdig, vid intresse kryssa i rutan i slutet av den bifogade 
enkäten. 

Då vi har en begränsad tid till vårt förfogande så ber vi er om ni är intresserade av att 
medverka i studien att svara så snart ni kan eller senast den 20 december. 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss via e-mail eller per telefon. 

Hjärtligt tack för er medverkan! 

Jonas, Mattias & Erik 

E-mail: fritzon83@hotmail.com 

Erik Fritzon    0708-###### 
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Enkät 

  
1. Företagets namn:  
  
2. Redovisar ni era tilldelade utsläppsrätter som en tillgång i 
balansräkningen ? 
 

     Ja 
 

 

     Nej 
 

Om ja  
Under vilket 
tillgångslag:     

 

 
 

Under vilken 
rubricering:     

 

 
 

Vilket konto har ni 
motbokat:     

 

 
 

 
Hur har ni värderat de tilldelade utsläppsrätterna i er årsredovisning? 

 

 
 
Om nej 
 
Har ni på annat sätt upplyst i årsredovisningen om tilldelade utsläppsrätter – i så fall 
hur?                      
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3. Vad är ert huvudsakliga motiv till att ni har redovisat som ni 
gjort?                                    

 

 
  

4. Anser Ni att ert val av redovisningsmetod för utsläppsrätterna ger några 
fördelar för företaget? 
 

     Ja 
 

 

     Nej 
 

Om ja 
 
 Vilka?                          

 

 
  
5. Anser ni att det saknas riktlinjer och regler om hur utsläppsrätterna 
skall redovisas? 
      

Ja 
      

 Nej 
 
Om nej 
 
Vilka riktlinjer och regler stöder ert val av redovisningsprincip? 
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6. Har ni några egna synpunkter på hur utsläppsrätter borde redovisas? 
 

 
 

  
 

Ja tack, jag vill gärna ta del av ert arbete!  

E-mail:  

  

  

  

Skicka
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Bilaga 3. Undersökta företag 
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad       
AB Sandvik Materials Technology AB               
AB Svensk Leca                                   
ABB Power Technologies AB                        
Affärsverken Karlskrona AB                       
Akzo Nobel Surface Chemistry AB                  
Ale Fjärrvärme AB                                
Alvesta Energi AB                                
Arctic Paper Håfreströms AB                      
Arctic Paper Munkedals AB                        
Arizona Chemical AB                              
Arla Foods AB (PUBL)                             
Arvika Fjärrvärme AB                             
AstraZeneca AB                                   
Berendsen Textile Service AB                     
Billerud Karlsborg AB                            
Billerud Skärblacka AB                           
Bodens Energi AB                                 
Boliden Bergsöe AB                               
Boliden Mineral AB                               
Borealis AB                                      
Borlänge Energi AB                               
Borås Energi NÄT AB                              
Borås Wäfveri Beredning AB                       
Bromölla Fjärrvärme AB                           
C4 Energi AB                                     
Carlsberg Sverige AB                             
Cascades Djupafors AB                            
CC Höganäs Byggkeramik AB                        
Cementa AB                                       
Crane AB                                         
Danisco Sugar AB                                 
Domsjö Fabriker AB                               
E.ON Gasturbiner Sverige AB                      
E.ON Mälarkraft Värme AB                         
E.ON Värme Vilhelmina AB                         
E.ON Österåker Värme AB                          
Eksjö Energi AB                                  
Eksjö Industri AB                                
Elektra Värme AB                                 
Emmaboda Energi & Miljö AB                       

ENA Energi AB                                    
ENA Kraft AB                                     
Erasteel Kloster AB                              
Eskilstuna Energi & Miljö AB                     
Falbygdens Energi  AB                            
Falkenberg Energi AB                             
Falu Energi & Vatten AB                          
Finspångs Tekniska Verk AB                       
Fjärrvärme i Frölunda AB                         
Fjärrvärme i Osby AB                             
Flen Kraft och Värme AB                          
Forsmarks Kraftgrupp AB                          
Fortum Värme Nynäshamn AB                        
Fresenius Kabi AB                                
Gelita Sweden AB                                 
Gotlands Energi AB                               
Gällivare Värmeverk AB                           
Gävle Energi AB                                  
Gävle Kraftvärme AB                              
Göteborg Energi AB                               
Hagfors Bioenergi AB                             
Halmstads Energi och Miljö AB                    
Haparanda Värmeverk AB                           
Hedemora Energi AB                               
Hofors Energi AB                                 
Hydro Polymers AB                                
Hällefors Värme AB                               
Härnösand Energi & Miljö AB                      
Hässleholm Fjärrvärme AB                         
Höganäs AB                                       
Höganäs Bjuf AB                                  
Jokkmokks Värmeverk AB                           
Jämtkraft AB                                     
Jönköping Energi AB                              
Kalkproduktion Storugns AB                       
Kalmar Energi Värme AB                           
Kanthal AB                                       
Kappa Kraftliner AB                              
Karlshamn Energi AB                              
Karlshamn Kraft AB                               
Karlskoga Kraftvärmeverk AB                      
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Karlstads Energi AB                              
Karskär Energi AB                                
Katrinefors Kraftvärme AB                        
Katrineholm Energi AB                            
Kemira Kemi AB                                   
Korsnäs AB                                       
Kramfors Fjärrvärme AB                           
Kungälv Energi AB                                
Lantmännen Agroenergi AB                         
Laxå Värme AB                                    
Lidköpings Värmeverk AB                          
Linde Energi AB                                  
Ljungby Energi AB                                
Ljusdal Energi AB                                
Locum AB                                         
Lulekraft AB                                     
Luleå Energi AB                                  
Lunds Energi AB                                  
Lycksele Energi AB                               
Marks Värme AB                                   
Masonite AB                                      
Metsä Tissue                                     
Mjölby-Svartådalen Energi AB                     
M-Real Husums                                    
Munkfors Värmeverk AB                            
Munksjö Aspa Bruk AB                             
Munksjö Paper AB                                 
Mälarenergi AB                                   
Mölndal Energi AB                                
Nordic Paper Seffle AB                           
Nordisk Carbon Black AB                          
Nordkalk AB                                      
Norrenergi AB                                    
Norrtälje Energi AB                              
Nässjö Affärsverk AB                             
OKG AB                                           
Oskarshamn Energi AB                             
Outokumpu Stainless AB                           
Ovako Steel AB                                   
Perstorp Oxo AB                                  
Perstorp Specialty Chemicals AB                  
Pilkington Floatglas AB                          
PiteEnergi AB                                    
Preem petroleum AB                               
Procordia Food AB                                
Rexam Glass Limmared AB                          
RexCell Tissue & Airlaid AB                      
Ringhals AB                                      
Ringsjö Energi AB                                
Ronneby Miljö och Teknik AB                      
Rottneros Rockhammar AB                          
Rättviks Teknik AB                               
Saab Automobil AB                                

Saint-Gobain Isover AB                           
Sala-Heby Energi AB                              
Sandviken Energi AB                              
SCA Graphic Sundsvall AB                         
SCA Hygiene Products AB                          
SCA Packaging Munksund AB                        
SCA Packaging Obbola AB                          
SCA Timber AB                                    
Scana Steel Björneborg AB                        
Scandust AB                                      
Scania CV AB                                     
Setra Sågade Trävaror AB                         
SEVAB Strängnäs Energi AB                        
Skandinavisk Termoekonomi                        
Skara Energi AB                                  
Skellefteå Kraftbolag AB                         
SMA Oxelö kalkverk AB                            
SMA Svenska Mineral AB                           
Smedjebacken Energi AB                           
Smurfit Hygien AB                                
Smurfit Lagamill AB                              
Spendrups Bryggeri AB                            
SSAB Oxelösund AB                                
SSAB Tunnplåt AB                                 
Stenungsunds Energi & Miljö AB                   
Stora Enso Fors AB                               
Stora Enso Grycksbo AB                           
Stora Enso Hylte AB                              
Stora Enso Kvarnsveden AB                        
Stora Enso Nymölla AB                            
Stora Enso Pulp AB                               
Stora Enso Skoghall AB                           
Sundsvall Energi AB                              
Surahammar KommunalTeknik AB                     
Svanskog Bruk AB                                 
Svenljunga Energi AB                             
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB                  
Säffle Fjärrvärme AB                             
Söderenergi AB                                   
Söderhamn Energi AB                              
Södertörns Fjärrvärme AB                         
Sörred Energi AB                                 
Tekniska Verken i Kiruna AB                      
Tekniska Verken i Linköping AB                   
Tierps Fjärrvärme AB                             
Tranås Energi AB                                 
Trelleborg Industri AB                           
Trollhättan Energi AB                            
Uddeholm Technology AB                           
Uddeholm Tooling AB                              
Uddevalla Energi AB                              
Ulricehamn Energi AB                             
Umeå Energi AB                                   
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Utansjö Bruk AB                                  
Waggeryd Cell AB                                 
Vallviks Bruk AB                                 
Varberg Energi AB                                
Vattenfall AB                                    
Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB                   
Vetlanda Energi & Teknik AB                      
Wienerberger AB                                  
Vimmerby Energi AB                               
Volvo Personvagnar AB                            

Volvo Powertrain AB                              
Värnamo Energi AB                                
Västerbergslagens Värme AB                       
Växjö Energi AB                                  
Ystad Energi AB                                  
Åtvidabergs Fjärrvärme AB                        
Ängelholms Energi AB                             
Öresundskraft Produktion AB                      
Österlen Kraft, Produktion AB                    

Bilaga 4. T-test 
Group Statistics

18 1,50 ,618 ,146

30 2,33 ,758 ,138

Rubricering
Varulager
Immateriell
anläggningstillgång

Omsättning (Banded)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

1,494 ,228 -3,939 46 ,000 -,833 ,212 -1,259 -,407

-4,146 41,638 ,000 -,833 ,201 -1,239 -,428

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

Omsättning (Band
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 


