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Förord 

Vårt  intresse  för  problemet  med  redovisning  av  utsläppsrätter  grundar  sig  i  en 
föreläsning om miljöredovisning som hölls i kursen Externredovisning C. Genom denna 
föreläsning  uppmärksammade  vi  svårigheterna  med  att  redovisa  utsläppsrätter  i 
årsredovisningen  då  det  ej  finns  något  uttalande  som  klargör  hur  företagen  skall 
redovisa sina utsläppsrätter. Vi har därför valt  att  i vår uppsats undersöka redovisning 
av utsläppsrätter, vilket varit intressant och lärorikt. 

Vi  vill  här  tacka er  som på ett  eller  annat  sätt gjort det möjligt  för oss att genomföra 
denna  uppsats.  Vi  vill  börja  med  att  tacka  revisorn  samt  företagsrespondenterna  på 
SSAB, SCA och Stora Enso för att de tog sig tid och ställde upp på våra intervjuer, utan 
Er hade det ej varit möjligt att skriva denna uppsats. 

Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Hans Lindkvist för vägledning och 
stöd under uppsatsens gång. 

Karlstad, juni 2006 

Jennie Andersson  Emma Gustafsson



Sammanfattning 

Titel  Redovisning av utsläppsrätter 

Författare  Andersson, Jennie 
Gustafsson, Emma 

Problemformulering  Vad anser företagen om handelssystemet med utsläppsrätter? 

Hur redovisar företagen sina utsläppsrätter? 

Hur anser revisorerna att utsläppsrätter skall redovisas? 

Hur  ser  nuvarande  regler  ut  jämfört  med  IFRIC  3?  (Vad 
innebar tillbakadragandet av IFRIC 3 för företagen?) 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några svenska 
företag har valt att redovisa sina utsläppsrätter, syftet är även 
att  utifrån  ett  revisorsperspektiv  undersöka  redovisning  av 
utsläppsrätter. 

Metod  Vår undersökning är genomförd utifrån en kvalitativ metod 
då vi ej är  intresserade av att generalisera utan vi vill  få en 
djupare  förståelse av de  intervjuade respondenternas syn på 
redovisning av utsläppsrätter. Vi har med anledning av detta 
valt att genomföra åtta djupgående intervjuer. 

Undersökningsresultat  Undersökningsresultatet  visar  att  samtliga 
företagsrespondenter  anser  att  handelssystemet  med 
utsläppsrätter  bidrar  till  en  snedvriden  konkurrens  eftersom 
det  ej  är  globalt.  Vidare  visar  undersökningen  att 
respondenterna  ej  är  eniga  om  hur  redovisning  av 
utsläppsrätter skall  ske  för att det  skall ge en så rättvis bild 
som möjligt av  företagets balansräkning. Detta kan  bero på 
att  företag  inom  olika  branscher  har  olika  syn  på 
utsläppsrätter.  Samtliga  respondenter  ansåg  att  indragandet 
av  IFRIC  3  var  nödvändigt  med  tanke  på  de  missmatcher 
som uppstod vid redovisning enligt detta uttalande. 

Slutsats  Det  har  i  vår  uppsats  visat  sig  att  samtliga  respondenter 
anser det vara nödvändigt med nya klara redovisningsregler 
när  det  gäller  redovisning  av  utsläppsrätter.  Dock  kunde 
ingen respondent ge ett konkret förslag på hur dessa framtida 
redovisningsregler skulle kunna se ut. Ett förslag var att det 
kanske  skulle  vara  bra  med  olika  redovisningsmetoder 
beroende  på  vilken  bransch  företag  verkar  inom,  detta  kan 
vara praktiskt svårt att genomföra.
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1  Inledning 
Vi  presenterar  i  detta  inledande  kapitel  ämnesval,  problembakgrund, 
problemformulering och syfte. Vidare redogör vi för våra avgränsningar. 

1.1  Problembakgrund 
Handeln med utsläppsrätter är ett av EU:s (Europeiska Unionen) viktigaste  instrument 
för att uppnå målet att minska växthusgasutsläppen med åtta procent till år 2012 jämfört 
med  1990  års  nivå. 1  Genom  handeln  med  utsläppsrätter  syftar  man  till  att  på  ett  så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt möta dessa åtaganden. Med den fria handeln hoppas 
man  kunna  styra  företagens  produktion  till  anläggningar  med  låg  utsläppsgrad,  man 
hoppas även kunna uppmuntra företagen till utveckling och användandet av ickefossila 
bränslen. Handeln gynnar företag med minskande koldioxidutsläpp då dessa företag kan 
tjäna pengar på att sälja sina utsläppsrätter på marknaden, medan  företag med ökande 
utsläpp tvingas köpa rätter eller minska på produktionen. 2 

Genom  miljövänliga  initiativ  kan  företag minska  sina  kostnader  och  få  ett  förbättrat 
resultat,  medan  handlingar  som  skadar  miljön  kan  ha  en  motsatt  effekt.  Tack  vare 
Kyotoavtalet 3  som  innebär  att  industriländerna  skall  minska  sina  växthusgasutsläpp 
(främst koldioxid) med en viss procent 4 har nu en marknad av miljöutsläppsrätter börjat 
sättas  i  system.  Detta  system  kommer  inte  bara  ha  en  ökad  påverkan  på 
resultaträkningen utan även på balansräkning. 5 

Med  anledning  av  handeln  med  utsläppsrätter  publicerade  IFRIC  (International 
Financial  Reporting  Interpretations  Committee)  ett  uttalande,  enligt  detta  uttalande 
skulle  utsläppsrätterna  ses  som  en  immateriell  tillgång  och  få  redovisas  till  verkligt 
värde  enligt  IAS  38  (International  Accounting  Standards).  För  de  utsläppsrätter  som 
erhållits  kostnadsfritt  från  staten  skulle  verkligt  värde  gälla.  De  utsläppsrätter  som 
företagen  erhållit  utan  kostnad  ansågs  vara  statligt  stöd  och  skulle  därför  redovisas 
enligt IAS 20, det vill säga som en förutbetald intäkt som skall resultatföras i takt med 
att  utsläppen  uppkommer.  Utsläppen  skulle  också  redovisas  som  en  avsättning  i 
enlighet  med  IAS  37.  IFRIC:s  uttalande  bemöttes  med  kritik  främst  från  EFRAG 
(European Financial Reporting Advisory Group). Orsaken  till  denna kritik  var  att  det 
ansågs missvisande att redovisa till verkligt värde eftersom värdeförändringarna enligt 
IAS 38  skall  redovisas mot eget kapital  samtidigt  som avsättningen  för utsläppen går 
mot resultatet. EFRAG ansåg att utsläppsrätterna istället skulle tillåtas att betraktas som 
ett  säkringsinstrument  och  att  värdet  på  utsläppsrätterna  skulle  redovisas  över  eget 
kapital fram till den tidpunkt då de utnyttjades som betalning för utsläppen. 

1 Hill, M., Kriström, B. (2005) 
2 Flening, B. (2004) Balans nummer 12 
3 White, A. (2006) 
4 Hill, M., Kriström, B. (2005) 
5 White, A. (2006)
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IASB  (International  Accounting  Standards  Board)  valde  att  dra  tillbaka  IFRIC:s 
uttalande, de ansåg även att EFRAG:s förslag var oanvändbart eftersom det finns starka 
begränsningar  när  det  gäller  rätten  till  säkringsredovisning.  Med  anledning  av  detta 
finns det nu ej något uttalande om hur utsläppsrätterna skall redovisas. 6 

Marknaden  innefattar cirka 11 500 anläggningar  som släpper ut  runt 2.5 miljarder  ton 
koldioxid  om  året.  I  mars  2006  kostade  en  rättighet  mellan  €20  och  €25  på  den 
Europeiska marknaden. 7  Men  priserna  har  varierat  kraftigt  och den  12 maj  2006  var 
priset endast €9.30 vilket är en tredjedel av toppnoteringen som den 19 april 2006 var 
€30.45. Under  slutet av maj  har priserna återigen stigit och den 30 maj 2006 uppgick 
priset till €17.70. 8 

När priset stod mellan €20 och €25 skapade handelssystemet en marknad med en årlig 
omsättning på nästan €60 miljarder. När så mycket pengar står på spel, är det klart att 
handelssystemet med utsläppsrätter påverkar  värdet på  tillgångarna, men både  företag 
och den finansiella marknaden har varit sena att inse detta. Det största misstaget än så 
länge  var  2004  när  två  kraftverk  i  Storbritannien  såldes  av  ett  amerikanskt  bolag 
(American  Electric  Power).  Kraftverken  köptes  av  Scottish  and  Southern  Energy  för 
£143  miljoner.  Innan  försäljningen  hade  kraftverken  blivit  tilldelade  30  miljoner 
utsläppsrätter,  sammanlagt  var  bara  de  värda  £300  miljoner. 9  Eftersom  handel  med 
utsläppsrätter för många företag både är en väsentlig finansiell faktor och en fråga om 
att  ha  tillräckligt  många  utsläppsrätter  för  att  företaget  skall  kunna  fortsätta  med  sin 
verksamhet,  är  det  viktigt  både  för  företagen  och  för  revisorerna  att  kunna  förstå 
problematiken med utsläppsrätter och redovisningen av dessa. 10 

1.2  Problemformulering 
Vi har utifrån ovanstående problembakgrund formulerat följande frågor att behandla: 

Ø  Vad anser företagen om handelssystemet med utsläppsrätter? 
Ø  Hur redovisar företagen sina utsläppsrätter? 
Ø  Hur anser revisorerna att utsläppsrätter skall redovisas? 
Ø  Hur  ser  nuvarande  regler  ut  jämfört  med  IFRIC  3?  (Vad  innebar 

tillbakadragandet av IFRIC 3 för företagen?) 

1.3  Syfte 
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  några  svenska  företag  har  valt  att 
redovisa  sina  utsläppsrätter,  syftet  är  även  att  utifrån  ett  revisorsperspektiv  undersöka 
redovisning av utsläppsrätter. 

6 Rundfelt, R. (2005) Balans nummer 11 
7 White, A. (2006) 
8 www.europeanclimateexchange.com (20060531) 
9 White, A. (2006) 
10 Flening, B. (2004) Balans nummer 12

http://www.europeanclimateexchange.com/
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1.4  Placering av referenser 
Vi har i uppsatsen genomgående placerat fotnoter efter ett eller flera stycken som tillhör 
aktuell  referens. Det  innebär  att  det  endast  kommer  att  vara  en  fotnot  placerad  i  det 
sistkommande stycket om ett antal stycken härstammar från samma referens. 

1.5  Avgränsningar och förklaringar 
Vi  har  valt  att  avgränsa oss  till  den  första  handelsperioden med utsläppsrätter,  denna 
period  sträcker  sig  mellan  20052007.  Miljöutsläppsrätter  kommer  i  uppsatsen  att 
benämns:  miljöutsläppsrätter,  utsläppsrätter  och  rätter.  När  det  gäller 
redovisningsproblematiken  har  vi  valt  att  fokusera  på  utsläppsrätter  tilldelade  från 
staten.
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2  Metod 
Metod är ett redskap för att komma fram till ny kunskap. Genom en viss metod försöker 
forskaren hitta  ett  sätt  för  att  lösa  problem. 11  I  detta  kapitel  kommer  vi  att  behandla 
teoretiska  och  praktiska  handlingssätt  som  använts  när  vi  samlat  in  och  bearbetat 
information samt förklara vilka val vi stått inför och vilka vägar vi valt. 

2.1  Kvalitativ och kvantitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen kan man skilja mellan två olika metodiska angreppssätt den 
kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den grundläggande likheten mellan dessa två 
metoder  är  att de  har  gemensamma  syften. Både  den  kvalitativa  och  den  kvantitativa 
metoden  är  inriktad  på  att  ge  en  bättre  förståelse  av  det  samhälle  vi  lever  i  och  hur 
enskilda människor och grupper handlar och påverkar varandra. Den största skillnaden 
mellan  dessa  metoder  är  användandet  av  siffror  och  statistik.  Utgångspunkten  vid 
metodvalet bör vara frågeställningen vi vill undersöka. 

Kvalitativ  metod  innebär  en  ringa  grad  av  formalisering.  Metoden  har  primärt  ett 
förstående syfte,  forskaren är  inte  inriktad på att pröva om  informationen har generell 
giltighet. 12 Det centrala blir istället vid kvalitativ metod att forskaren genom olika typer 
av  datainsamling  kan  skapa  en  djupare  förståelse  av  det  problem  som  studeras. 13 
Den  typ  av  data  som  forskningen  fokuserar  på  är  ”mjuka”  data,  som  till  exempel 
kvalitativa  interjuver  och  tolkande  analyser. 14  Insamlingen  av  data  kännetecknas  av 
närhet till den källa forskaren hämtar information från 15 detta medför ofta ett behov av 
att koncentrera sig på några få undersökningsenheter. 16 

Forskaren kan med hjälp av kvalitativa  intervjuer upptäcka och  identifiera egenskaper 
hos något. Forskaren vill ha den intervjuades uppfattningar om undersökningsobjektet. 
Detta  medför  att  kvalitativa  intervjuer  som  regel  har  en  låg  grad  av  standardisering. 
Intervjuaren  vill  att  respondenten  svarar  med  egna  ord  och  påverkar  samtalets 
utveckling. 17 Intervjuerna kan ha tre olika struktureringsgrader: 

Ø  Strukturerade  intervjuer  följer  ett  fastställt  frågeformulär men den  ger  den 
intervjuade möjlighet att själv formulera sina svar och att fördjupa svaren. 

Ø  Semistrukturerade  intervjuer  utgår  från  en  förteckning  över  ämnen  som 
skall behandlas mellan intervjuns parter. Förteckningen kan bestå från korta 
stickord  till  kompletta  frågor  och  struktureringsgraden  kan  därför  sägas 
variera. 

11 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
12  ibid. 
13 Andersen, I. (1998) 
14 Patel, R. och Davidsson, B. (2003) 
15 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
16 Jacobsen, D. I. (2002) 
17 Patel, R. och Davidsson, B. (2003)
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Ø  Vid ostrukturerade intervjuer bestäms samtalets  innehåll till stor del av den 
intervjuade.  Intervjuaren  fungerar  som  en  igångsättare  och  drar  sig  sedan 
tillbaka  till  en  lyssnande  roll  i dialogen. Detta är en krävande  intervjuform 
för forskaren och det finns en risk att resultatet blir ett ostrukturerat material 
som kan vara svårt att analysera. 18 

Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad än den kvalitativa. Metoden är i 
större  utsträckning  präglad  av  kontroll  från  forskarens  sida.  Utgångspunkten  i 
kvantitativ  metod  är  att  forskaren  vill  kunna  omvandla  information  till  siffror  och 
mängder  och  utifrån  detta  genomföra  statistiska  analyser.  Undersökningen 
kännetecknas  av  att  forskaren  vill  belysa  det  gemensamma,  genomsnittliga  eller 
representativa  vilket  medför  att  forskaren  samlar  in  lite  information  av  många 
undersökningsobjekt. 19 Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet är frågeformulär med 
givna svarsalternativ, vilket innebär en hög grad av strukturering. Syftet med kvantitativ 
metod är att forskaren vill kunna generalisera vilket inte är möjligt vid användandet av 
kvalitativ metod. 20 

2.1.1  Vårt metodval 
Vi har utifrån ovanstående metodbeskrivningar valt att använda oss av kvalitativ metod. 
Anledningen till vårt metodval är att vi är intresserade av att få en djupare förståelse av 
de  intervjuade personernas  inställning  till  handeln med miljöutsläppsrätter,  snarare än 
att mäta deras  inställning. Vi har valt att göra ett fåtal djupgående  intervjuer  för att få 
mycket  information  från,  och  för  att  få  en  närhet  till,  intervjuobjektet.  Vi  kan  ej  vid 
användandet  av  så  få  intervjuobjekt  göra  någon  generalisering. Vi  kommer  därför  att 
fokusera på vad våra respondenter anser om handeln med miljöutsläppsrätter. 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade med samtliga 
respondenter. Anledningen till detta val är att vi till viss del varit insatta i ämnet och vi 
har med hjälp av denna förkunskap kunnat formulera frågor som skall kunna hjälpa oss 
att  uppfylla  uppsatsens  syfte. Vi  ansåg  även  att  semistrukturerade  intervjuer  gav  oss 
möjlighet  till  följdfrågor  och  fördjupade  samtal.  Varför  vi  inte  valde  att  genomföra 
strukturerade  intervjuer  var  att  vi  ansåg  att  detta  skulle  kunna  hindra möjligheten  till 
förbättrad förståelse under  intervjuernas gång. Anledningen till  att vi  inte använde oss 
av ostrukturerade intervjuer var att det kan bli alldeles  för  tidskrävande att strukturera 
upp och analysera informationen från intervjuerna. 

2.2  Deduktiv och induktiv metod 
Man  brukar  tala  om  två  angreppssätt  när  det  gäller  att  systematiskt  ta  sig  an 
samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt dessa är deduktiv respektive induktiv metod. 
Den  deduktiva  metoden  är  bevisföringens  väg  medan  den  induktiva  metoden  är 
upptäcktens väg. 21 Båda metoderna anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan dra 

18 Darmer, P. och Fretyg, P. (1995) 
19 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
20 Jacobsen, D. I. (2002) 
21 Holme, I. och Solvang, B. (1997)



 Metod  

11 

vetenskapliga  slutsatser. 22  Den  deduktiva  metoden  är  den  metod  som  är  mest 
formaliserad  och  därmed  den  enklaste  att  förklara. 23  Denna  metod  går  från  teori  till 
empiri.  Anhängare  till  den  deduktiva metoden  hävdar  att  det  bästa  arbetssättet  är  att 
först skaffa förväntningar om verkligheten och därefter gå ut och samla in empiri för att 
se  om  förväntningarna  stämmer  överens  med  verkligheten. 24  Det  deduktiva 
forskningssättet  innebär  att  forskaren  utifrån  generella  principer  och  befintliga  teorier 
drar  slutsatser  om  enskilda  händelser.  En  befintlig  teori  bestämmer  alltså  vilken 
information som skall samlas in och tolkas. 

Induktiv metod är när forskaren utifrån en enskild händelse sluter sig till en princip eller 
en generell  lagbundenhet. Här utgår forskaren från empiri för att sedan sluta sig till en 
generell  kunskap  om  teorin. 25  Idealet  är  vid  induktiv  metod  att  forskaren  helt  utan 
förväntningar  går  ut  i  verkligheten  för  att  samla  in  relevant  information. Målet  är  att 
verkligheten skall bilda utgångspunkt för teorin. 26 

Vi  har  valt  att  först  ta  del  av  befintliga  teorier  och  lagar  för  att  därefter  genomföra 
intervjuer med  en  revisor  och  tre  företag,  det  har  lett  till  att  vi  har  arbetat  utifrån  ett 
deduktivt synsätt. 

2.3  Urval 
När  forskaren  skall  göra  en  undersökning  är  det  tids  och  kostnadskrävande  att 
undersöka  alla  enheter.  Forskaren  bör  därför  göra  ett  urval.  Ett  urval  innebör  att 
forskaren måste besluta vem, vilka eller vad som skall  intervjuas samt ta ställning till 
hur  enheterna  skall  väljas  ut  och  hur  många  enheter  som  skall  undersökas. 27  Får 
forskaren fel personer i sitt urval kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i 
relation till den utgångspunkt forskaren hade när han började. 28 

Det  finns  olika  urvalsmetoder  att  välja  mellan,  sannolikhetsurval  och  icke 
sannolikhetsurval.  Vid  sannolikhetsurval  sker  urvalet  slumpmässigt  och  alla  i 
populationen  har en möjlighet att bli utvald. Det  bidrar  till  att  slumpurval  är det  som 
garanterar  det  mest  representativa  urvalet.  Sannolikhetsurval  är  den  mest 
arbetskrävande och omfattande av de två ovanstående metoder, men bidrar samtidigt till 
att  urvalet  blir  mycket  likt  populationen. 29  De  former  av  urval  som  görs  efter 
bekvämlighet eller tillfällighet benämns ickesannolikhetsurval. Faran med sådant urval 
är  att  det  kan  leda  till  missvisande  slutsatser  om  populationen 30 ,  det  vill  säga  att 
relevanta grupper kanske inte alls kommer med. Det leder till att forskaren vid ett icke 
sannolikhetsurval  inte  heller  kan  generalisera  från  urval  till  population. 31  Vårt  urval 
presenteras nedan. 

22 Andersen, I. (1998) 
23 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
24 Jacobsen, D. I. (2002) 
25 Andersen, I. (1998) 
26 Jacobsen, D. I. (2002) 
27 Andersen, I. (1998) 
28 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
29 Jacobsen, D. I. (2002) 
30 Holme, I. och Solvang, B. (1997) 
31 Jacobsen, D. I. (2002)
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Vi  har  valt  att  intervjua  respondenter  från  tre  stycken  börsnoterade  företag  som  alla 
omfattas  av  handelssystemet  med  utsläppsrätter.  Företagen  har  vi  valt  slumpmässigt 
men minimikravet  var  att  de  skulle  omfattas  av  handelssystemet. Respondenterna har 
valts  i  samspel  med  respektive  företag  för  att  vi  skulle  få  respondenter  med  stor 
kunskap  om  redovisningen  och  handelssystemet  med  utsläppsrätter.  På  två  företag 
genomförde vi två intervjuer och på det tredje företaget genomförde vi tre intervjuer, vi 
delade då upp frågorna så att en respondent besvarade frågor gällande handelssystemet 
och den andra respondenten besvarade frågor gällande redovisningen av utsläppsrätter. 

Vi valde även att göra en  intervju med en revisor som är  specialist på redovisning av 
utsläppsrätter. Denna respondent valdes ut i samspel med respondentens revisionsbyrå. 
Syftet med intervjun var att se om denna revisor hade en annorlunda uppfattning om hur 
redovisningen av utsläppsrätter bör gå till jämfört med företagsrespondenterna. 

2.4  Insamling av data 
I  kvalitativa  undersökningar  är  det  ofta  intervjuer  och  dokument  som  är  det  mest 
framträdande  i  datamaterialet.  Det  är  en  kombination  av  primär  och  sekundärdata 
vilket  är  att  föredra  vid  insamlandet  av  information.  Anledningen  till  detta  är  att 
användandet  av  endast  en  typ  av  data  kan  leda  till  problem.  Dessa  problem  kan 
undvikas  genom  användandet  av  både  primär  och  sekundärdata  genom  att  de  olika 
dataformerna till exempel ger stöd åt varandra, kontrollerar varandra och på så sätt kan 
styrka uppnådda resultat. 32 

2.4.1  Primärdata 
Med primärdata menas  information som forskaren själv samlat  in direkt från personer 
eller  grupper  genom  att  använda  sig  av  metoder  som  intervju,  observation  eller 
frågeformulär. 33  Den  största  fördelen  med  primärdata  är  att  forskaren  samlar  in 
information som är anpassad  till undersökningsproblemet. Dessutom är  informationen 
aktuell,  vilket  inte  alltid  är  fallet  med  sekundärdata.  Ytterligare  en  fördel  är  att 
forskaren  vet  hur  tillförlitligt  materialet  är,  eftersom  han  har  samlat  in  det  själv. 
Dessutom har  forskaren en helt annan känsla  för data som han själv har samlat  in, än 
data som någon annan har samlat in och sammanfattat i en rapport som forskaren tar del 
av.  Nackdelar  med  primärdataundersökningar  är  att  de  är  både  tids  och 
kostnadskrävande. 

Besöksintervju  kännetecknas  av  att  intervjuaren  och  respondenten  för  en  dialog  med 
varandra. Fördelar med denna intervjuform är att intervjuaren kan ställa följdfrågor och 
förklarar  eventuella  oklarheter  samt  att  intervjuaren  har  möjlighet  att  ställa 
komplicerade  frågor.  Under  förutsättning  att  intervjuaren  lyckas  formulera 
frågeställningarna  väl  samt  får  respondenten  att  uttrycka  sig  klart  och  tydligt  är 
besöksintervju  ett  väldigt  effektivt  sätt  att  generera  värdefull  data.  Den  största 
nackdelen med besöksintervju är att varje intervju blir kostnadskrävande på grund av att 
den tar lång tid att genomföra. 

32 Jacobsen, D. I. (2002) 
33  ibid.
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Telefonintervjuer  är  en  populär  insamlingsteknik  eftersom  den  är  både  tids  och 
kostnadseffektiv. En  annan  fördel  är  att  intervjuaren  även  vid  denna  intervjuform har 
möjlighet att ställa följdfrågor. Vidare har telefonintervjuer ofta högre svarsfrekvens än 
vid postenkäter. En nackdel med denna intervjuform är att intervjuaren endast kan ställa 
relativt enkla frågor. 

Vid  båda  ovanstående  intervjuformer  måste  intervjuareffekten  beaktas. 
Intervjuareffekten  innebär att  intervjuaren påverkar  respondenten att  svara på ett visst 
sätt.  Denna  effekt  kan  uppstå  bland  annat  på  grund  av  hur  frågan  formuleras  eller 
beroende  på  tonfallet  hos  intervjuaren.  Intervjuaren  bör  hålla  en  neutral  ton  för  att 
undvika att respondenten påverkas. 34 

Primärdata  grundas  i  vår  uppsats  på  genomförda  intervjuer.  I  undersökningen 
medverkade  sju  respondenter  från  tre  olika  företag  samt  en  respondent  från  en 
revisionsbyrå.  Eftersom  flera  av  respondenterna  arbetar  i  Stockholm  har  vi  valt  att 
genomföra  telefonintervjuer  med  dessa,  vi  har  även  via  epost  fått  svar  på  vissa 
kompletterande  frågor. Med respondenten  som arbetar  i Karlstad har  vi genomfört en 
besöksintervju. Vi försökte även att få en besöksintervju med en revisor i Karlstad men 
ingen av de tre byråerna vi var i kontakt med hade någon som var insatt i ämnet. 

Samtliga  intervjuer bandades med respondentens  tillåtelse. Vi  såg bandningen som en 
säkerhet av att allt som sades under  intervjuerna verkligen kom med. En annan  fördel 
med bandningen av intervjuerna var att vi kunde fokusera på respondenten och dennes 
svar. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som innehöll ett antal frågor i 
fast  ordningsföljd  och  som  gav  utrymme  för  öppna  svar,  under  intervjuerna  ställdes 
även spontana frågor. Anledningen till att vi valde frågor med öppna svar var att vi ville 
styra intervjuerna så lite som möjligt. Samtliga intervjuer avslutades med att vi bad att 
få återkomma om det uppstod några oklarheter angående svaren. 

2.4.2  Sekundärdata 
Sekundärdata  är  data  som  tidigare  har  samlats  in  och  sammanställts  i  ett  annat 
sammanhang  och  med  ett  annat  syfte  än  för  den  aktuella  undersökningen. 35  Vid 
användandet  av  sekundärdata  är  det  viktigt  att  forskaren  är  kritisk  till  källorna  och 
frågar  sig  vem  som  har  samlat  in  informationen  samt  beaktar  källans  trovärdighet. 
Fördelarna  med  sekundärdata  är  att  det  ej  är  lika  tids  och  kostnadskrävande  som 
insamlandet av primärdata samt att det finns möjlighet att använda flera olika källor för 
till  exempel  jämförelse. 36  Det  vanligaste  tillvägagångssättet  när  forskaren  samlar  in 
sekundärdata  är  litteraturstudier.  Kunskapen  forskaren  får  från  litteraturstudierna  ger 
honom  en  större  förståelse  för  problemområdet,  eftersom  problemområdet  blir  belyst 
utifrån olika synvinklar. 37 

För att få större förståelse av handeln med utsläppsrätter har vi tagit del av lagstiftning 
som  berör  området  samt  olika  myndigheters  föreskrifter  som  till  exempel 
energimyndighetens. Vi har även tagit del av olika böcker och artiklar där uppsatsens 

34 Christensen, L. m.fl. (2001) 
35  ibid. 
36 Jacobsen, D. I. (2002) 
37 Patel, R. och Davidsson, B. (2003)
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ämne  diskuteras  samt  olika  företags  årsredovisningar.  Den  största  del  av  uppsatsens 
sekundärdata erhöll vi via Internet samt genom Karlstads universitetsbibliotek. 

2.5  Bearbetning av data 
Efter genomförda intervjuer behövde vi strukturera upp det bandade materialet för att få 
en överblick. Vi valde att strukturera upp det bandade materialet genom att efter varje 
intervju överföra det till skriftlig text. Att strukturera upp materialet på detta sätt ger en 
garanti  att  allt kommer med och  ingenting glöms bort, nackdelen är  att det  är mycket 
tidskrävande. Efter struktureringen sammanfattade vi och analyserade materialet utifrån 
vår intervjuguide. 

2.6  Trovärdighetsdiskussion 
Avsikten  med  denna  diskussion  är  att  diskutera  trovärdigheten  i  undersökningen. 
Analysen måste  vara  pålitlig  och  trovärdig  för  att  en  undersökning,  dess  resultat  och 
slutsatser  skall  vara användbara. 38  Empirin  som  forskaren samlar  in skall uppfylla  två 
krav, validitet och reliabilitet. 39 

Validitet  innebär  att  vi  undersökt  det  vi  avsett  att  undersöka  och  ingenting  annat. 40 
Begreppet  validitet  kan  översättas  till  generell  giltighet och  relevans  och  kan  därefter 
delas in i de två delkomponenterna extern och intern giltighet. Intern giltighet behandlar 
resultatens  giltighet  och  där  kan  koncentrationen  läggas  på  att  beskrivningen  av  ett 
fenomen  är  riktigt.  För  att  kontrollera  den  interna  giltigheten  kan  två  åtgärder 
genomföras, dels kan forskaren kontrollera undersökningen och slutsatserna mot andra, 
dels  kritiskt  granska  själva  resultaten.  Extern  giltighet  handlar  om  i  vilken  grad 
resultatet av en undersökning kan generaliseras. 

Med  reliabilitet  menas  att  undersökningen  är  korrekt  genomförd, 41  det  vill  säga  att 
forskaren bör kontrollera om det är något vid  själva undersökningen som föranlett det 
resultat som forskaren kommit  fram till. Anledningen till  att  forskaren bör kontrollera 
detta  är  att  forskaren  och  respondenten  kan  påverkas  av  varandra  samtidigt  som 
forskaren  kan  påverkas  av  de  relationer  som  uppstår  vid  själva 
datainsamlingsprocessen. 42 

Dessa  två  begrepp  skall  vid  analys  av  kvalitativa  data  behandlas  annorlunda  jämfört 
med analys av kvantitativa data på grund av att  förutsättningarna ej är desamma. Vid 
kvantitativa studier är validitet ett uttryck  för att forskaren har  studerat rätt företeelse. 
Medan  vid  kvalitativa  studier  gäller  begreppet  validitet  snarare  hela 
forskningsprocessen.  När  det  gäller  reliabilitet  vid  kvantitativa  analyser  anses  en 
undersökning  ha  låg  reliabilitet  om  forskaren  ställer  samma  fråga  flera  gånger  till 
samma person och får olika svar. Medan vid kvalitativa studier behöver detta inte vara 
ett tecken på låg reliabilitet utan reliabiliteten bör ses mot bakgrunden av den situation 

38 Patel, R. och Davidsson, B. (2003) 
39 Thurén, T. (1998) 
40  ibid. 
41  ibid. 
42 Jacobsen, D. I. (2002)
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som  råder  vid  undersökningstillfället. 43  Forskaren  skall  även  vid  kvalitativa 
undersökningar  vara medveten  om att  undersökningen  inte  blir  bättre  än  de data  som 
samlas in under de första faserna. Data som samlas in kommer alltid från en källa och 
därmed  blir  uppgifternas  giltighet  starkt  beroende  av  dess  källa.  Forskaren  bör  därför 
alltid fråga sig om han har hittat de rätta källorna. Ett sätt att minska risken för osanning 
är att inhämta information från flera oberoende källor, inhämtandet av information från 
flera oberoende källor ger en giltig beskrivning av fenomenet. 44 

Syftet med vår undersökning är  inte att göra några generaliseringar utan att få en ökad 
förståelse av de olika tillvägagångssätt som är möjliga vid redovisning av utsläppsrätter. 
Vi  vill  även  undersöka  hur  dessa  tillvägagångssätt  skiljer  sig  åt  mellan  respektive 
företag.  Syftet  med  vår  undersökning  är  med  andra  ord  att  få  ökad  förståelse  för 
redovisning  av  utsläppsrätter.  För  att  vår  uppsats  skall  få  god  reliabilitet  har  vi 
intervjuat personer på respektive företag som är insatta i ämnet. Vi har även använt oss 
av  diktafon  vid  intervjuerna  vilket  är  en  annan  faktor  som  ger  oss  möjlighet  till  god 
reliabilitet  genom  att  vi  kan  återgå  till  intervjuerna  och  kontrollera  att  vi  uppfattat 
svaren  på  ett  korrekt  sätt.  En  nackdel  med  användandet  av  diktafon  kan  vara  att 
validiteten minskar på grund av att respondenten kanske undanhåller  information som 
är  viktig  för  resultatet.  Vi  har  även  haft  möjlighet  att  återigen  ta  kontakt  med  våra 
respondenter  om  osäkerhet  gällande  vissa  svar  uppstått  för  att  få  en  utförligare 
förklaring. 

Vid intervjuerna vald vi att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide för att få 
respondenternas  syn  på  redovisningen  av miljöutsläppsrätter, men vi  är medvetna om 
att vi vid intervjutillfällena kan ha påverkat respondenterna genom att omedvetet ställt 
ledande frågor. 

43 Patel, R. och Davidsson, B. (2003) 
44 Jacobsen, D. I. (2002)
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3  Teori och Referensram 
I detta kapitel presenterar vi den teori som berör vårt uppsatsämne. Vi börjar med att 
redogöra  för  uppkomsten  av  miljöutsläppsrätter  och  handeln  med  dessa.  Därefter 
presenterar vi teori gällande redovisning av utsläppsrätter. 

3.1  Miljöutsläppsrätter 
Handeln  med  utsläppsrätterna  är  en  strategi  för  att  uppnå  Kyotomålet.  Kyotomålet 
innebär  att  industriländerna  skall minska  växthusgasutsläpp,  och  då  främst  koldioxid, 
med en viss procent till 20082012. EU har beslutat att minska utsläppen totalt med 8 
procent  under  denna  period  i  jämförelse  med  1990. 45  Målet  med  handeln  av 
utsläppsrätter för växthusgaser är att skapa en effektiv europeisk marknad med minsta 
möjliga negativa påverkan på den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. 

En  utsläppsrätt  ger  ägaren  rätt  att  släppa  ut  ett  ton  koldioxid.  Handeln  med  dessa 
utsläppsrätter  startade  i  januari  2005  och  omfattar  drygt  11 500  anläggningar  inom 
industri  och  energiproduktionen  i  EU 46 ,  varav  cirka  700  av  dessa  finns  i  Sverige. 47 
Utsläppshandelns  första  period  löper  mellan  20052007,  den  andra  perioden  mellan 
20082012. Handeln medför  att  företag  som släpper  ut mindre  koldioxid  än  det  antal 
utsläppsrätter företaget förfogar över kan välja mellan att antigen spara utsläppsrätterna 
för resten av handelsperioden eller sälja överskottet till andra företag. Eftersom åtgärder 
via  handeln  kan  genomföras  där  det  kostar  minst  är  det  möjligt  att  uppnå  en 
kostnadseffektiv minskning  av  utsläppen.  Företag med  höga kostnader  för  att minska 
utsläppen kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. 48 

3.1.1  Tillstånd och tilldelning av miljöutsläppsrätter 
Det  krävs  ett  särskilt  tillstånd  för  att  få  släppa  ut  koldioxid,  utan  detta  tillstånd  får 
verksamheten  ej  bedrivas. 49  De  verksamheter  som  berörs  av  detta  tillstånd  är  de 
verksamheter som har koldioxidutsläpp som sker från: 

Ø  ” förbränningsanläggning med  en  installerad  tillförd  effekt  på mer  än  20 
megawatt  eller  anläggning  som är  ansluten  till  ett  fjärrvärmenät med  en 
total installerad tillförd effekt över 20 megawatt, 

Ø  mineraloljeraffinaderi, 
Ø  koksverk, 
Ø  anläggning för produktion eller bearbetning av järnmetaller, 
Ø  anläggning  för  produktion  av  cementklinker  eller  kalk  i  roterugn  eller 

andra  typer  av  ugnar,  produktion  av  glas  samt  tillverkning  av  keramiska 
produkter genom bränning, samt 

Ø  anläggning för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa.”  50 

45 Hill, M., Kriström, B. (2005) 
46 www.energimyndigheten.se (20060331) 
47 www.utslappshandel.se (20060405) 
48 www.energimyndigheten.se (20060331) 
49 www.utslappshandel.se (20060405)
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För  att  företagen skall kunna  erhålla  tillstånd  krävs  det  bland  annat  att  företagen  kan 
kontrollera, övervaka och rapportera utsläppen på ett tillförlitligt sätt. För att företagen 
skall kunna ta del av sina utsläppsrätter som de fått tilldelade till sig krävs att företaget 
har erhållit ovan nämnda tillstånd. 51 Sveriges länsstyrelser hade fram till december 2005 
meddelat  tillstånd  till  sammanlagt  712  anläggningar. Ytterligare  13  anläggningar  kan 
ingå i systemet då Naturvårdsverket har beslutat om villkorad tilldelning till dessa, men 
de har ännu inte fått tillstånd att släppa ut koldioxid. 52 

För  tilldelning  av  utsläppsrätter  inom  EU  skall  medlemsstaterna  inför  varje 
handelsperiod  upprätta  en  nationell  fördelningsplan  över  det  sammanlagda  antal 
utsläppsrätter  som  avses  bli  fördelade  för  perioden.  Medlemsstaterna  skall  även  i 
fördelningsplanen  ange  hur  de  bedömer  att  utsläppsrätterna  skall  fördelas.  Denna 
fördelningsplan  skall  offentliggöras  och  anmälas  till  EUkommissionen  senast  18 
månader  före  handelsperiodens  början.  Fördelningsplanen  skall  godkännas  av  EU 
kommissionen (kommissionen kan underkänna delar eller hela planen 53 ) och senast 12 
månader  innan  handelsperiodens  början  skall  (i  Sverige)  regeringen  fastställa  det 
sammanlagda antalet utsläppsrätter som kommer att fördelas för perioden. 54 I Sverige är 
den  sammanlagda  tilldelningen  av  utsläppsrätter  mellan  de  olika  verksamheter  som 
omfattas av handelssystemet fördelad enligt nedanstående figur. 

Andel av tilldelning 

19% 

7% 

13% 

33% 

16% 

12% 

El och fjärrvärme 

Industripannor 

Raffinaderier 

Järn och stål 

Mineralindustri 

Massa och papper 

Figur 1. Procentuell fördelning i Sverige av totalt 67,87 miljoner utsläppsrätter 55 

Tilldelningen av utsläppsrätter för befintliga anläggningar baseras som huvudprincip på 
anläggningarnas  historiska  koldioxidutsläpp  under  perioden  19982001.  Den 
fördelningsgrundande  perioden  kan  variera  något  för  olika  anläggningar,  orsaken  till 
detta är till exempel att anläggningen tagits  i drift under åren 19982001 eller om data 
saknas  på  grund  av  att  anläggningen  har  bytt  verksamhetsutövare  under  perioden.  I 
dessa fall beräknas genomsnittligt utsläpp för ett mindre antal år, dock lägst två år. De 

50 Lag (2004:1199) 
51 www.utslappshandel.se (20060405) 
52 www.naturvardverket.se (20060405) 
53 www.energimyndigheten.se (20060331) 
54 Lag (2004:1199) 
55 www.naturvardverket.se (20060405)
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historiska  utsläppen  kan  i  vissa  fall  korrigeras  för  exceptionella  händelser. 56  Denna 
korrigeringsmöjlighet  har  varit mest  betydelsefull  för  tilldelningen  till  industripannor, 
och anläggningar  i mineralindustrin  samt massa och pappersindustrin. Det finns även 
möjlighet  för  anläggningar  med  råvarurelaterade  utsläpp  att  få  extra  utsläppsrätter. 
Tilldelningen  av  de  extra  utsläppsrätterna  baseras  på  en  genomsnittlig  prognostiserad 
ökning av de råvarurelaterade utsläppen under perioden 20052007. Nya anläggningar 
som inte haft erforderliga tillstånd när den nationella fördelningsplanen lämnades in kan 
få utsläppsrätter tilldelade ur en reservpott 57 , denna reservpott uppgick i Sverige under 
handelsperioden 20052007 till 2,4 miljoner ton koldioxid. 58 

3.1.2  Handel och prissättning 
Handelssystemet med utsläppsrätter bygger inom EU på att varje medlemsland sätter ett 
tak  för  utsläppen  inför  varje  handelsperiod,  för  de  företag  som  omfattas  av 
handelssystemet. Detta sker genom den ovan nämnda fördelningsplanen. Företagen kan 
efter  att  de  har  blivit  tilldelade  utsläppsrätter  köpa  och  sälja  dessa  sinsemellan,  via 
börser  eller  via  mäklare, 59  ECX  (European  Climate  Exchange)  är  den  största 
handelsplatsen  i  Europa. 60  Det  har  ingen  betydelse  om  företagen  som  handlar  med 
varandra  ej  verkar  inom  samma  land. 61  Även  privatpersoner  och  organisationer  har 
möjlighet att delta  i handeln. 62 Alla transaktioner skall registreras  i ett särskilt register 
som  i  Sverige  upprättas  vid  Energimyndigheten.  Det  är  inte  tillåtet  att  spara 
utsläppsrätter från försöksperioden 20052007 till nästkommande period. 63 

På  en  fungerande  marknad  kommer  priset  på  en  utsläppsrätt  att  motsvara 
marginalkostnaden för reduktion. Marginalkostnaden för att minska utsläppen kommer 
till  en  början  att  bestämmas  av  vilka  tekniska  möjligheter  som  står  till  buds.  Priset 
kommer även att påverkas av hur många utdelade rättigheter som finns tillgängliga på 
marknaden. Några andra  faktorer som kan tänkas komma att påverka prisutvecklingen 
är bland annat USA:s klimatstrategi. Analyser visar att priset på utsläppsrätter tenderar 
att  stiga  om  USA  kommer  med  på  marknaden,  även  EU:s  allmänna  ekonomiska 
utveckling kommer att påverka priset. 64 Det  finns med andra ord många  faktorer  som 
påverkar prisutvecklingen vilket medför att den blir svår att bedöma. 65 

Varje medlemsland har möjlighet att auktionera ut högst fem procent av  landets  totala 
tilldelning  av  utsläppsrätter.  I  Sverige  har  ingen  auktionering  skett  utan 
utsläppsrätterna 66  som  tilldelats  företagen  av  staten  under  handelsperioden  20052007 
har  varit  kostnadsfria  för  företagen. 67  Marknadspriset  på  utsläppsrätterna  var  under 
2005 betydligt högre än vad som förväntades innan handelssystemet startade. En vanligt 

56 Förordning (2004:1205) 
57 www.naturvardsverket.se (20060405) 
58 Förordning (2004:1205) 
59 www.energimyndigheten.se (20060331) 
60 Eriksson, PerErik, SCA (20060519) 
61 Nygren, Ernst, Storan Enso (20060512) 
62 www.energimyndigheten.se (20060331) 
63 www.naturvardsverket.se (20060405) 
64 Hill, M., Kriström, B. (2005) 
65 www.naturvardsverket.se (20060405) 
66 www.utslappshandel.se (20060405) 
67 www.energimyndigheten.se (20060331)
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förekommande  uppskattning  var  att  priset  skulle  ligga  omkring  €10  per  utsläppsrätt. 
Men under handelssystemets början var priset relativt lågt, priset låg då på €6 till €7 per 
utsläppsrätt, under hösten 2005 steg priset kraftigt och uppgick  till mellan 2025 euro 
per  utsläppsrätt. 68  Priserna  har  ej  stabiliserats  under  första  halvåret  2006,  den  12 maj 
uppgick priset till €9.30 för att därefter stiga till ett värde av €17.70 per utsläppsrätt den 
30 maj 2006. 69 

3.1.3  Regleringsorgan och sanktioner 
Naturvårdsverket är det organ som svarar  för  tillsynen av  handelsystemets  regler. Det 
finns  särskilda  sanktioner  för  att  dessa  regler  skall  efterlevas. 70  I  följande  stycke 
kommer vi att redogöra för dessa sanktioner. 

Företagens  anläggningar  får  sitt  konto  för  utsläppsrätter  spärrat  för  utgående 
transaktioner  hos  kontoföringsmyndigheten om de  inte  senast  den  31 mars  (året  efter 
det kalenderår som rapporten avser) lämnar in en verifierad utsläppsrapport. Det samma 
gäller  för  de  anläggningar  vars  årsutsläpp  inte  är  noterat  och  godkänt  hos 
kontoföringsmyndigheten  den  31  mars.  Företagen  skall  efter  inlämningen  av 
utsläppsrapporten  lämna  in  det  antal  utsläppsrätter  som  motsvarar  de  sammanlagda 
utsläppen för förgående år, överlämnandet skall ske senaste den 30 april. Om företagen 
ej överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter utgår en straffavgift som skall betalas till 
staten. Avgiften uppgår under handelsperioden 20052007 till motsvarande €40 per ton 
koldioxid  som  företagen  ej  har  haft  utsläppsrätter  för.  Detta  belopp  kommer  under 
handelsperioden  20082012  att  uppgå  till  €100  per  ton  koldioxid.  När  företagen  har 
betalat  straffavgiften  försvinner  inte  deras  skyldighet  att  överlämna  utsläppsrätter  för 
föregående års underskott, utsläppsrätterna för underskottet skall överlämnas samtidigt 
som utsläppsrätterna för efterföljande år. 71 Om underskottet av utsläppsrätter ej lämnas 
in  senast  30  april  efterföljande  år  skall  tillståndet  att  släppa  ut  koldioxid  dras  in. 
Förutom  ovan  nämnda  straffavgift  så  offentliggörs  namnen  på  de  företag  som  inte 
överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter i förhållande till företagets utsläpp. 72 

Tidigare  reglerades  företagens  koldioxidutsläpp  av  lagen  (2004:656)  om  utsläpp  av 
koldioxid, denna  lag upphävdes  i samband med att  lagen (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter trädde i kraft den 1 januari 2005. 73 

3.2  Redovisning av utsläppsrätter 
Som vi nämnt  i problembakgrunden finns det ej något uttalande om hur utsläppsrätter 
skall redovisas utan man  får anta att företagen som erhåller kostnadsfria utsläppsrätter 
kommer att redovisa dessa till verkligt värde i samband med utdelningen enligt IAS 38. 
Det  belopp  som utsläppsrätterna värderas  till  skall  ses  som  ett  statligt  stöd  som skall 
redovisas som förutbetald intäkt och resultatredovisas på ett systematiskt sätt under året. 

68 www.naturvardsverket.se (20060405) 
69 www.europeanclimateexchange.com (20060531) 
70 www.utslappshandel.se (20060405) 
71 Lag (2004:1199) 
72 Flening, B. (2004) Balans nummer 12 
73 Lag (2004:1199)
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De  värdeförändringar  som  uppkommer  om  företagen  väljer  att  löpande  omvärdera 
utsläppsrätterna  till  verkligt  värde  skall  redovisas  över  eget  kapital.  I  takt  med  att 
utsläppen  sker  skall  avsättning  för  utsläppen  redovisas. 74  I  SCA:s  årsredovisning  kan 
följande utläsas: 

”Utsläppsrätter  erhållna  från  staten  avseende  utsläpp  av  koldioxid  redovisas  som en 
immateriell  tillgång.  Rätterna  erhålls  utan  vederlag  och  värderas  och  redovisas  till 
marknadsvärde per den  första dag  tilldelningen avser. Omvärdering eller avskrivning 
görs  inte.  Rätterna  används  som  betalningsmedel  vid  den  avräkning  som  görs  med 
staten  avseende  skulden  för  gjorda  utsläpp.  Den  kostnad  och  skuld  som  löpande 
redovisas  avseende  gjorda  utsläpp  baseras  på  det  värde  som  erhållna  utsläppsrätter 
initialt upptagits  till. Detta förfarande gäller  så  länge erhållna utsläppsrätter bedöms 
täcka koncernens behov av rätter som erfordras för att reglera skulden till staten. I det 
fall erhållna utsläppsrätter inte täcker gjorda utsläpp reserverar SCA för underskottet 
värderat till aktuellt marknadsvärde på balansdagen.”  75 

Medan följande går att utläsa i SSAB:s årsredovisning: 
”Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid  införde EU 2005 ett  system med 
utsläppsrätter.  För  perioden  20052007  tilldelades  koncernen  19,9  miljoner  ton 
utsläppsrätter, varav 5,9 miljoner ton har förbrukats under året. Inga rätter har köpts 
eller  sålts  under  året.  Utsläppsrätterna  redovisas  som  immateriella 
anläggningstillgångar bokförda till anskaffningsvärdet (0 kr).”  76 

3.2.1  IAS 38 Immateriella tillgångar 
IAS  38  behandlar  redovisningen  av  företags  immateriella  tillgångar.  Utifrån  vissa 
kriterier  definierar  standarden  vad  som  är  en  immateriell  tillgång  och  vilket  värde 
tillgången skall redovisas till. 77 En immateriell tillgång är utan fysisk substans och har 
karaktären  av  att  vara  ickemonetär.  Den  immateriella  tillgången  skall  kunna 
identifieras  och  innehavas  för  att  användas  i  produktionen  eller  distributionen  för  att 
tillhandahålla  varor  eller  tjänster,  men  kan  även  användas  för  andra  ändamål  som 
uthyrning  eller  administration.  Företagen måste  vidare  ha  kontroll  över  tillgången  till 
följd av inträffande händelser, tillgången skall även förväntas ge företaget ekonomiska 
fördelar  i  framtiden  i  form av till  exempel  intäkter  från  försäljning av produkter eller 
tjänster eller kostnadsbesparingar. 

Som ovan  nämnts  kräver  definitionen  att  den  immateriella  tillgången  är  identifierbar. 
Med detta menas att tillgången tydligt skall kunna särskiljas från goodwill. En tillgång 
som  är  avskiljbar  kan  tydligt  särskiljas  från  goodwill,  med  avskiljbarhet  menas  att 
förtaget  skulle  kunna  hyra  ut,  sälja,  byta  ut  eller  dela  ut  de  särskilda  ekonomiska 
fördelar  som är  förknippade med  tillgången,  utan  att  till  följd  därav  göra  sig  av med 
framtida  ekonomiska  fördelar  av  andra  tillgångar  inom  samma  intäktsskapande 
verksamhet.  Avskiljbarhet  är  dock  inget  krav  eftersom  företag  kan  identifiera  en 
tillgång  även  på  andra  sätt.  Tillgångar  som  endast  genererar  framtida  ekonomiska 
fördelar i förening med andra tillgångar är även de identifierbara om företaget kan 

74 Flening, B. (2004) Balans nummer 12 
75 SCA:s årsredovisning (2005) s. 62 
76 SSAB:s årsredovisning (2005) s.59 
77 Fagerström, A., Lundh, S. (2005)
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identifiera  de  framtida  ekonomiska  fördelarna  som  är  hänförliga  till  tillgången. 
Definitionen  förskriver  också  att  företaget  skall  ha  kontroll  över  tillgången,  företaget 
anses  ha  kontroll  över  den  immateriella  tillgången  om  företaget  har  förmågan  att 
säkerställa  att  de  framtida  ekonomiska  fördelarna  kommer  företaget  till  del  och 
samtidigt kan begränsa andras möjligheter att ta del av dessa  fördelar. Normalt har ett 
företags  förmåga  att  kontrollera  framtida  ekonomiska  fördelar  sin  grund  i  legala 
rättigheter  som  kan  göras  gällande  i  en  domstol.  Vid  bedömningen  om  tillgången 
kommer  att  generera  framtida  ekonomiska  fördelar  kan  som  ovan  nämnts  företaget 
innefatta intäkter från  försäljning av produkter eller  tjänster, kostnadsbesparingar eller 
andra  fördelar  av användandet av  tillgången. 78 Detta kriterium är osäkert  till  sin  natur 
därför  att  vi  inte  kan  veta  något  med  säkerhet  om  framtiden,  om  det  är  troligt  att 
företaget förväntar sig  framtida nytta är normal osäkerhet  inget skäl  till att  inte ta upp 
något som en tillgång. 79 

För  att  företagen  skall  få  redovisa  immateriella  tillgångar  i  balansräkningen  krävs  att 
ovanstående  definition  är  uppfylld.  Vidare  krävs  att  kriterierna  om  att  företagen  kan 
visa  att  det  är  troligt  att  de  ekonomiska  fördelarna  som  kan  hänföras  till  tillgången 
kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt  är  uppfyllda. 80  Det  är  med  andra  ord  inte  tillräckligt  att  tillgången  genererar 
framtida  ekonomiska  fördelar  utan  det  skall  även  vara  sannolikt  att  dessa  fördelar 
kommer att tillfalla  företaget. Företaget skall göra en bedömning av sannolikheten  för 
att fördelarna kommer att tillfalla företaget. Bedömningen skall baseras på rimliga och 
väl  underbyggda  antaganden  om  de  ekonomiska  förhållanden  som  kan  anses  gälla 
under tillgångens nyttjandeperiod. 81 

Om  en  immateriell  tillgång  inte  uppfyller  ovan  nämnda  definitioner  och  kriterier  får 
tillgången ej  tas upp  i  balansräkningen utan skall då  istället kostnadsföras då utgiften 
uppkommer.  En  utgift  som  har  kostnadsförts  i  finansiella  rapporter  avseende  ett 
räkenskapsår  eller  i  en  delårsrapport  får  inte  senare  tas  upp  som  en  tillgång  i 
balansräkningen. 

När  den  immateriella  tillgången  skall  tas  upp  i  balansräkningen  skall  den  enligt 
anskaffningsvärdemetoden värderas till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet justeras 
med  avdrag  för  eventuella  ackumulerade  avskrivningar  och  ackumulerade 
nedskrivningar.  IAS  38  tillåter  även  omvärderingsmetoden  som  innebär  att  företagen 
kan omvärdera den immateriella tillgången till verkligt värde efter det att företagen har 
redovisat  tillgången  för  första  gången.  Det  verkliga  värdet  beräknas  vid 
omvärderingstidpunkten  efter  avdrag  för  eventuella  tillkommande  ackumulerade 
avskrivningar  och  tillkommande  ackumulerade  nedskrivningar.  Enligt  denna  standard 
skall omvärdering till verkligt värde fastställas genom hänvisning till en aktiv marknad. 
Med  aktiv  marknad  avses  en  marknad  som  uppfyller  tre  villkor,  vilka  är  att  handeln 
avser  likvärdiga  objekt,  det  finns  vanligen  intresserade  köpare  och  säljare  samt  att 
prisinformationen  är  allmänt  tillgänglig.  Omvärderingar  skall  ske  regelbundet  så  att 
tillgångens redovisade värde på balansdagen inte väsentligt skiljer sig från dess verkliga 

78  Internationell redovisningsstandard i Sverige: IAS med SICtolkningar (2003) 
79 Artsberg, K. (2003) 
80  Internationell redovisningsstandard i Sverige: IAS med SICtolkningar (2003) 
81 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002)
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värde. Vilket innebär att desto större skiftningar i den immateriella tillgångens verkliga 
värde desto oftare skall omvärdering ske. 82 Om omvärderingen medför att: 

”Om en immateriell tillgångs redovisade värde ökar som följd av en omvärdering, skall 
ökningen  redovisas  direkt mot  eget  kapital  under  rubriken omvärderingsreserv. Dock 
skall  ökningen  redovisas  i  resultatet  till  den  del  den  återför  en  värdeminskning  av 
samma tillgång, som tidigare redovisas i resultaträkningen.”  83 

”Om en immateriell  tillgångs redovisade värde minskar som följd av en omvärdering, 
skall  minskningen  redovisas  i  resultaträkningen.  Dock  skall  minskningen  redovisas 
direkt mot eget kapital under rubriken omvärderingsreserv till den del det finns något 
kreditsaldo i omvärderingsreserven vad gäller den tillgången.”  84 

”Den ackumulerade omvärderingsreserv som ingår i eget kapital kan överföras direkt 
till balanserade vinstmedel när överskottet  realiseras. Hela överskottet kan  realiseras 
vid  tillgångens  utrangering  eller  avyttring.  En  del  av  överskottet  kan  emellertid 
realiseras  när  tillgången  används  av  företaget.  I  ett  sådant  fall  är  det  realiserade 
beloppet  skillnaden  mellan  avskrivning  baserade  på  tillgångens  omvärderade 
redovisade värde och den avskrivning som skulle ha redovisats baserad på tillgångens 
anskaffningsvärde.  Överföringen  från  omvärderingsreserven  till  balanserade 
vinstmedel görs inte över resultaträkningen.”  85 

Immateriella  tillgångar  kan  anskaffas  utan  ersättning  alls  eller  mot  en  symbolisk 
ersättning genom statligt bidrag. Det statliga bidraget kan ges i form av överföring eller 
fördelning  av  immateriella  tillgångar  till  företag  som  till  exempel  licenser, 
landningsrättigheter  och  rättigheter  att  utnyttja  andra  begränsade  resurser.  Företagen 
kan  välja  att  redovisa  både  den  immateriella  tillgången  och  det  statliga  bidraget  till 
verklig värde vid första redovisningstillfället enligt IAS 20. 

3.2.2  IAS  20  Redovisning  av  statliga  bidrag  och  upplysningar  om 
statliga stöd 

IAS 20 behandlar  redovisning av  statliga  bidrag och upplysningar  beträffande statliga 
stöd. Det finns två skäl till att erhållna statliga stöd kan vara av betydelse för företagens 
utformning  av  de  finansiella  rapporterna.  Dels  måste  en  lämplig  metod  för 
redovisningen  av  överföringar  av  resurser  tillämpas.  Dels  är  det  eftersträvansvärt  att 
företagen  upplyser  om  i  vilken  omfattning  de  har  mottagit  statliga  stöd  under 
rapportperioden. 86 Med statligt stöd och bidrag menas: 

”Statligt  stöd  är  en  åtgärd  av  staten  i  syfte  att  lämna  en  ekonomisk  fördel  som  är 
begränsad  till  ett  företag  eller  en  kategori  av  företag  som  uppfyller  vissa  kriterier. 
Statligt  stöd  enligt  denna  standard  innefattar  inte  ekonomiska  fördelar  som  lämnas 
endast indirekt genom åtgärder som påverkar allmänna affärsbetingelser, såsom 

82  Internationell redovisningsstandard i Sverige: IAS med SICtolkningar (2006) 
83  ibid. s. 537 
84  ibid. s. 537 
85  ibid. s. 537 
86  ibid.
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tillhandahållande  av  infrastruktur  inom  utvecklingsområden  eller  införande  av 
handelsrestriktioner för konkurrenter.”  87 

”Statliga bidrag är stöd från staten i form av överföringar av resurser till ett företag i 
utbyte mot  att  företaget  uppfyller  eller  kommer  att  uppfylla  vissa  villkor  rörande  sin 
verksamhet.  Statliga  bidrag  inkluderar  inte  sådana  former  av  statliga  stöd  som  inte 
rimligtvis kan åsättas ett värde och inte heller  transaktioner med staten vilka inte kan 
särskiljas från företaget normala affärstransaktioner.”  88 

Statliga  bidrag  skall  redovisas  i  balans  och  resultaträkningen  först  när  det  är  rimligt 
säkert att företaget kommer att uppfylla villkoren som krävs för att bidraget skall kunna 
erhållas  samt att det statliga bidraget verkligen kommer att erhållas. Detta gäller såväl 
monetära  som  ickemonetära  bidrag.  Statliga  bidrag  skall  redovisas  på  olika  sätt 
beroende  på  om  bidraget  är  hänförligt  till  framtida  kostnader  eller  kostnader  som 
företaget redan har haft. När bidraget skall täcka framtida kostnader skall redovisningen 
av bidraget systematiskt periodiseras på samma sätt och över  samma perioder som de 
kostnader  bidragen  är  avsedda  att  kompensera  för. Om bidraget  i  stället  är  avsett  för 
kostnader som företaget redan har haft eller som ett omedelbart stöd till  företaget utan 
att  vara  förknippat  med  framtida  kostnader,  skall  redovisningen  av  bidraget  ske  i 
resultaträkningen för den period då företaget erhåller en fordran på staten. 

Det  finns olika argument  för  redovisning  av statliga  bidrag mot eget kapital och över 
resultaträkningen. Det är nämligen dessa två sätt som kan tänkas  för redovisningen av 
statliga bidrag. Argumenten för redovisning mot eget kapital är dels att statliga bidrag i 
balansräkningen skall behandlas som en form av finansiering, i stället för att föras över 
resultaträkningen  för  att  kvittas  mot  de  kostnadsposter  som  bidraget  finansierar. 
Bidragen bör redovisas direkt mot eget kapital då ingen återbetalning förväntas. Dels är 
de statliga bidragen ej  intjänande utan utgör en stimulans från staten utan motsvarande 
kostnader  för  företaget  vilket  gör  det  olämpligt  att  redovisa  bidragen  i 
resultaträkningen.  Argumenten  för  redovisning  över  resultaträkningen  är  att  med 
anledningen till att statliga bidrag ej erhålls från aktieägarna skall bidragen ej redovisas 
direkt  mot  eget  kapital utan  i  resultaträkningen.  En  annan  anledning  till  att  bidragen 
skall  redovisas  i  resultaträkningen  är  att  inkomstskatter  och  andra  skatter  redovisas  i 
resultaträkningen  och  att  det  då  är  logiskt  att  redovisa  statliga  bidrag på  samma  sätt. 
Vidare  lämnas  statliga  bidrag  sällan  utan  krav  på motprestation  utan  företagen måste 
uppfylla  vissa villkor  för att kunna erhålla bidragen. Bidragen skall på grund av detta 
periodiseras på samma sätt  som de kostnader  bidragen är  avsedda  att kompensera  för 
och  redovisas  i  resultaträkningen.  Systematisk  periodisering  är  vid  redovisning  i 
resultaträkningen av avgörande betydelse. 

Vid  fastställandet  av  värdet  på  en  ickemonetär  tillgång  är  det  vanligtvis  tillgångens 
verkliga  värde  som  redovisas  men  ett  alternativ  som  ibland  används  är  att  redovisa 
tillgången  till  ett  symboliskt  belopp.  De  ickemonetära  bidragen  som  redovisas  till 
verkligt  värde  kan  i  balansräkningen  redovisas  enligt  två  metoder,  antingen  som  en 
förutbetald  intäkt  eller  genom  att  tillgångens  redovisade  värde  reduceras  genom 
bidraget. Om bidraget tas upp som en förutbetald intäkt skall bidraget, fördelat på ett 

87  Internationell redovisningsstandard i Sverige: IAS med SICtolkningar (2006) s. 347 ff 
88  ibid. s. 348
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systematiskt  och  rimligt  sätt  över  tillgångens  nyttjandeperiod,  redovisas  i 
resultaträkningen. Om  företaget väljer  att redovisa enligt den andra metoden påverkar 
bidraget  det  redovisade  resultatet  under  tillgångens  nyttjandeperiod  genom  lägre 
avskrivningar. 

3.2.3  IAS 37 Avsättningar 
I  IAS 37  behandlas avsättningar. Avsättningarna definieras  som skulder där  beloppen 
eller  tidpunkten  då  de  kommer  att  regleras  är  ovissa  och  skall  endast  redovisas  i 
balansräkningen  när  företaget  som  en  följd  av  en  inträffad  händelse  har  en  befintlig 
förpliktelse.  För  att  händelsen  skall  anses  vara  förpliktande  krävs  att  företaget  i 
praktiken inte har någon annan möjlighet än att reglera den förpliktelse som händelsen 
givit  upphov  till.  Vidare  krävs  för  redovisning  i  balansräkningen  att  regleringen  av 
förpliktelsen  troligtvis  kommer  att  medföra  ett  utflöde  av  resurser  som  utgör 
ekonomiska fördelar samt att beloppet kan uppskattas tillförlitligt. Beloppet som avsätts 
skall utgöra den bästa uppskattningen av det belopp som företaget rationellt sett skulle 
betala  för  att  reglera  förpliktelsen  på  balansdagen.  Vid  uppskattningen  av  hur  stor 
avsättningen  skall  vara  krävs  att  företagen  tar  hänsyn  till  risk  och  osäkerhet. 
Uppskattningen  av  osäkerheten  skall  dock  vara  rimlig  och  får  ej  leda  till  överdrivet 
stora  avsättningar.  I  de  fall  där  en  tillförlitlig  uppskattning  ej  kan  göras  föreligger  en 
förpliktelse som inte kan redovisas i balansräkningen. Vidare skall företaget ta hänsyn 
till  framtida händelser när det finns tillräckliga och objektiva omständigheter som talar 
för  att  händelserna  kommer  att  inträffa,  framtida  händelser  kan  till  exempel  vara 
lagändringar  eller  teknikförändringar.  Företaget  får  inte  vid  uppskattningen  beakta 
vinster  vid  den  förväntade  avyttringen  av  tillgångar,  inte  ens  om  avyttringen  är  nära 
förknippad med den händelse som ger upphov till avsättningen. 

När  avsättningen  har  redovisats  i  balansräkningen  skall  avsättningen  prövas  per  varje 
balansdag  och  justeras  om  så  krävs,  detta  för  att  avsättningen  skall  motsvara  den 
aktuella bästa uppskattningen. Avsättningen skall återföras om det ej längre är troligt att 
det kommer att krävas ett utflöde av ekonomiska resurser för att reglera förpliktelsen. 

Det  finns  två  former  av  förpliktelser,  legala  och  informella. De  legala  förpliktelserna 
utgår  från  kontrakt  och  lagstiftning  eller  annan  laglig  grund.  Medan  de  informella 
förpliktelserna härrör från etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller uttalande som 
visar att externa parter påtar sig vissa skyldigheter och därigenom skapar en välgrundad 
förväntan  om  att  företaget  kommer  att  fullgöra  sina  skyldigheter  hos  dessa  externa 
parter. 89 

89  Internationell redovisningsstandard i Sverige: IAS med SICtolkningar (2006)
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4  Empiri 
I detta kapitel inleder vi med en kort företagspresentation för att därefter gå vidare med 
en sammanställning av intervjuerna. 

4.1  Företagspresentation 
Nedan följer en kort företagspresentation över de företag vi intervjuat. 

4.1.1  Stora Enso 
Stora Enso bildades 1998 genom att STORA och Enso slogs samman. 90 Stora Enso är 
en skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck och finpapper, förpackningskartong 
och  träprodukter.  Koncernen  har  inom  dessa  områden  en  världsledande 
marknadsposition  och  cirka 46 000  anställda  i mer  än 40  länder.  2005 uppgick Stora 
Ensos nettoomsättning till 13 188 miljoner EUR. Huvuddelen av sin produktion säljer 
Stora Enso till andra företag genom en global marknads och försäljningsorganisation. I 
framtiden  kommer  koncernen  fokusera  på  att  utvidga  verksamheten  till  nya 
tillväxtmarknader som Kina, Sydamerika och Ryssland. 

Stora Enso deltar i det europeiska handelssystemet med miljöutsläppsrätter, enligt detta 
system har koncernen  fått  tillstånd att  släppa ut ett visst  antal  ton koldioxid under en 
viss  tidsperiod.  Stora Ensos  åtgärder  är  inriktade  på  att  efterleva  reglerna  inom EU:s 
handelssystem. 91 Anläggningarna i Sverige som omfattas av handelssystemet är: 

Anläggning  2005  2006  2007 
Stora Enso Fors AB  46 221  47 925  47 925 
Grycksbo Bruk  79 889  81 725  83 194 
Stora Enso Hylte AB  113 809  114 926  115 904 
Stora Enso Kvarnsveden AB  70 210  102 550  114 562 
Nymölla Bruk  20 186  19 446  26 353 
Norrsundets Bruk  49 665  49 665  49 665 
Skutskärs Bruk  40 163  40 163  40 163 
Skoghalls Bruk  221 883  222 902  222 902 
Totalt  642 026  679 302  700 668 

Tabell över Stora Ensos tilldelning av utsläppsrätter i Sverige 92 

Dessa  anläggningar  har  infört  lämpliga  förfaranden  och  vidtagit  åtgärder  för  att 
övervaka och få sina koldioxidutsläpp kontrollerade enligt svensk lag. Stora Enso avser 
att minska utsläppen maximalt på koncernnivå för att uppnå de mest kostnadseffektiva 
lösningarna, även fast målen för minskade utsläppen är landsspecifika och tillstånden är 
fabriksspecifika. 93 

90 www.storaenso.com (20060426) 
91 Stora Ensos årsredovisning (2005) 
92 www.utslappshandel.se (20060426)

http://www.storaenso.com/
http://www.utslappshandel.se/
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4.1.2  SCA 
SCA bildades 1929 genom att Ivar Kreuger var med och omvandlade många enskilda 
bolag  i  norra  Sverige  till  en  koncern,  Svenska  Cellulosa  Aktiebolaget. 94  SCA  är  ett 
konsumentvaru  och  pappersföretag  som  utvecklar,  producerar  och  marknadsför 
personliga  hygienprodukter, mjukpapper,  förpackningslösningar  samt  tryckpapper  och 
sågade  trävaror.  SCA  har  cirka  50 900  anställda,  deras  verksamhet  är  global  och 
försäljningen sträcker sig över 90  länder, medan  tillverkningen sträcker sig över cirka 
40  länder.  2005  uppgick  koncernens  nettoomsättning  till  10  398  miljoner  EUR  och 
koncernens största marknader kunde återfinnas i Tyskland, Storbritannien och USA. 95 

SCA omfattas av det europeiska handelssystemet med miljöutsläppsrätter och  har  fått 
tillstånd  att  släppa  ut  ett  visst  antal  ton  koldioxid  under  en  viss  tidsperiod. 96 
Anläggningarna i Sverige som omfattas av handelssystemet är: 

Tabell över SCA:s tilldelning av utsläppsrätter i Sverige. 97 

SCA avser att göra förbättringar för att minska koldioxidutsläppen dessa förbättringar 
skall göras så att produktionen sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 98 

4.1.3  SSAB 
Genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk  i Borlänge, Oxelösunds Järnverk 
och Norrbottens Järnverk i Luleå bildades SSAB 1978. SSAB är ledande tillverkare av 
höghållfast  tunnplåt  och  kylda  stål.  Förutom  moderbolaget  består  koncernen  av  fyra 
större  dotterbolag  vilka  är  SSAB  Tunnplåt,  SSAB  Oxelösund,  Plannja  och  Tibnor. 
SSAB har kontor i cirka 40 länder med försäljning över hela världen och hade 2005 en 
nettoomsättning 27 804 miljoner kronor. 

De  bolag  inom  SSAB  som  omfattas  av  handelssystemet  med  utsläppsrätter  är 
verksamheterna  i  Borlänge,  Luleå  och  Oxelösund. 99  Tilldelningen  till  dessa 
verksamheter kan ses nedan: 

93 Stora Ensos årsredovisning (2005) 
94 www.sca.se (20060508) 
95 SCA:s årsredovisning (2005) 
96 www.sca.se (20060508) 
97 www.utslappshandel.se (20060508) 
98 www.sca.se (20060508) 
99 SSAB:s årsredovisning (2005) 

Anläggning  2005  2006  2007 
SCA Ortvikens pappersbruk  53 413  53 413  136 062 
Ostrands massafabrik  88 863  88 863  88 863 
SCA Hygiene Products AB, Edet  11 152  11 152  11 152 
SCA Packaging Munksund AB  55 101  59 871  59 871 
SCA Packaging Obbola  53 772  52 134  56 228 
AB Bollsta sågverk  1 822  1 822  4 259 
Totalt  264 123  207 384  356 435

http://www.sca.se/
http://www.sca.se/
http://www.utslappshandel.se/
http://www.sca.se/
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Tabell över SSAB:s tilldelning av utsläppsrätter i Sverige. 100 

Koncernens  tilldelning  av  utsläppsrätter  bedöms  räcka  för  prognostiserad  produktion 
under första handelsperioden. 101 

4.2  Intervjuer 
Nedan presenteras en sammanställning av utförda intervjuer. 

4.2.1  Intervju med Stora Enso 
Vi  har  angående  handelssystemet  och  redovisningen  av  miljöutsläppsrätter  intervjuat 
Alf Sondell som är energisamordnare på Skoghalls bruk, Ernst Nygren ekonomichef på 
Skoghalls bruk samt LarsGöran Strandberg Vice President Accounting på Stora Enso i 
Stockholm. 

När vi frågar Sondell om vad han tycker om handelssystemet med utsläppsrätter svarar 
han  att  han  tror  att  handelssystemet  kan  bidra  till  att  minska  utsläppen  av  fossilt 
koldioxid.  De  nackdelar  han  ser  med  systemet  är  att  det  påverkar  Stora  Ensos 
konkurrenskraft  negativt  i  förhållande  till  deras  konkurrenter  utanför  Europa.  Vidare 
har systemet som det nu är utformat haft en dramatisk påverkan på elpriset som, på sikt 
om  inte  systemet  förändras,  kan  medföra  nedläggningar  inom  svensk  energiintensiv 
industri.  Sondell  anser  att  tilldelning  baserad  på  historiska  utsläpp  kan missgynna  de 
företag  som under  19982001  använde  elpannor  för  att  producera  värme på grund  av 
låga elpriser och därigenom haft lägre utsläpp av koldioxid. 

När det gäller Stora Ensos  förberedelse  inför handelsystemets  införande anser Sondell 
att  Stora  Enso  var  väl  förberett.  När  det  gäller  tilldelning  av  utsläppsrätter  till  Stora 
Enso  tror Sondell  om  han  utgår  från  dagsläget  att  tilldelade  utsläppsrätter  i  stort  sett 
kommer  att  motsvara  de  uppskattade  utsläppen  för  första  handelsperioden  och  Stora 
Enso  kommer  därmed  ej  att  behöva  inhandla  fler  utsläppsrätter  på  den  aktiva 
marknaden. Vad gäller prisutvecklingen på utsläppsrätterna under den  första perioden 
har  Sondell  ingen  uppfattning  eftersom  prisutvecklingen  hittills  varit  mycket  mer 
dramatisk än vad som förväntades. 

Handeln  med  utsläppsrätter  har  enligt  Strandberg  inneburit  förändringar  i 
balansräkningen och Stora Enso redovisar  idag sina utsläppsrätter som en tillgång och 
en upplupen intäkt i balansräkningen. Värdet på utsläppsrätterna är cirka €122 miljoner 
och Stora Ensos har en balansomslutning på cirka €18 miljarder, det påverkar till en 

100 www.utslappshandel.se (20060515) 
101 SSAB:s årsredovisning (2005) 

Anläggning  2005  2006  2007 
SSAB Oxelösund  2 598 426  2 598 426  2 598 426 
SSAB Tunnplåt Luleå  4 016 253  4 016 253  4 016 253 
SSAB Tunnplåt Borlänge  12 654  12 654  12 654 
Totalt  6 627 333  6 627 333  6 627 333

http://www.utslappshandel.se/
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viss del men det är enligt Strandberg inte någon jättestor post. Strandberg menar att det 
finns  en  väldigt  stor  skillnad  mellan  IFRIC  3  och  Stora  Ensos  nuvarande 
redovisningspraxis.  Med  IFRIC  3  skulle  företagen  kontinuerligt  värdera  om  sina 
utsläppsrätter  till  marknadsvärde  medan  Stora  Enso  vid  nuvarande  praxis  tar  upp  de 
tilldelade  utsläppsrätterna  till  det  värde  som  gällde  vid  tilldelningen  och  sedan 
omvärderas  inte  detta  värde.  Med  andra  ord  ligger  utsläppsrätterna  till  det  initiala 
marknadsvärdet tills att de förbrukas, vid förbrukning är det först in först ut som gäller. 
Om Stora Enso har utsläppsrätter kvar vid årets slut  intäktsförs de till det värde de är 
intagna  till  enligt  Strandberg,  vidare  så  baseras  även  avsättningarna  på  värdet  på 
tilldelningsdagen.  Om  Stora  Enso  väljer  att  sälja  sina  utsläppsrätter  redovisas 
försäljningsintäkten som en övrig operativ intäkt vid vinst eller övrig operativ kostnad 
om  det  skulle  bli  en  förlust  vid  försäljningen.  Enligt  Strandberg  har  det  ej  sålts 
utsläppsrätter i någon större mängd utan tanken är att företagen skall tilldelas så många 
utsläppsrätter att det täcker företagens behov. 

När  det  gäller  problematiken  med  redovisning  av  utsläppsrätter  anser  Strandberg  att 
rent  tekniskt  är  det  inga  problem.  Den  modell  som  Stora  Enso  använder  är  tekniskt 
enkel  för  den  innebär  att  man  bara  tar  upp  utsläppsrätterna  till  marknadsvärdet  på 
tilldelningsdagen  sedan  ligger  dem  kvar  till  detta  värde  och  som  nämnts  ovan  sker 
ingen  omvärdering.  Även  försäljning  av  utsläppsrätter  till  marknadsvärde  är 
redovisningstekniskt enkelt då  bokas  försäljningsintäkten av mot det värde  rätterna är 
upptagna till i balansräkningen. 

När  vi  frågar Strandberg  hur  han  tycker  att  företagen  skall  värdera  och  redovisa  sina 
utsläppsrätter  för  att  balansräkningen  skall  ge  en  rättvisande  bild  anser  han  att man  i 
normala  fall  skall  redovisa  till  anskaffningsvärde  eller  marknadsvärde.  Det 
problematiska med att redovisa till marknadsvärde är att det kan bli stora svängningar i 
priset och att det därför kanske är bäst att använda sig av den modellen som Stora Enso 
använder  sig  av  då den modellen  inte  ger  någon påverkan  på  resultatet  så  länge man 
inte säljer någonting. Vid värdering till marknadsvärde enligt IFRIC 3 kan de kraftiga 
prissvängningarna leda till höga slag i resultaträkningen och det var en anledning till att 
man  frångick  IFRIC 3.  Strandberg menar  vidare  att  det  även  kan  vara  rättvisande  att 
redovisa utsläppsrätterna till noll. Varken vid Stora Ensos redovisningspraxis eller vid 
nollvärdering får redovisningsmetoden någon egentlig påverkan på balansomslutningen 
beroende på att när Stora Enso tar upp sina utsläppsrätter som en tillgång tar de även 
upp en motsvarande skuld. 

Strandberg anser att om det rör sig om stora värden så är det en nackdel att företagen 
redovisar enligt olika metoder. Utsläppsrätter ingår endast i det löpande rörelseresultatet 
om  företag redovisar enligt  IFRIC 3. Med anledning av att  företagen nu kan göra  lite 
som de vill  tror Strandberg att det kan behövas någon  form av reglering och det finns 
väl en möjlighet att IFRIC 3 kommer tillbaka efter vidare betänkande. 

När det gäller överföringar av utsläppsrätter mellan olika anläggningar klargör Nygren 
att Stora Enso köper och säljer utsläppsrätter mellan koncernens olika bolag på samma 
tillvägagångssätt  som  till  bolag  utanför  koncernen.  Försäljningen  sker  som  en  vanlig 
försäljningstransaktion och ses ej som ett koncernbidrag.
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4.2.2  Intervju med SCA 
Vi  har  intervjuat  Kristina  Anderson  och  PerErik  Eriksson  på  SCA  angående 
handelsystemet  och  redovisningen  av  utsläppsrätter.  Anderson  har  arbetat  som 
civilekonom  i  20  år.  Inom  SCA  arbetar  Anderson  med  koncernredovisning  och 
Eriksson med miljöfrågor. 

När vi frågar Eriksson om vad han tycker om handelssystemet med utsläppsrätter svarar 
han att han anser att klimatfrågor är mycket viktiga men handeln med utsläppsrätter har 
inneburit  dramatiskt  ökade  elpriser  och  därmed  försämrad  konkurrensförmåga  för 
europeisk  industri  och  omfattande  administration  samt  liten  miljönytta  under  första 
handelsperioden.  När  det  gäller  SCA:s  förberedelse  inför  handelsystemets  införande 
anser  Eriksson  att  SCA  var  ganska  väl  förberedda.  Angående  prisutvecklingen  tror 
Eriksson att marknadens överskott borde innebära att priserna fortsatt kommer att ligga 
på en relativt  låg nivå, han klargör även att det finns en handelsplats  för hela Europa, 
ECX  som  är  den  absolut  största  handelsplatsen  när  det  gäller  handeln  med 
utsläppsrätter. 

Handeln  med  utsläppsrätter  har  enligt  Anderson  bidragit  till  förändringar  i  SCA:s 
koncernbalansräkning  på  så  vis  att  det  har  tillkommit  ett  nytt  konto  på  tillgångssidan 
och  två  nya  konton  på  skuldsidan.  Anledningen  till  att  SCA  valde  att  skapa  ett  nytt 
konto  på  tillgångssidan  var  att  företaget  tyckte  att  utsläppsrätterna  var  en  så  speciell 
tillgång  att  de  inte  ville  blanda  ihop  den med  andra  tillgångar. De  två  nya konton  på 
skuldsidan är dels ett  för den  förutbetalda  intäkten  (statliga  stödet) där motbokningen 
mot  själva  tillgången  sker och dels  ett  för  skulden  för gjorda utsläpp. Så  sammanlagt 
har handeln med utsläppsrätter bidragit till tre nya konton i SCA:s balansräkning. Dock 
har  inte  nuvarande  redovisningspraxis  inneburit  några  stora  förändringar  för  SCA 
jämfört med  IFRIC 3. Anledningen  till  att  det  inte  inneburit  några  stora  förändringar 
kan  enligt Anderson  ha  att  göra med  att  redan  innan  IFRIC  3  drogs  tillbaka  så  hade 
SCA börjat föra ut de regler som IFRIC 3 innebar i organisationen och de ville därefter 
inte göra helt om, utan de har valt att göra vissa förändringar så att företaget ligger mer i 
linje med befintliga rekommendationer. 

SCA redovisar sina utsläppsrätter som en tillgång och en upplupen intäkt. Det är detta 
redovisningssätt  som  gör  att  SCA  i  princip  redovisar  enligt  IFRIC  3  förslaget,  men 
skillnaden  ligger  i  att  SCA  inte  omvärderar  till  verkligt  värde  utan  håller  sig  till  det 
värde  som  utsläppsrätterna  hade  på  tilldelningsdagen.  När  det  gäller  redovisning  av 
utsläppsrätter som är kvar vid årets slut uppger Anderson att SCA redovisar dessa till 
det ursprungliga värdet som SCA har bokat upp dem till och vid bokslutet så redovisas 
överskottet över den skuld som SCA har till staten som en tillgång. Intäkterna från sålda 
utsläppsrätter  redovisas  som  en  vanlig  försäljning  av  en  anläggningstillgång,  det  vill 
säga som en övrig  intäkt. På  frågan om hur SCA bestämmer värdet på avsättningarna 
svarar  Anderson  att  de  fastställer  värdet  genom  det  initiala  marknadsvärdet. 
Anledningen  till  att  de  använder  det  initiala  värdet  är  att  de  använder  samma  värde 
under hela året så länge som de har utsläppsrätter som täcker deras behov.
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När det gäller problematiken med redovisning av utsläppsrätter anser Anderson att SCA 
löst  detta  genom  att  använda  IFRIC  3  som  utgångspunkt  och  på  så  vis  har  SCA  ej 
uppfattat detta område som problematiskt. Anderson nämner dock att även fast SCA ej 
har uppfattat det som problematiskt så kan kanske hela sättet att redovisa utsläppsrätter 
på  ifrågasättas.  Enligt  Anderson  kanske  SCA  hade  valt  att  redovisa  utsläppsrätter 
tilldelade från staten till noll kronor om de inte hade haft IFRIC 3 som utgångspunkt. 

När vi frågar Anderson om hur hon anser att utsläppsrätter skall värderas och redovisas 
för att ge en rättvisande bild i balansräkningen menar Anderson att det kanske är mest 
rättvisande att företagen ej tar upp utsläppsrätterna till något värde så länge det handlar 
om  rättigheter  tilldelade  från  staten,  medan  utsläppsrätter  som  är  köpta  på  en  aktiv 
marknad skall  tas upp  till  inköpspris. På detta  sätt undviks  risken att  företagen  blåser 
upp balansräkningen. Men å andra sidan anser Anderson att företagen även kan välja att 
se  sina  utsläppsrätter  som pengar  som de  sedan  betalar med  till  staten,  SCA  har  valt 
detta synsätt. Anderson poängterar att det viktigaste är att företagen berättar hur de har 
valt att redovisa sina utsläppsrätter, om företagen är öppna med detta så tror Anderson 
att  valet av  redovisningsmetod  inte spelar  någon  större  roll. Dock anser Anderson  att 
det är en nackdel att företag redovisar sina utsläppsrätter på olika sätt och att det bästa 
naturligtvis  vore  om  alla  företag  använde  sig  av  samma  redovisningsmetod.  Med 
anledning  av  att  företagen  redovisar  på  olika  sätt  konstaterar Anderson  att  det  skulle 
behövas ett klargörande. 

På frågan om SCA har möjlighet att överföra utsläppsrätter mellan olika anläggningar i 
Sverige  och  till  utlandet  klargör  Anderson  att  den  möjligheten  finns.  Inom  SCA  har 
vissa bolag överskott på rättigheter medan andra har underskott, SCA köper och säljer 
då  rätter  mellan  bolagen  för  totalt  sett  har  SCA  tillräckligt  med  utsläppsrätter.  SCA 
försöker hålla handeln inom respektive lands gränser, men i vissa fall kan det hända att 
SCA får sälja över gränserna. Dessa överföringar skall ej räknas som ett koncernbidrag 
utan  skall  ske  på  affärsmässiga  villkor,  för  att  det  inte  skall  behöva  uppstå  några 
diskussioner  om EU:s  skattefrågor  och  sådana  saker  om  SCA  skulle  sälja  rättigheter 
över  gränserna.  Vidare  använder  sig  SCA  av  affärsmässiga  villkor  för  att  de  vill  ha 
samma regler oberoende av var någonstans i koncernen bolaget finns. 

4.2.3  Intervju med SSAB 
Vi  har  angående  handelssystemet  och  redovisningen  av  miljöutsläppsrätter  intervjuat 
Klas Lundberg som är chef för avdelningen Miljö och Hälsa på SSAB Oxelösund. Han 
har  jobbat med miljöfrågor  i över 20 år. Vi har även  intervjuat Henrik Skoglund som 
jobbar med SSAB:s koncernredovisning på huvudkontoret i Stockholm. Han har jobbat 
som civilekonom i 10 år. 

När vi  frågar Lundberg  vad han  tycker om handelssystemet med utsläppsrätter  svarar 
han att han anser att det är mycket byråkratiskt, stelbent och fyrkantigt. Han anser även 
att det påverkat konkurrenssituationen eftersom handelssystemet ej är globalt utan bara 
innefattar de europeiska  företagen. Ryssland, Kina, Brasilien och USA är exempel på 
stora stålproducenter som ej omfattas av handelssystemet och Lundberg anser att detta 
ger  dessa  länder  en  konkurrensfördel. Lundberg menar  att  det  är  förbryllande  att  inte 
alla  industribranscher  omfattas  av  systemet  och  att  transportsektorn  inte  är  med 
överhuvudtaget. Vidare säger Lundberg att det missgynnar på ett nationellt perspektiv
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och detta kan skådas  i  ländernas  tilldelningsansökningar, vissa  länder har  sökt väldigt 
stora mängder utsläppsrätter medan andra varit väldigt snåla mot sig  själva, Lundberg 
anser  att  Sverige  tillhör  den  senare  kategorin.  När  det  gäller  tilldelningen  av 
utsläppsrätter  tror  Lundberg  att  SSAB  fått  tillräckligt  många.  Det  stora  problemet  är 
ovissheten om vad som kommer att hända med handelssystemet i framtiden. Ovissheten 
påverkar  investeringsviljan  för om man  inte kan  se  några år  framför  sig  hur  systemet 
kommer att  se ut  så är det en  tydlig  hämsko  för viljan att  investera menar Lundberg. 
När  det  gäller  tilldelning  baserad  på  historiska  utsläpp  säger  Skoglund  att  SSAB  har 
varit motståndare  till  att utsläppen  rent generellt  skall  baseras på detta, han menar att 
man  måste  titta  på  hur  anläggningarna  ser  ut  jämfört  med  andra  anläggningar,  hur 
duktiga  anläggningarna  är  på  att minimera  sina  koldioxidutsläpp. Anledningen  till  att 
SSAB  har  detta  synsätt  är  att  de  anser  att  det  är  fel  att  anläggningar  som  inte  gjort 
förbättringar för att minska utsläppen innan handelssystemet nu gynnas genom att dessa 
anläggningar  tilldelas  fler  rättigheter,  jämfört  med  anläggningar  som  innan 
handelssystemets början hade minimerat sina utsläpp. 

Handel med utsläppsrätter har enligt Skoglund inte bidragit till någon stor förändring i 
balansräkningen på grund av att SSAB har valt att ej värdera utsläppsrätterna tilldelade 
från staten till något värde. SSAB använder sig av en redovisningspraxis som märkbart 
skiljer sig från IFRIC 3 som var ett uttalande som SSAB starkt gick emot. Skoglund var 
en  av  de  första  som  reagerade  mot  IFRIC  3,  SSAB  gick  då  samman  med  de  större 
stålbolagen  i  Europa och  lyckades  få  EU  att  ej  acceptera  uttalandet  som  en  standard 
vilket bidrog till att IFRIC drog tillbaka sitt uttalande. Det har bidragit till att det just nu 
är  ett osäkert  läge  när  det  gäller  redovisning  av  utsläppsrätter. En  del  revisionsbyråer 
driver  ändå  en  linje  om  att  företagen  borde  redovisa  ungefär  som  IFRIC  3,  på  den 
punkten  är  SSAB  och  dessa  revisionsbyråer  inte  helt  överens.  Anledningarna  till  att 
Skoglund och SSAB  reagerade mot  IFRIC 3  var  dels missmatchen  som  resulterade  i 
väldigt konstiga effekter  i SSAB:s redovisade resultat, genom ett räkneexempel kunde 
SSAB  klart  påvisa  dessa  effekter.  Dels  det  att  skulle  SSAB  redovisa  enligt  IFRIC:s 
uttalande  skulle  utsläppsrätterna  tas  upp  i  balansräkningen  till  marknadsvärdet  vid 
tilldelningen  och  samtidigt  redovisa  värdet  som  ett  statligt  bidrag.  Eftersom 
stålindustrin handlar mycket med USA menar Skoglund att det kan vara en nackdel för 
SSAB att redovisa statliga bidrag i årsredovisningen. Detta på grund av att USA kan se 
de statliga bidragen som en möjlighet  för SSAB att hålla  låga priser och om USA får 
problem  i  sin egen  industri kan de  framhålla detta  i deras argumentation  för att  införa 
tullar eller importbegränsningar. 

SSAB  har  som  ovan  nämnts  valt  att  inte  ta  upp  sina  utsläppsrätter  till  något  värde  i 
balansräkningen,  följden av detta blir att även avsättningarna värderas till noll kronor. 
Enligt Skoglund har SSAB  inte  några planer på  att omvärdera  sina utsläppsrätter och 
anledningen  till  detta  är  att  en  omvärdering  skulle  medföra  ett  statligt  stöd  i 
balansräkningen.  Om  SSAB  vid  årets  slut  har  ett  överskott  på  utsläppsrätter  har 
företaget  enligt  Skoglund  ej  funderat  på  att  ta  upp  detta  överskott  till  något  värde, 
istället kommer de resterande utsläppsrätterna att ses som en reserv för kvarvarande tid 
av handelsperiod ett.
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När det gäller problematiken med redovisning av utsläppsrätter anser Skoglund att  ett 
problem  redovisningsmässigt  är  att  utsläppsrätterna  skall  redovisas  så  att  de 
framkommer som ett statligt bidrag med anledning av att grundtilldelning till företagen 
har skett till noll kronor, även fast det för företagen har inneburit en pålaga. 

När  vi  frågar  Skoglund  om  hur  han  anser  att  utsläppsrätter  skall  redovisas  för  att 
balansräkningen skall ge en rättvisande bild är han inne på att man skall skilja emellan 
utsläppsrätter tilldelade från staten och köpta rätter. Utsläppsrätter tilldelade från staten 
skulle  då  enligt  Skoglund  ha  ett  nollvärde  medan  köpta  rätter  skulle  tas  upp  i 
balansräkningen  till  inköpspris.  Denna  metod  skulle  leda  till  ett 
produktionskostnadstänk  i  och  med  att  SSAB  då  värderar  till  den  kostnad  som 
uppkommit  för att  få  tag på nödvändiga utsläppsrätter  för  stålproduktionen. Skoglund 
anser att SSAB  inte skall behöva värdera upp utsläppsrätterna  till  något  fiktivt värde. 
Vidare menar Skoglund att det bara är  att  titta på vad som har hänt på marknaden de 
senaste  veckorna  om  SSAB  löpande  hade  omvärderat  sina  utsläppsrätter  till  verkligt 
värde  hade  värdet  på  en  kort  tid  sjunkit  från  cirka  6,5  miljarder  kronor  till  cirka  2 
miljarder  kronor,  utifrån  SSAB:s  perspektiv  har  ju  egentligen  ingenting  hänt. 
Värdeminskningen  skulle enbart  bero på att marknaden  nu  börjar  få uppgifter om hur 
många utsläppsrätter  som har  förbrukats, Skoglund menar att det visar  att marknaden 
ännu inte är fungerade och att det är ett argument för att man än så länge ej bör använda 
marknaden  som  någon  sorts  värdemätare.  Skoglund  anser  även  att  det  skulle  kännas 
konstigt att värdera SSAB:s  innehav på cirka 20 miljoner  tons rätter efter vad man på 
marginalen  handlar  några  10 000100 000  tons  rätter  för  vilket  är  fallet  vid  en 
marknadsvärdering. För att marknaden skall kunna visa vad utsläppsrätterna verkligen 
är värda behöver handeln mogna mycket mer och bli mycket större för att ej påverkas i 
så hög grad av informationen som kommer ut i samband med avräkningen. 

När det gäller prisutvecklingen tror Skoglund att det kommer att bli stora svängningar i 
priset  på  grund  av  dålig  information  till  marknaden.  Ett  sätt  för  att  marknaden  skall 
kunna  sätta  bättre  priser  är  att  företagen  oftare  rapporterar  vilka  utsläpp  som  faktiskt 
förekommer.  I dagsläget  finns det  inget krav på  att  rapportera  sina utsläpp mer än  en 
gång per år, det  leder  till att marknaden svävar  i okunnighet  fram tills rapporteringen. 
Marknaden har fram till första rapporteringen levt  i en tro om att det har varit brist på 
utsläppsrätter  och  nu  har  det  visat  sig  att  det  snarare  verkar  vara  tvärtom  under  det 
första året. Skoglund tror även att priserna kan påverkas av eventuella lågkonjunkturer 
och spekulanter. 

Skoglund anser att det är en nackdel att företagen redovisar sina utsläppsrätter på olika 
sätt samtidigt som SSAB propagerar för att påvisa att det är en stor skillnad mellan de 
olika företagen som äger utsläppsrätter, vad de använder dem till och hur de förbrukas. 
Vissa företag som handlar med utsläppsrätter har egentligen inte det slutgiltiga behovet 
utan använder rätterna som ett finansiellt instrument och dessa företag har väl sin syn på 
hur utsläppsrätterna skall redovisas menar Skoglund. Sedan finns det företag som SSAB 
som  ser  utsläppsrätterna  som  vilken  insatsvara  som  helst  och  de  har  sin  syn  på  hur 
utsläppsrätterna  skall  redovisas.  På  grund  av  detta  anser  Skoglund  att  det  finns 
anledning  till  att  fundera  på  att  spjälka  upp  redovisningen  på  flera  sätt  beroende  på 
vilken industri företaget verkar inom. Rent generellt är det inte så bra om två stålbolag 
skulle  välja  två  olika  redovisningsmetoder.  Skoglund  anser  att  det  är  angeläget  att 
försöka komma fram till hur utsläppsrätter skall redovisas eftersom det inte sedan
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IFRIC 3 drogs tillbaka finns några konkreta regler och det skulle vara olyckligt om man 
på  grund  av  bristen  på  klara  redovisningsregler  trots  allt  använder  sig  av  IFRIC:s 
uttalande. 

På frågan om SSAB har möjlighet att överföra utsläppsrätter mellan olika anläggningar 
klargör  Skoglund  att  SSAB  kan  överföra  utsläppsrätter  som  de  vill  mellan  de  tre 
anläggningarna  i  Sverige.  Det  har  dock  ännu  inte  varit  aktuellt  att  överföra 
utsläppsrätter  mellan  anläggningarna  men  eftersom  SSAB  har  ett  nollvärde  på 
utsläppsrätterna  ser  de  ingen  anledning  att  ta  ut några  värden mellan  bolagen  om det 
skulle  bli  aktuellt  att  överföra  utsläppsrätterna  koncerninternt.  När  det  gäller 
anläggningar  utomlands  har  SSAB  ingen  verksamhet  som  genererar  koldioxidutsläpp 
som  omfattas  av  handelssystemet  så  det  finns  inget  behov  av  att  flytta  utsläppsrätter 
över gränsen. 

4.2.4  Intervju med revisorn 
Vi  har  intervjuat  en  auktoriserad  revisor  som  är  specialist  på  redovisning  av 
miljöutsläppsrätter,  respondenten  arbetar  i  Stockholm. Med  anledning  av  att  revisorn 
vill vara anonym benämns revisorn i intervjusammanställningen respondenten. 

När  vi  frågar  respondenten  om  den  största  skillnaden  mellan  nuvarande 
redovisningsmetoder och IFRIC 3 menar respondenten att den största skillnaden är att 
med  nuvarande  metoder  uppstår  ingen  missmatch.  IFRIC  3  förespråkade  två  olika 
modeller  den  ena  var  costmodel  och  den  andra  var  revalueationmodel.  Costmodel 
innebar att företagen inte gjorde någon omvärdering efter det att företaget initialt hade 
värderat  utsläppsrätterna  till  verkligt  värde,  företagen  skulle  med  andra  ord  behålla 
utsläppsrätterna  till  det  ursprungliga  värdet  med  undantag  för  om  företaget  köpte  in 
extra  utsläppsrätter.  Avsättningarna  skulle  däremot  enligt  costmodel  göras  enligt 
verkligt  värde. Detta  skulle  leda  till  att  företagen  år  två  skulle  få  en  resultateffekt  på 
grund  av  att  företaget  haft  en  kostnad  som  räknats  om  till  verkligt  värde,  tillgången 
avräknades mot den upparbetade skulden. Anledningen till att resultateffekten kommer 
år två är att den sista februari år två skulle en avräkning göras mot staten. På grund av 
denna  missmatch  mellan  åren  fick  costmodel  väldigt  mycket  negativ  kritik. 
Revalueationsmodel  innebar att  företagen under året omvärderar  tillgången på  samma 
sätt  som  avsättningen/skulden  men  att  tillgången  skulle  redovisas  mot  eget  kapital 
istället för resultatet och avsättningarna skulle göras i takt med att utsläppen sker. Detta 
skulle  innebära att företaget vid årets slut skulle  få en annan sorts missmatch,  jämfört 
med  den  som  uppkommer  vid  costmodel,  nämligen  mellan  resultat  och  eget  kapital. 
Kostnaden skulle föras mot resultatet medan den positiva effekten skulle gå direkt mot 
eget kapital, på grund av denna missmatch mellan resultatet och det egna kapitalet blev 
även  denna metod  utsatt  för mycket  negativ  kritik. Vår  respondent  anser  att  IFRIC 3 
blev så kritiserat bland annat på grund av de ovan  nämnda missmatcherna att det var 
nödvändigt att dra in detta uttalande, även fast det är olycklig att det nu inte finns någon 
redovisningsstandard för utsläppsrätter. 

Vår respondent har uppfattat dagens praxis  som att företagen redovisar  tillgången och 
skulden  till  samma  värde  under  året  och  gör  företagen  på  detta  sätt  uppstår  ingen 
resultateffekt  och  då  uppkommer  inte  heller  någon  missmatch.  Företagen  kan  med 
dagens praxis tillämpa två olika metoder, dessa är nettometoden och bruttometoden.
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Nettometoden  innebär  att  företagen  ”nettar”  den  immateriella  tillgången  mot  en 
avsättning.  Medan  bruttometoden  innebär  att  företagen  tar  upp  den  immateriella 
tillgången i balansräkningen. 

På  frågan  om  hur  företagen  skall  värdera  och  redovisa  sina  utsläppsrätter  för  att  det 
skall  ge  en  rättvisande  bild  i  balansräkningen  anser  respondenten  att  det  knappast  är 
rättvisande att redovisa utsläppsrätterna till noll, vilket skulle bli effekten om företagen 
redovisar enligt nettometoden. Anledningen  till detta är  att det  inte ger en  rättvisande 
bild av vad utsläppsrätterna egentligen är värda. Då anser respondenten att det snarare 
är  bättre  att  företagen  redovisar  utsläppsrätterna  till  det  initiala  verkliga  värdet  och 
bokar dem mot en förutbetald intäkt. När det gäller redovisning av utsläppsrätter som är 
köpta  på  en  aktiv  marknad  anser  vår  respondent  att  det  är  lättare  att  redovisa  dessa 
jämfört med utsläppsrätter  tilldelade  av  staten. Anledningen  till  detta  är  att  företagen 
vid  köp  av  utsläppsrätter  förmodligen  har  ett  underskott  av  tilldelade  utsläppsrätter, 
företagen har med andra ord släppt ut mer koldioxid än de haft rättighet till. Det bidrar 
till  en  upparbetad  skuld  till  staten  som  är  större  än  tillgången  som  företaget  har  att 
matcha skulden mot. Om denna situation uppstår bör företagen köpa till utsläppsrätter 
och då anses det vara rimligt att företagen värderar de inköpta utsläppsrätterna till den 
faktiska inköpskostnaden. 

När det gäller regleringen angående redovisning av utsläppsrätter anser vår respondent 
att det finns ett stort behov av regler i och med att det i dagsläget egentligen inte finns 
någon  reglering  gällande  redovisning  av  utsläppsrätter.  Det  är  dock  tveksamt  om  det 
kommer  att  komma en  särskild  standard  angående  redovisning  av miljöutsläppsrätter. 
IASB  verkar  snarare  ha  gått  på  den  linjen  att  de  inte  tänker  göra  någon  ny  IFRS 
(International  Financial  Reporting  Standards)  utan  IASB  kommer  att  göra  tillägg  till 
existerande standards, det blir då ett tillägg till IAS 20 och IAS 37 samt kanske något 
till IAS 38. Som det är idag är det inte helt klart hur IAS 20, 37 och 38 skall användas 
när det gäller  redovisning av utsläppsrätter utan  det  faller  lite mellan stolarna. Vidare 
tror  respondenten  att  det  finns  en  möjlighet  att  det  som  kommer  att 
förändras/förtydligas i framtiden är revalueationmodel. Det vill säga att man bygger om 
revalueationmodel  så  att  företagen  kan  redovisa  både  tillgång  och  skuld  mot  årets 
resultat, det leder till att företagen inte får någon missmatch. 

På  frågan om respondenten upplever att företagen är väl  insatta i regleringen gällande 
redovisning  av  utsläppsrätter  upplever  respondenten  att  det  är  svårt  att  svara  på 
eftersom det inte riktigt finns några bra redovisningsregler. Vidare tror respondenten att 
företagen  är  ganska  förvirrade  och  att  bristen på  klara  och  tydliga  redovisningsregler 
ställer  till  det ordentligt  för  företagen då de ej  riktigt vet  hur dem skall  redovisa  sina 
utsläppsrätter. Respondenten förmodar att den här bristen på klara regler dels kan leda 
till att olika större revisionsbyråer går ut med olika rekommendationer, dels så blir det 
lite fritt fram för alla att göra hur dem vill. Den här möjligheten leder till att företagen 
redovisar sina utsläppsrätter på olika sätt vilket leder till skillnader i redovisningen och 
om  man  enbart  tittar  på  utsläppsrättsposten  så  kan  dessa  skillnader  leda  till  en 
försämrad  jämförbarhet.  Respondenten  anser  dock  inte  att  dessa  skillnader  försämrar 
jämförbarheten i någon stor utsträckning när man tittar på hela balansräkningen.
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Ett  exempel  på  två  företag  som  valt  att  redovisa  sina  utsläppsrätter  på  olika  sätt  är 
SSAB och Holmen. SSAB har valt att redovisa enligt nettometoden det vill säga de har 
valt att värdera sina utsläppsrätter till noll kronor  i balansräkningen 102 medan Holmen 
valt att redovisa enligt bruttometoden det vill säga att de har värderat sina utsläppsrätter 
till det marknadspris som förelåg vid tilldelningen. 103 Här anser vår respondent att det är 
tveksamt  om  SSAB:s  val  av  redovisningsmetod  ger  någon  rättvisande  bild  utan 
respondenten  föredrar  en bruttoredovisning men poängterar  att  en  nettoredovisning är 
tänkbar. 

102 SSAB:s årsredovisning (2005) 
103 Holmens årsredovisning (2005)
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5  Analys 
I  detta  kapitel  diskuterar  vi  svaren  från  respondenterna,  denna  empiri  samt  teorin 
resulterar i vårt syfte som ligger till grund för våra diskussioner. 

5.1  Respondenternas uppfattning om handelssystemet och 
redovisningen av utsläppsrätter 

I  denna  uppsats  belyser  vi  hur  företag  redovisar  sina  utsläppsrätter.  Utsläppsrätterna 
medför  att  företagen  har  rätt  att  släppa  ut  en  viss  mängd  koldioxid.  I  Sverige  har 
utsläppsrätterna  till  företagen  tilldelats  från  staten,  vilket  innebär  att  företag  inte  haft 
någon  utgift  för  utsläppsrätterna  som  är  tilldelade  under  första  handelsperioden  men 
utsläppsrätterna  har  ändå  haft  ett  marknadsvärde  då  det  bedrivits  handel  på  en  aktiv 
marknad.  Eftersom  det  ej  finns  någon  standard  som  reglerar  redovisning  av 
utsläppsrätter  har  det  lett  till  att  företagen  redovisar  dem  enligt  olika  metoder.  Vi 
kommer  nedan  att  diskutera  de  intervjuade  företagens  och  revisorns  synsätt  på 
handelssystemet och redovisningen av utsläppsrätter samt om indragningen av IFRIC 3 
inneburit stora förändringar för företagen. En av våra företagsrespondenter var en av de 
första  som  reagerade  mot  IFRIC  3,  han  gjorde  då  ett  räkneexempel  för  att  påpeka 
missmatcherna som uppstod vid redovisningsreglerna som IFRIC 3 förespråkade. 

När  det  gäller  uppfattningarna  om  handelsystemet  med  utsläppsrätterna  är  samtliga 
företag eniga om att systemet bidrar till en snedvriden konkurrenssituation på grund av 
att systemet ej är globalt. Vilket medför att länder som ej omfattas av systemet som till 
exempel Ryssland, USA, Kina och Brasilien får en konkurrensfördel. Handelssystemet 
har även bidragit  till  en dramatisk höjning av elpriset och enligt  två  respondenter kan 
om  handelssystemet  ej  förändras  detta  leda  till  nedläggningar  inom  svensk 
energiintensiv  industri.  Som  vi  nämnt  i  teorin  så  baseras  tilldelningen  i  huvudsak  på 
historiska utsläpp och detta anser två respondenter ej är rättvist på grund av att företag 
som redan 19982001 hade låga koldioxidutsläpp nu ”straffas” genom att få en mindre 
andel utsläppsrätter. Vidare ansåg en annan respondent att klimatfrågor är viktiga men 
att ursprungstanken med handelssystemet har kommit i skymundan och att det bidragit 
till  en  omfattande  administration  men  till  en  liten  miljönytta.  Vad  gäller 
implementeringen  av  handelssystemet  var  samtliga  företag  eniga  om  att  de  var  väl 
förberedda. 

När det gäller  redovisningen av utsläppsrätter menar  revisorn  vi  har  intervjuat  att den 
största  skillnaden  mellan  IFRIC  3  och  nuvarande  praxis  är  att  det  ej  uppstår  någon 
missmatch  och  som  vi  redogjort  för  tidigare  i  uppsatsen  så  var  missmatchen  en  av 
anledningarna till att IFRIC 3 drogs tillbaka. Revisorn har uppfattat att företagen med 
dagens  praxis  redovisar  tillgången  och  skulden  till  samma  värde  under  året  och  då 
uppkommer  inte  någon  missmatch.  Företagen  kan  med  denna  praxis  tillämpa  netto 
eller bruttometoden. Vid båda metoderna betecknas utsläppsrätterna som en immateriell 
tillgång  enligt  IAS  38  då  de  används  i  produktionen  för  att  tillhandahålla  varor. Vid 
nettometoden nettas den  immateriella  tillgången mot en avsättning som enligt  IAS 37 
endast  skall  redovisas  i  balansräkningen  när  företaget  som  en  följd  av  en  inträffad 
händelse har en befintlig förpliktelse. När det gäller redovisning av utsläppsrätter
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inträffar denna  förpliktelse när  företaget släpper ut koldioxid på grund av att företaget 
vid  denna  händelse  gör  sig  skyldigt  till  att överlämna  ett  visst  antal  utsläppsrätter  på 
avräkningsdagen.  Bruttometoden  innebär  att  företagen  tar  upp  den  immateriella 
tillgången till ett värde i balansräkningen i enlighet med IAS 38. 

Angående  huruvida  företagen  anser  att  nuvarande  redovisningspraxis  skiljer  sig  åt 
jämfört med IFRIC 3 har det enligt två företag ej inneburit några större skillnader, den 
påtagligaste  skillnaden  är  att  företagen  nu  ej  löpande  omvärderar  sina  utsläppsrätter 
efter marknadsvärdet. Ett av företagen påpekar att nackdelen med att löpande redovisa 
sina utsläppsrätter  efter marknadsvärd enligt  IFRIC 3 är  att prisfluktuationer kan  leda 
till  stora  svängningar  i  resultaträkningen.  Om  värdet  på  utsläppsrätterna  minskar  till 
följd  av  en  omvärdering  skall  minskningen  redovisas  över  resultatet.  För  det  tredje 
företaget skiljer sig nuvarande redovisningspraxis märkbart åt eftersom företaget valt att 
ej  ta upp utsläppsrätterna till något värde  i balansräkningen. En anledning till  att man 
valt att ej ta upp rätterna till något värde är att företaget ej vill ta upp något statligt stöd i 
årsredovisningen  när  detta  kan  innebära  problem  vid  export  till  USA.  Enligt  IAS  20 
skall en åtgärd av staten som bidrar  till  ekonomiska  fördelar  som är begränsad  till  ett 
företag  redovisas  som  statligt  stöd.  Vilket  innebär  att  företag  som  väljer  att  ta  upp 
utsläppsrätter  till  ett  värde  i  balansräkning  skall  redovisa  detta  värde  som  ett  statligt 
stöd. 

När  det  gäller  hur  företagen  skall  värdera  och  redovisa  sina  utsläppsrätter  för  att 
redovisningen  skall  ge  en  rättvisande  bild  går  åsikterna  hos  våra  respondenter  isär. 
Revisorn  menar  att  det  kanske  ej  är  rättvisande  att  redovisa  enligt  nettometoden 
eftersom effekten då blir  att utsläppsrätterna  redovisas  till  noll  vilket  knappast  ger en 
rättvisande bild över vad utsläppsrätterna egentligen är värda. Revisorn anser att det är 
mer  rättvisande att  företagen  redovisar utsläppsrätterna  till det  initiala  verkliga  värdet 
och  bokar  dem mot  en  förutbetald  intäkt.  Som  nämnts  i  teorin  skall  bidraget  om  det 
redovisas  som  en  förutbetald  intäkt  fördelas  på  ett  systematiskt  sätt  över  tillgångens 
nyttjandeperiod  i  resultaträkningen.  Revisorn  får  medhåll  från  en  företagsrespondent 
som  också  anser  att  det  är  mest  rättvisande  att  ta  upp  utsläppsrätterna  till  det 
marknadsvärde  som  förelåg på  tilldelningsdagen.  En annan  företagsrespondent menar 
att det kanske är mest rättvisande att företagen ej  tar upp utsläppsrätter  tilldelade  från 
staten  till  något  värde  och  på  så  sätt  undvika  att  företagen  blåser  upp  sina 
balansräkningar. Den tredje företagsrespondent är också inne på den linjen att företagen 
skall skilja emellan utsläppsrätter tilldelade från staten och köpta rätter, rätter tilldelade 
från  staten  skulle  då  redovisas  till  noll  medan  köpta  rätter  skulle  tas  upp  i 
balansräkningen  till  inköpspris. Denna  respondent menar  även  att  det  finns  anledning 
till  att  fundera  på  att  dela  upp  redovisningen  beroende  på  vilken  industri  företaget 
verkar  inom  eftersom  det  är  stora  skillnader  mellan  de  olika  företagen  som  äger 
utsläppsrätter.  Skillnaderna  kan  bidra  till  att  företagen  har  olika  synsätt  på  hur 
utsläppsrätter bör redovisas. Rent generellt  anser  respondenten att det är olyckligt om 
två företag inom samma bransch redovisar enligt olika metoder och att det är angeläget 
att försöka komma fram till hur utsläppsrätter skall redovisas eftersom det  idag saknas 
klara  redovisningsregler. Övriga  respondenter  håller med om att  avsaknaden  av  klara 
redovisningsregler är ett problem. 

Som nämnts  i teorin är det många  faktorer som påverkar priset på utsläppsrätter detta 
medför att det blir mycket svårt att förutspå prisutvecklingen och priset har hittills
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varierat kraftigt. Till  exempel  sjönk priset  kraftigt  under  slutet av april och början av 
maj  för  att  under  slutet  av maj  återigen  stiga.  En  faktor  till  denna prisutveckling  kan 
enligt en av våra respondenter bero på att marknaden har haft  för  lite  information om 
vilka utsläpp som faktiskt förekommer. Innan första rapporteringen verkade det som om 
marknaden  trodde  att  det  rådde  ett  underskott  på  utsläppsrätter,  men  det  visade  sig 
snarare vara ett överskott. Ett sätt att komma ifrån felaktiga uppfattningar om tillgången 
på  utsläppsrätter  skulle  enligt  respondenten  kunna  vara  att  företagen  rapporterar  sina 
utsläpp mer frekvent. Genom att marknaden får mer information skulle det bli lättare att 
sätta  mer  rättvisande  priser.  I  dagsläget  krävs  endast  att  företagen  rapporterar  sina 
utsläpp  en  gång  per  år.  En  annan  respondent  tror  att  överskottet  på  utsläppsrätter 
kommer att bestå,  i och med detta tror han att priset kommer att  fortsätta  ligga på en 
relativt  låg  nivå.  Men  så  länge  priset  inte  understiger  det  initiala  marknadsvärdet 
påverkas  inte  företagens balansräkning av prisfluktuationerna, detta så länge  företagen 
ej gör några löpande omvärderingar. 

5.2  Översikt över de olika redovisningsmetoderna och 
effekterna av dessa 

Nedan  presenteras  en  sammanställning  av  de  intervjuade  företagens 
redovisningsmetoder  samt  den  intervjuade  revisorns  synsätt  på  redovisning  av 
utsläppsrätter. Vi tar även upp en sammanställning om vilka effekter IFRIC 3 skulle ha 
haft om företagen redovisade enligt detta uttalande. 

Redovisnings 
metod 

Hur påverkar  
prisförändringar  

Avsättningar   Försäljnings 
intäkter  

Missmatch? 

Stora 
Enso 

Bruttometoden, 
som innebär att 
rätterna tas upp 
till det initiala 
marknads 
värdet och 
omvärderas ej. 

Påverkar ej så 
länge det ej 
understiger det 
redovisade värdet 
på balansdagen. 

Avsättningar 
baseras på det 
initiala 
marknadsvärdet. 

Redovisas 
som en övrig 
operativ 
intäkt. 

Nej på grund 
av att ingen 
omvärdering 
sker. 

SCA  Bruttometoden.  Samma som Stora 
Enso. 

Samma som 
Stora Enso. 

Redovisas 
som en vanlig 
försäljning av 
en
anläggnings 
tillgång dvs. 
som en övrig 
intäkt. 

Samma som 
Stora Enso. 

SSAB  Rätterna 
betecknas som 
en immateriell 
tillgång men 
tas ej upp till 
något värde. 

Påverkas ej.  Avsättningar 
värderas till 
noll. 

Har ej 
bedrivit 
någon 
försäljning. 

Nej.
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Redovisnings 
metod 

Hur påverkar  
prisförändringar  

Avsättningar   Försäljnings 
intäkter  

Missmatch? 

Revisorn  Bruttometoden 
alt. netto 
metoden som 
innebär att 
företagen 
nettar sina 
immateriella 
tillgången mot 
avsättningen. 

Bruttometoden se 
Stora Enso. 
Nettometoden 
påverkas ej. 

Avsättningar 
baseras på det 
initiala 
marknadsvärdet. 

Nej pga. att 
man 
redovisar 
tillgång och 
avsättning till 
samma värde. 

IFRIC 3  Costmodel 
innebar att 
företagen ej 
gjorde någon 
omvärdering 
efter att de 
värderat till det 
initiala 
marknads 
värdet men 
avsättningarna 
skulle löpande 
omvärderas 
efter det 
verkliga 
värdet. Alt. 
Revalueation 
model som 
innebar att 
företagen 
omvärderade 
både tillgången 
och 
avsättningen 
till verkligt 
värde. 

Costmodel 
påverkades 
eftersom 
avsättningarna 
baserades 
löpande på det 
verkliga värdet. 
Revalueation 
model påverkades 
genom att både 
avsättningar och 
tillgången 
löpande 
omvärderades till 
verkligt värde, 
dvs. efter 
prisutvecklingen. 

Enligt både 
Costmodel och 
Revalueation 
model 
baserades 
avsättningarna 
på det 
omvärderade 
verkliga värdet. 

Ja, i 
Costmodel 
pga. att 
avsättning 
och tillgång 
värderades 
olika och i 
Revalueation 
model pga. 
att tillgången 
skulle 
redovisas mot 
eget kapital 
och 
avsättningen 
mot 
resultatet, 
detta innebar 
att det skulle 
bli en 
missmatch 
mellan 
resultatet och 
det egna 
kapitalet.
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Redovisnings 
metod 

Hur påverkas 
resultaträkningen 

Hur påverkas 
balansräkningen 

Stora 
Enso 

Bruttometoden.  Påverkas ej så länge priset ej 
sjunker under det initiala 
marknadsvärdet eller 
inköp/försäljning förekommer. 

Genom immateriella 
tillgångar, förutbetalda 
intäkter och avsättningar. 

SCA  Bruttometoden.  Samma som Stora Enso.  Har inneburit tre nya 
konton ett på tillgångssidan 
och två på skuldsidan. 
Dessa konton är ett 
tillgångskonto, ett för 
förutbetalda intäkter och ett 
för avsättningar. 

SSAB  Rätterna betecknas 
som en immateriell 
tillgång men tas ej 
upp till något värde. 
En form av 
nettometoden. 

Påverkas ej så länge inga inköp 
eller försäljningar förekommer. 

Ingen påverkan. 

Revisorn  Bruttometoden alt. 
Nettometoden. 

Se Stora Enso och SSAB.  Se Stora Enso och SSAB. 

IFRIC 3  Costmodel alt. 
Revalueationmodel. 

Costmodel fick en resultateffekt 
pga. att man räknade om 
avsättningen till verkligt värde 
men behöll tillgången till det 
initiala värdet, fick då en 
resultateffekt när tillgången 
avräknades mot den upparbetade 
skulden. 
Revalueationmodel fick en 
resultateffekt på grund av att 
avsättningen skulle redovisas mot 
resultatet. 

Costmodel påverkade 
genom den immateriella 
tillgången, avsättningen 
och den förutbetalda 
intäkten. 
Revalueationmodel 
påverkade genom att 
tillgången skulle redovisas 
mot eget kapital.
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6  Slutsats 
Avsikten med detta kapitel är att besvara de inledande frågeställningarna som är: vad 
anser företagen om handelssystemet med utsläppsrätter, hur redovisar företagen sina 
utsläppsrätter, hur anser revisorerna att miljöutsläppsrätter skall redovisas och hur ser 
nuvarande regler ut jämfört med IFRIC 3.  Vi försöker även dra slutsatser kring 
studiens resultat genom analysen. 

Det  har  vid  våra  intervjuer  framkommit  att  samtliga  företagsrespondenter  anser  att 
handelssystemet  med  utsläppsrätter  bidrar  till  en  snedvriden  konkurrens,  detta  är 
någonting  som  bekymrar  respondenterna.  Enligt  en  respondent  kan  den  snedvridna 
konkurrensen  orsaka minskad  försäljning  för  europeiska bolag,  samtidigt  som bolag  i 
länder som ej omfattas av handelssystemet får en ökad försäljning. Detta skulle kunna 
vara negativt för Sverige på lång sikt eftersom det kan leda till nedläggningar av mindre 
konkurrenskraftiga anläggningar. 

I vår uppsats har det framkommit att samtliga respondenter är eniga om att det behövs 
en klarare reglering angående redovisning av utsläppsrätter. Något som vi observerade 
var att ingen av respondenterna kunde ge ett konkret förslag till hur framtida reglering 
skulle  kunna  se  ut.  Företagsrespondenterna  var  oeniga  om  vilken  redovisningsmetod 
som skulle ge den mest rättvisande bilden i balansräkningen, en respondent hade en idé 
om  att  det  skulle  kunna  vara  olika  redovisningsregler  beroende  på  vilken  bransch 
företaget  verkade  inom.  Av  de  tre  företag  vi  intervjuat  använder  sig  två  av  dessa  av 
bruttometoden medan det  tredje  använder  sig av  en  form av  nettometoden. Vi kan på 
grund av för få intervjuer ej göra några generaliseringar, det kan ändå uppmärksammas 
att de två företag som använder sig av bruttometoden verkar  inom samma bransch. Vi 
tror dock att det  är praktiskt svårt att genomföra olika redovisningsregler beroende på 
bransch,  därför  att  det  förmodligen  skulle  leda  till  diskussioner  angående 
gränsdragningen mellan  olika  branscher.  Samtliga  respondenter  ansåg det  nödvändigt 
att  dra  tillbaka  IFRIC  3,  detta  främst  på  grund  av  de  missmatcher  som  uppstod  vid 
redovisning enligt detta uttalande. En respondent  tycker  sig ändå se en tendens till  att 
vissa  revisionsbyråer  anser  att  företag  skall  använda  IFRIC  3  på  grund  av  att  detta 
uttalande  är  det  enda  som  finns  gällande  redovisning  av  utsläppsrätter,  detta  tycker 
respondenten är beklagligt. 

Priset på utsläppsrätter sjönk kraftig i slutet av april och fortsatte sjunka i början av maj 
för  att  sedan  i  slutet  av  maj  vända  uppåt  igen.  Detta  har  medfört  att  en  respondent 
ifrågasatt  om  marknaden  verkligen  är  mogen  och  om  det  är  lämpligt  att  löpande 
omvärdera sina utsläppsrätter efter det värde som marknaden visar. Om vi tar ett företag 
som SSAB skulle, om företaget omvärderade sina utsläppsrätter efter marknaden, denna 
prisutveckling  först medföra  en  värdeförändring  från  cirka  sex miljarder  ner  till  cirka 
två miljarder. Med  andra  ord  en  värdeminskning  på  cirka  fyra miljarder  på  drygt  en 
månad.  Därefter  skulle  den  efterföljande  prisökningen  medföra  ytterligare  en 
värdeförändring,  nu  i  form  av  en  värdeökning.  Vi  anser  att  det  på  grund  av  dessa 
svängningar kan ifrågasättas om detta verkligen är en fungerande aktiv marknad och vi 
får här medhåll av våra företagsrespondenter.
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Syftet  med  intervjun  med  revisorn  var  bland  annat  att  se  om  denna  respondentens 
uppfattning  om  redovisning  av  utsläppsrätter  märkbart  skiljde  sig  åt  jämfört  med 
företagsrespondenternas. Så var  inte fallet eftersom revisorn ansåg att företagen främst 
skulle använda bruttometoden men att redovisning enligt nettometoden också är möjlig 
och  det  är  dessa  två metoder  som  de  intervjuade  företagen  använder  sig  av. När  det 
gäller  huruvida  företagen  är  väl  insatta  i  regleringen  av  redovisning  av  utsläppsrätter 
tror  revisorn  att  företagen  är  ganska  förvirrade.  I  vår  undersökning  har  det  dock 
framkommit  att  företagen är  väl  insatta  i  ämnet, problemet är  att de olika  företagen  i 
undersökningen har olika synsätt på hur redovisningen skall ske. 

Det  har  under  uppsatsens  gång  framkommit  att  våra  företagsrespondenter  är  väldigt 
specialiserade  på  sin  sak  när  det  gäller  handel  och  redovisning  av  utsläppsrätter.  En 
anledning till detta kan vara att handelssystemet är så pass nytt. Detta har bidragit till att 
vi på alla företag vi intervjuat fått göra minst två intervjuer för att få svar på våra frågor. 

Slutligen  kan  sägas  att  vi  inför  uppsatsarbetet  hade  uppfattningen  om  att  det  för 
samtliga  företag  var  något  positivt  att  ta  upp  sina  utsläppsrätter  till  ett  värde  i 
balansräkningen men efter genomförda intervjuer har vi förstått att så ej är fallet. Vi har 
fått många  synvinklar  under  uppsatsens  gång,  vi  hade  till  exempel  inte  insett  vad  ett 
statligt bidrag i årsredovisningen kan innebära för ett företag som SSAB som bedriver 
export  till  USA.  Vi  hade  inte  heller  insett  vilken  påverkan  handelssystemet  har  på 
europeiska företags konkurrenskraft.
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Övrigt 

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 
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Intervjuguide revisorn 

Vad tycker du som revisor om handelssystemet med utsläppsrätter 
  anser du att det gynnar/missgynnar vissa företag 
  har handelssystemet större inverkan på redovisningen jämfört med 

tidigare reglering (lagen om koldioxid) 

Hur anser du att IAS 38 och IAS 20 skall användas när det gäller redovisning av 
utsläppsrätter 

Vad är den största skillnaden mellan IFRIC 3 och nuvarande praxis 
  vad tror du är den största orsaken till att IFRIC uttalande drogs tillbaka 
  anser du att det var rätt att dra in detta uttalande 
  innebar denna förändring stora skillnader i företagens balansräkning 
(indragandet av IFRIC 3) 

Hur anser du att företag skall värdera och redovisa sina utsläppsrätter för att 
balansräkningen skall ge en rättvisande bild 

  utsläppsrätter tilldelade från staten 
  utsläppsrätter köpta på en aktiv marknad 

Anser du att de regler som nu finns angående utsläppsrätter är tillräckliga 
  anser du att de behöver kompletteras inför näst kommande 

handelsperiod 
  vad tror du kommer förändras/förtydligas i jämförelse med nuvarande 

regler 

Finns det några problem när det gäller redovisning av utsläppsrätter 
  Anser du att redovisning av utsläppsrätter är såpass problematiskt att 

det krävs ett särskilt uttalande gällande detta 

Upplever du att företagen är väl insatta i regleringen gällande redovisningen av 
utsläppsrätter 

Stora skillnader mellan företagens sätt att redovisa 
  som till exempel SSAB som väljer att redovisa utsläppsrätter utgivna 

från staten till 0 kronor, medan Holmen väljer att redovisa 
utsläppsrätter utgivna från staten till värdet av marknadspriset vid 
tilldelningen 

  anser du att dessa skillnader försämrar jämförbarheten mellan 
företagen 

  vilket sätt anser du bidrar till en mest rättvisande bild av företagens 
balansräkning
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Intervjuguide företagen 

Vad tycker du om handelssystemet med utsläppsrätter. 

Anser du att det gynnar/missgynnar vissa företag när utdelningen av utsläppsrätterna 
baseras på historiska utsläpp. 

Var ni välförberedda inför handelssystemets införande. 

Om du utgår från dagsläget tror du att ni har blivit tilldelade tillräckligt många 
utsläppsrätter eller behöver företaget under första handelsperioden inhandla flera 
utsläppsrätter på den aktiva marknaden. 

Hur tror du att prisutvecklingen på utsläppsrätterna kommer att se ut under första 
handelsperioden. 

Har införandet av handeln med utsläppsrätter bidragit till stora förändringar i 
balansräkningen 

  har nuvarande redovisningspraxis inneburit stor förändring jämfört 
med IFRIC 3 uttalande 

  anser ni att det finns klara regler över hur redovisningen av 
utsläppsrätter bör ske 

  anser ni att det är problematisk med redovisning av utsläppsrätter 

Hur anser du att företag skall värdera och redovisa sina utsläppsrätter för att 
balansräkningen skall ge en rättvisande bild 

  utsläppsrätter tilldelade från staten 
  utsläppsrätter köpta på en aktiv marknad 

Hur har ni valt att redovisa era utsläppsrätter 
  vad grundar ni detta val på 
  var ni välförberedda inför handelssystemets införande 

Hur redovisar ni om det vid årets slut blir en intäkt på grund av utsläppsrätterna eller 
om företaget vid årets slut har utsläppsrätter kvar. 

Anser du att det är en nackdel att företagen redovisar sina utsläppsrätter enligt olika 
metoder. 

Anser du att de regler som nu finns angående redovisningen av utsläppsrätter är 
tillräckliga eller behöver de kompletteras inför näst kommande handelsperiod. 

Hur bestämmer ni värdet på avsättningarna. 

Hur tror du att prisutvecklingen på utsläppsrätterna kommer att se ut under första 
handelsperioden.
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Har ni möjlighet att överföra utsläppsrätter mellan olika anläggningar 
  i Sverige 
  till utlandet 

Nordpool fungerar ju som en handelsplats för norden men finns det någon handelsplats 
för hela Europa.
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