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Abstract: 

Most scientist agree that human influence on the climate in terms of greenhouse gas emissions 

is a fact. To reduce the human impact, a system of emission rights to regulate emission have 

been introduced. The idea is that emissions should be reduced gradually by all involved entities 

and that this should be recognized in every country in special reports. In recognition of the 

company’s financial status, such as annual reports, there is currently no state regulations 

governing whether and how there emission rights should be reported. IASB is investigating 

accounting practices to identify the methods used. Through this survey they try to identify the 

feasibility of issuing financial reporting requirements for a potentially large number of systems 

and improve comparability. Similar studies have been made in Europe by PwC and IETA in 

2007. 

This study discusses how companies in Sweden chosen to report their emission rights. A review 

of the 267 companies covered by the emission trading scheme in Sweden and content analysis 

of their financial statements for 2014 have been made. Subsequently about 20 percent of the 

companies have been further examined to determine why companies have chosen to report their 

emission rights in a certain way. The collected data were analyzed against past research and 

financial accounting theory such as unregulated financial reporting theory. 

What has been found in this study is that among companies in Sweden that do report their 

emission rights, the majority reported their allowances primarily as intangible assets or current 

assets. Previous research together with the theories can explain the choice of accounting 

practices as a national pattern that supposedly been created by a lack of international guidance 

and due to IFRIC 3 for those companies that reported their emission rights as intangible assets. 

Those companies that have chosen to report their emission rights as current assets can be 

explained by the intent of the allowances. The study also addresses the companies that have 

chosen not to declare their allowances and have chosen to have disclosures that describes their 

emission in other ways.  

Companies’ choice of accounting method of allowances is explained by institutional theory for 

the companies that reported their emission rights as intangible assets and an overlap between 

stakeholder theory and legitimacy theory for companies that do not report their emission rights 

but have emission disclosures. 

The study’s results demonstrate both similarities and differences with the precious survey of 

how large entities in the EU report their emission right and could thereby demonstrate that the 
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IASB should be able to issue financial reporting requirements of allowances that already is 

consistent with the accounting practices today. This needs to be investigated further in order to 

be generalized to all countries covered by the EU ETS. 
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Sammanfattning 

De flesta forskare är överens att den mänskliga påverkan på klimatet i form av växthusgaser är 

ett faktum. För att minska den mänskliga påverkan har ett system med utsläppsrätter för att 

reglera utsläppen införts. Tanken är att utsläppen ska minskas successivt av alla inblandade och 

att detta ska redovisas inom varje land i särskilda rapporter. Inom redovisningen av företags 

finansiella status såsom årsredovisningar finns det i dagsläget ingen reglering som styr om och 

hur dessa utsläppsrätter ska redovisas. IASB utreder redovisningspraxis för att kartlägga vilka 

metoder som används. Genom denna kartläggning undersöker de om det är genomförbart att ge 

ut finansiella rapporteringskrav för ett potentiellt stort antal system och förbättra 

jämförbarheten. Liknande studie har gjorts i Europa av PwC och IETA år 2007. 

Denna studie behandlar hur företag i Sverige valt att redovisa sina utsläppsrätter. En genomgång 

av de 267 företag som omfattas av handelssystemet för utsläppsrätter i Sverige och 

innehållsanalys av deras årsredovisningar för år 2014 har gjorts. Därefter har strax över 20 

procent av företagen granskats ytterligare för att utreda varför företagen valt att redovisa sina 

utsläppsrätter på visst sätt. Den insamlade data har sedan analyserats mot tidigare forskning och 

finansiella redovisningsteorier som behandlar oreglerade finansiell rapportering. 

Det som har framkommit i studien är att av de företag i Sverige som redovisar utsläppsrätter, 

redovisar de flesta sina utsläppsrätter framförallt som immateriella tillgångar eller 

omsättningstillgångar. Tidigare forskning ihop med teorierna kan förklara dessa val av 

redovisningspraxis som ett nationellt mönster som förmodat skapats i brist på internationell 

vägledning och med grund i IFRIC 3 för de av företagen som redovisat sina utsläppsrätter som 

immateriella tillgångar. De utav företagen som har valt att redovisa sina utsläppsrätter som 

omsättningstillgångar kan förklaras av avsikten med utsläppsrätterna. I studien 

uppmärksammas även de företag som valt att inte redovisa sina utsläppsrätter som valt att ha 

upplysningar som beskriver deras utsläpp på annat vis.  

Företags val av redovisningsmetod av utsläppsrätter förklaras av institutionell teori för företag 

som redovisat sina utsläppsrätter som immateriella tillgångar och som en överlappning mellan 

intressentteorin och legitimitetsteorin för de företag som inte redovisar sina utsläppsrätter men 

har upplysningar om utsläpp. 

Studiens resultat påvisar både skillnader och likheter med tidigare undersökning av hur stora 

företag i EU redovisar sina utsläppsrätter och kan därför påvisa att IASB torde kunna utge 

finansiella rapporteringskrav av utsläppsrätter som redan stämmer överens med 

redovisningspraxis idag. Detta behöver dock undersökas vidare för att kunna generaliseras till 

alla länder som omfattas av EU ETS. 

 

 

 

Nyckelord: utsläppsrätter, IFRIC 3, legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori, 

hållbarhetsredovisning, EU ETS, koldioxid, växthusgaser  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det växande klimathotet blir allt mer omtalat inte minst i medier i form av både mer och mindre 

vetenskaplig karaktär, då ofta omnämnt som växthuseffekten. En av de svåraste miljöfrågor 

som människan ställts inför är hotet om klimatförändring. Olika delar av världen kommer att 

drabbas på olika sätt, men alla länder påverkas och bidrar till problemet. Sannolikt kan 

temperaturökningen på jorden under 1900-talet förklaras med att utsläppen av koldioxid har 

ökat, främst på grund av ökad användning av kol, olja och naturgas. Endast genom 

internationellt arbete kan utsläppen av växthusgaser stabiliseras till en nivå som förhindrar 

farlig störning av klimatsystemet 1.  

Till den här grunden arbetade Förenta Nationerna (FN) fram en konvention, Förenta 

Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC). Konventionen antogs i samband med FN:s konferens om miljö- 

och utveckling i Rio de Janeiro 19922. För att minska den mänskliga påverkan av den globala 

klimatförändringen, vilket innefattar utsläpp av växthusgaser, har en internationell 

överenskommelse slutits (Larrinaga, 2014, s.1). Överenskommelsen slöts i Kyoto, Japan, i 

december 1997 och trädde i kraft i februari 20053. Kyotoprotokollet som det kom att kallas 

bygger på klimatkonventionen från 1992, men till skillnad från klimatkonventionen är 

Kyotoprotokollet ett bindande dokument.  

Europeiska Unionens system för utsläppshandel (emission trading system, EU ETS) som 

inleddes år 2005, med hänsyn till Kyotoprotokollet från år 1997, är till för att minska utsläppen 

av växthusgaser. Detta system har sedan dess utvidgats och i Sverige omfattar det ungefär 760 

anläggningar. De som omfattas av utsläppsrätter är framförallt anläggningar för 

energiproduktion, men även anläggningar i energiintensiv industri och de flygoperatörer som 

flyger inom EU. En utsläppsrätt ger tillstånd att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under 

en bestämd tidsperiod4. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna på hur 

mycket olika gaser bidrar till växthuseffekten. Utsläpp av ett ton koldioxid är detsamma som 

utsläpp av en koldioxidekvivalent, det vill säga man utgår från koldioxid vid uttalande om 

utsläpp av växthusgaser. ”… räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till 

växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton 

koldioxidekvivalenter”5.  Handeln med utsläppsrätter regleras i femårsperioder sedan år 2008, 

dessförinnan var det en treårsperiod under åren 2005-20086. 

                                                 
1 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/ , 2016-03-08 
2 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ , 2016-03-08 
3 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ , 2016-03-08 
4 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/, 2016-03-09 
5 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-per-konsumtionsomrade-

Sverige/Koldioxidekvivalenter/, 2016-03-09 
6 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/, 2016-03-09 
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Under senaste klimatmötet, i december 2015, hade EU en förhandlingslinje som knyter an till 

EU:s klimatmål. Vad det gäller utsläppen av växthusgaser är EU-ländernas mål att minska 

växthusgaserna inom EU med 40 procent till år 2030 jämfört med år 19907. Grundprincipen för 

handelssystemet är att minska utsläppen och detta regleras med ett ”tak” för hur mycket 

företagen inom systemet totalt får släppa ut. Detta ”utsläppstak” sänks successivt och målet är 

att företagen ska minska sina utsläpp med 21 procent till år 2020 jämfört med år 2005. På grund 

av att det är olika svårt för olika företag att klara sina krav på utsläpp finns det möjlighet att 

sälja outnyttjade utsläppsrätter till företag som har behov av fler utsläppsrätter. På detta sätt är 

det tänkt att motivera företagen att vilja minska sina utsläpp. Anläggningarna som omfattas av 

utsläppsrätter kan tillhandahålla utsläppsrätterna på två sätt, antingen genom statlig kostnadsfri 

tilldelning från myndighet eller genom handel 8. 

Ett stort överskott av utsläppsrätter har byggts upp under andra handelsperioden (2008-2012). 

Detta har lett till att priserna på utsläppsrätter har sjunkit och därmed fått minskad styrande 

effekt9. Lars Zetterberg, IVL10 Svenska Miljöinstitutet skriver på Göteborgspostens debattsida 

att: 

”EU:s utsläppshandel har kritiserats för att priset är så lågt att det inte driver fram 

investeringar. Det är sant, men det finns en annan sida av myntet. Det låga priset beror 

delvis på att EU har lyckats minska utsläppen mycket snabbare än planerat. Redan 

2013 hade EU klarat sitt åtagande för år 2020” 11. 

Första åtgärd, för att minska effekten av överskottet, har för Sverige blivit att landet skjuter upp 

auktionering av 900 utsläppsrätter. Sveriges regering arbetar för att dessa utsläppsrätter ska 

annulleras. Nyligen har Sverige tagit beslut i denna riktning när Sverige enligt TT tillsammans 

med Tyskland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna skrotar outnyttjade utsläppsrätter 
12. 

En annan aktör som arbetar aktivt för att utsläppsrätterna ska minska i antal är 

Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen är en aktör som köper in utsläppsrätter och 

sedan säljer dessa till ett pris om 170 kr/utsläppsrätt för att de ska ”låsas in” och inte användas. 

De skriver på sin hemsida: ”Vi vill på det sättet bidra till att minska de tillåtna utsläppen” 13. 

1.2 Problemdiskussion 

Inför införandet av EU ETS offentliggjorde International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC) ett utkast till vägledning av redovisning av utsläppsrätter. Detta utkast 

offentliggjordes i maj år 2003. Efter beaktande av inkomna kommentarer utvecklade de 

                                                 
7 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-

uppvarmning/, 2016-02-11 
8 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/ ,2016-03-09 
9  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/ ,2016-03-09 
10 IVL står för Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning 
11 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2915396-utveckla-handeln-med-utslappsratter, 2016-02-11 
12 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-i-utspel-om-utslappsratter, 2016-02-11 
13 http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/kop-

utslappsratter?gclid=CjwKEAiA__C1BRDqyJOQ8_Tq230SJABWBSxncnkdmkZt6AlDOhXgxHXpFWHX-

3BO3F6VNKhZfTTmbBoCf7Lw_wcB, 2016-02-11 
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vägledningen IFRIC 3 Emission Rights som International Accounting Standards Board (IASB) 

antog i december år 2004. Mindre än ett halvår senare drogs IFRIC 3 tillbaka på grund av 

missnöje. Användarna ansåg att vägledningen ledde till att de blev tvingade att visa en 

förvrängd bild av deras resultat i deras finansiella rapporter (Cook, 2009, ss. 456-457). IASB 

hade samtidigt startat ett projekt för att överväga konsekvenserna av ETS mer allmänt i de 

finansiella rapporterna, det vill säga inte bara med utsläppstak och handelssystem14. Projektet 

utvecklades tillsammans med Financial Accounting Standards Board (FASB), men lades ner år 

2010. IASB lade till projektet till sitt forskningsprojekt år 2012.  

”The IASB plans to focus initially on updating its analysis of the different types of 

ETS that exist around the world. This will help the IASB assess whether it can, and 

should, develop financial reporting requirements that will enhance comparability 

across a potentially wide range of schemes”15 

En plan för ETS diskuterades åter 22 januari år 2015. IASB söker och kartlägger fortfarande 

alternativ för redovisning av utsläppsrätter och vilka standarder som tillämpas bland företag. 

Denna kartläggning av befintlig redovisningspraxis hos företag görs innan IASB föreslår 

redovisningsmetod16. Det finns än så länge fortfarande ingen vägledning för hur utsläppsrätter 

ska redovisas. 

Avsaknaden av auktoritativ vägledning inom området för utsläppsrätter har lett till 

inkonsekvens i de redovisningsprinciper som tillämpas i praktiken (Haupt & Ismer, 2013, s. 

93). Mete, Dick och Moerman (2010, s. 629) konkluderar att för normgivare och utgivare av 

finansiella rapporter finns det en uppsjö av standarder för att styra redovisningen. Däribland 

nämner Mete et al. (2010, s. 629) IAS 38 Immateriella tillgångar, IAS 20 Redovisning av 

statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd och IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser 

och eventualtillgångar, samt IAS 39 Finansiella Instrument. Redan år 1996 skriver 

Wambsganss och Sanford (1996, ss. 645-648) om klassificeringsproblemet vad gäller 

utsläppsrätter. De menar att utsläppsrätter påminner om olika slags tillgångar, exempelvis 

immateriella tillgångar, varulager och finansiella instrument (Wambsganss & Sanford, 1996, 

ss. 645-648). 

PricewaterhouseCoopers (PwC) och International Emission Trading Association (IETA) 

publicerade en gemensam undersökning av redovisningspraxis för utsläppsrätter inom EU år 

2007. Undersökningen visade att en mängd olika metoder användes för redovisning av 

utsläppsrätter. Företagen som undersöktes var 26 framstående företag inom EU. Klassificering 

av utsläppsrätterna skiljde sig åt både mellan företagen, men också beroende på om 

utsläppsrätterna var tilldelade eller köpta. Det som framgick av deras undersökning är att en 

större del av företagen klassificerade sina utsläppsrätter som immateriella anläggningstillgångar 

i båda kategorierna, tilldelade och köpta utsläppsrätter. Andra vanliga klassificeringar 

procentuellt sett, för köpta utsläppsrätter, var klassificering som omsättningstillgångar och även 

                                                 
14 http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/ASAF/2014/May/01%20Research%20Programme.pdf, 2016-02-

11, s.24 
15 http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/ASAF/2014/May/01%20Research%20Programme.pdf, 2016-02-

11, s.24 
16 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Emission-Trading-Schemes/Project-news/Pages/Project-

update-January-2015.aspx, 2016-02-11 
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som varulager. Det visade sig även vanligt förekommande att tilldelade utsläppsrätter inte 

redovisades av företagen i de finansiella rapporterna17. 

Ascui och Lovell (2011, s. 978) menar att redovisning av utsläppsrätter kan ses som en kollision 

mellan fem olika referensramar; fysiska, politiska, marknadsmöjliggörande, ekonomiska och 

sociala/miljömässiga modeller. Vidare beskriver de i sin slutdiskussion vikten av att 

intressenter ska kunna jämföra olika bolags finansiella rapporteringar över utsläppsrätter för att 

kunna fatta lämpliga beslut (ibid., ss. 991-992). Med lämpliga beslut syftar de till beslut som 

ska gå i linje med grundtanken om utsläppsrätter, det vill säga att minska människans påverkan 

på klimatet genom utsläpp av växthusgaser. 

I avsaknad av teoretisk beskrivning av hur utsläppsrätter ska klassificeras blir det svårt för 

revisorer att veta hur de ska hantera och bedöma utsläppsrätter (Karai & Bárány, 2013, s. 180). 

Revisorer söker då, i avsaknad av internationella vägledningar, råd och vägledning från 

nationella redovisningsorganisationer (Lovell, 2014, s. 262). Mete et al. (2010, s. 629) menar 

att detta leder till divergerad redovisning. PwC och IETAs undersökning är gjord på EU som 

helhet, men hur ser det ut på nationell nivå? Är det som Lovell (2014, s.262) antyder ett 

nationellt mönster eller som i övriga EU likt PwC och IETAs undersökning? 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen utmynnar i följande forskningsfrågor: 

Hur redovisar företag i Sverige utsläppsrätter? 

Varför väljer företagen att redovisa utsläppsrätterna på visst sätt? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att göra en kartläggning av hur företag på nationell nivå redovisar sina 

utsläppsrätter. Beroende på hur företagen redovisar, är syftet också att göra en ansats att utifrån 

teorier förklara varför företagen redovisar på visst sätt. 

1.5 Avgränsningar 

Syftet avgränsas till de företag inom Sverige som Naturvårdsverket har listat att ingår i EU ETS 

under år 2014 och som har redovisat sina utsläppsrätter. Eftersom undersökningen handlar om 

att ta reda på hur och varför företagen klassificerar sina utsläppsrätter så som de gör, läggs inget 

större fokus på de som inte redovisar utsläppsrätterna.  

1.6 Ämnets relevans 

Idag finns det ingen vägledning för hur utsläppsrätter ska redovisas. IASB analyserar för 

närvarande variationen av metoder som används för redovisning för att se om det är möjligt och 

om de bör utveckla finansiella rapporteringskrav som kan förbättra jämförbarheten ”mellan ett 

potentiellt brett spektra av system”18. För närvarande finns det ingen vetenskaplig forskning 

som påvisar hur vi gör i Sverige vad det gäller just utsläppsrätter i dagsläget, detta kan bero på 

att hållbarhetsredovisning har fått ett större fokus. En kartläggning av hur Sveriges företag 

                                                 
17 https://www.pwc.nl/nl/climate-change/assets/documents/trouble-entry-may07.pdf, 2016-02-11 
18 http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/ASAF/2014/May/01%20Research%20Programme.pdf, 2016-02-

11, s.24 
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redovisar sina utsläppsrätter kan visa på om Sverige tenderar att ha egna nationella mönster i 

denna redovisning eller om Sveriges företag redovisar likt övriga EU. Samtidigt är det viktigt 

att förstå varför företagen väljer att redovisa på visst sätt eftersom detta kan vara barriärer för 

jämförbarheten internationellt sett (Gray, 1988, s.5).  

1.7 Terminologiska frågor m.m. 

För att läsaren ska uppleva texten mer givande att läsa har jag så långt det varit möjligt valt att 

variera språket, därför används t.ex. tre olika termer för samma sak; bolag, enheter och företag 

och två olika termer för samma sak; årsredovisning och finansiell rapport. Tillgångsposter har 

valts att få en stor begynnelsebokstav då detta är namn på poster, t.ex. Immateriell tillgång. Ord 

som valts att skrivas kursivt är när de räknas upp som empiriskt resultat, sökord vid 

datainsamling och liknande, detta för att förtydliga för läsaren. Exempel på detta är poster som 

företag själva förkortat namn på som Upplupna intäkter som vid citering från företagets noter 

skrivs ”Uppl intäkt certifikat elprod, utsläppsrätter”. 

1.8 Disposition 
Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för undersökningens 

metod och design samt giltighet, upprepningsbarhet och kritisk granskning av genomförandet. 

I kapitel 3 redogörs för undersökningens teoretiska referensram. Denna har som huvudsakligt 

syfte att utgöra ett analysverktyg vid analys av undersökningens empiri. I kapitel 4 redogörs för 

studiens empiri som består av årsredovisningar från 232 företag samt uppgifter från 

Naturvårdsverkets hemsida angående utsläpp och tilldelning av utsläppsrätter för dessa företag. 

I kapitel 5 görs en analys av empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. I kapitel 6 

redogörs för undersökningen slutsatser och slutdiskussion förs. I kapitel 7 tillkommer några 

avslutande kommentarer och förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 

Metodbeskrivningen är till för att ge möjlighet att kritiskt granska undersökningen och upprepa 

undersökningen. Den är även till för att påvisa att val av tillvägagångssätt, teorier och andra 

referenser har varit kloka och vetenskapliga. Metodbeskrivningen är också till för att reflektera 

över huruvida objektiv, upprepningsbar och allmängiltig undersökningen är (Jacobsen, 2002, 

ss. 19-22). 

2.2 Undersökningens design och tillvägagångssätt 

Undersökningen har två delar och därmed också olika angreppssätt. Den första delen är den 

empiriska innehållsanalysen av årsredovisningar som är gjord med ett kvantitativt angreppssätt, 

vilket besvarar frågan ”Hur har företag i Sverige redovisat sina utsläppsrätter för räkenskapsår 

2014?”. Det kvantitativa angreppssättet används när forskaren vill undersöka många enheter, 

enligt Jacobsen (2002, s. 47) får forskaren större distans till undersökningsobjekten vid 

kvantitativ ansats än vid kvalitativ ansats. Vidare ger denna sorts data, som ofta ges i tal istället 

för text, kortfattad information som snabbt kan noteras (Jacobsen, 2002, s. 48). Den andra delen 

är gjord med ett kvalitativt och induktivt angreppssätt och är tänkt att ge insikt och förnyad 

kunskap i frågan ”Varför redovisar svenska företag sina utsläppsrätter så som de gör?” 

Kvalitativt angreppssätt används när forskaren vill undersöka på djupet och få förnyad kunskap 

i en fråga, härvid undersöks ett mindre antal enheter och tolkning av texter och ord är i fokus 

(Wärneryd, 1993, s.37). 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har det första steget varit en datainsamling för att 

kunna definiera ”vad menas med utsläppsrätter”. Detta har skett genom en sökning med hjälp 

av internetsökmotorn Google med endast sökordet ”utsläppsrätter”. Annonser har ignorerats, 

då dessa inte kan anses objektiva. Detta har lett till att första träffen varit Naturvårdsverkets 

hemsida, var det framkom vilken lag (2004:1199) och förordning (2004:1205) som styr 

utsläppshandel, samt andra myndigheter som reglerar utsläppsrätter.  

Nästa steg i undersökningens gång var en sökning i Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog 

Summon discoverytjänst med begränsning till vetenskapliga artiklar (peer-reviewed19). Sökord 

som använts för att hitta vetenskapligt material och artiklar har varit ”emission”, ”emission 

trading”, ”EU ETS”, ”accounting”, ”emission allowance”, ”IFRIC 3”, ”carbon” och dessa har 

använts både för sig och tillsammans. I första sökningen var tanken att hitta artiklar som kunde 

ge en hint om var i årsredovisningarna jag kunde förvänta mig hitta utsläppsrätter. Därefter har 

undersökning av årsredovisningar skett enligt beskrivning som återges i avsnitt 2.2.1 

Årsredovisningar och urval. Med tiden har fler artiklar lagts till och även med hjälp av redan 

valda artiklar har källor relevanta för ämnet hittats.  

2.2.1 Årsredovisningar och urval 

Naturvårdsverket har en förteckning över företag som tillhandahåller utsläppsrätter och 

omfattas av EU ETS. Val av organisationer att undersöka utgår från denna förteckning för år 

2014 och återfinns på Naturvårdsverkets hemsida under ”resultat och uppföljning” 20 samt som 

                                                 
19 Med att en vetenskaplig artikel är peer-reviewed innebär det att den är kritiskt granskad av oberoende part och 

har blivit godkänd, med godkänd menas att artikeln är av hög vetenskaplig grad. 
20 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/ 2016-03-09 
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bilaga A i den här uppsatsen.  Enligt denna förteckning så omfattas 770 anläggningar, som är 

uppdelade på 267 företag, av EU ETS i Sverige år 2014. 

2.2.1.1 Empirisk metod 

Metoden för insamling av data kan beskrivas i tre steg, (1) val av enheter för undersökning, (2) 

val av sökord vid datainsamling från årsredovisningar och (3) val av kategorisering för enklare 

statistikföring. 

Steg 1, Val av enheter 

Vid val av enheter kom första steget att vara enkelt, här valdes alla enheter som omfattas av EU 

ETS. Av de 267 företagen som listats av Naturvårdsverket saknades kostnadsfria 

årsredovisningar för 35 (13,1%) av företagen. Av de återstående företagen har 72 

årsredovisningar (27%) hämtats från företagens egen hemsida och resterande 160 

årsredovisningar (59,9%) från www.hitta.se som lämnar ut gratis kopior på årsredovisningar. 

År 2014 är det mest aktuella året som går att undersöka då förteckning, vid tidpunkt för 

insamling av data, ännu inte har utkommit för år 2015. Vad gäller årsredovisningar med brutet 

räkenskapsår har den årsredovisning valts som har större delen av räkenskapsåret förlagt till år 

2014. 

Den första delen av undersökningen handlar om hur företagen valt att redovisa sina 

utsläppsrätter. I denna del har alla enheter som det funnits gratis tillgång till lårsredovisningar 

till inräknade vid undersökning. Detta innebär att 232 företag är inkluderade. Studiens första 

del är på så vis heltäckande för Sverige.  

Årsredovisningarna har undersökts enligt följande: 

 Innehåller förvaltningsberättelsen ordet utsläppsrätter? 

 Innehåller resultat eller balansräkningen en post med utsläppsrätter? 

 Innehåller noterna/tilläggsupplysningarna information om utsläppsrätter? 

Anteckningar har även förts om vilket regelverk som tillämpas, var årsredovisningarna 

återfunnits och om utsläppsrätter omnämns har även en anteckning förts över hur de 

klassificeras. Alla anteckningar har förts i ett Excel dokument som efter hand har förändrat 

utseende allt eftersom det blivit tydligare vilken information som framkommer i 

årsredovisningarna. 

Den andra delen av undersökningen handlar om varför företagen valt att redovisa sina 

utsläppsrätter så som de gör. I andra delen har ett bekvämlighetsurval gjorts. Ett 

bekvämlighetsval innebär enligt Jacobsen (2002, ss. 350-351) att för undersökning väljs de 

enheter undersökaren enklast får fatt i. I den här undersökningen innebär det att de företag som 

har maskinellt sökbara årsredovisningar har valts ut21. De årsredovisningar som hämtats från 

www.hitta.se går inte att göra en maskinell sökning på, detsamma gäller för 18 av de 72 

årsredovisningarna som hämtats från företagens egen hemsida. Således kommer det finnas 54 

årsredovisningar (20,2% av samtliga) som går att göra maskinella sökningar på. Samtliga är 

årsredovisningar från företag som valt att lägga ut sin årsredovisning på sin hemsida. 

                                                 
21 Maskinellt sökbara innebär att sökning går att göras genom att trycka på knappen sök och sedan gör datorn 

sökning på valt ord i det dokument som är öppet. I detta fall har framtagna sökord kunnat skrivas i sökfältet och 

ingen mänsklig inblandning sker genom att välja denna metod. 
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Steg 2, Val av sökord 

Sökorden för maskinell undersökning har tagits fram genom en förgranskning av tio 

årsredovisningar. De tio årsredovisningarna som valdes för förgranskning valdes utifrån 

bokstavsordning bland de företag som hade årsredovisningar på sin egen hemsida. Sökord har 

valts utifrån vilken betydelse och koppling de har till frågeställningar, syfte och valda teorier. 

Koppling till teorier ses som ord som inkluderar lagar, standarder och vägledningar 

(Institutionell teori), ord som förekommer i meningar som kan tolkas som att företagen vill visa 

att de gör rätt för sig enligt samhällets normer (Legitimitetsteorin) och ord som kan tolkas som 

att företagen vill visa en giltighet gentemot en eller flera intressenter (Intressentteorin). De ord 

som förekom ofta eller hade stor tyngd utefter dessa kriterier var följande: utsläppsrätt, utsläpp, 

koldioxid, växthus(gaser/effekten), hållbarhet, elcertifikat, terminskontrakt, IFRIC 3, GRI22 och 

GHGP23. 

Steg 3, Val av kategorisering 

Kategorisering av första delen av undersökningen, hur företag redovisar sina utsläppsrätter, har 

enbart ändrats i mån om ordval för samma poster i resultaträkning (RR) och balansräkning 

(BR). Exempelvis har företagen angett olika benämningar på omsättningstillgången Varulager 

som t.ex. varulager, lager och lager m m. För att åskådliggöra hur företagen redovisar sina 

utsläppsrätter har poster enligt ovan, med olika namn men samma betydelse, slagits ihop. Det 

finns dessutom en egen kategori för de företag som redovisar olika beroende på om 

utsläppsrätterna anses som långfristigt eller kortfristigt innehav, de hamnar alla under kategorin 

olika. Kategorin olika delas därefter in i sina två delar långfristiga och kortfristiga innehav, se 

kapitel 4 avsnitt 4.2.1. 

Andra delen av undersökningen har inte kunnat kategoriseras på samma systematiska sätt 

eftersom andra frågeställningen ”Varför redovisar företag sina utsläppsrätter på visst vis” är 

mer komplex. Istället har sökorden som tagits fram använts för att leta upplysningar i såväl 

förvaltningsberättelsen som bland tilläggsupplysningar och noter. Upplysningar som har hittats 

har varit av olika slag, några exempel visas nedan: 

”direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser har redovisats i enlighet med 

Greenhouse Gas Protocol, GHGP” (Bolag X1) 

”… koldioxidutsläppen har minskat med mellan 10 och 18% per enhet” (Bolag X2) 

”Utsläppsrätterna för 2013 har inget anskaffningsvärde men redovisas som varulager, 

värderade till marknadsvärde enligt IFRIC 3. I resultaträkningen redovisas 

utsläppsrätterna som statligt bidrag bland övriga rörelseintäkter.” (Bolag X3) 

 

Utifrån dessa upplysningar har en kategorisering gjorts med fyra skalor: (1) Ingen träff med 

sökord, (2) Enbart upplysningar om hur utsläppsrätter klassificeras, (3) Upplysningar om hur 

utsläppsrätter klassificeras samt ytterligare upplysningar om utsläpp och (4) Upplysningar om 

utsläpp, hänvisning till hållbarhetsredovisning eller liknande hänvisningar, men ingen 

upplysning om hur utsläppsrätter klassificeras. 

                                                 
22 GRI är en förkortning för Global Reporting Initiative 

23 GHGP är en förkortning för Greenhouse Gas Protocol 
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2.2.2 Naturvårdsverkets förteckning 

Naturvårdsverkets lista över företag som ingår i EU ETS har granskats både för år 2014 och för 

år 2013. Denna granskning har gjorts i syfte att se om bolagen har minskat sina utsläpp från 

föregående år, se bilaga B och C. 

2.2.3 Hållbarhetsredovisning 

Anteckningar har förts, över de 54 maskinellt sökbara årsredovisningarna, för vilka som har en 

sammanslagen hållbarhets- och årsredovisning eller hänvisar till sin hållbarhetsredovisning i 

sina finansiella rapporter. Sökordet som använts för denna sökning är hållbarhetsredovisning. 

2.2.4 Metod för analys 

Metoden för analys har likt den empiriska metoden flera steg. Först har insamlad data jämförts 

med tidigare forskning för utsläppsrätter, därefter har en analys gjorts mot respektive teori från 

kapitel 3 med bakgrund av huruvida företagen har minskat sina utsläpp av växthusgaser eller 

inte. Till sist har sökorden utökats med två ord från Westermarks (2013) undersökning om 

hållbarhetsredovisning. Sökorden är de två ord som Westermark (2013, s. 259) anger 

återkommit frekvent hos respondenterna: transparens och transparent. Anledningen för att 

undersöka dessa sökord är för att se om dessa anledningar återfinns även i de finansiella 

rapporterna med avseende på utsläppsrätter. 

2.3 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002, s. 21). Ett sätt att se till 

att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig är att den är upprepningsbar, det vill säga om 

undersökning skulle göras om att den då också får samma resultat (ibid., s. 22). 

Denna studie kan anses ha hög reliabilitet, dels för att tillvägagångssättet återges noggrant och 

dels för att studien bygger på offentliga dokument. Tillförlitligheten i de offentliga dokumenten 

diskuteras i avsnitt 2.6 Källkritik. 

2.4 Validitet 

Med validitet menas giltighet och relevans. Giltighet och relevans delas upp i två undergrupper, 

dessa kallas intern giltighet och relevans och extern giltighet och relevans. Med intern giltighet 

och relevans menas att det som är sagt att ska mätas är det som blir mätt, och med extern 

giltighet och relevans menas att det som blir mätt är relevant och kan generaliseras (ibid., ss. 

21-22). 

Undersökningen avser två delar, hur och varför företag i Sverige redovisar utsläppsrätter så 

som de gör. Validiteten kan anses hög vad gäller att besvara frågan hur företag i Sverige 

redovisar utsläppsrätter eftersom underlaget för att besvara denna fråga är årsredovisningar som 

har varit föremål för revision av externa revisorer.  

Den andra frågan inom undersökningen är mer abstrakt och därför också svårare att svara på, 

framförallt då detta är en fråga där företag kan ha olika motiv till hur de ”besvarar frågan” i sina 

årsredovisningar. Undersökningen kan här anses ha hög intern giltighet och relevans med stöd 

av trovärdigheten som skapats genom att undersökningen med största sannolikhet skulle få 

samma resultat vid upprepning. Den externa giltigheten och relevansen, huruvida 

generaliserbar undersökningen är, kan anses hög vad gäller företag som redovisar sina 

utsläppsrätter i Sverige och har en sökbar årsredovisning på sin hemsida. På grund av att ett 
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bekvämlighetsurval gjorts, blir den externa giltigheten låg för övriga företag i Sverige (ibid., s. 

355).  

2.5 Etisk reflektion 

Undersökningen bygger som tidigare sagts på offentliga dokument och får därför anses ha hög 

trovärdighet. Genom att redan från start utgå från informationen som är inhämtad från de olika 

rapporterna, och ha tydliga klassificeringar inom undersökningen som ”bara punktas av” samt 

att maskinell sökning har gjorts, lämnas inte stort utrymme för egna tolkningar. Analysen är 

dessutom genomförd utifrån en teoretisk bakgrund som inte är normativ, vilket också ytterligare 

stärker trovärdigheten och objektiv ansats. 

När utlåtanden från företag har citerats eller på annat sätt återgetts har jag valt att inte återge 

vilket företag utan istället får de namn som X1, X2 osv. Detta för att det inte skulle ge läsaren 

en djupare förståelse för studien att veta vilket företag det handlar om och då ser jag inte heller 

anledning att peka ut.  

2.6 Källkritik 

2.6.1 Artiklar 

De vetenskapliga artiklarna är menade att ge underlag från aktuell forskning som stöttning till 

teorier. Artiklarna är också till för att vara ett hjälpmedel för analys av undersökningens 

empiriska resultat. Majoriteten av artiklarna som används i undersökningen är publicerade 2010 

eller senare och är också peer-reviewed. Ett undantag är Wambsganss och Sanford artikel The 

Problem with Reporting Pollution Allowance som publicerats 1996. Denna anses av många av 

de andra givna forskare som en mycket viktig och fortfarande aktuell artikel och kan därför 

också anses ha hög trovärdighet. Andra artiklar som inte är peer-reviewed är Haupt och Ismers 

artikel från 2013 The EU emission trading system under IFRS – Towards a ´true and fair view 

och Karai och Bárány’s artikel från 2013 Towards convergence of accounting for emission 

rights. I båda dessa artiklar använder sig författarna av trovärdiga källor vilket också ökar deras 

trovärdighet. 

2.6.2 Ekonomisk litteratur 

För att säkerställa att den ekonomiska litteraturen som använts i uppsatsen inte ska ha varit 

präglade av författarnas egna åsikter i allt för hög grad, har de noggrant granskats på källor. 

Tillförlitligheten hos författarna av de litterära verken som används kan anses hög på grund av 

dels källor som författarna hänvisar till, deras status och även den innehållsmässigt höga 

kvaliteten.  

2.6.3 Offentliga dokument 

Offentliga dokument bygger på förordningar och lagar, både nationella och internationella, och 

kan därför anses ha hög trovärdighet på grund av sitt höga anseende eller för att de bygger på 

dokument från organisationer som har högt anseende 24. 

2.6.4 Internetsidor 

Internetsidor som använts som referenser är framförallt statliga sådana, vilka likt de offentliga 

dokumenten kan anses ha hög trovärdighet. Internetsidor i form av tidningsartiklar och 

debattsidor som använts i bakgrunden av uppsatsen är menade att visa på perspektiv från 

                                                 
24 Naturvårdsverkets information om utsläppsrätter bygger på lag och förordning om handel om utsläppsrätter, 

samt EU-direktiv och kan därför anses ha hög trovärdighet indirekt genom detta. 
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samhället ”vad som skrivs och sägs”. De har ingen vetenskaplig grund, vilket kritik kan riktas 

mot, men lyfter fram ett viktigt perspektiv som annars saknas för att få en helhetsbild. 
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3 Referensram 

3.1 Inledning 

Referensramen består av en genomgång av lagar och de reglerande organ som står för tillsyn 

av utsläppsrätter och framförallt handel med dessa. Referensramen innehåller också en 

beskrivning av tidigare vägledning och den senare avsaknaden av vägledning, samt för ämnet 

relevanta ekonomiska redovisningsteorier. Dessa olika delar, med undantag av 3.2 Lagar och 

regler, är menade att tillsammans ge ett ramverk att utgå ifrån vid analys av de årsredovisningar 

som gås igenom i kapitel 4 av uppsatsen. Avsnitt 3.2 Lagar och regler är till för att läsaren ska 

få förståelse för den reglering som finns avseende utsläppsrätter.  

3.2 Lagar och regler 

Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel 

med utsläppsrätter reglerar handel med utsläppsrätter.  

”Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa 

ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om 

tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, 

registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med 

andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.”  

(Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, 1 Kap. 1§) 

I Kap.8 i Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter tas straff, förverkande, andra 

sanktioner och skadestånd som följd av oegentligheter i fråga om utsläpp och utsläppsrätter 

upp. Undantaget är enligt 8 Kap. 2§ ”Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är 

belagd med straff enligt brottsbalken”.  

Naturvårdsverket är den statliga myndighet som planerar, utreder och prövar frågor om 

tilldelning, samt har tillsynsansvar av utsläppsrätter i Sverige. Länsstyrelsen är 

tillståndsmyndighet och EU:s handelsdirektiv kräver att det uppförs och drivs nationella register 

för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter. I Sverige kallas detta register för 

Unionsregistret och drivs av Energimyndigheten 25. 

3.3 Redovisning av utsläppsrätter 
Ascui och Lovell (2011, s. 978) menar att redovisningen av utsläppsrätter kan ses som en 

kollision mellan fem olika referensramar. Den första ramen skriver författarna att kan 

karaktäriseras som den naturvetenskapliga synen. De menar att denna modell, där forskare talar 

om människans påverkan av det vi idag kallar växthuseffekten, härstammar från det arbete den 

svenske geologen Arvid Högblom framställde år 1896. Anmärkningsvärt i detta arbete menar 

Ascui och Lovell (2011, s. 983) är att Högblom angett att han inte trott detta skulle vara aktuellt 

förrän nästa millenium. De skriver vidare hur det på 1960-talet upptäcktes att koldioxidnivån i 

atmosfären var långt högre än den förindustriella nivån. På 1980-talet menar de att debatten tog 

fart även på den ekonomiska och politiska nivån (ibid., s. 983). År 1992 antogs FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar26, nämnt i bakgrunden av denna uppsats som UNFCCC, 

                                                 
25 http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/vem-gor-vad/ , 2016-03-09 
26 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ , 2016-03-08 
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och fem år senare slöts den bindande överenskommelsen (Larrinaga, 2014, s.1) kallad 

Kyotoprotokollet som är grunden för EU ETS27. 

En mängd sätt för mätningar av klimateffekterna av olika växthusgaser har formulerats av 

klimatforskare (Ascui & Lovell, 2011, s. 985). De mest inflytelserika av dessa menar Ascui och 

Lovell (2011, s. 985) är Lashof och Ahuja (1990) som utvecklade den teoretiska ramen för vad 

som nu kallas Global Warming Potential (GWP). GWP är ett mått som anger det bidrag en 

given massa av en växthusgas tillför till den globala uppvärmningen. Tidigare i uppsatsen och 

mer vedertaget kallas detta mått för koldioxidekvivalenter. En utsläppsrätt ger tillstånd att 

släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en bestämd tidsperiod28. Bebbington och 

Larrinaga (2008, s. 698) menar att översätta detta ekologiska problem till ett ekonomiskt 

fenomen kom att påverka redovisningspraxis. Wambsganss och Sanford (1996) diskuterar 

klassificeringsfrågan av utsläppsrätter i sin artikel The problem with reporting pollution 

allowances. De diskuterar klassificering som varulager, immateriella tillgångar, 

omsättningsbara värdepapper och donerade tillgångar. 

3.3.1 Vägledning - IFRIC 3 Emission Rights 

IFRIC 3 släpptes enligt Bebbington och Larrinaga-Gonzalez (2008, s. 705) ur Wambsganss och 

Sanfords syn på hur utsläppsrätter bör redovisas. Wambsganss och Sanford (1996, s. 652) 

menar att utsläppsrätter bör klassificeras som donerade tillgångar och värderas till 

marknadsvärdet till dagen de mottagits. Warwick et al. (2009, s. 56) återger även hur liknande 

utsläppsrätter för svavelföroreningar i USA reglerades sedan år 1993. De menar att denna 

reglering ihop med Wambsganss och Sanfords argumentation har varit viktiga för hur IFRIC 3 

kom till. IFRIC 3 rekommenderade att oavsett om utsläppsrätterna är erhållna gratis eller köpta 

så ska de redovisas enligt IAS 38 Immateriella tillgångar (Warwick et al., 2009, s. 56). 

3.3.1.1 Uppkomsten och tillbakatagandet av IFRIC 3 

I januari 2005 skulle International Accounting Standards (IAS) införas i Europa (Cook, 2009, 

s. 456). I samband med att Europa förbereddes inför detta uppmanades International 

Accounting Standard Board (IASB) att utveckla obligatorisk vägledning för redovisning av 

utsläppsrätter. IASB bad IFRIC att genomföra uppgiften. I maj 2003 lämnades ett utkast, med 

beaktande av offentliga kommentarer var IFRIC 3 färdigt i december 2004. Knappt ett halvår 

senare drogs IFRIC 3 tillbaka (ibid., ss. 456-457). Cook (2009, s. 457) menar att anledningen 

till att vägledningen drogs tillbaka var påtryckningar från en mängd företag som ansåg att 

tillämpningen av den skulle tvinga dem att visa en förvrängd bild av deras resultat. IASB ansåg 

förvisso att IFRIC 3 hade tagits fram på ett korrekt sätt, men medgav också att slutresultatet i 

vissa avseenden var förvirrande (ibid., s. 457). European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) rekommenderade inte heller godkännandet av IFRIC 3, på grundval av detta 

godkände heller inte Europeiska kommissionen vägledningen, IFRIC 3 drogs tillbaka i juni 

2005 (Karai & Bárány, 2013, s. 181). Karai och Bárány (2013, s.181) återger anledningen till 

tillbakadragningen så här: 

                                                 
27 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/, 2016-03-09 
28 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/, 2016-03-09 
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” EFRAG‟s argument was that IFRIC 3 did not meet the requirements identified in 

association with the application of international accounting standards, i.e. the 

requirements laid down in Regulation 1606/2002 of the European Parliament and 

Council29, because  

  it is contrary to the true and fair view principle (Directive 83/349/EEC, Article 

16, clause (3), and Directive 78/660/EEC, Article 2 (3)), and  

  it fails to meet those requirements of clarity, relevance, reliability and 

comparability which are expected of the financial information necessary for 

economic and responsible management decisions [10]30” (Karai & Bárány, 

2013, s. 181). 

Anledningarna till tillbakadragandet av IFRIC 3 var till synes flera. Även om IFRIC 3 drogs 

tillbaka mindre än sex månader efter det att den gavs ut menar Karai och Bárány (2013, s. 181) 

att den ändå påverkar redovisningen av utsläppsrätter än idag. 

3.3.2 Avsaknad av vägledning 

Det orsakar allvarliga svårigheter att klassificera utsläppsrätter i praktiken inte minst på grund 

av att det inte är utrett ens teoretiskt hur det ska gå till (Karai & Bárány, 2013, s. 179). I avsaknad 

av teoretisk beskrivning av hur utsläppsrätter ska klassificeras blir det svårt för revisorer att 

veta hur de ska hantera och bedöma utsläppsrätter (Karai & Bárány, 2013, s. 180), vilket lett 

till att företag har redovisat utsläppsrätter på många olika sätt och detta försvårar 

jämförbarheten (Deac, 2013, s. 40). Ascui och Lovell (2011, ss. 991-992) förtydligar behovet 

av att de finansiella rapporterna behöver vara jämförbara så att intressenterna ska kunna fatta 

lämpliga beslut angående utsläppsrätter. Wambganss och Sanford (1996, ss. 645-648) menar 

att utsläppsrätter påminner om olika slags tillgångar, detsamma konkluderar Mete et al. (2010, 

s. 629) och även Haupt och Ismer (2013, s. 93). Wambsganss och Sanford (1996, ss. 645-648) 

menar att utsläppsrätter kan ses som exempelvis immateriell tillgång, varulager, donerade 

tillgångar och finansiellt instrument. Mete et al. (2010, s. 629) nämner några olika standarder 

som de anser lämpliga; IAS 38 Immateriella tillgångar, IAS 20 Redovisning av statliga bidrag 

och upplysningar om statligt stöd och IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och 

eventualtillgångar samt IAS 39 Finansiella Instrument. Lovell (2014, s. 262) menar att i 

avsaknad av internationella vägledningar söker revisorer råd och vägledning från nationella 

redovisningsorganisationer. 

3.4 Tidigare studie avseende utsläppsrätter 
PwC och IETA publicerade år 2007 en gemensam undersökning av redovisningspraxis för 

utsläppsrätter inom EU. Undersökningen var gjord på 26 framstående företag och visade att en 

mängd olika metoder användes för redovisning av utsläppsrätter. Det framgick att en större del 

av företagen klassificerade sina tilldelade utsläppsrätter som immateriella 

anläggningstillgångar, därefter skiljer sig tilldelade och köpta utsläppsrätters klassificering sig 

åt. De tilldelade utsläppsrätter klassificerades som immateriell anläggningstillgång för 65 

procent av företagen, och vad gäller de köpta utsläppsrätterna så klassificerades de som 

immateriell anläggningstillgång för 58 procent av företagen.  Bland övriga företag förekom 

både klassificering som varulager och omsättningstillgångar eller så redovisade de inte 

utsläppsrätter alls i sina finansiella rapporter, framförallt tilldelade utsläppsrätter redovisades 

                                                 
29 Karai & Bárány, 2013, s.181; Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council   
30 Karai & Bárány, 2013, s. 181;EFRAG, Chaiman Stig Enevoldsen: Adoption of IFRIC 3 Emission Rights, 

comment letter to Dr. Alexander Schaub, Director General, European Commission, 

http://www.iasplus.com/interps/ifric003.htm 
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sällan. Köpta utsläppsrätter redovisades av 31 procent av företagen som omsättningstillgångar 

och av 11 procent som varulager31. 

3.5 Tidigare studier avseende hållbarhetsredovisning och CSR 
Enligt Westermark (2013, s. 13) finns det en struktur för hållbarhetsredovisning som är 

accepterad och tillämpad över hela världen. Denna struktur tillhandahåller organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI) (Westermark, 2013, s. 13). Vidare skriver Westermark (2013, 

s. 13) i sitt förord till sin licentiatavhandling:  

”Att synliggöra ekonomisk, miljömässig och social påverkan blir allt viktigare för 

varje organisation som vill skap goda relationer till sina intressenter. Som ett stöd för 

denna utveckling och som ett hjälpmedel för att tydligt och öppet kunna kommunicera 

hållbarhetsfrågor, har den internationella organisationen Global Reporting Initiative, 

GRI, skapat ett globalt ramverk för denna kommunikation”. 

Westermark (2013, s. 32) förklarar senare att hållbarhetsredovisning är en redovisning som 

skiljer sig från finansiell redovisning på så sätt att inte gör anspråk på att ge en sann och 

rättvisande bild. Hållbarhetsredovisning är snarare till för att redovisa vilka ambitioner, visioner 

och även vilka strategier ett företag har som relaterar till hållbar utveckling (Westermark, 2013, 

s. 32). 

Corporate Social Responsibility, CSR som även kan uttolkas corporate social reporting (ibid., 

s. 26) har enligt Bebbington, Larrinaga och Moneva (2008, s. 337) blivit alltmer vanlig. 

Bebbington et al. (2008, ss. 337-338) menar att CSR rapportering tar många former, både 

frivilliga och obligatoriska i och utanför de finansiella rapporterna. Båda formerna menar de 

har varit föremål för akademisk undersökning för att utreda skäl för rapportering. Vissa menar 

att CRS rapporteringen förbättrar ansvarigheten, t.ex. Gray et al (1996) och andra, t.ex. Patten 

(1992) menar att legitimitetsteorin ger en förklaring till, framförallt positiv, miljöredovisning 

(Bebbington et al., 2008, ss. 337-338). 

Anledningar till att upprätthålla hållbarhetsredovisning har enligt Westermark (2013, s. 76) 

ännu inte blivit entydigt besvarad. Westermark återger skäl enligt nedan, som han skriver att 

”Enligt en i EU-rapporten32 refererad studie som utfördes av KPMG”33 fått fram: 

 Följa regelverket. 

 Ansvara för hållbarhetsprestationer och hållbarhetsaktiviteter. 

 Förbättra interna procedurer för att öka hållbarhetsprestationerna. 

 Marknadsföra hållbarhetsresultat för intressenterna. 

 Samarbeta med intressenter om hållbarhetsarbetet eller motsvara intressenternas 

förväntningar 

 Visa styrningen av hållbarhetsarbetet. 

 Undvika risker som följer med att avstå från att redovisa (Westermark, 2013, s.76). 

Westermark (2013, ss. 253-259) återger även en egen undersökning av 34 företag angående 

varför de hållbarhetsredovisar. Sammanfattningsvis menar Westermark (2013, s. 259) att de 

undersökta företagen hållbarhetsredovisar för att det anses stärka varumärket, men menar att 

även andra teoretiska anledningar är möjliga. Ett ordval som anges frekvent i Westermarks 

enkät är transparens eller transparent (Westermark, 2013, s. 259).  

                                                 
31 https://www.pwc.nl/nl/climate-change/assets/documents/trouble-entry-may07.pdf, 2016-02-11 
32 EU-rapporten The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union 2010 
33 KPMG är en av de fyra stora internationella revisionsfirmorna.  
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”Transparent betyder genomskinlig eller genomsynlig och den avsedda innebörden är 

öppenhet och insyn och förmedlar att företaget inte har något att dölja och därför 

förtjänar omvärldens förtroende” (ibid., s. 259). 

3.6 Teorier 

Det finns många teorier om ekonomisk redovisning vilka behandlar människors beteende och 

behov eftersom redovisning är en mänsklig aktivitet (Deegan & Unerman, 2005, s. 3). Enligt 

en empirisk undersökning, gjord av Deegan och Rankin (1997) på mitten av 1990-talet, visade 

det sig att årsredovisningar var den källa som föredrogs framför andra för inhämtandet av 

information som berör en organisations interaktion med miljön (Deegan & Unerman, 2005, s. 

341). Respondenterna i undersökningen var bland annat aktieägare, konsumentföreningar, 

branschorganisationer och miljögrupper. 

Deegan och Unerman (2005, ss. 315-316) menar att organisationer väljer att delge sociala och 

miljömässiga rapporter bland annat av följande skäl: 

 Uppnå/bibehålla legitimitet genom att göra vad som förväntas av samhället (”sociala 

kontraktet”) 

 Hänsyn till kraftfulla intressenters krav (ledningsperspektivet av intressentteorin) 

 På grund av att andra gör det och ledningen är bekymrade över att kraftfulla intressenter 

kommer visa ogillande om inte organisationen också upprättar sådana rapporter 

(institutionell teori) 

3.6.1 Finansiell redovisningsteori - oreglerad finansiell rapportering och systembaserade 

teorier 

Positiv redovisningsteori visar på resonemang till varför företagsledning väljer att frivilligt 

lämna viss information till parter utanför organisationen (Deegan & Unerman, 2005, s. 268). 

Systembaserade teorier visar på andra teoretiska perspektiv på dessa orsaker, däribland finner 

vi legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori (ibid., s. 268). Enligt Deegan och 

Unerman (2005, s. 168) har intressentteorin och legitimitetsteorin på senare tid främst använts 

för att förklara varför organisationer gör vissa avslöjanden om socialt ansvar i sina 

årsredovisningar Dessa teorier skulle också kunna användas till att förklara varför företag 

använder särskilda finansiella redovisningsmetoder (ibid., s. 168). Westermark (2013, ss. 75-

76) menar att andra författare som t.ex. Patten, 1992 samt Brown och Deegan, 1998 har förslagit 

legitimitetsteorin som ”förklaringsgrund för (i synnerhet positiv) miljö- och 

samhällsredovisning” (Westermark, 2013, s. 76). Westermark (2013, s. 76) menar att ytterligare 

författare har utmanat denna teori och att en debatt startats angående ”möjligheten av att CSR-

rapporteringen har tagits till fånga och blivit institutionaliserad” (ibid., s. 76). 

Intressentteorin och legitimitetsteorin liksom institutionell teori kan alla kopplas till politisk 

ekonomisk teori (Deegan & Unerman, 2005, s. 269). Politisk ekonomi definieras av Gray, Owen 

och Adams (1996, s. 47) som de sociala, politiska och ekonomiska ramar inom vilka 

människors liv äger rum. Perspektivet innebär att ekonomiska frågor inte kan utredas utan att 

dessa olika ramar för vilka de (ekonomiska frågorna) äger rum beaktas. Företagsrapporter utgör 

en produkt av utbytet mellan företaget och dess omgivning, därför kan de inte betraktas som 

neutrala eller opartiska. Det hävdas att genom att ta hänsyn till den politiska ekonomin får 
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forskare möjlighet att ta sig an bredare frågor som påverkar hur en organisation fungerar, och 

vilken information organisationen väljer att lämna ut (Deegan & Unerman, 2005, s. 269). Den 

politiska ekonomin är uppdelad i två grenar, den klassiska delen (institutionell teori) och den 

borgerliga delen (intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori). 

3.6.1.1 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin strävar organisationer kontinuerligt efter att säkerställa uppfattningen 

om att de opererar inom samhällets normer, det vill säga så att de uppfattas av utomstående 

parter som att de agerar på ett sätt som anses av dessa parter som legitimt och rätt (Deegan & 

Unerman, 2005, s. 271). Dessa normer är inte fixa utan föränderliga och kräver därför att 

organisationerna är lyhörda för att behålla sin legitimitet. Legitimitet är den status som råder 

när ett företags värdegrund är kongruent med samhällets värdegrund (Deegan & Unerman, 

2005, s. 271; Lindblom, 1994, s. 2). Deegan och Unerman (2005) talar om det sociala kontraktet 

som är ett slags outtalat kontrakt mellan organisation och samhälle, bryter organisationen mot 

detta kontrakt är de heller inte kongruenta med samhället och således tappar de sin legitimitet. 

Detta kan ha förödande konsekvenser för organisationen såsom dåligt rykte, tappat förtroende 

och även förlorade avtal, finansiärer, kunder och leverantörer eftersom dessa vill behålla sin 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2005, ss. 271-272). Underförstått kan detta gå så långt att 

organisationen inte kan fortleva. 

Traditionellt sett har vinstmaximering varit det optimala resultatmåttet för organisatorisk 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2005, s. 271; Ramanathan, 1976). Som sagt ändras 

förhållanden inom vad som är legitimt, vad samhället förväntar sig av organisationer, och 

mycket har hänt de senaste decennierna (Deegan & Unerman, 2005, s. 271); 

”It has been argued that society increasingly expects business to ’…make outlays to 

repair or prevent damage to the physical environment, to ensure the health and safety 

of consumers, employees, and those who reside in the communities where products 

are manufactured and wastes are dumped…’ (Tinker and Neimark, 1987, p. 84). 

Consequently, companies with a poor social and environmental performance record 

may increasingly find it difficult to obtain the necessary resources and support to 

continue operations within a community that values a clean environment” (Deegan & 

Unerman, 2005, ss. 271-272). 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975, s. 127) kan en organisation tillskriva sina aktiviteter 

legitimitet genom att anpassa sin produktion, sina mål och arbetsmetoder så att de 

överensstämmer med vad som anses legitimt. Alternativt kan organisationen försöka 

kommunicera fram en ändring av vad som anses legitimt så att det ändå överensstämmer med 

organisationens befintliga praxis. Ett tredje sätt som Dowling och Pfeffer (1975, s. 127) nämner 

är att organisationen kan försöka bli identifierade med symboler, värderingar eller institutioner 

som har en stark bas av legitimitet. 

Deegan och Unerman (2005, ss. 273-274) återger både ovanstående sätt att åstadkomma 

legitimitet och ytterligare fyra överlappande sätt som Lindblom (1994) återger i sin artikel The 

implication of organisational legitimacy for corporate social performance and disclosure. 

Nedan är en fri översättning, från Deegan och Unerman (2005, s. 274), av dessa fyra 

överlappande sätt: 
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1. Sträva efter att utbilda och informera sina ”relevanta målgrupper” om faktiska 

förändringar i organisationens prestanda och aktiviteter som gör att aktiviteter och 

prestanda faller mer i linje med samhällets värderingar och förväntningar. 

2. Försöka ändra uppfattningar som "relevanta målgrupper" har av organisationens 

prestanda och aktiviteter - men inte ändra organisationens faktiska beteende (använder 

information i företagens rapporter för att falskeligen indikera att prestandan och 

aktiviteter har ändrats). 

3. Försöka manipulera uppfattningar genom att avleda uppmärksamheten från ett ämne till 

andra närliggande ämnen. 

4. Försöka ändra externa förväntningar. 

Vad gäller utsläpp och utsläppsrätter kan företagen göra en sådan frikoppling som inkluderar 

möjligheten för företag att vara oärliga i sin rapportering som nämns i punkt 2 ovan. Oärliga i 

sin rapportering av utsläpp i tidigt skede och redovisa ett högre utsläpp, för att senare kunna 

hålla en hög nivå på sitt utsläppstak (Aldered, 2012, s. 350). På så vis kan miljöförstöring i form 

av utsläpp rättfärdigas i de finansiella rapporterna med hjälp av utsläppsrätter (ibid., s. 351). 

Principen är att deltagare i EU ETS tilldelas en viss mängd utsläppsrätter i enlighet med sina 

historiska utsläpp (Braun, 2009, s. 470). Antal tilldelade utsläppsrätter minskas gentemot det 

historiska utsläppet för att varje deltagare ska minska sitt utsläpp av växthusgaser (ibid., s. 470). 

Om företag väljer att göra som Aldered (2012, s. 350) påtalar kan de på så vis slippa minska 

sina utsläpp av växthusgaser och samtidigt som det framstår som att de minskat utsläppen. 

Vidare ger Deegan och Unerman (2005, ss. 278-282) exempel på några empiriska studier som 

gjorts och som sammantaget visar trender på att organisationer och branscher som brutit mot 

det sociala kontraktet kompenserar med ökning av information i upplysningarna i sina 

finansiella rapporter34. Detta styrks av O’Donovan (2002, ss. 363-365) som menar att 

upplysningarna i de finansiella rapporterna används i enlighet med legitimitetsteorin för att 

stärka företags legitimitet när denna har försvagats på något sätt. 

3.6.1.2 Intressentteorin 

Enligt Westermark (2013, s. 22) är styrkan i intressentteorin att den ”på ett lättfattligt sätt 

beskriver hur olika individer och grupper kan samarbeta och därmed skapa favörer som annars 

inte skulle vara möjliga”. Donaldson och Preston (1995, s. 66) menar att olyckligtvis används 

och förklaras begreppen intressent, intressentmodell och intressentteori av många olika 

författare på många olika sätt. Förklaringarna kan till och med på så vis bli motsägelsefulla 

(Donaldson och Preston, 1995, s. 66). Den allmänt etablerade definitionen av intressent är enligt 

Westermark (2013, s. 23) också den definition som Deegan och Unerman (2005) återger från 

Freeman och Reed (1983): 

                                                 
34 Deegan & Unerman (2005, s. 278): Patten (1992) fokuserade på förändringar i graden av miljöupplysningar som 

oljebolag lämnade i sina årliga rapporter, både före och efter det att Exxon Valdez stora oljeutsläpp i Alaska 1989. 

Pattens resultat tyder på miljöupplysningarna ökade från oljebolagen efter 1989, vilket stämmer överens med vad 

Patten föreslog som följd enligt legitimitetsteorin. Det påverkade alltså en hel bransch, inte bara det enskilda 

företaget. 
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”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organisations’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s 

objectives” (Deegan & Unerman, 2005, s. 286; Freeman & Reed, 1983, s. 91). 

Det finns många likheter mellan legitimitetsteorin och intressentteorin och de bör enligt Deegan 

och Unerman (2005, ss. 184-185) betraktas som två överlappande perspektiv. Intressentteorin 

fokuserar på hur en organisation integrerar med vissa intressenter, medan legitimitetsteorin 

fokuserar på hur organisationen integrerar med samhället som helhet. Överlappande perspektiv 

ger en mer fullständig förklaring av ledningens agerande (ibid., s. 185). 

Intressentteorin har två grenar, en etisk även kallad moralisk gren och en positiv gren även 

kallad ledarskapsgrenen (Deegan & Unerman, 2005, s. 184). Den etiska grenen är normativ och 

föreskriver hur det bör vara och är därför inte heller empiriskt testbar (ibid., s. 289). Fokus 

kommer därför ligga på ledarskapsgrenen av intressentteorin eftersom teorin är ämnad att kunna 

användas som ramverk för analys av empiriskt material i den här uppsatsen. 

Ledarskapsgrenen av intressentteorin försöker förklara när företagsledningen troligen kommer 

att vara benägen att leva upp till de förväntningar som vissa (kraftfulla) intressenter ställer 

(Deegan & Unerman, 2005, s. 288). Företagens verksamhets- och informationspolicy förväntas, 

likt inom legitimitetsteorin, påverkas av intressenternas förväntningar (ibid., s. 288). 

Intressenterna kommer att behandlas utefter vilken makt/påverkan de har på organisationen i 

den aktuella frågan, men intressenternas makt och förväntningar är dynamiska och ändras över 

tiden (ibid., s. 289). Informationens roll, såväl finansiell som social, är en viktig faktor för att 

hantera intressenterna och används för att få stöd och/eller godkännande från dem. 

Informationen används, som även nämnts inom legitimitetsteorin, även för att avleda 

intressenternas motstånd eller ogillande (ibid., s. 289). 

Deegan och Unerman (2005, s. 291) ger exempel på ett par empiriska studier som gjorts. 

Resultaten visade att mått på intressenternas makt och informationsbehov kunde ge viss 

förklaring till nivå och typ av företagens sociala upplysningar. Ett annat resultat var att 

företagen är mer benägna att lyssna förfrågningar och krav från intressenter såsom finansiärer 

och statliga myndigheter än till miljöaktivister (ibid., s. 291)35. 

3.6.1.3 Institutionell teori 

Institutionell teori ger en kompletterande synvinkel till de andra två redan nämnda politiska 

teorierna, och ses framförallt utav den anledning som relevant för forskare som undersöker 

frivillig rapportering (Deegan & Unerman, 2005, s. 296). Institutionell teori förklarar hur 

legitimitetsmekanismer har institutionaliserats i organisationer genom att organisationer 

försöker anpassa uppfattningar om sina metoder och egenskaper med sociala och kulturella 

värden (ibid., s. 296). Dessa mekanismer kan omfatta både de som föreslås i intressent- och 

legitimitetsteorin, vilket ger grund till varför dessa tre teoretiska perspektiv bör ses som ett 

komplement till varandra för att få ett bredare spektrum (ibid., s. 296). Det institutionella 

                                                 
35 ”They considered that these results supported a perspective that where corporations face situations where 

stakeholders have conflicting interests or expectations, the corporations will elect to provide information of a 

legitimizing nature to those stakeholders deemed to be more important to the survival of the organization, while 

down-playing the needs or expectations of less "important" stakeholders” (Deegan & Unerman, 2005, s. 291). 
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perspektivet förutsätter att chefer kommer att utveckla eller anta nya metoder, som t.ex. 

miljörapportering, på grund av institutionella tryck (ibid., s. 316). 

Det finns två huvudsakliga dimensioner av institutionell teori, isomorfi och frikoppling. 

Isomorfism hänvisar till anpassning av en institutionell praxis av en organisation (Dillard, 

Rigsby & Goodman, 2004, s. 509). Den frivilliga rapporteringen är en institutionell praxis och 

de processer genom vilka frivilliga rapporteringen anpassas och ändras i organisationen är 

isomorfa processer (Deegan & Unerman, 2005, ss. 296-297). 

Det finns tre typer av isomorfi (Deegan & Unerman, 2005, ss. 297-298; DiMaggio & Powell, 

1983): tvångsmässig isomorfi som innebär att företag enbart kommer ändra sin institutionella 

praxis till följd av tryck från intressenter som de är beroende av. Företag väljer vilken 

information de kommer att redovisa i sina frivilliga rapporter så att det är inom de områden som 

är viktiga för dessa kraftfulla intressenter. Detta känns igen från intressentteorins 

ledarskapsgren och är starkt knuten till denna. Mimetisk isomorfi som innebär att företag 

försöker efterlikna och överträffa andra företags institutionella praxis. Detta gör företagen ofta 

för att få konkurrensmedel i form av legitimitet. Utan tvingande påtryckningar från intressenter 

hade inte heller trycket att efterlikna och överträffa konkurrenter funnits (Unerman & Deegan, 

2005, s. 298; Unerman & Bennet, 2004). Normativ isomorfi som innebär att företag på grund 

av gruppnormer vidtar särskilda institutionella praxis för rapportering. Genom påverkan från 

akademiker eller professionen kan tryck uppstå vad gäller frivillig rapporteringspraxis genom 

att mindre formella grupper influerar organisationen. Sådant tryck kan uppstå genom kultur på 

arbetsplatsen, som i sin tur leder till kollektiva chefsvyer för eller emot visa typer av 

rapporteringsmetoder. Rapporteringsmetoder såsom kollektiva chefs synpunkter på om det är 

önskvärt eller nödvändigt att tillhandahålla en rad olika aktörer med social- och miljörelaterad 

information i företagsrapporter. 

Frikoppling menar Deegan och Unerman (2005, s. 298) är den gren av institutionell teori som 

syftar till att det finns en frikoppling mellan offentlig praxis i organisationen och faktiskt praxis. 

Detta innebär att företagsledare ser ett behov för företaget att bli sedda på ett visst vis och därför 

antar vissa institutionella praxis. Eventuellt inleder företaget också formella processer som 

syftar till att genomföra dessa praxis, men att de faktiska institutionella praxis ändå kan skilja 

mycket från dessa formellt sanktionerade och offentligt uttalade praxis. När det gäller frivilliga 

rapporteringar kan frikopplingen kopplas till några av de insikter som följer av 

legitimitetsteorin. Sociala och miljömässiga upplysningar kan användas för att konstruera en 

bild av organisationen som skiljer sig mycket från de faktiska sociala- och miljömässiga 

resultatet (ibid., s. 298). 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

Den empiriska insamlingen av data som ska ligga till underlag för att uppnå syftet för studien, 

och således besvara frågeställningarna, är hämtade från årsredovisningar och Naturvårdsverkets 

förteckning. Årsredovisningarna är för räkenskapsåret 2014 och förteckningen från 

Naturvårdsverkets hemsida från år 2013 och år 2014. Förteckningen listar företag som ingår i 

EU ETS, deras tilldelade utsläppsrätter och deras utsläpp. I kapitel 2 förklarades val och 

tillvägagångssätt, nedan följer resultaten av insamlingen. Först återges hur företagen har 

klassificerat sina utsläppsrätter utifrån företagens årsredovisningar. Därefter kommer en kort 

sammanställning över huruvida företagen har minskat sitt utsläpp från år 2013 till år 2014. 

4.2 Årsredovisningar 

4.2.1 Empiriskt resultat – Hur redovisar företag sina utsläppsrätter? 

Av de 232 företagen som legat till grund för undersökningen har 62 företag (26,7%) redovisat 

sina utsläppsrätter i sin BR eller tydligt redovisat dem i sina noter och tilläggsupplysningar. 

Ytterligare 18 företag (7,8%) har framfört i sina finansiella rapporter att de redovisat 

utsläppsrätter, det är dock otydligt hur de redovisat dem. Företagen har redovisat på en mängd 

olika sätt som kan ses i Tabell 4.1. De flesta företagen har klassificerat sina utsläppsrätter som 

antingen Immateriell tillgång eller Omsättningstillgångar, däremellan skiljer sig de 

specificerade posterna. Vanligast förekommande är att företagen redovisar sina utsläppsrätter 

som Varulager eller Immateriella anläggningstillgångar, men även Kortfristiga fordringar har 

procentuellt sett använts av en större mängd företag jämfört med övriga alternativ. 
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Tabell 4.1 Klassificering av utsläppsrätter 

Tillgångsklassificering av utsläppsrätter Frekvens, antal företag Antal företag, procent 

 

Annat 3 3,8 

Immateriell anläggningstillgång 17 21,3 

Immateriell omsättningstillgång 6 7,5 

Immateriell tillgång (ej specificerat) 5 6,3 

Kortfristiga fordringar 10 12,5 

Kortfristiga placeringar 1 1,3 

Olika 5 6,3 

Omsättningstillgång (ej specificerat) 4 5,0 

Terminskontrakt 1 1,3 

Varulager 20 25,0 

Varulager och Immateriell 

omsättningstillgång  
1 1,3 

Övrig finansiell tillgång 1 1,3 

Övriga fordringar 5 6,3 

Övriga kortfristiga fordringar 1 1,3 

Total 80 100,0 

 

Bland de företag som redovisar på olika vis, beroende på om utsläppsrätterna anses kort- eller 

långfristiga, är det för de utsläppsrätter som anses som kortfristiga fyra olika poster som 

används. Dessa fyra poster framgår av Tabell 4.2: Finansiell anläggningstillgång, Immateriell 

Anläggningstillgång, Immateriell omsättningstillgång och Övriga fordringar. Den sistnämnda 

posten används av två företag jämfört med de andra posterna som används av enbart ett företag 

vardera.  
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Tabell 4.2 Klassificering av utsläppsrätter som anses vara kortfristigt innehav 

Klassificering; Olika, Kortfristiga innehav Frekvens, antal företag Antal företag, procent 

 

Finansiell 

anläggningstillgång 
1 20,0 

Immateriell 

anläggningstillgång 
1 20,0 

Immateriell 

omsättningstillgång 
1 20,0 

Övriga fordringar 2 40,0 

Total 5 100,0 

 

Av de utsläppsrätter som anses långfristiga är Immateriella anläggningstillgångar den mest 

förekommande klassificeringen, se Tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Klassificering av utsläppsrätter som anses vara långfristigt innehav 

Klassificering; Olika, Långfristiga innehav Frekvens, antal företag Antal företag, procent 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 20,0 

Immateriella Anläggningstillgångar 3 60,0 

Övriga fordringar 1 20,0 

Total 5 100,0 

 

4.2.2 Empiriskt resultat – varför redovisar företagen på visst vis 

Enbart två av företagen har angett en anledning till varför de redovisar sina utsläppsrätter på så 

vis som de gör. Det ena företaget anger att de redovisar utefter riktlinjer för 

hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI), G4 samt branschtillägget för 

’Electric utilities’ och skriver vidare ”Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser har 

redovisats i enlighet med Greenhouse Gas Protocol” (GHGP). Det andra företaget hänvisar till 

att de redovisar efter IFRIC 3. Bland övriga företag är det vanligt förekommande att de hänvisar 

till sin hållbarhetsredovisning, skriver om hur mycket de har minskat sitt utsläpp av 

växthusgaser, att de är involverade i organisationer som har koppling till hållbarhetsarbete eller 

att de skriver om framtida investeringars nytta. Sökorden som använts för att hitta orsaken till 

företagens val av klassificering av utsläppsrätter har haft träffar i de flesta av 

årsredovisningarna. I de flesta av årsredovisningarna hos de företag som redovisar 

utsläppsrätter återkommer samma meningar eller liknande: 

”Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter 

värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.” 
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”…immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som 

huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom 

förbrukning eller försäljning”. 

Utgångspunkten, enligt ovan, för vad utsläppsrätter är, är gemensam för de flesta 

företagen som har undersökts. 

4.2.3 Empiriskt resultat – Utsläpp minskning och ökning 

Av de 72 företag som legat till grund för undersökning av ”varför företagen valt att redovisa på 

visst sätt” har enbart 54 företag (75,0%) redovisat ett minskat utsläpp år 2014 jämfört med år 

2013. Hela 15 företag (20,8%) har ett ökat utsläpp under år 2014, se bilaga B och C. De 

återstående tre företagen (4,2%) har inte haft några utsläpp under något av åren enligt 

Naturvårdsverkets förteckning. Av dessa tre företag har ett av företagen redovisat sina 

utsläppsrätter i sin årsredovisning om än vagt. Utsläppsrätterna redovisar detta företag i sin 

flerårsöversikt som Försäljningsintäkter Utsläppsrätter med värden för år 2014 och år 2013. 

Företaget har även med utsläppsrätter i noter, både för RR och BR. Not tillhörande RR berör 

Nettoomsättning och not tillhörande BR berör Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

och går under ”Uppl intäkt certifikat elprod, utsläppsrätter” hos moderbolaget. Detta företag 

är det enda av dessa tre företag som har tilldelats utsläppsrätter under år 2013 och år 2014. 

Antalet tilldelade utsläppsrätter för detta företag minskade från år 2013 till år 201436.  

4.2.4 Empiriskt resultat - Hållbarhetsredovisning 

I de 54 maskinellt sökbara årsredovisningarna har 12 (22,2%) av företagen antingen en 

sammanslagen hållbarhets- och årsredovisning eller hänvisar till hållbarhetsredovisning i sin 

årsredovisning. Åtta av företagen har en sammanslagen hållbarhets- och årsredovisning och de 

andra fyra hänvisar till sin hållbarhetsredovisning.  

                                                 
36 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/ 2016-03-09 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer empirin från kapitel 4 att analyseras med hjälp av teorier och tidigare 

forskning från kapitel 3. Först kommer en jämförelse göras av denna undersöknings empiriska 

resultat och resultaten från PwC och IETAs undersökning från år 2007. Därefter kommer en 

analys att genomföras utifrån respektive teori i kapitel 3; legitimitetsteorin, intressentteorin och 

institutionell teori. Dessa analyser görs med anledningen av om företagen har ökat eller minskat 

sina utsläpp från år 2013 till år 2014. Avslutningsvis kommer en jämförelse ske mellan de 

empiriska resultaten över hur företagen har valt att redovisa sina utsläppsrätter och varför 

företag hållbarhetsredovisar. 

5.2 PwC och IETAs undersökning versus denna undersökning 
Undersökningen från år 2007 visade att framstående företag inom EU redovisade sina 

utsläppsrätter på en mängd olika sätt. De vanligaste klassificeringarna av utsläppsrätter visade 

sig vara immateriella anläggningstillgångar, andra poster som användes procentuellt sett mer 

än övriga var varulager och omsättningstillgångar37. För Sverige år 2014, som den här 

undersökningen behandlar, har framförallt varulager och immateriella anläggningstillgångar 

varit poster som använts för utsläppsrätter. Även kortfristiga fordringar har förekommit 

procentuellt oftare än övriga alternativ. Skillnader kan bero på att företagen som undersökts av 

PwC och IETA använder sig av regelverket International Financial Reporting Standards 

(IFRS), vilket de flesta av företagen som är undersökta i Sverige inte gör. Denna förklaring 

stöds också av Lovell (2014, s. 262) som menar att i avsaknad av internationell vägledning 

söker revisorer råd och vägledning från nationella redovisningsorganisationer. 

5.3 Ökning och minskning av utsläpp 
Tanken med Kyotoprotokollet är att minska den mänskliga påverkan av den globala 

klimatförändringen. För att uppnå detta har EU:s system för utsläppshandel för avsikt att 

samtliga enheter som ingår i systemet ska minska sina utsläpp. Först de som på 

kostnadseffektivt sätt kan åtgärda sina utsläpp och därefter menar Bebbington och Larrinaga-

González (2008, s. 702) att resterande enheter ska följa. Första delen av analysen blir således 

att jämföra företag som inte har minskat sina utsläpp med hur många upplysningar de har lämnat 

i sina årsredovisningar. 

5.3.1 Ökat utsläpp 

5.3.1.1 Legitimitetsteorin versus ökat utsläpp 

De företag som har redovisat ett större utsläpp år 2014 än år 2013 riskerar att få en försvagad 

legitimitet då de har brutit mot såväl det ”sociala kontraktet” som målet för EU ETS. Deegan 

och Unerman (2005, s. 278) menar att ett företag väljer at kompensera med upplysningar i de 

frågor där legitimiteten anses försvagad. Utav de 15 företagen som har ett ökat utsläpp har 10 

företag (66,7%) upplysningar om hur utsläppsrätter klassificeras samt och eller specifika 

upplysningar om utsläpp. Med upplysningar om utsläpp menas att en träff med framtagna 

sökord har skett, det vill säga ord som företag har använt för att beskriva sina utsläpp i sina 

                                                 
37 https://www.pwc.nl/nl/climate-change/assets/documents/trouble-entry-may07.pdf, 2016-02-11 
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finansiella rapporter med. Att dessa extra upplysningar finns med i rapporterna kan alltså 

förklaras med hjälp av legitimitetsteorin.  

I varken BR eller RR redovisas utsläppsrätter hos 6 av dessa 10 företag. Dessa sex företag som 

har upplysningar om utsläpp men inte redovisar sina utsläppsrätter i BR och RR kan göra på 

detta vis av olika anledningar. Dowling och Pfeffer (1975, s. 127) menar att ett sätt för företag 

att öka sin legitimitet är genom att ändra på vad som anses legitimt. En förklaring till varför 

dessa företag har dessa upplysningar om utsläpp kan vara att de väljer att istället för att redovisa 

sina utsläppsrätter så kommunicerar de med intressenter och allmänheten genom upplysningar 

om utsläpp. Ett av företagen har uttryckligen hänvisat till sin hållbarhetsredovisning på 

hemsidan. Överlappande har de flesta av dessa företag ett pedagogiskt sätt att förklara sina 

utsläpp, även detta är ett sätt som omnämns i ekonomisk litteratur som används för att försöka 

stärka sin legitimitet (Deegan & Unerman, 2005, ss. 273-274;Lindblom, 1994). 

De övriga 4 företagen redovisar sina utsläppsrätter som varulager, kortfristiga fordringar och 

övriga fordringar. Samtliga redovisade utsläppsrätter under huvudklassificeringen 

omsättningstillgångar, vilket indikerar på att företagen ser utsläppsrätterna som en 

förbruknings- och försäljningsvara. 

5.3.1.2 Intressentteorin versus ökat utsläpp 

Företagen, som valt att inte redovisa sina utsläppsrätter i varken BR eller RR och ändå har med 

en mängd specifika upplysningar om utsläpp, har använt upplysningar på ett sätt som kan 

förklaras av överlappning mellan intressentteorin och legitimitetsteorin. Enligt Deegan och 

Unerman (2005, s. 289) är informationens roll en viktig faktor för att hantera intressenter och 

används för att avleda deras motstånd eller ogillande. I det här fallet när företagen har ett ökat 

utsläpp väljer företagen att ge upplysningar på ett sätt som kan vara tänkt för att avleda från 

ogillande som annars kunde lett till skadad legitimitet. På detta sätt kan företagen kommunicera 

fram en ändring av vad som anses legitimt. Detta styrker också att företagens mängd av 

information skiljer sig åt något eftersom de har olika intressenter som styr vilken information 

företagen väljer att lämna i sina finansiella rapporter vilket även Deegan och Unerman (2005, 

s. 288) nämner. 

5.3.2 Minskat utsläpp 

5.3.2.1 Legitimitetsteorin versus minskat utsläpp 

Av de företag som har redovisat ett mindre utsläpp år 2014 än år 2013 har 43 företag (79,6%) 

av de 54 företagen upplysningar om hur utsläppsrätter klassificeras eller specifika upplysningar 

om utsläpp. Företagen klassificerar sina utsläppsrätter på en mängd olika sätt precis som Deac 

(2013, s.40) menar är följden av avsaknad från vägledning resulterar i. Vanligast 

förekommande är immateriella anläggningstillgångar med 19,4 procent, varulager med 22,6 

procent och kortfristiga fordringar med 22,6 procent utav de som redovisar sina utsläppsrätter 

i sin BR38. 

Företag som brutit mot det ”sociala kontraktet” tenderar att kompensera med mer upplysningar 

i sina finansiella rapporter (O’Donovan, 2002, ss. 363-365). Företagen som är nämnda ovan har 

förhållit sig till det ”sociala kontraktet”, det vill säga minskat sitt utsläpp som förväntat, och 

borde därför inte behöva ha specifika upplysningar om utsläpp. 

                                                 
38 Procenten anges utifrån de som har redovisat sina utsläppsrätter. Enbart 31 företag av de 43 företagen med 

minskat utsläpp redovisar sina utsläppsrätter i balansräkningen. 
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5.3.2.2 Institutionell teori versus minskat utsläpp 

Dessa företag som har minskat sina utsläpp men ändå har ytterligare upplysningar om utsläpp 

kan förklaras av institutionell teori. DiMaggio och Powell (1983) förklarar den institutionella 

teorin genom dess delar tvångsmässig isomorfi, mimetisk isomorfi och normativ isomorfi 

(Deegan & Unerman, 2005, s. 298). En större mängd av företagen har dessa upplysningar och 

detta kan bero på ett tryck från intressenter om krav på vilken information företag bör lämna ut 

i sina årliga rapporter som därigenom bildar ett nationellt mönster likt det som Lovell (2014, s. 

262) också beskriver. Tryck från intressenter företagen är beroende av (tvångsmässig isomorfi) 

som bildar ett nationellt mönster (institutionell isomorfi). Det kan också vara så att företagen 

kopierar varandras modeller för hur de redovisar, mimetisk isomorfi, för att efterlikna andra 

starka företag och på så sätt få en ökad legitimitet (Dillard et al., s. 509). 

5.4 Tidigare forskning och normativ isomorfi versus denna undersökning 
Enligt IFRIC 3 ska utsläppsrätter redovisas som Immateriella tillgångar (Warwick et al., 2009, 

s.56). Det empiriska resultatet visar att majoriteten av de som redovisar sina utsläppsrätter 

redovisar dem som Immateriella tillgångar. Med majoriteten menas 35 procent, det vill säga 28 

av 80 företag, redovisar utsläppsrätter som immateriella tillgångar, om än olika slags 

immateriella tillgångar. Normativ isomorfi, en gren av institutionell teori, menar Deegan och 

Unerman (2005, s.298; DiMaggio & Powell, 1983) är när akademiker eller professionen 

påverkar redovisningen. En förklaring till att så pass många företag har valt att redovisa sina 

utsläppsrätter som immateriella tillgångar kan således vara normativ isomorfi. Företagen 

påverkas av vägledningen IFRIC 3, som upphävdes i juni 2005, något som Karai och Bárány 

(2013, s.181) också upptäckt i sin undersökning. 

5.5 Tidigare forskning – Hållbarhetsredovisning versus redovisning av utsläppsrätter 
Enligt Westermark (2013) har de anledningar till att hållbarhetsredovisa som framkommit i 

undersökningar varit spridda. De orsaker som angetts av respondenter i undersökningen 

Westermark (2013,s. 76) refererar till sätts tillsammans med teorierna från kap 3 mot och 

jämförs med insamlad data i kap 4 här nedan. De anledningar Westmark (2013, s. 76) angett 

som åsyftar hållbarhetsredovisning och saknar motsvarighet för utsläppsrätter finns inte med i 

jämförelsen. 

5.5.1 Följa regelverket 

Två företag har angett att de redovisar sina utsläppsrätter på visst vis som regelverk eller 

liknande föreskriver. För övriga undersökta företag finns det ingen uttalad anledning, men 

majoriteten redovisar sina utsläppsrätter som immateriella tillgångar såsom IFRIC 3 föreskrivit. 

Detta kan påvisa att anledningen också för dessa företag kan vara att följa regelverket. 

5.5.2 Marknadsföra utsläppsresultat för intressenterna 

Vanligt förekommande är att företagen skriver om sina minskade utsläpp av växthusgaser, men 

enbart ett fåtal kopplar detta till minskat behov av utsläppsrätter. På vilket sätt eller varför de 

redovisar sina utsläppsrätter kommer inte upp i årsredovisningarna. 

5.5.3 Transparens och transparent 

Westermark (2013, s. 259) anger att det under hans egen enkätundersökning framkommit att 

företag hållbarhetsredovisar för att det anses stärka varumärket. Vidare skriver han att 

transparens och transparent är frekvent återkommande ord från respondenter (Westermark, 

2013, s. 259). I 4 av de 54 sökbara årsredovisningarna, i den här undersökningen, återfinns ordet 
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transparens eller ordet transparent i anknytning till tidigare sökord. Tre av de fyra 

årsredovisningarna är sammanslagna hållbarhets- och årsredovisningar och orden återfanns i de 

delar som tillhörde hållbarhetsredovisningen i dessa tre. Det fanns ytterligare fem 

årsredovisningar som är sammanslagna hållbarhets- och årsredovisningar, men här återfanns 

inget av orden transparens eller transparent. Även om skillnader föreligger i huruvida orden 

transparens och transparent används i Westermarks enkätundersökning och årsredovisningarna 

är det inte uteslutet att paralleller kan dras mellan Westermarks resultat och denna 

undersöknings resultat. 
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6. Slutdiskussion och slutsats 

6.1 Inledning 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån föregående kapitels analys. Först sammanfattas ett svar på 

första forskningsfrågan, därefter förs en avslutande slutdiskussion och ansats för att förklara 

varför företag väljer att redovisar på visst sätt. Andra forskningsfrågan knyts slutligen ihop i en 

slutsats med ansats till svar på varför företagen väljer att redovisa sina utsläppsrätter på visst 

sätt. 

6.2 Hur redovisar företag i Sverige sina utsläppsrätter? 
I Sverige omfattas 267 företag av EU:s system för utsläppshandel, av dessa redovisar 62 företag 

sina utsläppsrätter tydligt i sina årsredovisningar. Majoriteten av de företagen som redovisar 

sina utsläppsrätter gör detta under posten Immateriella tillgångar och övriga redovisar 

framförallt under posten Omsättningstillgångar. Bland underposter är det vanligast 

förekommande att företag i Sverige redovisar sina utsläppsrätter som Varulager eller 

Immateriella anläggningstillgångar, även Kortfristiga fordringar har använts frekvent mer än 

andra poster. 

6.3 Varför väljer företagen att redovisa sina utsläppsrätter på visst sätt? 

6.3.1 Institutionell teori och IFRIC 3 som orsak för att redovisa på visst sätt 

Företagen som har redovisat sina utsläppsrätter som Immateriella tillgångar, vilket utgör 

majoriteten av de företag som redovisar sina utsläppsrätter, kan förklaras av två saker. Dels av 

att avsaknaden av internationella riktlinjer har lett till att revisorer sökt råd i nationella 

organisationer och att det på så vis bildats ett nationellt mönster. Dels av att företag har valt att 

härma andra företag som anses ha hög legitimitet (mimetisk isomorfi). Till följd av detta är det 

rimligt att anta att rapportering av utsläppsrätter i de finansiella posterna kan blivit 

institutionaliserat till den grad att utsläppsrätter anses bör redovisas som Immateriella 

tillgångar (normativ isomorfi). Ytterligare förklaringsgrad kan förmodas ges av att IFRIC 3 

påverkat detta utfall på så sätt att det är den enda vägledning som funnits tillgänglig om än 

under kort tid. Rimligen har IFRIC 3 trots att den upphävdes för över 10 år sedan varit vad 

företag har valt att följa. Ett av de undersökta företagen har tydligt angett IFRIC 3 som 

anledning till hur de valt att redovisa sina utsläppsrätter. 

6.3.2 Syfte med vad utsläppsrätterna ska användas till som orsak för att redovisa på visst sätt 

Företagen som har redovisat sina utsläppsrätter som Omsättningstillgångar kan förmodas gjort 

detta därför att de har för avsikt att köpa och sälja utsläppsrätter. Eftersom ingen teori kunnat 

förklara varför en stor mängd av företagen valt att redovisa sina utsläppsrätter som 

Omsättningstillgångar får det antas ha sin grund i vad företaget har för avsikt med sina 

utsläppsrätter. 

6.3.3 Utsläppsrätter som inte redovisas  

Företagen som inte har redovisat sina utsläppsrätter har i många fall haft upplysningar om 

utsläpp. En förklaring till dessa upplysningar, för de av företagen som har ett ökat utsläpp från 

år 2014 till år 2013, kan vara att de genom upplysningarna försöker kommunicera en ändring 

av vad som anses legitimt, enligt Dowling och Pfeffer (1975, s. 127) stärks legitimiteten om 

företag lyckas kommunicera en sådan ändring.  



 

37 

 

Samtidigt kan en annan förklaring ges till dessa upplysningar; antag att det finns en 

redovisningspraxis som är institutionaliserad som nämnt i avsnitt 6.3.1 ovan ”företag bör 

redovisa sina utsläppsrätter enligt IFRIC 3”. Detta skulle innebära att företag som inte redovisar 

sina utsläppsrätter i sina finansiella rapporter bryter det ”sociala kontraktet” och därför 

kompenserar de som tidigare nämnts med hjälp av upplysningar om sina utsläpp för att inte 

förlora kunder eller leverantörer på grund av en försvagad legitimitet. Med detta sagt kan en 

överlappning mellan intressentteorin och legitimitetsteorin förklara varför samtliga företag som 

inte redovisar sina utsläppsrätter har upplysningar om utsläpp i sina finansiella rapporter. 

6.3.4 Slutsats 

Företags val av redovisningsmetod av utsläppsrätter kan förklaras av institutionell teori för de 

företag som har redovisat sina utsläppsrätter som Immateriella tillgångar. Av avsikten med 

utsläppsrätterna för de företag som har redovisat sina utsläppsrätter som Omsättningstillgångar. 

Slutligen kan val av redovisningsmetod för utsläppsrätter förklaras av en överlappning mellan 

intressentteorin och legitimitetsteorin för de företag som inte redovisar sina utsläppsrätter men 

har upplysningar om utsläpp. 
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7. Egen reflektion och förslag till fortsatt forskning 
Under studien har jag hela tiden funderat på om företagen väljer att inte redovisa några 

upplysningar om hur utsläppsrätter valts att redovisas av anledningen att de ”inte behöver”. 

Eller om det handlar om en rädsla att ”visa en förvrängd bild” av sitt finansiella resultat, vilket 

var kritiken som framfördes mot IFRIC 3. Westermark (2013, s. 32) skriver att 

hållbarhetsredovisning inte gör anspråk på att ha en ”rättvisande och sann bild”, utan snarare 

ska visa på visioner och ambitioner. Därför anser jag det intressesant att undersöka om det är 

så att företag väljer en ”lättare väg” när det kommer till redovisning av utsläpp och 

utsläppsrätter. Med enklare väg menar jag att företag kanske väljer att redovisa sina utsläpp och 

utsläppsrätter genom andra kanaler än de finansiella rapporterna. Detta för att det inte behöver 

vara den sanna bilden utan istället ambitionen företaget har. Detta hade kunnat undersökas med 

samma teorier som i den här uppsatsen, men skulle kunna ge en djupare förståelse för företagens 

val av redovisning.  

På regeringens hemsida framgår det att: 

”Regeringen beslutade i november 2007 om riktlinjer för extern rapportering med 

utökade informationskrav för hållbarhetsredovisning med bland annat krav på att de 

statligt ägda bolagen ska publicera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning”.39 

För vilka av företagen detta har varit en huvudsaklig anledning att lägga fokus på sin 

hållbarhetsredovisning tillsammans med eller istället för att rapportera om utsläppsrätter i sin 

årsredovisning har inte undersökts. Detta eftersom ingen kategorisering har gjorts utefter 

statligt eller icke statligt bolag. Detta som kan ses genom den institutionella teorin och kan 

absolut ge nya insikter som kan förklara varför företagen redovisat eller inte redovisat sina 

utsläppsrätter.  

  

                                                 
39 http://www.regeringen.se/contentassets/601d79990be1426f901c533d67d3af83/statens-agarpolicy-och-

riktlinjer-for-foretag-med-statligt-agande-2013 (2016-05-12) 
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Bilaga A 

Förteckning över företag som ingår i EU ETS enligt Naturvårdsverket40 
1. AarhusKarlshamn Sweden AB 

2. AB Fortum Värme 

3. AB Karl Hedins sågverk 

4. AB Sandvik Materials Technology 

5. ABB AB 

6. Affärsverken Karlskrona AB 

7. Agroenergi Neova Pellets AB 

8. Akzo Nobel Functional Chemicals AB 

9. Akzo Nobel Pulp and PErformance Chemicals AB 

10. Alingsås Energi Nät AB 

11. Alvesta Energi AB 

12. Arboga Energi AB 

13. Arctic Paper Grycksbo AB 

14. Arctic Paper Munkedals AB 

15. Ardagh Glass Limmared AB 

16. Arizona Chemical AB 

17. Arla Foods AB 

18. Arvika Fjärrvärme AB 

19. Astra Zeneca AB 

20. Befesa Scandust AB 

21. Bergkvist Insjön AB 

22. BillerudKorsnäs Rockhammar AB 

23. BillerudKorsnäs Skog & Industri AB 

24. BillerudKorsnäs Sweden AB 

25. Blyberg Sveg Timber AB 

26. Bodens Energi AB 

27. Boliden Bergsöe AB 

28. Boliden Mineral 

29. Bollnäs Energi AB 

30. Bomhus Energi AB 

31. Borealis AB 

32. Borlänge Energi AB 

33. Borås Energi AB 

34. Bromölla Fjärrvärme AB 

35. C4 Energi AB 

36. Cascades Djupafors AB 

37. Casco Adhesive AB 

38. Celanese Emulsions Norden AB 

39. Cementa AB 

40. Chemiplastica Resins AB 

41. Cleanergi AB 

                                                 
40 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/ 2016-03-09 
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42. Crane Tumba Bruk AB 

43. Dalkia Sverige AB 

44. Degerfors Energi AB 

45. Domsjö Fabriker AB 

46. E.ON Mälarkraft Värme AB 

47. E.ON Värme Sverige AB 

48. E.ON Värme Timrå AB 

49. E.ON Värmekraft Sverige AB 

50. Eksjö Energi AB 

51. Eksjö Industri AB 

52. Elektra Värme AB 

53. Emmaboda Energi & Miljö AB 

54. ENA Energi AB 

55. Erasteel Kloster AB 

56. Eskilstuna Energi och Miljö AB 

57. Fagersta Stainless AB 

58. Falbygdens Energi AB 

59. Falkenberg Energi AB 

60. Falu Energi & Vatten AB 

61. Farmarenergi Åtvidaberg AB 

62. Findus Sverige AB 

63. Finspångs Tekniska Verk AB 

64. Fiskeby Board AB 

65. Fjärrvärme i Frölunda AB 

66. Fjärrvärme I Osby AB 

67. Forsmarks Kraftgrupp AB 

68. Fresenius Kabi AB 

69. Gelita Sweden AB 

70. GKN Aerospace Sweden AB 

71. Gotlands Energi AB 

72. Gyproc AB 

73. Gällivare Energi AB 

74. Gävle Kraftvärme AB (GKVAB) 

75. Göteborg Energi AB 

76. Götene Vatten & Värme AB 

77. Hagfors Energi AB 

78. Halmstads Energi och Miljö AB 

79. Hammarö Energi AB 

80. Haparanda Värmeverk AB 

81. Hedemora Energi AB 

82. Hofors Energi AB 

83. Holmen Paper AB 

84. Hällefors Värme AB 

85. Härnösand Energi & Miljö AB 

86. Hässleholm Miljö AB 

87. Höganäs Bjuf AB 

88. Höganäs Energi AB 
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89. Höganäs Sweden AB 

90. Höglandets sjukvårdsområde 

91. IFÖ Sanitär AB Bromölla 

92. Iggesund Paperboard AB 

93. IKEA Industry Hultsfred AB 

94. IKEA Industry Älmhult 

95. Ineos Sverige AB 

96. Jokkmokks Värmeverk AB 

97. Jämtkraft AB 

98. Jönköping Energi AB 

99. Kalkproduktion Storugns AB 

100. Kalmar Energi Värme AB 

101. Karlshamn Energi AB 

102. Karlskoga Kraftvärmevärk AB 

103. Karlstads Energi AB 

104. Karskär Energi AB 

105. Katrinefors Kraftvärme AB 

106. Kemira Kemi AB 

107. Kils Energi AB 

108. Klubbgärdet Fastighets AB 

109. Knauf Danogips GmbH 

110. Kraftringen Energi AB 

111. Kubikenborg Aluminium AB 

112. Kungälv Energi AB 

113. Köpings Kommun Värmeverket 

114. Landskorna Kraft AB 

115. Landstinget Blekinge 

116. Lantmännen ek för 

117. Laxå Värme AB 

118. Lessebo Paper AB 

119. Lidköpings Värmeverk AB 

120. Linde Energi AB 

121. Ljungby Energi AB 

122. Ljusdal Energi AB 

123. Locum AB 

124. Lulekraft AB 

125. Luleå Energi AB 

126. Luossavaara-Kiirunavaara AB 

127. Länssjukhuset I Kalmar, Landstinget Kalmar 

128. Mark Kraftvärme AB 

129. Metsä Board Sverige AB 

130. Metsä Tissue AB 

131. Mjölby-Svartådalen Energi AB 

132. Mondi Dynäs AB 

133. Monier Roofing AB 

134. Munkfors Energi AB 

135. Munksjö Aspa Bruk AB 
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136. Munksjö Paper AB 

137. Mälarenergi AB 

138. Mölndal Energi AB 

139. National Electric Vehicle Sweden AB 

140. Neova AB 

141. Norcarb Engineered Carbons AB 

142. Nordic carbide AB 

143. Nordic Paper Bäckhammar AB 

144. Nordic Paper Seffle AB 

145. Nordic Paper Åmotfors AB 

146. Nordic Sugar AB 

147. Nordkalk AB 

148. Norrenergi AB 

149. Norrtälje Energi AB 

150. Nybro Värmecentral AB 

151. Nynas AB 

152. Nässjö Affärsverk AB 

153. OKG  

154. Olofströms Kraft AB 

155. Orkla Foods Sverige AB 

156. Orrefors Kosta Boda AB 

157. Oskarshamn Energi AB 

158. Outokumpu Stainless AB 

159. Ovako Bar AB 

160. Ovako Sweden AB 

161. Ox2 Bio Energi AB 

162. Paroc AB 

163. Partille Energi AB 

164. Perstorp Oxo AB 

165. Perstorp Specialty Chemicals AB 

166. Pilkington Floatglas AB 

167. Pinnacle Sweden AB 

168. PiteEnergi AB 

169. Preem AB 

170. Renova AB 

171. RexCell Tissue & Airlaid AB 

172. Rindi Flen AB 

173. Ringhals AB 

174. Ronneby Miljö & Teknik AB 

175. Rottneros Bruk AB 

176. Rättviks Teknik AB 

177. Saint-Gobain Byggprodukter AB 

178. Saint-Gobain Isover AB 

179. Sala-Heby Energi AB 

180. Sandvik Heating Technology AB 

181. Sandviken Energi AB 

182. Sandåsa Timber AB 
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183. SCA BioNorr AB 

184. SCA Graphic Sundsvall AB 

185. SCA Hygiene Products AB 

186. SCA Munksund AB 

187. SCA Packaging Obbola AB 

188. SCA Timber AB 

189. Scana Steel Björneborg AB 

190. SEVAB Strängnäs Energi AB 

191. Skara Energi AB 

192. Skellefteå Kraft AB 

193. Skövde Värmeverk AB 

194. SMA Svenska Mineral AB 

195. Smedjebacken Energi AB 

196. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 

197. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 

198. Solör Bioenergi Svenljunga AB 

199. SSAB EMEA AB 

200. St1 Refinery AB 

201. Statkraft Värme AB 

202. Stena Aluminium AB 

203. Stenungsund Energi & Miljö AB 

204. Stora Enso Fors AB 

205. Stora Enso Hylte AB 

206. Stora Enso Kvarnsveden AB 

207. Stora Enso Nymölla AB 

208. STora Enso Pulp AB 

209. STora Enso Skoghall AB 

210. Stora Enso Timber AB 

211. Sundsvall Energi AB 

212. Svanskog Bruk AB 

213. Swedish Hospital Partners AB 

214. Swedish Tissue AB 

215. Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 

216. Svenska Pappersbruket AB 

217. SYSAV  

218. Säffle Fjärrvärme AB 

219. Sävsjö Energi AB 

220. Söderenergi AB 

221. Söderhamn NÄRA AB 

222. Södertörns Fjärrvärme AB 

223. Södra Cell AB 

224. Sörred Energi AB 

225. Tekniska Verken i Kiruna AB 

226. Tekniska Verken i Linköping AB 

227. Telge Nät AB 

228. The Absolut Company AB 

229. Tidaholms Energi AB 
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230. Tieerps Fjärrvärme AB 

231. Tranås Energi AB 

232. Trelleborgs Fjärrvärme AB 

233. Trollhättan Energi AB 

234. Uddeholms AB 

235. Uddevalla Kraft AB 

236. Ulricehamn Energi AB 

237. Umeå Energi AB 

238. Vafab Miljö AB 

239. Waggeryd Cell AB 

240. Vallviks Bruk AB 

241. Vara Energi Värme AB 

242. Varaslättens lagerhus ek för 

243. Varberg Energi AB 

244. Vargön Alloys AB 

245. Vasa Värme Kalix AB 

246. Vattenfall AB 

247. Vetlanda Energi & Teknik AB 

248. Wienerberger AB 

249. Vimmerby Energi & Miljö AB 

250. Volvo PErsonvagnar 

251. Volvo Powertrain AB 

252. Värmevärden AB 

253. Värmevärden I Nynäshamn AB 

254. Värnamo Energi AB 

255. Västerbergslagens Energi AB 

256. Västerviks Miljö & Energi AB 

257. Västfastigheter Västra Götalandsregionen 

258. Västvatten AB 

259. Växjö Energi AB 

260. Yara AB 

261. Ystad Energi AB 

262. Åmotfors Energi AB 

263. Åre Fjärrvärme AB 

264. Alvsbyns Energi AB 

265. Öresundskraft Kraft & Värme AB 

266. Österlens Kraft AB 

267. Övik Energi AB 
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Bilaga B 
Tabell över hur företag som har minskat respektive ökat sina utsläpp från år 2013 till år 

201441. 

Förkortningarna i tabellen är som följer: Immateriell anläggningstillgång – Imm.AT, 

Immateriell omsättningstillgång – Imm.OT, Kortfristiga fordringar – KF.Ford., 

Omsättningstilgångar – OT, Övriga fordringar – Övr.fordr., Övriga finansiella tillgångar – 

Övr.Fin.T och Kortfristiga placeringar – KF.Placeringar.  

 

Företag Utsläpp 
2013 

Utsläp
p 2014 

Ökning/minsknin
g i utsläpp 

Regelver
k 

Tillgångsklassificieri
ng 

AB Forum Värme 912577 
90334

1 -9236  IFRS Imm.AT 
Alvesta Energi AB 696 480 -216  K3 Olika 
Affärsverken Karlskrona AB 107 76 -31  K3 Terminskontrakt 
AarhusKarlshamn Sweden 
AB 

4579 

4366 -213  IFRS  
Arvika Fjärrvärme AB 1547 618 -929  K3 Varulager 
C4 Energi AB 448 139 -309  K3 Imm.OT 
Degerfors Energi AB 431 117 -314  K3  
Eskilstuna Energi och Miljö 
AB 4272 1883 -2389  K3 Varulager 
Falkenberg Energi AB 587 216 -371  K3 Varulager 
Falu Energi & Vatten AB 4019 688 -3331  K3 Varulager 
Finspångs Tekniska Verk AB 13331 10287 -3044  K3  
Gotlands Energi AB 1564 1214 -350  K3  
Göteborg Energi AB 

313600 
13532

3 -178277  K3 Varulager 
Hagfors Energi AB 1075 530 -545  K2  
Halmstads Energi och Miljö 
AB 67940 57457 -10483  K3 KF.Fordr. 
Holmen Paper AB 26339 10981 -15358  IFRS Varulager 
Hässleholm Miljö AB 17008 16986 -22  K3  
Höganäs Energi AB 2148 243 -1905  K3 OT 
Jönköping Energi AB 88861 79778 -9083  K3 KF.Fordr. 
Karlshamn Energi AB 2442 2180 -262  K3 Imm.OT 
Karlstads Energi AB 21472 19004 -2468  K3 Olika 
Kraftringen Energi AB 48774 29848 -18926  K3 KF.Fordr. 
Linde Energi AB 2065 846 -1219  K3 Imm.AT 
Luleå Energi AB 24591 17835 -6756  K3  
Luossavaara-Kiirunavaara 
AB 

167085
5 

67521
4 -995641  IFRS Imm.AT 

                                                 
41 Uppgifter från Naturvårdsverkets förteckning från år 2013 och år 2014 på 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/ 2016-03-09 
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Mjölby-Svartådalen Energi 
AB 1673 665 -1008  K3 KF.Fordr. 
Mälarenergi AB 

488914 
27041

0 -218504  K3 Övr.fordr. 
Mölndal Energi 35526 8544 -26982  K3 Imm.OT 
Norrenergi AB 4344 2265 -2079  K3 OT 
Nässjö Affärsverk AB 1011 573 -438  K3 Olika 
OKG 2286 2264 -22  K2/K3  
Oskarshamn Energi AB 717 375 -342  K3 KF.Fordr. 
Sandviken Energi AB 39381 37541 -1840  K3 Imm.T 
SEVAB Strängnäs Energi AB 2485 1243 -1242  K3 Varulager 
Skara Energi AB 490 109 -381  K3 Imm.AT 
Skellefteå Kraft AB 66006 64538 -1468  K3 Övr.fordr. 
Skövde Värmeverk AB 24428 22849 -1579  K3  
Sundsvall Energi AB 93369 66897 -26472  K3 Imm.AT 
Söderenergi AB 

167756 
15078

9 -16967  K3 Varulager 
Södertörns Fjärrvärme AB 1053 362 -691  K3  
Tekniska Verken i Kiruna AB 27991 25858 -2133  K3 Imm.AT 
Tekniska Verken i Linköping 
AB 246689 

24181
1 -4878  K3 KF.Fordr. 

Telge Nät AB 3908 2656 -1252  K3  
Tidaholms Energi AB 3735 2204 -1531  K3 Varulager 
Tranås Energi AB 610 554 -56  K3  
Trollhättan Energi AB 36374 341 -36033  K3 Imm.AT 
Vafab Miljö AB 7750 7748 -2  K3 Övr.Fin.T 
Varaslättens lagerhus ek för 166 87 -79  K3  
Varberg Energi AB 808 213 -595  K3 Olika 
Vattenfall AB 

390680 
28902

9 -101651  IFRS Varulager, Imm.OT 
Vimmerby Energi & Miljö 
AB 1056 908 -148  K3  
Värnamo Energi AB 1202 731 -471  K3 KF.Placeringar 
Västerbergslagens Energi 
AB 4657 3262 -1395  K3 KF.Fordr. 
Ronneby Miljö & Teknik AB 527 232 -295  K3  
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Bilaga C 
Tabell över hur företag som har ökat sina utsläpp från år 2013 till år 201442.  

Förkortningarna i tabellen är som följer: Immateriell omsättningstillgång – Imm.OT, 

Kortfristiga fordringar – KF.Ford. och Övriga fordringar – Övr.fordr. 

Företag Utsläpp 
2013 

Utsläpp 
2014 

Ökning/minskning 
i utsläpp 

Regelverk Tillgångsklassificiering 

BillerudKorsnäs 
Sweden AB 

26853 

44063 17210  IFRS Övr.fordr. 
Bodens Energi 
AB 

17024 

39425 22401  K3 Varulager 
Bollnäs Energi 
AB 

18430 

20598 2168  K3  
Borlänge 
Energi AB 

9469 

31020 21551  K3  
Eksjö Energi AB 18147 18989 842  K3  
ENA Energi AB 1445 2906 1461  K3  
Gällivare 
Energi AB 50950 54771 3821  K3 Varulager 
Götene Vatten 
& Värme AB 0 1284 1284  K3 Övr.fordr. 
Lulekraft AB 1934627 2057679 123052  K3  
Preem AB 1967719 2150628 182909  IFRS  
SYSAV 207903 218267 10364  K3  
Västerviks 
Miljö & Energi 
AB 16735 26815 10080  K3  
Växjö Energi 
AB 24601 31415 6814  K3 KF.Fordr. 
Österlens Kraft 
AB 272 419 147  K3 Imm.OT 
Övik Energi AB 29834 33048 3214  K3 Varulager 

 

  

                                                 
42 Uppgifter från Naturvårdsverkets förteckning från år 2013 och år 2014 på 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Utslappshandel/Resultat-och-uppfoljning/ 2016-03-09 
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Bilaga D 

Tabell över hur samtliga företag redovisar sina utsläppsrätter samt vilket regelverk de 

redovisar utefter. 
Frågetecken innebär att årsredovisning inte har hittats i kolumnen för källa. Förkortningarna i 

tabellen är som följer: Immateriell anläggningstillgång – Imm.AT, Immateriell 

omsättningstillgång – Imm.OT, Kortfristiga fordringar – KF.Ford., Omsättningstilgångar – 

OT, Övriga fordringar – Övr.fordr., Övriga finansiella tillgångar – Övr.Fin.T och 

Kortfristiga placeringar – KF.Placeringar. 

Företag Källa Regelverk Redovisat? Tillgångsklassificiering 

AarhusKarlshamn 
Sweden AB 

hemsida IFRS Nej  
AB Fortum Värme hemsida IFRS Ja Imm.AT 
AB Karl Hedins sågverk 

hitta.se K3 Nej  
AB Sandvik Materials 
Technology 

hitta.se K3 Nej  
ABB AB ?    

Affärsverken 
Karlskrona AB 

hemsida K3 Nja Terminskontrakt 
Agroenergi Neova 
Pellets AB 

hitta.se K3 Nej  
Akzo Nobel Functional 
Chemicals AB 

hitta.se K3 Nej  
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Akzo Nobel Pulp and 
Performance 
Chemicals AB 

?    

Alingsås Energi Nät AB 

hitta.se K3 Ja Imm.OT 
Alvesta Energi AB 

hemsida K3 Nja Olika 
Arboga Energi AB 

hitta.se K2 Nej  
Arctic Paper Grycksbo 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Arctic Paper 
Munkedals AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
Ardagh Glass 
Limmared AB 

hitta.se K3 Nej  
Arizona Chemical AB 

hitta.se K3 Nej  
Arla Foods AB 

hitta.se K3 Nej  
Arvika Fjärrvärme AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Astra Zeneca AB 

hitta.se K3 Nej  
Befesa Scandust AB 

hitta.se K3 Nej  
Bergkvist Insjön AB 

hitta.se K2/K3 Ja Varulager 
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BillerudKorsnäs 
Rockhammar AB 

?    

BillerudKorsnäs Skog & 
Industri AB 

hitta.se K3 Nej  
BillerudKorsnäs 
Sweden AB 

hemsida IFRS Nja Övr.fordr. 
Blyberg Sveg Timber 
AB 

?    

Bodens Energi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Boliden Bergsöe AB 

hitta.se K3 Nej  
Boliden Mineral 

hitta.se IFRS Nej  
Bollnäs Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Bomhus Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Borealis AB 

hitta.se K3 Nej  
Borlänge Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Borås Energi AB 

?    

Bromölla Fjärrvärme 
AB 

hitta.se K3 Nej  
C4 Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.OT 
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Cascades Djupafors AB 

hitta.se K3 Nej  
Casco Adhesive AB 

hitta.se K3 Nej  
Celanese Emulsions 
Norden AB 

hitta.se K3 Nej  
Cementa AB 

hitta.se K3 Nej  
Chemiplastica Resins 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Cleanergi AB hitta.se K2 Nej  
Crane Tumba Bruk AB 

?    

Dalkia Sverige AB 

?    

Degerfors Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Domsjö Fabriker AB 

hitta.se IFRS Nej  
E.ON Mälarkraft Värme 
AB 

hitta.se K3 Nej  
E.ON Värme Sverige AB 

hitta.se K3 Nja  
E.ON Värme Timrå AB 

hitta.se K3 Nej  
E.ON Värmekraft 
Sverige AB 

?    
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Eksjö Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Eksjö Industri AB 

hitta.se K3 Nej  
Elektra Värme AB 

hitta.se K3 Nej  
Emmaboda Energi & 
Miljö AB 

hitta.se K3 Nej  
ENA Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Erasteel Kloster AB 

hitta.se K3 Nej  
Eskilstuna Energi och 
Miljö AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Fagersta Stainless AB 

hitta.se K3 Nej  
Falbygdens Energi AB 

?    

Falkenberg Energi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Falu Energi & Vatten 
AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Farmarenergi i 
Åtvidaberg AB 

hitta.se K2 Ja Varulager 
Findus Sverige AB 

hitta.se 
Framgår 
ej Nej  
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Finspångs Tekniska 
Verk AB 

hemsida K3 Nej  
Fiskeby Board AB.  

hitta.se K3 Nej  
Fjärrvärme i Frölunda 
AB 

?    

Fjärrvärme i Osby AB 

?    

Forsmarks Kraftgrupp 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Fresenius Kabi AB 

hitta.se K3 Nej  
Gelita Sweden AB 

hitta.se K3 Nej  
GKN Aerospace 
Sweden AB 

hitta.se K3 Nej  
Gotlands Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Gyproc AB 

?    

Gällivare Energi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Gävle Kraftvärme AB 
(GKVAB) 

hitta.se K3 Nej  
Göteborg Energi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
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Götene Vatten & 
Värme AB 

hemsida K3 Ja Övr.fordr. 
Hagfors Energi AB 

hemsida K2 Nej  
Halmstads Energi och 
Miljö AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Hammarö Energi AB 

hemsida K2 Nej  
Haparanda Värmeverk 
AB 

hitta.se K3 Nej OT 
Hedemora Energi AB 

hitta.se K3 Ja Olika 
Hofors Energi AB 

hitta.se K3 Nej Imm.T 
Holmen Paper AB 

hemsida IFRS Ja Varulager 
Hällefors Värme AB 

hitta.se K3 Nja Imm.T 
Härnösand Energi & 
Miljö AB 

hitta.se K3 Nej  
Hässleholm Miljö AB 

hemsida K3 Nej  
Höganäs Bjuf AB 

hitta.se K3 Nej  
Höganäs Energi AB 

hemsida K3 Nja OT 
Höganäs Sweden AB 

hitta.se K3 Nej  
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Höglandets 
sjukvårdsområde 

?    

IFÖ Sanitär AB 
Bromölla 

hitta.se K3 Nej  
Iggesund Paperboard 
AB 

hitta.se K2 Nej  
IKEA Industry Hultsfred 
AB 

hitta.se K2/K3 Nej  
IKEA Industry Älmhult 

hitta.se K3? Nej  
Ineos Sverige AB 

?    

Jokkmokks Värmeverk 
AB 

hitta.se K2 Nej  
Jämtkraft AB 

hitta.se K3 Nej  
Jönköping Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Kalkproduktion 
Storugns AB 

hitta.se K3 Nej  
Kalmar Energi Värme 
AB 

?    

Karlshamn Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.OT 
Karlskoga 
Kraftvärmeverk AB 

hitta.se K3 Ja Varulager 
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Karlstads Energi AB 

hemsida K3 Ja Olika 
Karskär Energi AB 

?    

Katrinefors Kraftvärme 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Kemira Kemi AB 

hitta.se K3 Nej  
Kils Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Klubbgärdet Fastighets 
AB 

hitta.se K2 Nej  
Knauf Danogips GmbH 

?    

Kraftringen Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Kubikenborg 
Aluminium AB 

hitta.se K3 Nej  
Kungälv Energi AB 

hemsida K3 Nja  
Köpings Kommun, 
Värmeverket 

?    

Landskrona Kraft AB 

?    

Landstinget Blekinge 

?    
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Lantmännen ek för 

?    

Laxå Värme AB 

hitta.se K2 Nej  
Lessebo Paper AB 

hitta.se K3 Nja  
Lidköpings Värmeverk 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Linde Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.AT 
Ljungby Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Ljusdal Energi AB 

hitta.se K3 Ja Varulager 
Locum AB 

hitta.se K3 Nej  
Lulekraft AB 

hemsida K3 Nej  
Luleå Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Luossavaara-
Kiirunavaara AB 

hemsida IFRS Ja Imm.AT 
Länssjukhuset i Kalmar, 
Landstinget Kalmar 

?    

Mark Kraftvärme AB 

hitta.se K3 Ja Varulager 
Metsä Board Sverige 
AB 

hitta.se K3 Ja Övr.fordr. 
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Metsä Tissue AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
Mjölby-Svartådalen 
Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Mondi Dynäs AB 

hitta.se K3 Nej  
Monier Roofing AB  

hitta.se K3 Nej  
Munkfors Energi AB 

hitta.se K2 Nej  
Munksjö Aspa Bruk AB 

hitta.se K3 Nej  
Munksjö Paper AB 

hitta.se K3 Nej  
Mälarenergi AB 

hemsida K3 Ja Övr.fordr. 
Mölndal Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.OT 
National Electric 
Vehicle Sweden AB 

hitta.se IFRS Nej  
Neova AB 

hitta.se K3 Nej  
Norcarb Engineered 
Carbons AB 

hitta.se K3 Nej  
Nordic carbide AB 

hitta.se K3 Nej  
Nordic Paper 
Bäckhammar AB 

hitta.se K3 Nej  
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Nordic Paper Seffle AB 

hitta.se K3 Nej  
Nordic Paper Åmotfors 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Nordic Sugar AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
Nordkalk AB 

hitta.se K3 Nej  
Norrenergi AB 

hemsida K3 Nja OT 
Norrtälje Energi AB 

hitta.se K3 Nja Varulager 
Nybro Värmecentral 
AB 

?    

Nynas AB 

hitta.se IFRS Nej  
Nässjö Affärsverk AB 

hemsida K3 Ja Olika 
OKG hemsida K2/K3 Nej  
Olofströms Kraft AB 

hitta.se K3 Nej  
Orkla Foods Sverige AB 

hitta.se K3 Nej  
Orrefors Kosta Boda 
AB hitta.se K3 Nej  
Oskarshamn Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Outokumpu Stainless 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Ovako Bar AB 

?    
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Ovako Sweden AB 

hitta.se K3 Nej  
Ox2 Bio Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Paroc AB hitta.se K3 Nej  
Partille Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Perstorp Oxo AB 

hitta.se K3 Nej  
Perstorp Specialty 
Chemicals AB 

hitta.se K3 Nej  
Pilkington Floatglas AB hitta.se K3 Ja Imm.OT 
Pinnacle Sweden AB 

?    

PiteEnergi AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
Preem AB 

hemsida IFRS Nej  
Renova AB 

hitta.se K3 Nej  
RexCell Tissue & Airlaid 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Rindi Flen AB 

hitta.se K3 Nej  
Ringhals AB 

hitta.se K3 Nej  
Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

hemsida K3 Nej  
Rottneros Bruk AB 

hitta.se K3 Nej  
Rättviks Teknik AB 

?    
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Saint-Gobain 
Byggprodukter AB 

hitta.se K3 Nej  
Saint-Gobain Isover AB 

?    

Sala-Heby Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Sandvik Heating 
Technology AB 

hitta.se K3 Nej  
Sandviken Energi AB 

hemsida K3 Nja Imm.T 
Sandåsa Timber AB 

hitta.se K3 Nej  
SCA BioNorr AB 

hitta.se K3 Nej  
SCA Graphic Sundsvall 
AB 

hitta.se K3 Nej  
SCA Hygiene Products 
AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
SCA Munksund AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
SCA Packaging Obbola 
AB 

hitta.se K3 Nej  
SCA Timber AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
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Scana Steel Björneborg 
AB 

hitta.se K3 Nej  
SEVAB Strängnäs 
Energi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Skara Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.AT 
Skellefteå Kraft AB 

hemsida K3 Ja Övr.fordr. 
Skövde Värmeverk AB 

hemsida K3 Nej  
SMA Svenska Mineral 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Smedjebacken Energi 
AB 

?    

Smurfit Kappa 
Kraftliner Piteå AB 

hitta.se K3 Nej  
Solör Bioenergi 
Fjärrvärme AB 

hitta.se K3 Nej  
Solör Bioenergi 
Svenljunga AB 

hitta.se K3 Nej  
SSAB EMEA AB 

hitta.se IFRS Nja Imm.AT 
St1 Refinery AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
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Statkraft Värme AB 

hitta.se K3 Nej  
Stena Aluminium AB 

hitta.se 
Framgår 
ej Nej  

Stenungsund Energi & 
Miljö AB 

hitta.se K2 Nej  
Stora Enso Fors AB 

hitta.se K3 Nej  
Stora Enso Hylte AB 

?    

Stora Enso 
Kvarnsveden AB 

?    

Stora Enso Nymölla AB 

?    

Stora Enso Pulp AB 

hitta.se K3 Nej  
Stora Enso Skoghall AB 

?    

Stora Enso Timber AB 

hitta.se K3 Nej  
Sundsvall Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.AT 
Svanskog Bruk AB 

hitta.se K3 Nej  
Swedish Hospital 
Partners AB 

hitta.se K3/IFRS Nej  
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Swedish Tissue AB 

hitta.se K3 Nej  
Svenska Kraftnät 
Gasturbiner AB 

hitta.se K3 Ja Imm.AT 
Svenska Pappersbruket 
AB 

hitta.se K3 Nej  
SYSAV hemsida K3 Nej  
Säffle Fjärrvärme AB 

hitta.se K3 Nja Imm.T 
Sävsjö Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Söderenergi AB 

hemsida K3 Ja Varulager 
Söderhamn NÄRA AB 

hitta.se K3 Nja OT 
Södertörns Fjärrvärme 
AB 

hemsida K3 Nej  
Södra Cell AB 

hitta.se K3 Ja Varulager 
Sörred Energi AB 

hitta.se K3 Ja Varulager 
Tekniska Verken i 
Kiruna AB 

hemsida K3 Ja Imm.AT 
Tekniska Verken i 
Linköping AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Telge Nät AB 

hemsida K3 Nej  
The Absolut Company 
AB 

hitta.se IFRS Ja Imm.AT 
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Tidaholms Energi AB 

hemsida K3 Nja Varulager 
Tierps Fjärrvärme AB 

hitta.se K3 Nej  
Tranås Energi AB 

hemsida K3 Nej  
Trelleborgs Fjärrvärme 
AB 

hitta.se K3 Nej  
Trollhättan Energi AB 

hemsida K3 Ja Imm.AT 
Uddeholms AB 

hitta.se K3 Nej  
Uddevalla Kraft AB 

hitta.se K3 Ja Övriga KF.Fordr. 
Ulricehamn Energi AB 

hitta.se K3 Nja OT 
Umeå Energi AB 

hitta.se K3 Ja KF.Fordr. 
Vafab Miljö AB 

hemsida K3 Ja Övr.Fin.T 
Waggeryd Cell AB hitta.se K3 Nej  
Vallviks Bruk AB 

hitta.se K3 Nej  
Vara Energi Värme AB 

hitta.se K3 Nej  
Varaslättens lagerhus 
ek för 

hemsida K3 Nej  
Varberg Energi AB 

hemsida K3 Ja Olika 
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Vargön Alloys AB 

hitta.se K3 Nej  
Vasa Värme Kalix AB 

?    

Vattenfall AB 

hemsida IFRS Ja Varulager, Imm.OT 
Vetlanda Energi & 
Teknik AB 

hitta.se K3 Nej  
Wienerberger AB 

hitta.se K3 Nej  
Vimmerby Energi & 
Miljö AB 

hemsida K3 Nej  
Volvo Personvagnar AB 

hitta.se IFRS Nej  
Volvo Powertrain AB 

hitta.se IFRS Nej  
Värmevärden AB 

hitta.se K3 Nja Imm.T 
Värmevärden i 
Nynäshamn AB 

?    

Värnamo Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Placeringar 
Västerbergslagens 
Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Västerviks Miljö & 
Energi AB 

hemsida K3 Nej  
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Västfastigheter Västra 
Götalandsregionen 

?    

Västvatten AB 

hemsida K3 Nej  
Växjö Energi AB 

hemsida K3 Ja KF.Fordr. 
Yara AB hitta.se K3 Nej  
Ystad Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Åmotfors Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Åre Fjärrvärme AB 

hitta.se K3 Nej  
Älvsbyns Energi AB 

hitta.se K3 Nej  
Öresundskraft Kraft & 
Värme AB 

hitta.se K3 Ja KF.Fordr. 
Österlens Kraft AB 

hemsida K3 Ja Imm.OT 
Övik Energi AB 

hemsida K3 Nja Varulager 
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Bilaga E 

Tabell över de företag som redovisar sina utsläppsrätter på olika sätt beroende på om 

de anses vara kort- eller långfristiga.  
Förkortningarna i tabellen är som följer: Immateriell anläggningstillgång – Imm.AT, 

Immateriell omsättningstillgång – Imm.OT, Övriga fordringar – Övr.fordr. och Finansiella 

anläggningstillgångar – Fin.AT. 

 

Företag Tillgångsklassificiering Kortfristigt innehav Långfristigt innehav 

Alvesta 
Energi AB Olika Imm.AT Övr.fordr. 
Hedemora 
Energi AB Olika Övr.fordr. Imm.AT 
Karlstads 
Energi AB Olika Övr.fordr. Imm.AT 
Nässjö 
Affärsverk 
AB Olika Imm.OT Imm.AT 
Varberg 
Energi AB Olika Fin.AT Andra långfristiga värdepappersinnehav 
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