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UTSLÄPP 2021

Green House Gas Protocol, GHGP:

Internationellt vedertagen, samt den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Används av 
regeringar, företag och organisationer som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. På grund den stora

spridningen kan organisationer som följer protokollet lätt jämföra sig med varandra.

Utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD).

Utsläpp redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Totalt

6 061
kg,CO2e



ANALYS

Även 2021 präglades starkt av pandemin, vilken fortsatte att begränsa vårt resande. 
Andelen resor med vår poolbil samt hyrbilar minskade något men resor med egen bil 
ökade som en följd av att vi ville vara isolerade. 

Tågresandet fortsatte att minska under 2021:

Totalt sett så var det andra ”pandemiåret” ganska likt det första. Fördelningen 
mellan olika utsläppsposter var nästan exakt likadana.

2019 2020 2021



JÄMFÖRELSE

White arkitekter ÅWL arkitekter a-sidan a-sidan a-sidan

År 2020 2020 2019 2020 2021

Totalt 364.000 12.670 10.689 6.816 6.061

Per anställd 730 152 562 379 319



INKÖP
(ej redovisade med GHGP-metoden)

Vi har i dialog med IVL (Svenska institutet) valt att inte redovisa våra inköp av inventarier och förbrukningsmaterial då vår väsentlighetsanalys 
visade att det skulle krävas stora resurser att utreda något som ändå har en relativt låg klimatpåverkan.

Elektronik

1 datorskärm
1 bärbar dator

1 dockningsstation
1 konferensutrustning 
(med widescreenkamera och högtalare

för distansmöten)

2 mobiltelefoner

Inredning

1 hurts
1 skrivbord

1 kontorsstol
1 dokumentskåp

3 nya klädslar
(till gamla stolar)

Förbruknings-
material

Ska numer göras samlat för att 
undvika onödiga transporter.

I första hand väljer vi
miljömärkta produkter.

”Alla inköp bör göras med hållbarhet i åtanke. Följande frågor bör ställas innan inköp: är inköpet 
nödvändigt? Kan vi köpa begagnat? Kan vi välja miljömärkta produkter? Kan inköpet samordnas 
med andra behov för att minska antalet transporter?”

- Ur a-sidans personalhandbok.



SOCIAL HÅLLBARHET

Under 2021 har a-sidan

• haft en praktikant på Stockholmskontoret. 

• fått tre nya delägare och en har lämnat, fördelningen mellan män och kvinnor 
var vid årets slut: 50-50%. I styrelsen var fördelningen 60% män och 40% 
kvinnor. 

• fått två nya medarbetare medan två andra har lämnat oss. Fördelningen 
mellan män och kvinnor var vid årets slut: 53-47%. Två av tre chefer är kvinnor. 
22% av våra medarbetare är födda utomlands.

• tagit fram en checklista avseende ekologisk- och social hållbarhet som vi vill 
arbeta utifrån tillsammans med våra beställare.

• Reviderat personalhandboken utifrån ett hållbarhetsperspektiv.



Mål för 2022
(uppdrag för styrelsen)


