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Abstract 
The purpose of this study was to examine the differences between non-audited and audited 

sustainability reports and in that way indicate the significance of auditing to the contents of a 

sustainability report. The study was delimited to include three companies that create sustaina-

bility reports according to GRI guidelines, and also have changed from non-audited to audited 

reports.  

 

The study is an exploratory study where we started from companies that follow GRI's stan-

dard and who have changed from being non-assured to assured and certified. In order to ex-

amine any differences we have started out from corporate sustainability reports and with the 

basis of these latter gather those changes which may have occurred during the changeover. 

We therefore chose to conduct a literature review on each company's non-audited sustainabili-

ty reports and compare them with each company's audited and certified sustainability reports. 

Furthermore our study has been made on the basis of an assessment model based on the con-

cepts of materiality, completeness and comparability. 

 

The study showed that the audited sustainability reports in all companies were more focused 

and more detailed about the aspects GRI established for the performance indicators. The study 

also revealed that the audited sustainability report in one of the studied companies had more 

neutral image on managing and supporting the positive qualities that exist in the waste prod-

ucts and wastes. The study also showed that the audited sustainability report of another of the 

studied companies, unlike the non-audited, contained information about problems and indirect 

effects of the business. In further another company appeared to increase the comparability of 

the audited sustainability report. The summary conclusion of the study was that the differenc-

es that emerged between the non-audited and the audited sustainability reports showed that 

the audit had significance for the contents in the sustainability report regarding to materiality 

and partly for the completeness and comparability.  
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1 Inledning 

1.1 Miljöproblematiken och hållbarhetsredovisningens framväxt 

Den 19 december 1983 föreslog “The General Assembly of the United Nations” (United 

Nations World Commission on Environment and Development, 1987, s.1) i en resolution att 

en special kommission kallad “World Commission on Environment and Development” (Ibid. 

s.1), skulle bildas. Kommissionens uppgift var att ta fram en rapport kring miljö och den 

globala problematiken samt föreslå strategier för en hållbar utveckling. I rapporten framgår att 

påfrestningar på miljön ofta är ett resultat av växande efterfrågan på knappa resurser och 

ökade föroreningar till följd av förhöjd levnadsstandard. Många förbättringar som har gjorts 

tidigare år har baserats på en ökad användning av mängden råmaterial, energi och kemikalier 

som skapat miljöförstöring vilket tidigare inte medtagits i kostnaderna för produktionsproces-

sen. Dessa trender har haft oförutsedd påverkan på miljön. (Ibid. s. 1, s. 40) 

 

”Critical Accounting” (Wolk, Dodd & Rozycki, 2008, s. 41) är den del av redovisningsteorin 

som betraktar redovisningens centrala roll i att förklara konflikterna mellan företag och socia-

la beståndsdelar som exempelvis anställda, konsumenter och allmänheten. Critical Accoun-

ting framställer hållbarhetsredovisning som ett försök att mäta och framställa kostnader för 

yttre förhållanden, exempelvis miljöförstöring, det vill säga kostnader som är till nackdel för 

samhället men som inte betraktas som en kostnad i företaget. (Wolk et. al., 2008, s. 41f) Före-

tagens årsredovisningar innehåller siffror som påvisar företagens framgångar genom förvärv, 

nedskärningar, globalisering, ökade marknadsandelar, ny och innovativ teknologi, outsour-

cing och minskning av anställningskostnader genom förflyttning av tillverkningen. Alla dessa 

strategier motiveras av ökade intäkter utan hänsyn till konsekvenserna för omgivningen och 

för miljön. Negativa effekter som uppstår ur företags vinstmaximeringsstrategier diskuteras 

sällan i årsredovisningarna. (Chwastiak & Young, 2003, s. 533) Företags hållbarhetsredovis-

ning och arbetet kring den kan främja förändringen mot en förbättrad hållbarhetsutveckling i 

företaget (Adams & McNicholas, 2006, s. 386). 

 

Wallage beskriver att hållbarhetsrapportering inte endast är en fråga om upplysning utan 

också ett integrerat element i kommunikationsprocessen mellan företag och huvudintressenter 

genom att vara ett led i dialogen, inlärningsprocessen och beslutsfattandet (Wallage, 2000, s. 

55). ”The Global Reporting Initiative” (GRI) (Leipziger, 2003, s. 425) har varit föregångare 

inom hållbarhetsredovisning genom framtagande av riktlinjer som fungerar som ramverk för 

ekonomisk, social och miljömässig rapportering. Målet med riktlinjerna är att höja kvaliteten 

av redovisningen till en högre nivå av jämförbarhet, konsekvens och användbarhet. I juni år 

2000 lanserade GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning och en omarbetad samt uppdaterad 

version lanserades i september 2002. Fastän riktlinjerna inte är en uppförandekod, ett styrsy-

stem eller en standard så är riktlinjerna användbara för företag i arbetet med normbildning. 

Riktlinjerna främjar kommunikation av företags agerande i förbättrandet av det ekonomiska, 

miljömässiga och sociala arbetet samt resultatet av agerandet, vidare kan riktlinjerna fungera 

som stöd för framtida förbättringsstrategier. GRI uppmuntrar företag att fastställa mål och 

sedan redovisa huruvida målen uppnås eller inte, om målen inte uppnås bör företagen förklara 

anledningen till detta. GRI har ett starkt stöd av företag och ickestatliga organisationer värl-

den över men tillämpas främst av företag i Europa. (Ibid. s. 425ff)  
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1.2 Granskningens vara eller icke vara 

Vid tillämpning av GRI:s riktlinjer i samband med redovisning bör använd tillämpningsnivå 

beskrivas. Nivåerna består av tre steg, C, B och A där A-nivån tillämpas av avancerade an-

vändare och C-nivån av förstagångsanvändare.  Redovisningskriterierna som finns inom varje 

nivå beskriver i vilken omfattning GRI:s ramverk används vid redovisningen. Förutsatt att 

redovisningen bestyrkts av en extern part tilläggs ett plus (C+, B+, A+) till respektive tillämp-

ningsnivå. Tillämpningsnivåerna måste anges för att redovisningen ska godkännas som upp-

rättad enligt GRI. Det är obligatoriskt att genomföra en egen bedömning huruvida företagets 

redovisning stämmer överens med någon av tillämpningsnivåerna, men det finns också möj-

lighet att genomföra ytterligare frivilliga åtgärder. Åtgärderna består av att erhålla uttalande 

från tredje part eller låta GRI bedöma företagets tillämpningsnivå. När nivån fastställts sänder 

GRI en ikon som kan användas i både nätbaserade eller tryckta redovisningar. GRI:s uttalan-

den är ingen garanti för redovisningens värde, kvalitet eller innehåll utan är endast ett uttalan-

de kring huruvida ramverket för redovisningen tillämpats. GRI:s uttalande är således inte 

heller likvärdigt med plus-nivån som kräver bestyrkande av en extern part. (Global Reporting 

Initiative, 2006, s. 1ff)  

 

Plus-nivåerna kan som tidigare nämnts endast anges om en extern part har bestyrkt redovis-

ningen. Den externa bestyrkandeprocessen ska utföras av en eller flera utomstående parter 

med kompetens kring sakförhållanden och standards för bestyrkandeuppdrag. Redovisnings-

processens förfaranden ska kunna förklaras och dokumenteras och sedan leda fram till ett eller 

flera uttalanden. Därefter ska redovisningen finnas tillgänglig för allmänheten. Bedömningen 

ska innefatta den information och det övergripande urval som gjorts i samband med redovis-

ningen och därefter beskriva huruvida redovisningen ger en skälig bild av resultatet. (Ibid. s. 

4) 

 

Ett nytt arbetsområde har vuxit fram för revisorer i och med granskning av företags hållbar-

hetsredovisningar. En drivkraft är de lagstadgade krav som ställts på att rapportera miljöfrågor 

i ett flertal länder. I Nederländerna och Danmark är särskild miljöredovisning
1
 lagstadgad 

men i Norge och Sverige måste miljöfrågor inkluderas i årsredovisningen. (Wallage, 2000, s. 

54) Sedan den 1 januari 2008 ska statligt ägda företag i Sverige framställa hållbarhetsredovis-

ning i enlighet med GRI:s riktlinjer (Näringsdepartementet, 2007, s. 1).  Allt fler intressenter 

efterfrågar att hållbarhetsredovisningen på ett rättvisande sätt återspeglar vad företaget har 

uppnått och vad som kommer att uppnås i framtiden. I samband med detta har intresset för 

granskning av tredje part ökat både från företagens och också intressenters sida. Experter på 

området uttrycker att rapporter inte är tillförlitliga utan en tredjepartsgranskning och att miljö-

redovisningen endast ska innehålla verifierbar information. Park och Brorsons studie visade 

att den första tredjepartsgranskade miljöredovisningen i Sverige genomfördes år 1995. Vidare 

beskriver författarna att det skett en ökning av antalet granskade redovisningar. År 2003 var 

det uppskattningsvis en tredjedel av företagen som beställde tredjepartsgranskning och dessa 

företag lät sig fortsättningsvis även granskas när miljöredovisningen övergick till hållbarhets-

redovisning. Mellan år 2000 och 2003 skedde ingen ökning av antalet företag som efterfråga-

de granskningar, istället var det totalt fyra företag som inte längre beställde granskningar. 

Fusioner och företagsförvärv, förändringar av rapporteringsformen, exempelvis övergång till 

webbaserad redovisning, eller ekonomiska påfrestningar nämns som anledningar till den 

uteblivna ökningen. Park och Brorson beskriver att ökad trovärdighet ses som huvudmotivet 

till granskning. Exempelvis nämns ett flygbolag som genom granskning försökte försvara sin 

position i den allmänna debatten genom att framställa externt verifierad information kring vad 

bolaget utfört. Vidare visade studien att vissa företag dessutom beställde granskning för att 

                                                 
1
 Miljöredovisning och hållbarhetsredovisning skiljer sig från varandra genom att hållbarhetsredovisningen 
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förbättra det interna rapporteringssystemet. Studien visade också anledningar till varför före-

tag inte beställde granskning av hållbarhetsredovisning. Vissa företag menade att kostnaden 

för granskningen var för hög medan företag som ansåg sig säkra på vad som uppnåtts uttryck-

te att de framställde trovärdiga siffror och att granskningen därmed inte skulle tillföra något 

värde. (Park & Brorson, 2005, s. 1096ff)   

 

År 2007 saknade nio av tio företag i Sverige extern granskning av hållbarhetsredovisningen, 

vilket gör att Sverige placerade sig i botten i jämförelse med övriga Europa. Emma Ihre på 

Amnesty Business Group uttryckte kritik kring detta och menade att oberoende granskning 

har betydelsen att hindra företag från att göra reklamkataloger. Lars-Olle Larsson specialist-

revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers som är svensk representant i ”European Sustai-

nability Reporting Association”
2
 (ESRA) säger att all information måste vara relevant, full-

ständig samt objektiv och uttrycker vidare att hållbarhetsredovisningarna denne granskat 

aldrig varit fullständiga. Larsson anser att den låga andelen granskade redovisningar beror på 

att organisationer inom miljö- och människorättsrörelsen är svagare i Sverige i jämförelse 

med andra europeiska länder. Oberoende granskning framställs som betydelsefull ur ett inve-

sterarperspektiv. Nadine Viel Lamare informationschef inom första AP-fonden säger att 

redovisningen måste vara tillförlitlig och att revisionen bidrar till att säkerställa detta.  

(Svenska Dagbladet Näringsliv, Fröberg, J, 2007) 

 

I en undersökning gjord av konsultföretaget Ethos International framgår att flera av Sveriges 

storföretag brister i hållbarhetsredovisningen. Sammanlagt är det 56 av totalt 107 studerade 

företag som tillämpar GRI i samband med hållbarhetsredovisningen. I företagen som Ethos 

studerade som tillämpade GRI framkom att redovisningen hade brister, vilket Ethos förklara-

de med att många företag rapporterade för första gången. 30 procent av de studerade hållbar-

hetsredovisningarna har inte granskats av tredje part samtidigt som 25 procent inte framställer 

hur mätdata tagits fram. Vidare beskrivs att endast 7 procent av de studerade företagen jäm-

fört data med externa referenser och sammanfattningsvis är det 75 procent av företagen som 

har en inkomplett hållbarhetsredovisning. GRI ställer inte några krav på granskning av tredje 

part, men Anna Lindstedt verkställande direktör på Ethos International menar att bestyrkandet 

har ett mervärde då det medför trovärdighet. (Lennartsson, 2009, s. 11)      

1.3 Problemdiskussion 

Det har framkommit kritik mot hållbarhetsredovisningar då redovisningar som inte är grans-

kade och bestyrkta i vissa fall kan liknas vid reklamkataloger. Vidare har det framkommit 

kritik mot hållbarhetsredovisningarnas olika utformning som försvårat jämförbarheten. Dess-

utom har studier visat att en stor del av företagens hållbarhetsredovisningar brister i kvaliteten 

och fullständigheten. Kritiker påtalar vikten av en extern oberoende granskning av företagens 

hållbarhetsredovisningar för att förhindra företagen från att göra reklamkataloger. Vidare 

framhåller kritikerna att en hållbarhetsredovisning ska vara relevant, fullständig samt objek-

tiv, vilket den oberoende granskningen följaktligen också kan leda till, enligt kritikerna. Obe-

roende granskning uttrycks som betydelsefull ur investerares perspektiv eftersom investerare 

efterfrågar tillförlitlig information. Relativt små företag har framställt motargumentet att 

kostnaden för granskning är för hög gentemot nyttan, samtidigt som företag som ansåg sig 

säkra på vad de åstadkommit menade att deras siffror är trovärdiga och att en oberoende 

granskning därigenom inte skulle tillföra något mervärde. Nyttan med granskningen är om-

diskuterad då lite kunskap finns kring granskningens verkliga nytta. Vad är det som säger att 

en granskad hållbarhetsredovisning är bättre än en icke granskad? Finns det några skillnader 

                                                 
2
 ESRA består av representanter av revisorssammanslutningarna i olika europeiska länder.  (Svenska Dagbladet 

Näringsliv, Fröberg, J, 2007) 
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mellan granskade och icke granskade företag och går det att urskilja dessa? Vi vill med denna 

studie påvisa eventuella skillnader mellan hållbarhetsredovisningar som är externt granskade 

och bestyrkta med hållbarhetsredovisningar som inte granskats och bestyrkts. Vi menar att det 

är intressant utifrån företag, företags intressenter och revisionsbyråers synvinkel med grund i 

den debatt som förs kring granskningens betydelse för hållbarhetsredovisningarnas kvalitet. I 

samband med denna studie kommer vi inte ha tillgång till källdata som revisorer normalt har. 

Det gör att vi endast kan studera färdig produkt, det vill säga den framställda hållbarhetsredo-

visningen, vilket gör att vi utgår från företag som följer en viss standard, i detta fall GRI. 

Syftet med studien är därmed att påvisa om innehållet i hållbarhetsredovisningen förändrats av 

granskningen.   

1.3.1 Problemformulering 

Vilka skillnader framkommer mellan granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningar?  

Har granskningen någon betydelse för innehållet i hållbarhetsredovisningen? 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att innefatta tre företag som upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer och dessutom har övergått från icke granskade till granskade.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Global Reporting Initiative  

I det moderna samhället har hot och risker för gemensam hållbarhet ökat och kräver hastiga 

åtgärder. Vidare erbjuder det moderna samhället olika möjligheter för att hantera hoten och 

riskerna. För att uppnå effektiva relationer till intressenter
3
 samt vara till betydelse för inve-

steringsbeslut fordras jämförbarhet kring ekonomisk, miljömässig och social påverkan. För att 

uppnå detta finns ett behov av ett globalt ramverk för rapporteringens innehåll, språk samt 

nyckeltal som ämnar bidra med stöd till utvecklingen och kommunikationen av hållbarhets-

frågor. GRI:s syfte är att tillhandahålla ett sådant ramverk som dessutom ska kunna tillämpas 

av alla organisationer oavsett bransch, geografisk vistelseort och storlek. För att uppnå detta 

har GRI sammanfört experter från olika intressentgrupper, som genom mötena erhållits möj-

lighet att diskutera och uppnå enighet. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhets-

redovisning, version 3.0, 2006, s. 2) 

 

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisningar innefattar principer som syftar till att definiera 

samt tillförsäkra kvaliteten för innehållet i redovisningen. Vidare består riktlinjerna av stan-

dardupplysningar inkluderande resultatindikatorer och andra upplysningskrav samt vägled-

ning för särskilda tekniska delar i redovisningen. För varje resultatindikator finns ett indika-

torprotokoll med syfte att definiera, vägleda samt bidra med övriga upplysningar som behövs 

för att redovisa enligt ramverket samt för att säkerställa konsekvent tolkning av resultatindika-

torerna. Branschspecifika tillägg avser att ge företagen vägledning och förklaringar kring hur 

riktlinjerna ska användas inom en viss bransch. Vägledningen för särskilda tekniska delar i 

redovisningen, det vill säga tekniska protokoll, har till ändamål att vägleda i redovisningsfrå-

gor exempelvis för vad redovisningen ska innefatta. (Ibid. s. 3f) 

2.1.1 Redovisningens innehåll och kvalitet 

GRI:s riktlinjer består av två huvuddelar, del ett och del två. Del ett beskriver vad redovis-

ningen ska innehålla, hur kvaliteten i rapporten säkerställs samt avgränsningar och del två 

beskriver standardupplysningar som ska finnas med. Redovisningens innehåll bör grundas i 

företagets syfte och erfarenhet samt utifrån intressenters rimliga förväntningar och intressen. 

Informationen ska återge företagets mest väsentliga ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan samt områden och indikatorer som kan inverka på intressenters bedömningar och 

beslut. Väsentlighet kan ses som riktmärke för när en fråga eller indikator är tillräckligt bety-

delsefull för att innefattas i redovisningen. Vid identifikation av företagets intressenter bör 

företaget söka en balans mellan specifika intressenter och en bredare grupp av intressenter. 

Vidare bör företaget beskriva hur intressenters förväntningar och intressen har hanterats. 

Redovisningen ska presenteras ur ett vidare perspektiv av hållbarhet och utifrån företagets 

sammanhang. Det innebär att resultatet relateras till begränsningar och krav som ställs på 

företaget på bransch-, lokal- eller global nivå. Det kan exempelvis innebära att företagets 

totala utsläpp ställs i relation till det regionala ekosystemets möjlighet att kunna hantera för-

oreningarna. Vidare uttrycks att redovisningen ska vara fullständig, vilket innefattar omfatt-

ning, avgränsning och tid. Omfattningen syftar på urvalet av områden kring hållbar utveckling 

som inkluderats i redovisningen. Omfattningen ska vara tillfredsställande för att återspegla 

väsentlig ekonomisk, miljömässig och social påverkan samt möjliggöra för intressenter att 

bedöma företagets resultat. Företaget måste, för att kunna framställa en fullständig redovis-

ning, dessutom göra ett urval av vilka enheter, exempelvis dotterföretag, som ska innefattas, 

                                                 
3
 Intressenter innefattas exempelvis av företag, anställda, frivilligorganisationer, investerare och revisorer (Glo-

bal Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 2). 
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där bedömning görs utifrån vilka enheter företaget kontrollerar. Vidare ska informationen, i 

den utsträckning det är möjligt, beskriva händelser, påverkan och åtgärder för den period de 

inträffade. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 

2006, s. 4ff, s. 10ff)  

 

Redovisningsinformationens kvalitet möjliggör för intressenter att bedöma företagets resultat 

och utifrån det fatta beslut. GRI:s riktlinjer omfattar ett flertal principer för att säkerställa 

redovisningens kvalitet. För att ge en rimlig och balanserad bild av företagets resultat ska 

både positiva och negativa aspekter framställas av resultatet. Det innefattar neutralitet i redo-

visningen samt att undvika urval, utelämnande eller format som kan ge en missvisande bild 

och förleda läsaren. Det ska tydligt framgå vad som är saklig fakta och vad som är företagets 

tolkning. Vidare uttrycks att redovisningen ska upprättas på ett konsekvent sätt för att ge 

intressenter möjlighet att jämföra företaget över tid samt för att kunna göra en jämförelse med 

andra företag och organisationer. Informationen ska vara skäligt korrekt och detaljrik så att 

bedömning kan göras av företagets resultat. Precisionen påverkas av varierande faktorer 

beroende på informationens karaktär och utifrån användare av informationen. Redovisningens 

brukbarhet påverkas av när informationen blir tillgänglig för intressenterna, vilket innebär att 

redovisningen ska upprättas enligt en bestämd tidsplan och göras åtkomlig i tid så att intres-

senterna kan använda denna för beslutsfattande. Redovisningens brukbarhet påverkas dessut-

om av informationens tydlighet som innefattar att data ska framställas på ett sätt som är för-

ståelig och åtkomlig för intressenterna. Insamling, dokumentation, sammanställning, analys 

och presentation av informationen samt tillämpade processer ska framgå på ett sätt som möj-

liggör att kvalitet och väsentlighet kan granskas av annan part. Redovisningens tillförlitlighet 

är betydelsefull i det avseendet att intressenter ska kunna känna tillit till att granskning av 

redovisningen kan ske i syfte att kontrollera att redovisningsprinciperna efterföljts samt att 

innehållet är trovärdigt. Resultat som icke bestyrkts ska inte tas med, om det inte gäller infor-

mation som är av väsentlig betydelse. Tydlig beskrivning av osäkerheten ska framgå i sam-

band med detta. För att ytterligare säkerställa tillförlitligheten i redovisningen ska intern 

kontroll ske av andra än de som arbetar med framställningen. (Ibid. s. 13ff) 
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2.1.2 Standardupplysningar 

GRI:s andra del innefattar tre kategorier av upplysningar som ska inkluderas i hållbarhetsre-

dovisningar; strategi och profil, hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. Dessa standard-

upplysningar berör vad som specifikt ska finnas med i hållbarhetsredovisningen. (Global 

Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 19) 

 

 
Figur 1 - Kriterier för tillämpningsnivåerna (Global Reporting Initiative, Tillämpningsnivåer, version 3.0, 

2006, s. 2)    

 

Strategi och analys ska beskriva organisationens strategiska bild av hållbarhet, det vill säga ge 

läsaren en inblick i företagets strategiska områden. Strategi och analys ska innefatta ett ytt-

rande från högsta beslutsfattare, som exempelvis verkställande direktör eller styrelseordföran-

de. Yttrandet ska beröra strategiska prioriteringar, beaktande av internationell standards samt 

viktiga frågor i ett kortare och längre perspektiv kring hållbarhet. Vidare ska yttrandet innefat-

ta betydelsefulla trender, exempelvis politiska eller makroekonomiska, som berör företaget 

och dess hållbarhetsarbete samt en beskrivning av händelser, förbättringar och motgångar så 

väl som en jämförelse av mål och resultat. Dessutom ska organisationens viktigaste utma-

ningar, målsättningar och andra områden som berör företagets strategiska ändamål framgå. 

Strategi och analys innefattas vidare av en framställning av företagets huvudsakliga påverkan, 

risker och möjligheter. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 

version 3.0, 2006, s. 19ff) Uttalandet från högsta beslutsfattare samt nedan beskriven organi-

sations- och redovisningsprofil är obligatorisk för samtliga av GRI:s tillämpningsnivåer, C, B 

och A. Beskrivningen av företagets huvudsakliga påverkan, risker och möjligheter är dock 

endast obligatoriskt på nivå B och A. (Global Reporting Initiative, Tillämpningsnivåer, ver-

sion 3.0, 2006, s. 2) 

 

I standardupplysningarna ingår att beskriva företagets organisationsprofil. Organisationsprofi-

len ska framställa företagets namn, betydelsefulla varumärkena, produkterna eller tjänsterna. 

Vidare ska organisationsprofilen innefatta upplysningar kring företagsstruktur, enheter, af-

färsområden, dotterbolag och joint ventures samt huvudkontorets placering, antal länder där 

företaget är verksamt och namnen på dessa länder. Dessutom ska det finnas en beskrivning av 

företagets ägarstruktur, företagsform, marknader där företaget är verksamt samt företagets 

storlek, där siffror kring antal anställda, nettoförsäljning, total finansiering etcetera ska ingå. 

Organisationsprofilen ska även framställa betydande förändringar, som exempelvis nedlägg-
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ningar, expansion eller förändringar av aktiekapitalets struktur, och utmärkelser och priser 

som företaget erhållit under redovisningsperioden. Redovisningsprofilen ska innefatta upplys-

ningar kring redovisningsperiod, exempelvis räkenskapsår eller kalenderår, datum för den 

senaste publiceringen av redovisning, redovisningscykel samt kontaktperson för frågor angå-

ende hållbarhetsredovisningen. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovis-

ning, version 3.0, 2006, s. 20f) 

 

Redovisningen ska innefatta information kring definition av väsentlighet, hur olika områden i 

redovisningen har prioriterats samt hur företaget har identifierat användarna av redovisningen. 

Vidare ska redovisningens avgränsning framgå med utgångspunkt i land, affärsområde, dot-

terföretag, inhyrda anläggningar, joint ventures samt leverantörer. Om det finns några be-

gränsningar i redovisningens omfattning och avgränsning ska detta beskrivas samt vilka 

principer som tillämpas vi redovisningen av joint ventures, dotterföretag, inhyrda anläggning-

ar etcetera. Upplysningar ska lämnas avseende förändringar som gjorts sedan föregående 

redovisningsperiod, eventuella effekter av och anledningar till förändringarna. Förändringarna 

kan gälla avgränsningar, omfattning eller mätmetoder som tillämpats. Mätmetoder och beräk-

ningsunderlag innefattande antaganden och teknik för skattningar vid sammanställning av 

indikatorer och annan information ska också framställas. Företagets policy kring extern be-

styrkning samt huruvida bestyrkning har skett och i sådana fall omfattningen av denna ska 

framgå. Vidare ska relationen mellan företaget och den part som ger ett bestyrkande beskri-

vas. (Ibid. s. 22) Ovan nämnda punkter ska redovisas på samtliga tillämpningsnivåer, bortsett 

från beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag samt information kring bestyrkande 

som endast avser nivå B och A (Global Reporting Initiative, Tillämpningsnivåer, version 3.0, 

2006, s. 2). 

 

Upplysningar ska lämnas kring företagets bolagsstyrning, om ordförande också är verkstäl-

lande direktör, antalet medlemmar i styrelsen samt aktieägare och anställdas möjligheter att 

bidra med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen. Beskriv-

ningen av antalet medlemmar i styrelsen ska även innefatta huruvida styrelsen är oberoende 

och inte ingår i företagsledningen. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsre-

dovisning, version 3.0, 2006, s. 22f) Ovanstående är obligatoriskt för samtliga nivåer medan 

nedan följande endast gäller nivå B och A. Kommunikationen med intressenter är dock till 

viss del också obligatoriskt för nivå C med avseende på identifikation och urval av dessa 

(Global Reporting Initiative, Tillämpningsnivåer, version 3.0, 2006, s. 2). Vidare ska upplys-

ningar lämnas kring koppling mellan ersättning till styrelse, verkställande direktör samt chefer 

och företagets resultat. Rutiner och processer för att förhindra intressekonflikter inom styrel-

sen samt för att fastslå kvalifikationer styrelsen bör inneha för att kunna leda företaget i dess 

ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor ska framställas. En förklaring ska lämnas kring 

affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförande kod och principer för ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt uppträdande samt hur väl dessa har implementerats i företagets verk-

samhet. Vidare ska förklaringar lämnas kring styrelsens rutiner och processer för att övervaka 

hur företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor hanteras samt rutiner kring utvär-

dering av styrelsens egna prestationer kring dessa frågor. En beskrivning ska göras om och i 

sådana fall hur företaget efterföljer försiktighetsprincipen, om företaget är med i eller ger stöd 

till externa ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller initiativ. En 

beskrivning ska också göras om företaget har någon styrelserepresentant, som är involverad i 

något projekt, får bidrag utöver medlemsavgift eller har strategiska avsikter med medlemskap 

i någon typ av organisation, exempelvis branschorganisation, eller lobbyorganisation. Kom-



 13 

munikationen med intressenter ska framgå och ska innefatta vilka intressentgrupper
4
 företaget 

står i kontakt med, principer som tillämpats vid urval och identifiering av dessa, kommunika-

tionssätt med intressentgrupperna samt hur ofta detta sker och vilka frågor och områden som 

berörts och hanterats. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 

version 3.0, 2006, s. 23f)             

 

Hållbarhetsstyrningen ska ge en beskrivning av företagets tillvägagångssätt för att arbeta med 

de aspekter som definieras för varje indikatorkategori och för att placera in respektive resul-

tatindikator i sitt sammanhang. Resultatindikatorerna är indelade i tre delar; ekonomiska, 

miljömässiga och sociala indikatorer. De sociala indikatorerna är uppdelade i anställningsför-

hållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, organisationens roll i samhället och pro-

duktansvar. Varje enskild kategori består av upplysning kring hållbarhetsstyrning samt val av 

kärn- och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorerna är framtagna för att vara tillämpbara för 

majoriteten av organisationer som använder GRI. Indikatorerna ska tillämpas om de inte 

uppenbart är oväsentliga enligt GRI:s redovisningsprinciper. Tilläggsindikatorerna kan vara 

väsentliga för vissa organisationer och mindre väsentliga för andra. Indikatorerna ska ses som 

kärnindikatorer i de fall där ett färdigställt specifikt branschtillägg finns. (Ibid. s. 24) 

 

Ekonomiska indikatorer berör flödet av kapital mellan olika intressenter samt företagets eko-

nomiska påverkan på samhället. Hållbarhetsstyrningen inom det ekonomiska området fram-

ställer hur företagsledningen arbetar med frågor som ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro 

och indirekt ekonomisk påverkan. Miljöfrågorna innefattar företagets påverkan på det naturli-

ga systemet inklusive luft och vatten samt ekosystem och mark. Miljöindikatorerna innefattar 

insatser, exempelvis material, energi och vatten, kopplade till resultat, som exempelvis ut-

släpp, avloppsvatten och avfall. Indikatorerna innefattar dessutom resultat kopplade till biolo-

gisk mångfald, miljöefterlevnad och miljökostnad samt påverkan från produkter och tjänster. 

Hållbarhetsstyrningen på detta område omfattar en beskrivning av företagsledningens arbete 

med miljöaspekter som material, energi, vatten, biologisk mångfald, utsläpp till luft och vat-

ten samt avfall etcetera. De sociala indikatorerna återspeglar företagets påverkan på dess 

omgivning, det vill säga det social system det är verksamt i. Indikatorerna ger upplysningar 

kring anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter samt samhälls- och produktansvar. 

Hållbarhetsstyrningen kring social påverkan omfattar företagsledningens arbete med anställ-

ning, relationer mellan anställda och ledning, hälsa och säkerhet i arbetet, utbildning samt 

mångfald och jämställdhet. I indikatorerna som berör mänskliga rättigheter ska framgå hur 

företaget beaktar mänskliga rättigheter i samband med nyinvesteringar och vid val av nya 

leverantörer eller underleverantörer. Indikatorerna berör dessutom säkerhetspersonalens och 

anställdas utbildning i mänskliga rättigheter samt icke-diskriminering, barnarbete, ursprungs-

befolkningens rättigheter, föreningsfrihet och tvångsarbete. Hållbarhetsstyrningen inom detta 

område ska beskriva företagsledningens arbete med investerings- och upphandlingsrutiner, 

icke-diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal, förbud mot barnarbete, för-

hindrande av tvångsarbete och obligatoriskt arbete samt klagomålshantering. Resultatindika-

torer för företagets roll i samhället framställer hur risker som kan uppstå i samband med 

kontakt med andra sociala institutioner hanteras. Främst avses information kring risker för 

bestickning och korruption, otillbörlig politisk påverkan och konkurrenshämmande aktivite-

ter. Hållbarhetsstyrningen avser i detta sammanhang företagsledningens arbete med samhället, 

korruption, politik, konkurrenshämmande aktiviteter och efterlevnad, exempelvis genom 

böter. Resultatindikatorer beträffande produktansvar ger upplysningar kring hur företagets 

                                                 
4
 Intressentgrupper avser i detta fall frivilligorganisationer och andra intressegrupper, kunder, aktieägare och 

finansiärer, leverantörer och anställda, andra medarbetare samt deras fackliga organisationer (Global Reporting 

Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 24) 
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produkter och tjänster direkt eller indirekt påverkar kunderna. Informationen ämnar främst 

upplysa kring faktorer som hälsa och säkerhet, information och märkning samt marknadsfö-

ring och integritet. Hållbarhetsstyrningen beskriver hur företagsledningen hanterar frågor 

kring kunders hälsa och säkerhet, märkning av produkter och tjänster, marknadskommunika-

tion, kundernas integritet och efterlevnad, det vill säga böter. (Global Reporting Initiative, 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, s. 25ff, s. 31ff) 

 

Miljömässiga resultatindikatorer med aspekt energi innefattar bland annat EN4 och EN5. EN4 

ska omfatta indirekt energianvändning per primär energikälla och EN5 ska omfatta minskad 

energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. Vidare innefattas miljömäs-

siga indikatorer av aspekt utsläpp till luft och vatten samt avfall, vilken bland annat består av 

indikatorerna EN16, EN17, EN18 och EN22. EN16 ska beskriva företagets totala direkta och 

indirekta utsläpp av växthusgaser med avseende på vikt, EN17 ska ge uttryck för andra rele-

vanta indirekta utsläpp av växthusgaser med avseende på vikt och EN18 ska omfatta initiativ 

för att minska utsläppen av växthusgaser samt åstadkommen minskning. EN22 ska beskriva 

företagets totala avfallsvikt per typ av avfall samt på vilket sätt som företaget hanterar avfal-

let. Miljömässiga resultatindikatorer består också av aspekt produkter och tjänster, vilken 

bland annat innefattar EN26. EN26 ska ge en bild av företagets åtgärder för att minska miljö-

påverkan från produkter och tjänster samt vilket resultat som har åstadkommits utifrån detta 

arbete. (Global Reporting Initiative, Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, 2006, 

s. 28f) 

2.2 Granskning 

”AA1000 Assurance Standard” (AA1000 AS) (AccountAbility, AA1000 Assurance Standard, 

2003, s. 5) är en generellt tillämpbar standard för att utvärdera, bekräfta och styrka trovärdig-

heten och kvaliteten av företags hållbarhetsrapportering och dess underliggande system och 

kompetens. Den tillhandahåller vägledning kring huvuddelarna i granskningsprocessen. 

Granskning är en utvärderingsmetod som använder en specifik uppsättning av principer och 

standards för att bedöma kvaliteten i ett rapporterande företags innehåll beträffande rapporte-

ring, företagets underliggande system, processer och kompetens som understödjer dess arbete. 

Granskning innefattar dessutom kommunikation med användarna avseende innehållets tro-

värdigt utifrån genomförd utvärdering. (Ibid. s. 5) 

 

Det finns två typer av granskningsförfaranden enligt AA1000 AS; typ ett och typ två. Typ ett 

innebär att granskande part utvärderar karaktären och omfattningen av företags förmåga att 

följa principerna som fastställts i AA 1000. (AccountAbility, AA1000 Assurance Standard, 

2008, s. 9) Principerna innefattas av väsentlighet, fullständighet och mottaglighet
5
. Väsentlig-

het innebär att granskande part kontrollerar att rapporterad information är väsentlig utifrån 

intressenters möjligheter att kunna göra bedömningar, fatta välgrundade beslut och därefter 

agera utifrån detta.  Fullständighet innebär att granskande part bedömer företags förmåga att 

identifiera och förstå hållbarhetsarbetets koppling till verksamheten, produkterna, tjänsterna, 

dess lokalisering och dotterföretag som företaget har förvaltande och lagligt ansvar för. 

Mottaglighetsprincipen innefattar utvärdering av huruvida företaget har beaktat intressenters 

intressen, policys samt relevanta standards och på ett lämpligt sätt framställer detta i redovis-

ningen. Granskande part måste vidare bedöma huruvida företaget har adekvata bevis som stöd 

för informationen i hållbarhetsredovisningen. (AccountAbility, AA1000 Assurance Standard, 

2003, s. 13ff, s. 21) Granskning av principerna avser att ge intressenter visshet om företags 

kvalitet i hållbarhetsarbetet och hur detta kommuniceras i hållbarhetsredovisningen, dock utan 

                                                 
5
 Materiality (väsentlighet), completeness (fullständighet) och responsiveness (mottaglighet) AA1000 Assurance 

Standard” (AA1000 AS) (AccountAbility, AA1000 Assurance Standard, 2003, s. 5).   



 15 

att bestyrka tillförlitligheten i rapporterad information. Granskande part utvärderar offentligt 

framställd information, system och processer som företag tillämpar för att försäkra efterfölj-

ning av principerna. Vid granskningsförfarande enligt typ två ska granskande part bedöma 

trovärdigheten av specifik information kring hållbarhetsarbetet. Bedömningen av informatio-

nen baseras på företagsledningens försäkran kring hållbarhetsarbetet och innefattar en revi-

sion av dess fullständighet och precision. Om företag tillämpar ett visst ramverk vid redovis-

ningen ska granskande part tillhandahålla bedömningar i enlighet med ramverket. (Accoun-

tAbility, AA1000 Assurance Standard, 2008, s. 9f) 

 

I traditionell redovisningsteori finns ett antal kvalitativa egenskaper som bör innefattas i 

redovisningen med utgångspunkt i användarnas informationsbehov. Redovisningen ska vara 

relevant, det vill säga kunna användas för beslutsfattande. För att redovisningen ska vara 

relevant måste informationen vidare vara tillförlitlig och jämförbar. Relevans innebär att 

informationen ska kunna tillämpas för att ställa prognoser i samband med köp- och säljbeslut 

samt för att kunna följa upp riktigheten i tidigare prognoser. Relevansen innefattas också av 

att informationen ska vara begriplig för användarna samt att den är aktuell. Aktualiteten ger 

uttryck för att det inte bör gå för lång tid från redovisningsperiodens slut till att redovisningen 

lämnas ut. Tillförlitligheten i informationen avser företagets förmåga att kunna framställa vad 

som verkligen har skett i företaget samt att osäkerheten i informationen inte är för stor. För att 

uppnå detta krävs att företag är neutrala i framställningen, att informationen är fullständig och 

väsentlig utifrån användarnas behov och möjlighet till beslutsfattande. Vidare ska informatio-

nen vara jämförbar både mellan företag samt över tid. (Smith, 2006, s. 24ff, s. 30)    

 

Hållbarhetsredovisningen bör ge en fullständig bild av företagets verksamhet, dess påverkan, 

omfattningen av dess verksamhet och av rapporten i relation till hela verksamheten. Fullstän-

dighet innefattas vidare av fyra områden: väsentlighet, intressenternas integration, strategi och 

organisatoriska sammanhang. Informationens väsentlighet kan fastställas genom att identifiera 

huruvida företaget har identifierat och förklarat viktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga 

konsekvenser, både direkta och indirekta. Väsentlighet kan dessutom påvisas genom att se om 

det finns en förklaring av förlopp kring effekter och problem samt om motivering för val av 

indikatorer framställs. Intressentintegration erhålls genom att identifiera läsare och intressen-

ter samt genom att göra en uppdelning av organisatoriska intressenter utifrån dess relativa 

betydelse för företaget. Företagets strategi ska omfatta en detaljerad beskrivning av policyn 

för hållbarhetsutvecklingen samt företagsledningens engagemang. Vidare ska det finnas en 

beskrivning av produkter och tjänsters sociala och ekonomiska effekter, implementering av 

mål på kort, medellång och lång sikt samt beskrivning av mätmetoder, rapportering och redo-

visning. Strategin bör också innefatta en framställning av hur hållbarhetsutvecklingen integre-

rats i kärnverksamhetens strategi samt rapportperiod och rapportens omfattning. Organisato-

riska sammanhang består av allmän information och placering av hållbarhetsutvecklingen i ett 

sammanhang. Detta innebär framställning av viktiga produkter och tjänster, resultatutveckling 

och geografiskt läge samt information kring sysselsättning. Företagets verksamhet placeras 

därmed in i dess omgivande samhälleliga och miljömässiga system. (ACCA, ACCA UK 

Awards Criteria, 2007) 

 

Trovärdigheten i hållbarhetsredovisningen omfattar fem områden; ledningsprocess, intressent-

integration, företagsstyrning, prestation och kvalitetssäkring. Ledningsprocessen beskriver 

vilka kontrollsystem som finns och hur dessa integrerats i företagets processer, vilka standards 

som tillämpas i redovisningen, exempelvis GRI, samt kontaktinformation till den person som 

ansvarar för rapporten. Intressentintegrationen framställer identifiering och beskrivning av 

intressenternas synpunkter kring företagets verksamhet. Vidare framställer intressentintegra-

tionen hur synpunkterna har beaktats i strategin, policyn och verksamheten samt om föränd-



 16 

ringar gjorts i hållbarhetsredovisningen för att tillgodose intressenternas behov. Intressentin-

tegrationen bör också innefatta en motivering kring varför synpunkter från intressenter inte 

beaktats. Företagsstyrningen framställer styrningssystemet, namngivna styrelsemedlemmar 

med ansvar för hållbarhetsfrågor samt hur incitament för personal och chefer är kopplade till 

hållbarhetsmål och resultat. Företagsstyrningen framställer också riskidentifiering, förvalt-

ningsprocessen, upplysningar om faktiska risker samt en diskussion kring möjligheterna som 

finns. Prestation innefattar data kring ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer, om 

företaget efterlevt aktuell lagstiftning samt huvudresultat under innevarande period. Kvalitets-

säkringen innefattar både interna och externa kontroller. Beaktande görs kring granskningens 

oberoende och opartiskhet, omfattningen och tydligheten samt utifrån vald granskningsmetod, 

exempelvis AA1000 AS. (ACCA, ACCA UK Awards Criteria, 2007)  

 

Cho, Roberts och Patten (2009) gjorde en studie med syftet att utreda förekomsten av vinklat 

språk och en formell framtoning i företags miljöredovisningar. Utgångspunkten för studien 

var att företag med stor miljöpåverkan var mer optimistiska men hade mindre säkerhet i sin 

framställning i jämförelse med liknande företag som påverkade miljön i mindre utsträckning. 

Cho et. al. (2009) beskriver att tidigare forskning påvisat att företagens miljöredovisningar, 

likt många andra framställningar, ofta används för att försöka hantera intressenternas påtryck-

ningar kring företagets miljöansvar. Forskningen har också visat att företag med störst miljö-

påverkan tenderar att använda omfattande, selektiva och ofullständiga framställningar. (Cho, 

Roberts & Patten, 2009, s. 1f) Författarnas egen studie gav stöd till hypotesen att företag med 

stor miljöpåverkan tillämpade ett språk och en formell framtoning som var mer optimistiskt 

för att vinkla framställningen i miljöredovisningen. Studien påvisade därmed att språket och 

den formella framtoningen i redovisningarna var inriktat på att framhäva goda nyheter och 

positiva insatser till det rapporterande företagets egna prestationer och tona ner ansvaret kring 

mindre bra insatser. Vidare visade studien att företag med större miljöpåverkan försökte 

förtäcka mindre bra insatser genom att tillämpa ett invecklat och mindre säkert språk. (Ibid. s. 

11f) 

2.3 Teoridiskussion 

Denna studie bygger på företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI, därför inleds teoriavsnit-

tet med en beskrivning av GRI:s ramverk för att ge läsaren en översiktlig bild av vad ramver-

ket innefattar och hur företagen ska tillämpa det. I och med att studien avser att jämföra skill-

nader mellan icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningar innefattar också teoriav-

snittet ett avsnitt som beskriver GRI:s syn på kvalitet och innehåll i hållbarhetsredovisningar-

na. Vi har med stöd i detta teoriavsnitt skapat den analysmodell som ligger till grund för hur 

vi har studerat och jämfört respektive hållbarhetsredovisning. Utifrån att studien grundades på 

en jämförelse kring vissa miljömässiga resultatindikatorer återfinns en beskrivning av dessa 

miljöindikatorer i referensramen för att ge en förståelse kring resultatindikatorernas innehåll. 

Den teoretiska referensramen innefattar även ett avsnitt kring granskning av hållbarhetsredo-

visningar. Detta avsnitt var avsett att ge en grund för att kunna studera hållbarhetsredovis-

ningarna utifrån de punkter som externa granskare utgår ifrån vid revision av hållbarhetsredo-

visningar. Vidare har även traditionell redovisningsteori innefattats, då kvalitativa begrepp 

som behandlas inom den litteraturen är lik den som beskrivs inom hållbarhetsrapportering. 

Kvalitativa begrepp som innefattas i detta avsnitt har också använts som stöd för att skapa 

analysmodellen som återfinns i slutdelen av metodavsnittet.  
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2.3.1 Analysbegrepp 

Vid bedömningen av skillnader mellan granskade och icke granskade hållbarhetsredovisning-

ar utgick vi från ett urval av begreppen väsentlighet, kommunikation med intressenter, håll-

barhetssammanhang, fullständighet, balans, jämförbarhet, precision, tydlighet och tillförlitlig-

het. Detta för att granskningen av samtliga hållbarhetsredovisningar skulle ske utifrån samma 

premisser. Vidare underlättade detta bedömningen av innehållsskillnader i respektive resultat-

indikator mellan icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningar, då begreppen defi-

nierar kvalitativa egenskaper i redovisningen. Begreppen ovan innefattas också i AA1000 AS 

och ASSA UK Awards Criteria, vilket gjorde dem relevanta i vår studie, då dessa tillämpas i 

granskning av hållbarhetsredovisningar. Vi har således utgått från definitioner som utgivits i 

GRI:s föreställningsram, AA1000 AS samt ASSA UK Awards Criteria. Vår studie begränsa-

des av att vi inte hade tillgång till rådata som externa granskare har i samband med revision, 

då de har möjlighet att intervjua företagsledare och utvärdera kontrollsystem etcetera. Detta 

innebar att vi gjorde ett urval av begreppen ovan, utifrån kriterierna att det skulle vara möjliga 

att tillämpa genom att endast granska respektive företags hållbarhetsredovisningar och infor-

mation med anknytning till dessa från exempelvis årsredovisningar. Vid urvalet av studerade 

resultatindikatorer utgick vi endast från resultatindikatorer som var tillämpade i de jämförda 

hållbarhetsredovisningarna. Detta för att kunna bedöma skillnaderna i respektive indikator, 

vilket inte hade varit möjligt om endast den ena hållbarhetsrapporten hade innefattat indika-

torn. Vidare valde vi att studera resultatindikatorer som innehöll beskrivning av tillväga-

gångssätt, metoder och åtgärder för att minska någon form av negativ påverkan samt initiativ 

till förbättringar eller förändringar. Anledningen till att vi valde att granska miljömässiga 

resultatindikatorer var att miljödebatten fortfarande är stor i samhället samtidigt som företa-

gen ofta framhåller dess miljöarbete i marknadsföringen.    

 

De miljömässiga resultatindikatorer vi valt att innefatta i studien ska enligt GRI omfatta direkt 

energianvändning per primär energikälla och minskad energianvändning genom sparande och 

effektivitetsförbättringar. Dessutom ska indikatorerna innefatta beskrivning av företagets 

totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser med avseende på vikt, andra relevanta 

indirekta utsläpp av växthusgaser med avseende på vikt och initiativ för att minska utsläppen 

av växthusgaser samt åstadkommen minskning. Vidare ska resultatindikatorerna enligt GRI 

ge en beskrivning av företagets totala avfallsvikt per typ av avfall samt på vilket sätt som 

företaget hanterar avfallet. Ytterligare en miljömässig resultatindikator behandlar produkter 

och tjänster och ska ge en bild av företagets åtgärder för att minska miljöpåverkan från pro-

dukter och tjänster samt vilket resultat som har åstadkommits utifrån detta arbete. För att 

kunna påvisa skillnader mellan icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningar utifrån 

dessa resultatindikatorer har vi valt att tillämpa begreppen jämförbarhet, väsentlighet och 

fullständighet.  

2.3.2 Bedömningsmall 

Revisionens betydelse för innehållet i hållbarhetsredovisningen påvisades genom att, utifrån 

denna bedömningsmall, framställa skillnader mellan resultatindikatorerna i den icke granska-

de respektive granskade hållbarhetsredovisningen.  

 

Väsentlighet 

Innefattar resultatindikatorerna de aspekter som GRI kräver? 

I och med att studien bygger på företag som hållbarhetsredovisar enligt GRI ville vi, med 

denna fråga, ta reda på om den granskade hållbarhetsredovisningen var mer fokuserad kring 

aspekterna som GRI fastställt än vad den icke granskade hållbarhetsredovisningen var. Ut-

ifrån vad GRI förväntar sig ska beskrivas i respektive resultatindikator har vi jämfört GRI:s 
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mall för respektive resultatindikator med informationen som framställs i hållbarhetsredovis-

ningarna.   

 

Har företaget identifierat och beskrivit dess negativa miljöpåverkan? 

Enligt GRI ska informationen återge företagets mest väsentliga miljömässiga påverkan samt 

områden och indikatorer som kan inverka på intressenters bedömningar och beslut. Vidare 

kan informationens väsentlighet enligt ASSA UK Awards Criteria fastställas genom att stude-

ra huruvida företaget har identifierat och förklarat viktiga miljömässiga konsekvenser, både 

direkta och indirekta. Enligt ASSA UK Awards Criteria kan väsentlighet dessutom påvisas 

genom att förlopp kring effekter och problem beskrivs. Med denna fråga ville vi ta reda på om 

den granskade hållbarhetsredovisningen mer utförligt
6
 förklarade vilka negativa miljökonse-

kvenser verksamheten haft samt om den beskrev analysmetoder, kontroller eller projekt för att 

påvisa detta i jämförelse med den icke granskade.  

 

Fullständighet 

Framställer företaget både positiva och negativa sidor av dess miljöarbete? 

GRI beskriver att omfattningen ska vara tillräcklig för att återspegla väsentlig miljömässig 

påverkan och göra det möjligt för intressenter att bedöma företagets resultat. Dessutom ska 

informationen, i den utsträckning det är möjligt, beskriva händelser, påverkan och åtgärder för 

den period de inträffade. Vidare framställs i AA1000 AS att fullständighet innebär att grans-

kande part bedömer företags förmåga att identifiera och förstå hållbarhetsarbetets koppling till 

verksamheten och produkterna eller tjänsterna. I ACCA UK Awards Criteria uttrycks att 

hållbarhetsredovisningen bör ge en fullständig bild av företagets verksamhet, dess påverkan, 

omfattningen av dess verksamhet och av rapporten i relation till hela verksamheten. Med 

denna fråga ville vi ta reda på om den granskade hållbarhetsredovisningen hade en neutral 

framtoning beträffande miljöarbetet i jämförelse med den icke granskade hållbarhetsredovis-

ningen. Det vill säga om den granskade hållbarhetsredovisningen framställde både lyckade 

projekt som bidragit till att miljöpåverkan minskat samt misslyckade projekt som inte haft 

någon eller till och med negativ effekt. I ACCA UK Awards Criteria framgår att både positiva 

och negativa aspekter av resultat måste framställas för att en rimlig och balanserad bild ska 

återges av företaget. GRI menar att detta uppnås genom neutralitet i redovisningen samt att 

urval, utelämnande eller format som kan ge en missvisande bild och förleda läsaren undviks. 

Vidare menar GRI att det tydligt ska framgå vad som är saklig fakta och vad som är företagets 

tolkning. Enligt ACCA UK Awards Criteria ska det dessutom finnas en beskrivning av mål på 

kort, medellång och lång sikt samt beskrivning av mätmetoder, rapportering och redovisning 

detta. Vidare ville vi med frågan ta reda på om den granskade hållbarhetsredovisningen i 

jämförelse med den icke granskade hade en öppnare framställning kring miljöarbetet och 

därmed inte dolt negativa aspekter bakom en positiv framtoning. Detta med koppling till Cho 

et. al. som påvisade i en studie att språket och den formella framtoningen var inriktad på att 

framhålla goda nyheter och positiva insatser till det rapporterande företaget och tona ner 

ansvaret kring mindre bra insatser. Vidare påvisade studien att företag med stor miljöpåverkan 

försökte förtäcka mindre bra insatser genom att tillämpa ett invecklat och mindre säkert språk.  

 

Jämförbarhet 
Går det att jämföra företagets resultat över tid? 

Med frågan ville vi ta reda på om det fanns skillnader mellan den icke granskade och den 

granskade hållbarhetsredovisningen i möjligheterna att jämföra miljöpåverkan och miljöarbe-

                                                 
6
 Med ”mer utförligt” avser vi i detta sammanhang att hållbarhetsredovisningen beskriver specifika siffror för 

och på vilket sätt olika delar i verksamheten bidrar till den negativa miljöpåverkan samt vad den negativa miljö-

påverkan innebär.  
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tet över tid, det vill säga om hållbarhetsredovisningarna presenterade information från tidigare 

år. GRI framhåller betydelsen av att redovisningen upprättas på ett konsekvent sätt för att en 

jämförelse med andra företag och organisationer ska vara möjlig över tid och att informatio-

nen ska vara skäligt korrekt och detaljrik för bedömning av företagets resultat. Vi har därför 

valt att inkludera begreppet jämförbarhet för att studera om företagen förändrat dess redovis-

ning mellan åren och på så sätt minskat jämförbarheten.  
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3 Metod  

3.1 Inledning 

I studien hade vi inte tillgång till källdata som revisorer normalt har. Det gör att vi endast 

kunde studera färdig produkt, det vill säga den framställda hållbarhetsredovisningen, vilket 

gjorde att vi valde att utgå ifrån företag som följt en bestämd standard i detta fall GRI. För att 

skapa ett grundläggande perspektiv till vårt problem, kring hållbarhetsrapportering och 

granskningens icke vara respektive vara, läste vi igenom befintlig litteratur bestående av 

vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, tidskrifter samt böcker. 

3.2 Undersökningsmetod 

En explorativ studie kan vara lämplig vid forskning som avser att beskriva skeenden, skapa 

nya insikter eller för att bringa klarhet i olika företeelser. Studien är särskilt lämpad för forsk-

ning som söker klarlägga förståelse för ett problem som är något oklart till dess karaktär. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, s. 133) I denna studie ämnade vi att skapa nya insikter 

kring eventuella skillnader mellan hållbarhetsredovisningar som inte granskats och de som har 

granskats. Vi utgick från företag som följt GRI:s standard och som gått från att vara icke 

granskade till granskade och bestyrkta. För att kunna påvisa eventuella skillnader har vi utgått 

från företagens hållbarhetsredovisningar för att med grund i dessa utläsa vilka förändringar 

som kan ha uppstått i samband med övergången. Vi valde att utgå från redan tryckt och publi-

cerad data då intervjuer troligtvis inte skulle ha givit oss ytterligare information. Vi grundande 

vårt antagande i att det normalt tar lång tid att skapa kontakter inom ett företag som skulle 

givit möjlighet att intervjua personer som har information att delge utöver vad som framställts 

i redovisningarna som dessutom vill och kan delge ytterligare information. Vidare ansåg vi att 

hållbarhetsredovisningar var en lämplig grund för studien utifrån att det är genom dessa före-

tag kommunicerar med sina intressenter och att hållbarhetsredovisningarna således kan påvisa 

huruvida förändringar uppstått när ett företag övergått från att inte låta sig granskas till att låta 

sig granskas och bestyrkas. Vi valde därmed att göra en litteraturstudie på respektive företags 

icke granskade hållbarhetsredovisningar och jämföra dessa med respektive företags granskade 

och bestyrkta hållbarhetsredovisningar. Vidare har vi studerat data som publicerats i respekti-

ve företags årsredovisningar med anknytning till hållbarhetsredovisningarna. Saunders et. al. 

(2007) uttrycker att litteraturstudie är en huvudsaklig metod för att genomföra en explorativ 

studie (Ibid. s. 133).  

3.2.1 Urval av studerade företag 

En studie som innefattar samtliga företag som redovisat enligt GRI skulle bli för tids- och 

kostnadskrävande, vilket bidrog till att vi gjorde ett urval utifrån ett antal urvalskriterier. 

Urvalskriterierna omfattade företag som hållbarhetsredovisat enligt GRI, att företagen över-

gått från att inte vara granskade till att vara granskade och bestyrkta samt att företagen befann 

sig på olika tillämpningsnivå. Detta för att inte skillnader i omfattning inom respektive till-

lämpningsnivå skulle störa studiens resultat. Varje nivå kräver nämligen olika mängd infor-

mation och företag på nivå C befinner sig oftast i ett grundläggande stadium av hållbarhets-

rapportering i jämförelse med nivå A. På grund av att vi i samband med urvalet gjorde upp-

täckten att det inte fanns så många företag som stämde in på dessa kriterier genomförde vi ett 

icke-slumpmässigt urval. Vid icke-slumpmässigt urval görs urvalet på de mest lättillgängliga 

objekten och de som kan tillhandahålla den information som eftersöks (Hair, Money, Samouel 

& Page, 2007, s.181). I samband med vårt urval sökte vi upp och valde ut företag som passade 

in i vår studie utan hänsyn till att de var representativa eller på något att sätt var lämpliga för 

studien, utöver de kriterier som vi fastställt. Vi är medvetna om att vår studies resultat inte ger 
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en generell bild av skillnader som finns mellan icke granskade och granskade, utan vår studies 

resultat gäller således endast företagen vi har studerat.      

3.2.2 Urval av studerade resultatindikatorer 

Vid jämförelsen av icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningar utgick vi från 

framställda resultatindikatorer i respektive redovisning, studien innefattade dock inte en jäm-

förelse av samtliga indikatorer. Vid urvalet av studerade resultatindikatorer utgick vi i huvud-

sak från indikatorer som var möjliga att bedöma utifrån våra utvalda begrepp som återfinns i 

avsnittet 2.3.1 Innehållsanalys. Vidare utgick vi endast från resultatindikatorer som var till-

lämpade i båda de jämförda hållbarhetsredovisningarna. Detta för att kunna bedöma skillna-

derna i respektive indikator, vilket inte hade varit möjligt om endast den ena hållbarhetsrap-

porten hade innefattat indikatorn. Urvalet grundades också på att vi endast hade tillgång till 

hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar utan tillhörande rådata, det vill säga data som 

bygger på intervjuer med företagsledare och egenkontroll av företagens kontrollsystem och 

beräkningsmetoder. Detta gjorde att vi endast studerade resultatindikatorer som innehöll 

beskrivning av tillvägagångssätt, metoder och åtgärder för att minska någon form av negativ 

påverkan samt initiativ till förbättringar eller förändringar. Vidare valde vi att studera endast 

en typ av resultatindikatorgrupp, miljömässiga resultatindikatorer, för att dels minska mäng-

den data till hanterbar storlek, dels för att analysen skulle ge en förståelse kring eventuella 

skillnader som kan förekomma mellan icke granskade och granskade hållbarhetsredovisning-

ar. Vi gjorde bedömningen att om vi endast hade valt ut exempelvis en resultatindikator från 

varje resultatindikatorgrupp hade vi riskerat att missa betydande skillnader i grupperna som 

helhet. Vi är dock medvetna om att även detta urval har sina brister med grund i att andra 

resultatindikatorgrupper kanske visat andra skillnader som inte framkommit i den utvalda 

gruppen. Anledningen till att vi valde att granska just miljömässiga resultatindikatorer är för 

att miljödebatten fortfarande är stor i samhället samtidigt som företagen ofta framställer dess 

miljöarbete i marknadsföringen. Företagen som innefattades i studien bedriver verksamhet 

som direkt eller indirekt påverkar miljön. Ett företag befinner sig i energibranschen och har 

genom sin drift direkt påverkan på miljön. Ett annat företag distribuerar läkemedel och har 

därmed en indirekt påverkan på naturen genom läkemedelsrester som sprids i naturen. Det 

sista företaget som innefattades i studien befinner sig i livsmedelsbranschen och påverkar 

miljön genom transporter och energikrävande drift av butiker. Konsekvensen av att avgränsa 

studien till miljöindikatorerna blev att vi inte kunde göra en bedömning huruvida det finns 

balans mellan aspekterna ekonomiskt, socialt och miljöansvar.    

3.2.3 Datainsamling 

I sammanhang när kvalitativ forskning är att föredra som forskningsmetod är när kunskapen 

kring forskningsproblemet är låg eller när tidigare studier endast delvis eller ofullständigt 

beskrivit forskningsfrågan (Hair et. al., 2007, s. 288). I inledningen av studien beskrev vi att 

det saknas kunskap kring huruvida det finns skillnader mellan icke granskade hållbarhetsre-

dovisningar och granskade hållbarhetsredovisningar. Därför bedömde vi att en kvalitativ 

datainsamling var att föredra när vi ville studera skillnader mellan hållbarhetsredovisningarna 

genom att djupare studera innehållet och urskilja information som verkade utgöras av skillna-

der.  

 

Bryman framställer kritik som finns mot kvalitativ forskning som bygger på synen att forsk-

ningen är för subjektiv, att undersökningarna är svåra att återskapa, att det finns problem 

kring generalisering samt bristande transparens. Problemet kring subjektivitet innebär att 

forskarnas uppfattning kring vad som är betydelsefullt och vad ska vara med i undersökningen 

har inverkan på resultatet. (Bryman, 2002, s. 269f) Vi inser att vi varit subjektiva i urvalet av 



 22 

studerade resultatindikatorer och att resultatet kan ha blivit annorlunda om vi istället valt att 

studera exempelvis sociala indikatorer. Vi har försökt underbygga problemet genom att vara 

öppna med vår analysmodell så att läsaren själv ges möjlighet att tillämpa den på andra resul-

tatindikatorer. Vidare har vi, genom att beskriva sökprocessen och använda sökord, försökt att 

göra studien lättare att återskapa, det vill säga möjlig att återupprepa för att bedöma om sam-

ma resultat skulle uppnås vid ett annat tillfälle. Generaliseringsproblematiken anser vi inte 

kan frånkommas på grund av att endast, som tidigare nämnts, ett fåtal företag använts och att 

dessa inte valts ut slumpmässigt.  

 

Riley, Wood, Clark, Wilkie och Szivasal. (2000) skriver att varje informationssökning måste 

vara riktad mot det specifika ämnet annars riskerar forskaren att samla ihop för mycket infor-

mation som tar för lång tid att gå igenom och därigenom riskerar att försena forskningen och 

skrivprocessen (Riley, Wood, Clark, Wilkie & Szivas, 2000, s. 67). I samband med sökning 

efter företagen har sökmotorn Google använts. Sökord som användes var: Hållbarhetsredo-

visning A+, vilket gav 100 träffar, Hållbarhetsredovisning B+, som gav 119 träffar och Håll-

barhetsredovisning C+, som gav 247 träffar. Sökningen gjordes för att vi skulle få en uppfatt-

ning av vilka företag som hållbarhetsredovisade enligt GRI och vilken tillämpningsnivåer som 

företagen tillämpade. Sökningen gav mycket information som inte var relevant för vår studie, 

vilket gjorde att vi gjorde en sökning med sökordet GRI, vilket gav 3 010 000 träffar, varav 

GRI:s hemsida hamnade överst. Antalet träffar ökade och var för omfattande för att vi skulle 

ha haft möjlighet att titta igenom samtliga. Dock kunde vi, på GRI:s hemsida, söka vidare 

under rubrikerna GRI reports samt GRI reports list och där finna vilka företag som tidigare 

inte granskats men som övergått till att låta sig granskas och dessutom stannat kvar på respek-

tive tillämpningsnivå. Vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor som använts i inled-

ningen har eftersökts i databaserna Elin@Örebro samt affärsdata. I Elin@Örebro användes 

sökordskombinationen assurance and sustainability reporting för att finna tidigare studier 

kring hållbarhetsredovisning och gransknig, vilket gav 17 träffar. Vidare gjorde vi en sökning 

med sökordskombinationen Annual reports and critical accounting, vilket gav fem träffar. 

Denna sökning innefattade dock inga artiklar som vi bedömde som relevanta för vår studie 

och det vi eftersökte. Vi gjorde därmed en ny sökning med sökorden Annual reports and 

critical perspectives, vilket resulterade i 14 träffar. Dessa sökningar gjordes för att finna 

studier som beskriver anledningen till hållbarhetsredovisningens framväxt, vilket vi ansåg 

vara betydelsefullt för att ge läsaren en bakgrund till problematiken kring årsredovisningar, 

socialt ansvar och miljö. Vidare genomförde vi sökningar i affärsdata för att finna aktuella 

artiklar kring hållbarhetsredovisningens kvalitet. Den första sökningen gjordes med sökordet 

hållbarhetsredovisning, vilket resulterade i 129 träffar. Vi lade till ytterligare ett sökord, 

granskning, för att förfina sökningen, det gav 13 träffar. Ingen av dessa artiklar motsvarade 

dock vad vi eftersökte, utan vi gjorde en ny sökning med sökordskombinationen hållbarhets-

redovisning och extern kontroll, vilket gav 2 träffar. Företagens hållbarhetsredovisningar och 

årsredovisningar har vi sökt upp på respektive företags hemsida, bortsett från Apotekets håll-

barhetsredovisning och årsredovisning från 2007 som istället erhölls efter telefon- och e-

postkontakt.    

3.2.3.1 Källkritik 

Vid användning informationskällor är det viktigt att beakta vem eller vilka som ansvarar för 

informationen. I fall en källa återfinns på Internet kan en eftersökning göras för att se om det 

är en originalkälla eller om den återfinns i en tryckt version. Detta dels för att tryckta utgivan-

den genomgår en granskning och dels för att se om Internetkällan stämmer överens med den 

tryckta. När det gäller litteraturen är det viktigt att se till vem författaren är. Är han eller hon 

känd, sakkunnig inom området och tillhör personen verkligen den institution som uppges? Det 

är viktigt att kontrollera eventuella referenser som används. Kontrollen kan bestå av att söka 
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upp referenserna för att se att de verkligen existerar och refereras på ett riktigt sätt. (Hultén, 

Hultman & Ericsson, s. 88ff, 2007) När vi funnit texter på Internet har vi eftersökt om dessa 

finns i tryckt version samt kontrollerat vem eller vilka som publicerat källan.  

 

Hållbarhets- och årsredovisningar kommer från företagens respektive hemsidor, vilket vi 

menar gör dem tillförlitliga i avseendet av publicerad redovisningsinformation. Information 

som hämtats från GRI:s hemsida och som innefattar ramverket och dess tillämpningsnivåer 

anser vi som tillförlitlig, eftersom GRI är organisationen som grundat ramverket och är en 

erkänd organisation världen över. Information från övriga elektroniska källor som FN, 

KPMG, AccountAbility och Svenska Dagbladet Näringsliv anser vi också som tillförlitlig, 

eftersom samtliga är erkända organisationer vars information används och därmed genomgår 

granskning från många håll. Vad beträffar Svenska Dagbladet Näringsliv finns en viss risk att 

artiklar kan vara vinklade och subjektiva beroende på vem författaren är. Vi anser dock att 

den artikel vi har använt bekräftas från andra källor som vi tillämpat, bland annat av en under-

sökning i tidskriften Balans som är en facktidskrift för revisorer. Tryckta källor samt veten-

skapliga artiklar som vi använt betraktar vi som tillförlitliga i enlighet med vad Hultén et. al. 

(2007) uttrycker då dessa genomgår en granskning före tryckning. 

3.2.4 Trovärdighet 

Riley et. al. (2000) beskriver reliabilitet som möjligheten att kunna upprepa eller reproducera 

resultatet samt att validiteten uttrycker huruvida mätningsinstrumentet faktiskt mäter det som 

det är avsett att mäta. (Riley et. al., 2000, s. 126) Reliabilitet kan vidare definieras som över-

ensstämmelse mellan tolkningar. För att åstadkomma reliabilitet kan samma person upprepa 

tolkningen vid ett annat tillfälle eller att två eller flera personer tolkar samma material vid 

samma tidpunkt. Validitet härrörs traditionellt sett till den grad som ett resultat korrekt repre-

senterar texten eller dess innebörd. (Bauer & Gaskell, 2000, s. 143f) Vi har försökt att uppnå 

hög tillförlitlighet genom att beskriva tillvägagångssättet för att nå fram till vårt resultat, så att 

det därmed kan vara möjligt för andra att upprepa studien vid ett annat tillfälle. Vi gjort har 

detta genom att beskriva vilka olika test vi har utgått ifrån i samband med granskningen av 

hållbarhetsredovisningarna samt genom att beskriva vårt urval av tillämpade test. Vi är med-

vetna om att det kan uppstå skillnader gentemot det resultat som vi uppnått eftersom det är 

svårt att undvika subjektiva tolkningar i denna typ av studie. Vi har dock, likt vad Bauer och 

Gaskell skriver, försökt att stärka reliabiliteten ytterligare genom att vara två som tolkar mate-

rialet vid samma tidpunkt. För att finna ett tillförlitligt mätinstrument och därmed öka validi-

teten utgick vi från GRI:s ramverk, AA1000 AS och ACCA UK Awards Criteria. Detta gjor-

des för att de valda hållbarhetsredovisningarna bygger på GRI och att granskningsförfaranden 

kan bygga på AA1000 AS. Vidare tillämpas ACCA UK Awards Criteria i samband med 

utnämnande av bästa hållbarhetsredovisning. Vi är medvetna om att mätinstrumentet har 

brister, då vi gjort urval kring vilka tester vi fokuserat på samt vår begränsade erfarenhet av 

granskning. 
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4 Empiri 
Avsnittet inleds med en sammanställning av samtliga företag som visar vilka skillnader som 

framkommer mellan den icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningen beträffande 

miljömässiga resultatindikatorer. Därefter kommer en presentation av företagen och en djupa-

re genomgång kring vad företagen framställt i respektive resultatindikator i den icke granska-

de hållbarhetsredovisningen och den granskade hållbarhetsredovisningen. Vi har medvetet 

valt att bibehålla förstärkande ord som exempelvis stor och mycket vid sammanställningen av 

respektive hållbarhetsredovisnings innehåll för att kunna jämföra eventuella skillnader i fram-

toningen. 

4.1 Sammanställning av tillämpade resultatindikatorer 
Inte redovisad -  Redovisad x 

 

Miljöpåverkan 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Miljömässiga resultatindikatorer C C+ B B+ A A+ 

Aspekt: Material ICA Apoteket Vattenfall 

EN1 - - - - x x 

EN2 - - - - x x 

Aspekt: Energi             

EN3 x x x - x x 

EN4 x x x x x x 

EN5 x x - - x x 

EN6 x x - - x x 

EN7 - x - - x x 

Aspekt: Vatten             

EN8 - - x - x x 

EN9 - - - - x x 

EN10 - - - - - - 

Aspekt: Biologisk mångfald             

EN11 - - - - x x 

EN12 - - - - x x 

EN13 - x - - x x 

EN14 - x - - x x 

EN15 - x - - x x 

Aspekt: Utsläpp till luft och vatten samt avfall           

EN16 x x x x x x 

EN17 x x x - x x 

EN18 x x x x x x 

EN19 - - - x x x 

EN20 x - - - x x 

EN21 - - - - x x 

EN22 x x x x x x 

EN23 - - x x x x 

EN24 - - - - - - 

EN25 - - - - x x 
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Aspekt: Produkter och tjänster             

EN26 - - x x - - 

EN27 - - x - - - 

Aspekt: Efterlevnad             

EN28 - - x x x x 

Aspekt: Transport             

EN29 - x - - - - 

Aspekt: Övergripande             

EN30 - - - - x x 

Summering miljömässiga indikatorer 9 13 11 8 25 25 

Figur 2 - Sammanställning av resultatindikatorer (Egen figur, 2009) 

4.2 Vattenfall 

Vattenfall är Europas femte största elproducent samt den största värmeproducenten i Europa 

med en omsättning på 165 549 miljoner svenska kronor år 2008. Företagets vision är att vara 

ledande inom energi och värme produktion på den europeiska marknaden. Utöver produktion 

och distribution av energi och värme bedriver även Vattenfall energihandel och brunkolsbryt-

ning. Vattenfallkoncernen har ungefär 33 000 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Tysk-

land, Polen och Storbritannien. (Vattenfall, Årsredovisning 2008, s. Insida framsida)   

4.2.1 EN16-EN18 Utsläpp av växthusgaser i vikt, initiativ för samt uppnådd 

minskning 

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 beskriver Vattenfall att koldioxid 

som bildas vid el- och värmeproduktion är företagets största utsläppskälla av växthusgaser 

både till utsläppsmängden och till påverkan på den globala uppvärmningen, se bilaga 1 figur 

3. Alla utsläpp som bildas vid produktion registreras konsekvent och finns sammanslaget på 

koncernnivå. Vattenfall beskriver också att det totala utsläppet av koldioxid och andra växt-

husgaser från annan verksamhet än el- och värmeproduktion uppgår till mindre än 1 procent 

av de totala utsläppen. (Vattenfall, Corporate Social Responsibility Report, 2007, s. 16)  

 

Vattenfall beskriver att företaget ingår i tre projekt med avseende på koldioxidreduktion. Ett 

projekt avser att optimera befintlig teknik för att öka effektiviteten och minska utsläppen för 

den energi som produceras. Projekt två syftar till att öka användningen av energikällor med 

låga utsläpp av koldioxid, såsom investeringar i kärnkraft och vindkraft samt övergång från 

fossila bränslen till biomassa. Det tredje projektet innefattar teknik där avskiljning och per-

manent lagring av koldioxid från kraftverk som drivs med fossila bränslen ska genomföras. 

(Ibid. s. 16f)  

  

Vattenfall uttrycker att företagets långsiktiga mål för verksamheten är att minska utsläppen 

per producerad kilowattimme med 50 procent till år 2030 i jämförelse med år 1990 samt att 

vara klimatneutrala till år 2050. År 2007 hade Vattenfall minskat utsläppen per producerad 

kilowattimme med 30 procent jämfört med år 1990. Vidare beskriver Vattenfall att kortsiktiga 

mål är svåra att följa eftersom huvudfokus ligger på det långsiktiga målet att vara klimatneu-

trala till år 2050. (Ibid. s. 17)  
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Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 beskrivs att det största utsläppet av växt-

husgaser och den mest omfattande miljöpåverkan från Vattenfalls verksamheter, består av 

direkta koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion, se 

bilaga 2 figur 6. Vidare beskriver Vattenfall att utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid 

samt utsläpp från andra aktiviteter än direkt el- och värmeproduktion uppgår till 0,7 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär 1 procent av de rapporterade koldioxidut-

släppen. Utsläpp från elanvändning i verksamheten ingår i de direkta utsläppen, eftersom 

större delen av den elektricitet som används kommer från Vattenfalls egen produktion. Vidare 

beskrivs att väderförhållanden med kalla vintrar samt varma och torra somrar ökar efterfrågan 

på energi från icke förnyelsebara källor vilket ökar utsläppen av fossila bränslen. Vattenfall 

framställer att detta problem även uppstår när kärnkraftverk inte är i drift, vilket, enligt dem, 

skapar svårigheter vid bedömningar av kortsiktiga trender av koldioxidutsläpp. (Vattenfall, 

Hållbarhetsredovisning 2008, s. 54)  

 

Det framgår att de totala koldioxidutsläppen från Vattenfalls kraftverk var lägre under år 2008 

än under år 2007, se bilaga 2 figur 6 och figur 7. Vattenfall förklarar att detta beror på en 

minskning av den fossilbaserade produktionen till följd av en lägre tillgänglighet och planera-

de driftstopp av koleldade kraftverk i Tyskland och Danmark. I Sverige ökade dock koldiox-

idutsläppen från 2007 vilket till stor del förklarades med att det uppstod ett driftstopp i kraft-

värmeverket i Uppsala under 2007 som ledde till en ändrad bränslemix. Dessutom orsakade 

den minskade produktionen av kärnkraft under 2008 att fossilbaserade topplastanläggningar 

togs i bruk under fjärde kvartalet. (Ibid. s. 54f)  

 

Vattenfall förklarar att företaget har fastställt mål för att minska koldioxidutsläppen. Det 

långsiktiga målet till år 2030 är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent per enhet 

producerad el och värme i jämförelse med nivåerna år 1990, se bilaga 2 figur 8. Det kortsikti-

ga målet är att från år 2009 till år 2011 göra en minskning på 2 procent, vilket motsvarar två 

miljoner ton. Vattenfalls huvudmål är att vara klimatneutrala till år 2050 och till år 2030 i 

Norden. Dessa omfattande minskningar ska göras möjliga genom en utveckling av produktio-

nen som ger lägre koldioxidutsläpp. Bland åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen finns 

ökad produktion från förnybara energikällor, användning av CCS-teknik
7
 i koleldade kraft-

verk samt effekthöjning inom kärnkraften. Dessutom avser effektivitetsförbättringar av befint-

lig teknik även leda till minskade utsläpp. Vattenfall uttrycker att arbetet med att minska 

utsläppen sker på lång sikt i och med att företaget i första hand måste tillgodose samhällets 

behov av en trygg energiförsörjning och att stabila energipriser tillgodoses. (Ibid. s. 55) 

 

Initiativ som genomförts under 2008 

Under 2008 genomfördes betydande investeringar i vindkraftprojekt, vilket bidrog till att 

Vattenfall blev ett av världens ledande bolag inom havsbaserad vindkraft. Projektet ”Thanet 

Offshore Wind” (Ibid. s. 55) i Storbritannien beräknas ha en installerad effekt på cirka 300 

megawatt. Vidare beskriver Vattenfall att förvärvet av brittiska Eclipse Energy, ett bolag 

inom energiutveckling och som huvudsakligen är fokuserat på vindkraft, samt AMEC Wind 

Energy Ltd möjliggjort för Vattenfall att ta en aktiv roll inom vindkraftutvecklingen i Storbri-

tannien. Dessutom beskrivs att Vattenfall har ingått ett partnerskap med ett skotskt företag, 

Scottish Power Renewables, som är stora inom förnybar energi för att gemensamt med dem 

kunna lägga anbud på ytterligare utveckling av havsbaserad vindkraft. Vattenfall framställer 

också att företaget under 2008 har ökat samförbränningen av biobränslen och att målet i Polen 

är att skapa en mer mångsidig blandning av bränslen, där exempelvis 5 procent av bränslet i 

                                                 
7
 Avskiljning av och lagring av koldioxid (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 55) 
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kraftverken i Zeran och Siekierki år 2011 i kommer ersättas av biobränslen. Vidare beskrivs 

att det danska projektet ”MaxBio-programmet” (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 

55) som startades under 2008 kommer leda till en dramatisk ökning av biobränsleanvändning 

i de danska kraftverken. Från och med år 2018 kommer cirka 724 000 ton kol per år att ersät-

tas med biobränslen, vilket framhålls kommer leda till en minskning av koldioxidutsläppen 

med 27 procent. Vidare framställer Vattenfall att utvecklingen av vågkraft fortsätter och 

förväntas bli nästa kommersiella förnybara energiteknik efter vindkraft. Vattenfall deltar i 

pilotprojekt för vågkraft utanför Norges och Västsveriges kust. I mars 2008 skrev Vattenfall 

under ett samarbetsavtal med det irländska företaget Wavebob kring vågkraftsutveckling och i 

januari 2009 förvärvade Vattenfall 51 procent av det irländska företaget Pandion Ltd som 

utvecklar vågkraftprojekt. I juni 2008 fick dessutom Vattenfall ett godkännande av Miljödom-

stolen för att bygga ett nytt vattenkraftverk i Abelvattnet i Sverige, vilket planeras var klart 

2010 och beräknas producera 14,2 gigawattimmar el per år. (Ibid. s. 55)  

 

Vattenfall framställer sig som ett ledande bolag inom utveckling och kommersialisering av 

CCS-teknik. I september 2008 invigdes en pilotanläggning på 30 Megawatt thermal i Schwar-

ze Pumpe i Tyskland. Denna pilotanläggning uttrycks ge Vattenfall värdefulla erfarenheter 

inför utvecklingen av demonstrationsanläggningar och fullskaliga kommersiella kraftverk 

med CCS- teknik. Dessutom framställs att Vattenfall planerar att utveckla ytterligare demon-

strationsanläggningar i Danmark under 2008 och i Tyskland under 2015. (Ibid. s. 55)  

 

Kärnkraft beskrivs ha en betydande roll i Vattenfalls strategi för att minska koldioxidutsläp-

pen från elproduktion på marknader där kärnkraft accepteras. Betydande investeringar görs 

för att ytterligare höja drifts- och bränsleeffektiviteten i koncernens kärnkraftverk, vilket 

beskrivs minska miljöpåverkan per producerad kilowattimme elektricitet. Parallellt genomförs 

kontinuerliga satsningar för att säkerställa en mycket hög säkerhetsnivå. (Ibid. s. 55)  

4.2.2 EN22 – Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2007 framställs att radioaktivt avfall från kärnkraftverk i 

Sverige och Tyskland utgör en stor del av Vattenfalls avfall, se bilaga 1 figur 5. Vidare fram-

ställs att biprodukter som uppstår vid förbränning av fasta bränslen och rening av rökgaser ger 

stora mängder användbar aska och gips, se bilaga 1 figur 4. Gipset bildas i samband med att 

svaveldioxid avlägsnas från rökgaserna och kan sedan säljas vidare till Europas gips- och 

cementindustrier. Askan som blir över används för att återställa tidigare dagbrottsområden 

och i Tyskland, Danmark samt Polen används askan dessutom som komponent i byggmateri-

al. Delar av den aska som uppstår vid förbränning av biomassa i Sverige sprids i skogen som 

gödningsmedel. Aska från förbränningsanläggningar i Sverige står under strikt kontroll och 

farlig aska deponering till särskilda avfalls platser. I Tyskland används askan i största möjliga 

utsträckning, men små mängder av farliga ämnen deponeras dock. Vattenfall bedriver pågå-

ende forskningsinsatser tillsammans med byggbranschen för att förbättra användningen av 

aska. Kontorsavfall återvinns i hög grad och på Vattenfalls nordiska huvudkontor och i 

Stockholm inleddes under 2007 ett småskaligt initiativ där kaffesump sänds iväg för nedbryt-

ning och produktion av biogas. (Vattenfall, Corporate Social Responsibility Report, 2007, s. 

18ff) 

 

Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I 2008 års hållbarhetsredovisning beskrivs vilka avfallstyper och metoder Vattenfall har samt 

hur avfallet hanteras. Vattenfall uttrycker att avfall utgörs av radioaktivt avfall från kärnkraft-

verk, restprodukter från förbränningskraftverk och annat behandlat avfall. I svenska och tyska 

kärnkraftverk framställs att det uppstår radioaktivt avfall och för en beskrivning av hantering-
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en av detta hänvisar Vattenfall till avsnittet organisation och styrning i årsredovisningen, se 

även bilaga 2 figur 9. Mängden använt kärnbränsle beskrivs var lägre under 2008 och 2007 i 

jämförelse med år 2006 på grund av driftstopp i olika kärnkraftverk. Vidare beskrivs att 

mängden låg- och medelaktivt radioaktivt avfall och härdkomponenter beror på de pågående 

projekten i kärnkraftverken samt vilket år avfallet läggs i förvar. (Vattenfall hållbarhetsredo-

visning 2008, s. 56) 

 

Vattenfall beskriver vidare att hanteringen av behandlat avfall och aska från avfallsförbrän-

ning är strängt reglerad. Askan återanvänds i största möjliga utsträckning och mindre delar 

med högt metallinnehåll förvaras på särskilt avsedda platser, se bilaga 2 figur 10. Flygaska 

från avfallsförbränningsanläggningen i Uppsala skickas till Langøya i Norge för användning 

som fyllnadsmaterial. Mängden avfall uttrycks variera från år till år beroende på typen av 

drift, pågående byggnadsarbeten etcetera. En stor mängd avfall i den nordiska distributions-

verksamheten består av kasserade stolpar från luftburna elledningar. Endast i Sverige används 

idag cirka 1,2 miljoner stolpar, varav merparten är impregnerade med kreosot. När stolparna 

byts ut skickas dessa som bränsle till värmeverket i Ludvika, under 2008 skickades 15 000 

stolpar på förbränning. (Ibid. s. 57) 

 

De viktigaste restprodukterna inom Vattenfall beskrivs vara aska från brunkols- och stenkols-

anläggningar samt gips från rökgasavsvavling, vilket säljs vidare till gips- och cementindu-

strin i Europa, se bilaga 2 figur 11. Vattenfall framställer att aska från brunkolskraftverk 

huvudsakligen används till att återställa landskap efter brytning i dagbrott och att aska från 

stenkolsförbränning i Tyskland dessutom används i byggnadsmaterial. Vidare framställs att 

askan från kolförbränningen i Polen återanvänds till 100 procent, exempelvis vid vägbyggna-

tioner. Aska och gips som uppkommer vid kolförbränningen i Danmark används i huvudsak 

inom industrisektorn, exempelvis byggindustrin. Även aska från värmeproduktionen i Sverige 

återvinns och används huvudsakligen som byggnads- och fyllnadsmaterial, exempelvis vid 

vägbyggen. En del av askan som uppkommer i samband med förbränning av biobränslen 

sprids ut i skogar som gödningsmedel. (Ibid. s. 57) 

4.3 Apoteket 

Apoteket är ett läkemedelsföretag som riktar sig till konsumenter och aktörer på vård- och 

omsorgsmarknaden. Apotekets mål att hjälpa människor att uppnå ett liv i hälsa genom att 

erbjuda receptfria och receptbelagda läkemedel samt andra efterfrågade hälsoprodukter och 

tjänster. Apoteket ägs av svenska staten och fram till år 2008 var marknaden reglerad, vilket 

innebar att apoteket hade monopol på marknaden, men från och med första juli 2009 har 

marknaden öppnats upp för konkurrens. Under år 2008 omsatte Apoteket 41 710 miljoner 

kronor och medelantalet anställda uppgick till 10 666. (Apoteket, Årsredovisning 2008, s. 

Insida framsida) 

4.3.1 EN 16 och 18 – Utsläpp av växthusgaser i vikt, initiativ för samt uppnådd 

minskning  

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen beskriver Apoteket att satsningarna på minskad 

klimatpåverkan är en logisk följd av att klimatförändringen visat sig ha långgående effekter på 

såväl naturens som människors hälsa. Ytterligare en anledning beskrivs vara att minskade 

koldioxidutsläpp normalt även innebär minskade kostnader för företaget. Startförpackningar 

är läkemedelsförpackningar som innehåller en mindre dos läkemedel. Förpackningarna har 

syftet att ge kunden möjlighet att få en uppfattning kring fortsatt medicinering med läkemed-

let. Apoteket uttrycker att förskrivning av startförpackningar minskar risken för överblivna 
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läkemedel, vilket vanligtvis är en följd av att endast en del av förpackningens innehåll förbru-

kas på grund av utebliven effekt eller biverkningar. Apoteket arbetar aktivt med informations-

givning gentemot förskrivare och patienter för att öka andelen startförpackningar. Apoteket 

framställer vidare att många och långa transporter av läkemedel och övriga hälsoprodukter ut 

till apotek över hela landet medför utsläpp av koldioxid. I redovisningen uttrycks vidare att 

det under året skett en ökning av koldioxidutsläppen från verksamhetens varutransporter. 

Apoteket menar att det finns flera orsaker till ökningen och att den främsta är att den totala 

volymen har ökat. Den största delen av Apotekets varutransporter sker med hjälp av underle-

verantörer och under 2007 har Apoteket inlett en dialog med dessa med målet att minska 

utsläppen. År 2006 bidrog verksamheten med utsläpp på 40,2 gram koldioxid per förpackning 

i jämförelse med 37,8 gram koldioxid per förpackning år 2007 och som en följd av att koldi-

oxidmålet inte uppnåtts uttrycker Apoteket att mer fokus lagts på detta område, se bilaga 3 

figur 12. Tjänsteresor är ett område där koldioxidutsläppet ökat under året, vilket Apoteket 

beskriver är en följd av den omstrukturering som genomförts och som givit upphov till en 

större geografisk spridning av centralorganisationen, se bilaga 3 figur 13. Apoteket arbetar 

med att identifiera de mest effektiva klimatförbättrande åtgärderna, bland annat har företaget 

initierat ett klimatsamarbete med externa leverantörer. Se också bilaga 3 figur 15 (Apoteket 

AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 18ff)  

 

Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 uttrycks Apotekets ambition som är att 

minska utsläppen av växthusgaser från resor, energianvändning och transporter, se bilaga 4 

figur 20. Vidare beskrivs att utvecklingen under de senaste åren inte har gått i önskad riktning 

men att den negativa trenden har vänt under 2008. Apoteket anser att det finns många skäl till 

att fokusera ännu mer på att minska koldioxidutsläppen, då minskade koldioxidutsläpp bidrar 

till sänkta kostnader och att det finns ett nära samband med Apotekets vision om ett liv i 

hälsa. Apoteket uttrycker vidare att den globala uppvärmningen motsägelsefullt kan leda till 

att efterfrågan på Apotekets produkter och tjänster ökar. Ett exempel är att pollensäsongen 

successivt förlängs i och med att våren kommer tidigare, vilket företaget anser öka efterfrågan 

på mediciner mot pollenallergi. Apoteket framställer vidare att klimatförändringen i ett längre 

tidsperspektiv kan innebära fysiska risker för verksamheten i och med att företaget har ut-

ländska leverantörer som kan komma att drabbas av översvämningar i fabriker. (Apotekets 

Hållbarhetsredovisning 2008, s. 28) 

 

Apoteket beskriver att arbetet med att kontrollera och skärpa företagets riktlinjer för resor och 

konferenser samt policy för tjänstebilar har pågått under 2008. Det framställs att region Nord 

inom affärsområde Privatkund med framgång har använt webbmöten istället för lednings-

gruppsmöten under året. Initiativet beräknas ha sparat omkring 440 mil med flyg vilket mot-

svarar cirka 630 kilo koldioxid och indirekt innebar minskade reskostnader. Apoteket uttryck-

er vidare att den största ekonomiska besparingen dock låg i den minskade restiden. Beräk-

ningar visar att om vartannat ledningsgruppsmöte ersattes med webbmöten skulle 7 200 mil 

med flyg årligen sparas, detta motsvarar 10,4 ton koldioxid. Under 2008 minskade företagets 

totala koldioxidutsläpp med 8,5 procent, men koldioxidutsläppen från tjänste- och arbetsresor 

minskade endast marginellt. Apoteket har dessutom under året minskat utsläppen från varu-

transporter med 16 procent jämfört med 2006 vilket innebär att målet för 2010 uppnåtts. 

Apoteket menar att detta beror på att varorna har paketerats effektivare och att samtransporter 

gjorts med andra företag samt att flera transportörer har införskaffat bränslesnålare lastbilar. 

För att skapa en tydligare bild av utvecklingen för interna varutransporter har jämförelsetal 

tagits fram där utsläppen ställs i relation till antal levererade förpackningar, se bilaga 4 figur 

19. Vidare framställs att Apoteket Produktion & Laboratorier AB har kopplat sina koldioxid-

utsläpp från tjänsteresor till omsättningen men har inte lyckats uppnå målet med en 6 procen-
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tig minskning från år 2006, siffran uppgick istället till 3,5 procent. Ett arbete med att kartläg-

ga medarbetarnas resmönster till och från arbetet samt i tjänsten, har påbörjats under 2008. 

Dessutom kommer förbättringsförslag baserat på detta underlag och i kombination med be-

räkningar av koldioxidutsläpp, ekonomiska aspekter och hälsofaktorer utarbetas. (Apotekets 

Hållbarhetsredovisning 2008, s. 28f) 

 

I hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs vidare att arbetet för att integrera småtrans-

porter och taxileveranser av läkemedel i kollektiva transportflöden har fortsatt under året och 

att merparten av specialtransporter i Norrland bytts ut mot kollektiva transportlösningar. En 

undersökning kring större andel sampackning av dos originalförpackningar och dosrullar har 

genomförts. Denna fråga menar Apoteket har drivits fram för att höja fyllnadsgraden i trans-

portemballaget samt för att minska antalet hanterade och transporterade paket. Apoteket 

beräknar att projektet, förutom minskade utsläpp, har sänkt kostnaderna med två miljoner 

kronor och projektet uppskattas ha ytterligare besparingspotential i ett längre perspektiv. Det 

pågår även en utredning huruvida det är möjligt att leverera mediciner via brev istället för 

med paket. Apoteket har ingen egentlig möjlighet att påverka externa leveranser eftersom 

leveransen ingår i inköpspriset, men Apoteket har ändå fört dialog med partihandlarna om en 

ökad samordning av transporterna för att minska koldioxidutsläppen. (Ibid. s. 29) 

 

Apoteket beskriver även att företaget kommer att fortsätta arbetet för att minska klimatpåver-

kan från arbets- och tjänsteresor och att utökade satsningar på ny mötesteknik är en viktig del 

i detta. Vidare ska kartläggning, uppföljning, kommunikation och återkoppling prioriteras för 

att engagera medarbetarna maximalt. Konkurrensutsättningen av marknaden medför att Apo-

teket, inom vissa varugrupper, får välja vilka läkemedel företaget vill sälja och hur dessa ska 

transporteras till respektive enhet. Detta framställs ge Apoteket nya möjligheter att ställa krav 

på transportsätt, lastbilarnas fyllnadsgrad och övriga effektiviseringsåtgärder. Apoteket ut-

trycker att företaget i och med omstruktureringen får förändra sitt utsläppsmått till utsläpp per 

förpackning eftersom totala utsläpp inte längre ger jämförbara siffror. (Ibid. s. 29) 

4.3.2 EN22 – Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2007 beskrivs att avfallet från apoteken huvudsakligen utgörs 

av läkemedelsavfall, förpackningsmaterial och returpapper. Apoteket framställer att förutsätt-

ningarna för varje enskilt Apotek att källsortera sitt avfall varierar över landet och främst 

beror på fastighetsägarens eller kommunens ambitioner beträffande källsortering. Den av-

fallshantering som Apoteket står för själva är insamling av läkemedelsavfall. Under 2007 

insamlade Apoteket 1 019 ton läkemedelsavfall från allmänheten och dessa läkemedel skickas 

efter insamling till destruktion. Apoteket beskriver att siffran över insamlade läkemedel base-

ras på antal inskickade kartonger från olika apotek multiplicerat med en uträknad genom-

snittsvikt för kartongerna. Utöver läkemedelsrester hanterar Apoteket även uttjänta kylskåp 

och datorer på central nivå samt återvinner flaskskydd i wellpapp. Apoteket uttrycker vidare 

att företaget med sitt miljöledningssystem har ambitionen att varje enskilt apotek ska utveckla 

lokala avfallsrutiner. Apotek som har minst källsortering tar enbart hand om läkemedelsavfall, 

uttjänta kylskåp och datorer samt det farliga avfallet (kemikalier, batterier och lysrör) och 

resterande går i hushållssoporna. De flesta apotek kan källsortera returpapper, wellpapp, 

metallförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar och elektronikskrot. I region öst 

finns uppgifter från avfallsentreprenören över den totala mängden avfall under 2007. Siffrorna 

baseras på hämtningar från 71 apotek, se bilaga 3 figur 14 (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – 

hållbarhetsredovisning, Bilaga 2007, s. 13) 
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Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs att avfall som uppkommer i ett 

apotek främst är ofarligt avfall såsom wellpapp, hårda plastförpackningar, returpapper, pap-

pers-, glas-, och metallförpackningar och vanligt blandavfall. Apoteket framställer att omfatt-

ningen på sorteringen och omhändertagandet beror på förutsättningarna på det enskilda apote-

ket och på den fastighetsägare eller kommun som apoteket är beläget i. Alla apotek ska sorte-

ra det som är möjligt och detta följs upp i interna revisioner som utförs kontinuerligt på apo-

teken. Det mest betydande avfall hos Apoteket ur ett miljöperspektiv beskrivs vara läkemedel 

som allmänheten lämnar in. Läkemedelsavfallet skickar Apoteket till förbränning i specialug-

nar för att läkemedelssubstanserna ska brytas ner fullständigt. 2008 samlade Apoteket in 1 

083 ton läkemedelsavfall, vilket framställs vara en ökning med 6,2 procent mot föregående år. 

(Apotekets Hållbarhetsredovisning 2008, s. 32) 

 

Apoteket beskriver att spridning av miljöskadliga substanser i ekosystemet från läkemedel är 

en indirekt effekt av verksamheten. Företagets möjligheter att påverka spridningens omfatt-

ning och konsekvenser uttrycks vara begränsade eftersom frågan ingår i ett större samhälleligt 

sammanhang. Apoteket menar dock att företaget har goda möjligheter att informera sina 

kunder och andra intressenter kring hur överblivna läkemedel miljömässigt hanteras och har 

därför prioriterat frågan. En annan anledning till att frågan är viktig beskrivs vara de allvarliga 

konsekvenser som den medför. Apoteket hänvisar till studier som påvisat att vissa läkemedel 

som sprids i naturen orsakar hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Eftersom det 

saknas effektiva reningsmetoder för att avlägsna läkemedelsrester ur avloppsvattnet samt att 

läkemedelsanvändningen i samhället ökar menar Apoteket att frågan är extra viktig. I och 

med att spridningen av läkemedel i miljön är en av Apotekets prioriterade miljöfrågor syftar 

ett flertal mål i Apotekets miljöprogram till att följa upp Apotekets arbete inom området, se 

bilaga 4 figur 21. (Ibid. s. 24) 

4.3.3 EN26 – Åtgärder för att minska miljöpåverkan samt resultat av detta 

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2007 beskrivs att Apoteket fastställt ett program och mål i 

prioriterade miljöfrågor för åren 2007–2010. Programmet är synkroniserat med Apotekets 

strategiska mål att integrera miljöproblematiken i verksamheten. Miljömålen är kopplade till 

Apotekets processer och bryts ner i delmål som fastställs årligen. Apoteket framstället att 

företaget planerar en rad åtgärder och aktiviteter inom miljöområdet under kommande år. 

Målen följs upp årsvis och samtliga mål avser 2010 och har siffror från 2006 som referens-

värden. Apoteket beskriver att väsentliga framsteg hitintills har gjorts inom samtliga områden 

i programmet utom i fråga om koldioxidmålet, därför planeras detta område få ökat fokus 

under kommande år. För att säkerställa ett effektivt och förebyggande arbete med god miljö-

prestanda införde Apoteket under 2007 ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. 

Ledningssystemet är tänkt att se till att miljöarbetet håller en jämn nivå, att det blir effektivt 

och stadigt leder till förbättringar. Vid utgången av 2007 hade hälften av alla Apotekets enhe-

ter certifierats enligt ISO 14001 och under första halvåret 2008 kommer samtliga enheter att 

vara certifierade. Ett led i arbetet med miljöledningssystem framställs vara Apotekets interak-

tiva utbildningar som ämnar bidra till högre kompetens och engagemang. Vid årsskiftet 2007 

och 2008 hade 72 procent av de anställda genomfört den interaktiva utbildningen ”Apotekets 

Hållbara Grund” (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 17) med 

godkänt resultat. Motsvarande siffra för utbildningen ”Vår Miljöledning” (Ibid. s. 17) var 37 

procent. (Ibid. s. 17) 
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Apoteket framställer att en annan viktig del i miljöarbetet är företagets roll att aktivt arbeta för 

minskad miljöpåverkan från läkemedel, se bilaga 3 figur 16-18. En central del i arbetet är att 

se till att information kring frågan når ut till relevanta aktörer. Exempelvis medverkar Apote-

ket vid utbildningar av nyckelpersoner inom vården och dessutom deltar Apoteket vid interna-

tionella forum där kopplingen mellan läkemedel och miljö behandlas. Apoteket framhåller 

vidare att företaget, som en del i det operativa arbetet kring läkemedel och miljö, bedriver ett 

forskningsprogram där samarbete sker med en rad olika högskolor och universitet i Sverige. 

Apoteket anser att ett effektivt arbete kring läkemedel och miljö är beroende av samarbete 

mellan ett flertal aktörer. Apoteket samarbetar bland annat med läkemedelsindustri, förskriva-

re och myndigheter för att underlätta och utveckla miljöbedömning av och förmedling av 

miljöinformation för läkemedel. (Ibid. s. 17f) 

 

Apotekets beskriver att deras centrala roll i den svenska läkemedelsförsörjningen innebär 

goda informationsmöjligheter i samband med expediering. Företaget arbetar för att fler läke-

medel har tillhörande miljöinformation, att kunder informeras om betydelsen av att lämna 

tillbaka överblivna läkemedel samt att kunskapen om startförpackningar sprids. Apoteket har 

deltagit i arbetet med att utforma miljöbedömningen och ser vidareförmedling av miljöinfor-

mationen till kunderna som en viktig del i uppdraget. Företagets mätningar visade att totalt 1 

019 ton läkemedelsavfall insamlades från allmänheten under 2007. Detta är en ökning med 13 

procent i jämförelse med år 2006, vilket beskrivs vara mycket mer än försäljningsökningen av 

läkemedel. Apoteket anser att detta tyder på att informationskampanjerna till allmänheten om 

återlämning av läkemedel har varit framgångsrika. Apoteket framställer vidare att andelen 

utskrivna startförpackningar i princip har varit oförändrad under de senaste fyra åren. Huruvi-

da Apoteket ska förmedla en startförpackning eller en ordinarie bestäms av förskrivande 

läkare. Apoteket menar dock att företaget kommer att fortsätta påverka läkarkåren till att öka 

utskrivningen av startförpackningar. (Ibid. s. 19ff) 

 

Apoteket beskriver att företaget utöver läkemedel även erbjuder övriga hälsoprodukter av 

olika slag. Apoteket beskriver också att arbetet med att minska förekomsten av miljöbelastan-

de ämnen i dessa produkter samt öka miljöinformationen till kunderna ska fortsätta. Apoteket 

har inlett arbetet med att ta fram lättillgänglig miljöinformation för hälsoprodukter. Under 

2007 har arbetet påbörjats med produktgrupper som exempelvis intimhygien, solskyddsmedel, 

schampo och duschcreme. Miljöbelastande ämnen beskrivs omfatta substanser som är giftiga 

och svåra att bryta ner för naturen eller är svåra att bryta ner och bioackumulerande eller som 

bryter ner ozonskiktet. Apoteket klassificerar även ämnen som saknar en säker miljöbedöm-

ning som potentiellt miljöbelastande. Utgångsläget för 2006 var att 5,5 procent av de totala 

ämnena som ingick i Apotekets hälsoprodukter var miljöbelastande eller potentiellt miljöbe-

lastande. Utvecklingen är positiv även om Apoteket beskriver att arbetet med utfasningen 

måste skärpas ytterligare för att nå målet 2010. (Ibid. s. 21) 

 

Apoteket skriver att läkemedelsavfall uppkommer genom två olika slags verksamheter, dos-

verksamheten och genom verksamheten i Apoteket Produktion och Laboration (APL). Dos-

verksamheten består av produktionsenheter som packar läkemedel i doseringspåsar för en-

skilda personer och APL-enheterna sköter produktionen av läkemedel. Totalt gav Apoteket 

upphov till 46,7 ton läkemedelsavfall under 2007. Utvecklingen för dosverksamheten beskrivs 

som mycket positiv där ett aktivt arbete med att minska uppkomsten av läkemedelsavfall 

genom att införa åtgärder vid doseringsmaskinerna har genomförts. Läkemedelsavfallet från 

verksamheten har minskat från 19,4 ton 2006 till 13,1 ton 2007. Bedömningar som gjorts 

tyder på att ytterligare förbättringar av hantering kan minska kassationerna ytterligare. APL-

enheterna gav upphov till 33,6 ton läkemedelsavfall under 2007. Några jämförande siffror för 
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2006 finns inte, eftersom vägning då ännu inte var införd på alla APL-enheter. (Apoteket AB, 

Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 21) 

 

Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs att Apotekets kvalitetspolicy för hälsoproduk-

ter ger uttryck för att företaget på ett lönsamt sätt ska erbjuda ett kvalitets- och miljösäkrat, 

modernt och unikt sammansatt sortiment. Produkterna ska hålla hög och jämn kvalitet, vara 

trygga, säkra och motsvara kundens förväntningar. Apoteket beskriver att alla nya hälsopro-

dukt som företaget väljer att sälja måste genomgå en helhetsgranskning. Det första steget är 

en marknadsbedömning där hänsyn tas till kommersiella aspekter. Kategorichefen och katego-

rigruppchefen fattar beslut som bygger på om produkten ger ett mervärde till kunderna. Nästa 

steg innefattar en kvalitetsgranskning kring funktion, hälsa och säkerhet. I denna process 

granskar Apoteket leverantörens dokumentation om ingående ämnen och material samt utför-

da tester. I vissa fall gör Apoteket kompletterande tester och tar kontakt med experter för 

oberoende utlåtanden. Företaget kontrollerar också att märkning och förpackningstext är 

utformade så att kunden kan använda produkten på rätt sätt. Apoteket beskriver även att kvali-

tetsgranskningen varierar från produkt till produkt. Bedömningen som utförs baseras på pro-

dukttyp, insamlad kunskap från Apotekets reklamationssystem och erfarenhet av leverantören. 

Parallellt med kvalitetsgranskningen görs en miljöbedömning där de ingående ämnenas mil-

jöpåverkan analyseras. Resultaten från granskningarna ligger till grund för den slutliga be-

dömningen av produkten. Därefter fattar kategorichefen tillsammans med en representant från 

kvalitetsenheten beslut, om huruvida produkten ska tas in eller inte. Motiveringar till beslut 

samt vilka som gjort bedömningen dokumenteras och arkiveras. I produktbedömningarna 

beskrivs att försiktighetsprincipen är vägledande. Apoteket har en särskild lista på ämnen som 

inte alls, eller endast sparsamt, ska förekomma i produkter som företaget säljer, exempelvis 

olika konserveringsmedel. (Apoteket Hållbarhetsredovisning 2008, s. 13) 

 

Apoteket skriver att företaget sedan länge arbetar för att minska sin miljöpåverkan i verksam-

heten och att miljöarbetet därmed är väl förankrat i organisationen. Apoteket framhåller att 

miljöarbetet långsiktigt ska svara mot företagets miljöpolicy som bland annat beskriver hur en 

god hälsa förutsätter en frisk miljö. Apotekets miljöpolicy visar även hur företaget ska bidra 

till detta genom att verka för en miljöanpassad läkemedelsanvändning och ett ökat miljömed-

vetande hos medarbetare, kunder och andra intressenter. Företaget ska även på bästa sätt väga 

samman miljöhänsyn med produkters och tjänsters funktion och säkerhet samt Apotekets 

skyldighet att tillhandahålla läkemedel. Minskad miljöbelastning från transporter och fokus på 

kontinuerlig förbättring och transparent redovisning av miljöarbetet är andra väsentliga delar i 

policyn. Som ett verktyg i arbetet att efterfölja policyn har Apoteket fastställt ett miljöpro-

gram med elva mål för prioriterade frågor. Målen i programmet berör miljöpåverkan från 

sortiment, koldioxidutsläpp och utbildning av medarbetarna. (Ibid. s. 22) 

 

Apoteket framställer vidare att företaget samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och 

skickar dem för destruktion. Den sammanlagda vikten på insamlade läkemedel beräknas och 

följs upp årligen. Apoteket anser dock att vikten på insamlade läkemedel inte är optimalt som 

jämförelsemått, dels på grund av att allmänhetens totala läkemedelsanvändning ökar, dels 

eftersom emballage och transportförpackningar inkluderas i mätningen. Apoteket menar 

dessutom att vikten inte heller ger uttryck för de insamlade läkemedlens styrka och ingående 

substanser. Flera av Apotekets tjänster beskrivs bidra till att förebygga läkemedelskassation 

och minska miljöeffekter av läkemedelsavfall och miljöskadliga substanser. Apoteket har 

dessutom tagit fram en ny miljögranskningstjänst för företagets kunder inom vård och om-

sorg, såsom vårdcentraler och äldreboenden, med syftet att hjälpa kunderna att öka den inter-

na medvetenheten och att nå sina egna miljömål. En annan tjänst, Läkemedelsservice, innebär 
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att Apoteket tar över ansvaret för vårdavdelningars läkemedelsförråd, vilket förväntas ge en 

samlad överblick så att läkemedelsförråden bättre kan planeras och effektiviseras och därmed 

förebygga kassation. Apoteket skriver att företaget också expedierar startförpackningar vilket 

innebär att patienten kan prova läkemedlet utan att det behöver resultera i en onödigt stor 

mängd överblivna läkemedel om behandlingen måste avbrytas. (Apotekets Hållbarhetsredo-

visning 2008, s. 25) 

 

Apoteket framställer vidare att information till relevanta aktörer ses som en central del i arbe-

tet för att minska mängden läkemedel i naturen. Apoteket skriver att företaget prioriterar 

interna utbildningar som ämnar bidra till att läkemedelsavfallet hanteras på rätt sätt inom 

verksamheten och för att medarbetarna ska föra relevant kunskap vidare i mötet med kunder. 

Information i samband med receptexpediering beskrivs som en viktig del i Apotekets möjlig-

heter att minska spridningen av läkemedel i miljön. Andra viktiga delar anses vara att dela ut 

påsar för läkemedelsavfall i samband med expediering och se till att kunderna får broschyrer 

som beskriver läkemedels påverkan på miljön och hur detta kan förhindras. Apoteket medver-

kar även vid utbildningar av nyckelpersoner inom vården och vid internationella forum som 

behandlar kopplingen mellan läkemedel och miljö. Vidare beskriver Apoteket att det behövs 

samarbete mellan ett flertal aktörer för att arbetet på temat läkemedel och miljö ska vara 

effektivt. Apoteket samarbetar bland annat med läkemedelsindustrin, förskrivare och myndig-

heter där syftet är att utveckla miljöbedömning och förmedling av miljöinformation för läke-

medel. Det framställs att det finns uppsatta mål kring förekomsten av ämnen med negativ eller 

oviss miljöpåverkan i Apotekets hälsoprodukter och att utvecklingen går i rätt riktning i för-

hållande till målet 2010, se bilaga 4 figur 22. (Ibid. s. 25ff) 

4.4 ICA 

ICA-koncernen är ett detaljhandelsföretag med fokus på mat och måltider. Koncernen består 

av cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Inom ICA-

gruppen finns ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic samt ICA Banken som erbjuder finansi-

ella tjänster till svenska kunder. ICA AB ägs till 40 procent av svenska Hakon Invest AB och 

till 60 procent av nederländska Royal Ahold N.V. Under 2008 omsatte ICA-koncernen 90 963 

miljoner kronor. (ICA:s årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008, s. Insida 

framsida)  

4.4.1 EN3-EN5 Direkt och indirekt energianvändning per primär energikälla 

samt effektivitetsförbättringar  

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2007 framställs att ICA bedriver ett aktivt arbete för att mins-

ka miljöpåverkan från sina butiker och lagerenheter samt att energiförbrukning är ett priorite-

rat område i koncernen. I Sverige arbetar ICA med att Svanencertifiera sina butiker, samtliga 

Maxi ICA Stormarknader och ICA Kvantum-butiker i Sverige är Svanencertifierade och 

antalet Svanencertifierade ICA Supermarket var 64 stycken och ICA Nära 26 stycken. ICA 

utreder även möjligheterna att Svanencertifiera norska ICA- och Rimi-butiker. Svanenmärk-

ningen innebär att butikens drift och sortiment har miljöanpassats och att medarbetarna utbil-

dats samt att personal och ledning aktivt arbetar för att minska butikens miljöpåverkan. Ener-

giförbrukningen i butik gav under 2007 upphov till mer än hälften av ICA:s samlade kända 

utsläpp av växthusgaser. Trots ett medvetet arbete med att hålla nere energiförbrukningen 

visar ICA:s mätningar att butikernas totala förbrukning snarare ökar än minskar, se bilaga 5 

figur 23. ICA beskriver att ett ökat sortiment av kyl- och frysvaror som anses mer energikrä-

vande samt ökad belysning ligger bakom ökningen. Många ICA Nära-butiker framställs dock 

ha en sänkt energiförbrukning vilket i huvudsak förklaras med att nyinstallationer av energi-
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snålare kyl- och frysutrustning gjorts. ICA kommer den närmaste tiden att prioritera kartlägg-

ningen av energiförbrukningen i butikerna och besluta om åtgärder för att bromsa och på sikt 

minska förbrukningen. I norska ICA- och Rimi-butiker används systemet CoolICA som kon-

trollerar energiförbrukning och temperaturer i kyl och frysar, systemet har installerats på 340 

butiker och genom att installera CoolICA har energiförbrukningen gått ner med 10 procent. 

ICA använder Bra Miljömärkt el vid alla lagerenheter och kontor i Sverige. Det beskrivs 

innebära att cirka 5 426 ton mindre koldioxid släpps ut jämfört med om traditionell el hade 

använts och utsläppsmängden från lagerenheterna motsvarar cirka tre normalstora familjevil-

lors utsläpp vid användning av traditionell el. ICA ställer strikta miljökrav vid uppförande av 

nya butiks- och lagerlokaler, bland annat vad gäller energisparande åtgärder och planering av 

transporter och resor. Vid byggnationer ska även miljöanpassat material användas och allt 

material dokumenteras för att underlätta återanvändning och återvinning vid en framtida 

rivning av fastigheten. ICA följer utvecklingen av alternativa köldmedia och vid samtliga ny-, 

om- och tillbyggnader installeras köldmedia utan klimatpåverkan, såsom ammoniak. (ICA-

koncernens årsredovisning, 2007, s. 34f) 

 

Den granskade hållbarhetsredovisningen 
I hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs att minskningen av energiförbrukningen är ett 

viktigt område för ICA. Energi som förbrukas vid driften av lager och butiker beskrivs stå för 

en stor del av ICA:s miljöpåverkan. Det framgår dock att energiförbrukningen totalt i lager 

har minskat med 9 procent under året och de svenska butikerna, framför allt större butiker, 

minskade sin energiförbrukning med 2 procent, se bilaga 6 figur 27. ICA framställer dessutom 

att klimatpåverkande utsläpp från butik och lager har minskat genom att fler butiker drivs med 

förnyelsebar el med en lägre klimatpåverkan är den genomsnittliga förbrukade energin i Nor-

den. (ICA Årsredovisning 2008, s. 82) 

 

ICA beskriver att företaget arbetar med ett flertal metoder för att energieffektivisera och 

minska sin miljöpåverkan. På lagret i Umeå har sektionsbelysning installerats under 2008 

vilket innebär att belysningen endast är tänd i samband med att arbete utförs i aktuell del av 

lokalen. ICA räknar med att detta kan innebära en minskning av energianvändningen på 

146 000 kilowattimmar per år. Vidare beskrivs att ICA genom att använda förnyelsebar el, 

framför allt vind-, vatten- och solkraftsenergi, kan minska klimatpåverkan drastiskt. ICA 

Sverige använder förnyelsebar el respektive fjärrvärme vid alla sina lagerenheter i Sverige, 

vilket beräknas innebära att cirka 4 600 ton mindre koldioxid släpps ut i jämförelse med om el 

från generella energikällor använts. ICA beskriver också att företaget sedan 2008 erbjuder alla 

svenska ICA-handlare möjligheten att köpa förnyelsebar el till sina butiker. Vidare arbetar 

butiker i både Sverige, Norge och Baltikum med att sätta lock på frysdiskar samt dörrar eller 

gardiner på kylar och frysar. En oberoende mätning av ICA Supermarket Floda i Sverige 

konstaterades energiförbrukningen i kylaggregaten hade sänkts med 26 procent sedan infö-

randet av lock och dörrar. Vidare beskrivs att temperaturen i kyldisken blev jämnare och 

säkrare samt att personalen upplevde arbetsmiljön som mer behaglig. I norska butiker använ-

der ICA systemet CoolICA som övervakar energiförbrukning och temperaturer. I Baltikum 

används Automatic Monotoring System för att övervaka temperaturen i kylar och frysar, 402 

butiker har låtit installera systemet. I Sverige genomförs tester av ett nytt system för kontroll 

av energiförbrukning och under 2008 arbetade ICA dessutom med ett projekt som går ut på att 

byta ut äldre belysning i butik mot mer effektiva och modernare alternativ med lägre energi-

förbrukning. Alla nya ICA-butiker som öppnas i Sverige är certifierade enligt Svanen och det 

totala antalet Svanenmärkta befintliga butiker i Sverige ökade under året, då främst inom ICA 

profilen supermarket som gick från 64 till 117 märkta butiker under 2008. (ICA Årsredovis-

ning 2008, s. 82f) 
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4.4.2 EN16-EN18 – Utsläpp av växthusgaser i vikt, initiativ för samt uppnådd 

minskning 

Den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2007 framgår att ICA har intensifierat arbetet med att minska 

miljöpåverkan från verksamheten, det vill säga från sortiment, lager, kontor, transporter, 

tjänsteresor och butiker. Vidare framgår att ICA:s koncernledning i april 2007 antog en ny 

klimatstrategi med målet att minska verksamhetens kända utsläpp av växthusgaser med 30 

procent till år 2020 jämfört med utsläppen 2006. Under arbetet med att ta fram strategin har 

en översyn av ICA:s verksamhet i Sverige och Norge gjorts utifrån ett klimatperspektiv. 

ICA:s klimatpåverkan, såväl direkt som indirekt, för hela den svenska och norska verksamhe-

ten inklusive butiksnätet har undersökts. En uppskattning kring känd klimatpåverkan i form 

av koldioxidekvivalenter har genomförts och efter mer noggranna beräkningar uppgick dessa 

till cirka 207 000 ton koldioxidekvivalenter under år 2006. De största kända utsläppen av 

växthusgaser beskrivs komma ifrån butiksverksamheten, följt av transporter, utsläpp orsakade 

av resor i tjänsten och lager, se bilaga 5 figur 24 och 26. För att nå målet har ledningen i ett 

första skede fattat beslut om åtgärder inom samtliga klimatpåverkande verksamheter. (ICA-

koncernens årsredovisning, 2007, s. 32) Åtgärderna är uppsatta på en lista som framställer 25 

klimatförbättrande insatser som ICA ska genomföra med början i april 2007 (ICA-koncernens 

årsredovisning, 2007, s. 36). Kartläggningen av ICA:s verksamhet i Baltikum pågår och be-

räknas vara klar under våren 2008. För att utvärdera arbetet med att minska utsläppen av 

växthusgaser deltar ICA årligen i Folksams klimatindex. I 2007 års klimatindex var ICA 

Sverige bäst av detaljhandelsföretagen och hamnade på 20:e plats av 49 totalt. (ICA-

koncernens årsredovisning, 2007, s. 32) 

 

ICA verkar för att det ska finnas miljömärkta alternativ inom alla varugrupper som omfattas 

av kriterierna hos Svanen, Bra miljöval, EU-blomman, KRAV, Debio eller EU ekologiskt. 

Samtliga tvätt- och diskmedel i det centrala sortimentet är miljömärkta med Svanen eller Bra 

Miljöval. ICA har också en egen sortimentslinje, Skona, för miljöanpassade rengöringspro-

dukter i Sverige och Norge. Merparten av produkterna i Skona-serien är märkta med Svanen 

eller Bra Miljöval. ICA deltar även i debatten om en eventuell framtida klimatmärkning, 

bland annat via Svensk Dagligvaruhandel. ICA har under året analyserat hur drygt 100 av de 

egna märkesvarorna påverkar klimatet ur ett livscykelperspektiv. Huvudsyftet med analyserna 

beskrivs vara att inhämta kunskap för att kunna minska livsmedlens klimatpåverkan i enlighet 

med ICA:s målsättning och användas i diskussionerna om en eventuell framtida klimatmärk-

ning av varor. (Ibid. s. 32) 

 

ICA framställer att företaget inom logistikområdet arbetar med miljöinsatser vid transporter, 

avfallshantering, energiförbrukning och användning av köldmedia. Vidare framställs att inom 

dessa områden har en rad aktiviteter beslutats och påbörjats för att bidra till att uppnå ICA:s 

klimatmål. För att öka kompetensen har en webbaserad miljöutbildning tagits fram och målet 

är att samtliga svenska logistikmedarbetare ska genomgå utbildningen under 2008. Under 

2007 bytte ICA certifiering för sitt miljöledningssystem enligt ISO 14001 för den svenska 

logistikverksamheten till Det Norske Veritas och genomgick dessutom en certifieringsrevi-

sion, vilken beskrivs ha givit ett bra resultat. Anledningen till bytet framhålls vara för att få 

nya infallsvinklar och ökat fokus på förbättringar, där målet på sikt är att införa ett miljöled-

ningssystem också för den norska logistikverksamheten. ICA:s nya logistikstruktur i Sverige, 

som ska vara helt införd år 2010, innebär att många varor distribueras via ICA:s lager i stället 

för direkt från leverantör till butik. ICA uttrycker att detta leder till mer effektiva transporter 

genom ökad fyllnadsgrad och mer samlad leverans till butik med färre starter och stopp för 

lastbilarna som följd. Den miljöanalys som gjorts visar att den nya logistikstrukturen minskar 
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de totala utsläppen från transporter till ICA-butiker i Sverige. Under året har ICA tagit över 

leveranserna från bryggerierna och fler transporter sker med tåg. ICA kräver sedan länge att 

förarna hos svenska speditörer som anlitas är utbildade i sparsam körning, vilket ICA menar 

kan minska bränsleförbrukningen med mellan 10 och 15 procent. Under året fattades beslut 

om att även ICA:s chaufförer i Norge ska utbildas i sparsam körning. Genom revisioner följer 

ICA noga upp att transportbolag som anlitas i Sverige följer ICA:s miljö- och trafiksäkerhets-

krav. Kraven innebär bland annat att varje åkeri verkar för att transporterna framförs på ett 

nyktert och drogfritt sätt, att hastighetsbestämmelser följs och att utsläppen från transport-

verksamheten ska minska i relation till utfört transportarbete. Under året har ICA även tecknat 

ramavtal om att alkolås ska finnas installerat på samtliga kontrakterade bilar i Sverige från 

och med 2009. ICA har sedan länge arbetat med att utvärdera möjligheterna att öka andelen 

tågtransporter. Under året inleddes arbetet med ett tågprojekt, Flexiwagon, som innebär att 

lastbilar körs upp på tågvagnen och på det sättet kan transporteras längre sträckor. En förut-

sättning för att metoden ska fungera är enligt ICA att det går smidigt att köra på och av, att 

kylan i bilarna kan bevaras och att det finns god stötdämpning i tågvagnarna så att inte lastbi-

larna och godset skakar sönder. Metoden kommer att testas och utvärderas under 2008 och 

förhoppningen är att den ska kunna implementeras under 2009. (ICA-koncernens årsredovis-

ning, 2007, s. 34) 

 

ICA beskriver att företaget har en miljömässig och ekonomisk uppföljning av tjänsteresor 

med flyg och att företaget från och med 2008 kommer att klimatneutralisera samtliga tjänste-

resor med flyg. Antalet tåg- och flygresor beskrivs ligga kvar på samma nivå som under 2006 

och att företaget genom att resa med tåg i stället för med bil beräknas ha besparat miljön cirka 

314 ton koldioxid, se bilaga 5 figur 25. ICA uttrycker att företaget har riktlinjer som uppmunt-

rar medarbetare att om så är möjligt använda video- eller telefonkonferenser istället för att 

resa. Under 2007 har antalet video- och telefonmöten ökat med 19 procent respektive 34 

procent vilket ICA menar överträffat målen som fanns för området. Andelen miljöbilar i 

ICA:s tjänstebilspark ökade från 14 till 22 procent under 2007 och dessutom skärptes kraven 

på bland annat hur mycket koldioxid en tjänstebil får släppa ut. (Ibid. s. 34) 

 

Den granskade hållbarhetsredovisningen 

I hållbarhetsredovisningen från 2008 beskriver ICA att ekologiska varor och hållbart fiske 

stod i fokus för dess miljöarbete under 2008, liksom den stora frågan om klimatpåverkan. 

ICA:s största klimatpåverkande faktor uttrycks vara butikerna, se bilaga 6 figur 28, och flera 

projekt genomfördes för att minska energiförbrukningen. ICA framställer att företaget under 

året fått ökningstakten av de totala utsläppen av kända växthusgaser att avstanna. ICA:s över-

gripande mål är att minska verksamheternas miljöpåverkan på alla nivåer inom koncernen 

såsom sortiment, lager, kontor, transporter, tjänsteresor och butiker. ICA strävar också efter 

att minska miljöpåverkan från produkter som säljs i koncernens butiker, bland annat genom 

att utveckla utbudet av ekologiska och miljömärkta produkter. Dessutom arbetar ICA för att 

på olika sätt uppmuntra kunderna att konsumera närproducerat, säsongsanpassat och ekolo-

giskt, vilket ICA menar är åtgärder kunderna själva kan vidta för att minska sin miljöpåver-

kan. ICA uttrycker att en nyckel i detta arbete är samarbetet med olika organisationer och i 

Sverige samarbetar ICA exempelvis med LRF, Hushållningssällskapet och LivsTek. Till-

sammans med LRF är målsättningen att 75 procent av allt kött som säljs i svenska ICA-

butiker år 2012 ska komma från svenska gårdar. Ytterligare mål är att ICA:s kunder ska få 

mer att välja på när det gäller närproducerade mejerivaror, frukt och grönsaker. ICA Sveriges 

initiativ ”Smak på lokalt” (ICA Årsredovisning 2008, s. 80, s. 16) är en annan viktig del i 

arbetet med att öka utbudet av närproducerade varor. Initiativet innebär att förenkla för lan-

dets lokala matproducenter och enskilda ICA-butiker att komma i kontakt med varandra, 

bland annat via den webbaserade marknadsplatsen Torget. ICA menar att båda parter tjänar på 
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att samarbeta då leverantören når en bredare kundkrets och ICA kan öka sitt utbud av lokala 

råvaror som följer sina naturliga säsonger. ICA beskriver också att företaget var delaktigt i 

utvecklingen av en kvalitetsstandard för småskaliga livsmedels producenter i Sverige. Vidare 

uttrycks att intresset för närproducerat är något som förenar kunderna i samtliga länder där 

ICA-koncernen är verksamt, exempelvis beskrivs norrmän föredra norskt kött och estländare 

estniska råvaror etcetera. (ICA Årsredovisning 2008, s. 80, s. 16)  

 

ICA framställer att företaget har direkt påverkan på klimatet genom energiförbrukning i buti-

ker, på lager, vid transporter samt tjänsteresor och att den största klimatpåverkande faktorn 

beskrivs vara butikernas sammanslagna energiförbrukning, se bilaga 6 figur 28. I april 2007 

antog ICA:s koncernledning en ny klimatstrategi med målet att minska verksamhetens direkta 

och kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till år 2020 jämfört med utsläppen 2006. I 

samband med detta gjordes en översyn av verksamheterna i Sverige och Norge gjordes då 

utifrån ett klimatperspektiv. För ICA:s sortiment, internationella trasporter och marknadsfö-

ring har ICA ännu inte klarlagt sin klimatpåverkan, men arbetet att utreda sortimentets kli-

matpåverkan pågår ständigt. Under 2008 upptogs verksamheten i Baltikum i utsläppsmålet 

och en kartläggning gjordes för att få bättre kontroll över koncernens klimatpåverkan även 

där. Kartläggningen av Rimi Baltic visade på samma resultat som tidigare undersökningar, det 

vill säga att butikerna står för störst klimatpåverkan genom sin energiförbrukning. Arbetet 

med att utöka sortimentet med klimat- och miljövänligare varor beskrivs pågå kontinuerligt 

liksom arbetet med att erbjuda fler regionala och närproducerade alternativ. Under 2007 

genomförde ICA klimatanalyser för 100 egna märkesvaror inom livsmedel med huvudsyfte 

att förbättra kunskapen om produkternas klimatpåverkan och hur denna kan styras. Ambitio-

nen är framöver att använda undersökningen som plattform för fortsatta diskussioner om 

klimatarbetet i branschen. ICA beskriver att resultatet av undersökningen har ökat kunskapen 

om klimatpåverkan väsentligt. Slutsatser som framkom var att vegetabilisk konsumtion ger en 

lägre klimatpåverkan än köttkonsumtion och att primärproduktionen, som består av jordbruk 

och fiske, har störst påverkan i livsmedelskedjan. Utifrån livsmedelssortimentet visade under-

sökningen att nötkött har störst påverkan och att det inom en produktkategori, som till exem-

pel tomater eller nötkött, kan förekomma stora skillnader förekomma. Vidare framkom att de 

16 svenska nationella miljömålen kan stå i konflikt med varandra och att svenska växthusto-

mater kan vara både bäst och sämst ur klimatsynpunkt, beroende på vilket slags energi som 

använts i växthuset. Dessutom var en slutsats att ekologisk produktion inte per automatik är 

mer klimatsmart än traditionell produktion. (Ibid. s. 80) 

 

ICA framställer vidare arbetet kring logistik och transporter som genom att se till att lastbilar 

är välfyllda och att så få start och stopp som möjligt görs samt genom noggrant planerade 

färdvägar bidrar till en hållbar utveckling. ICA arbetar dessutom för att överta fler transporter 

från leverantörer för att ytterligare effektivisera transporterna med högre fyllnadsgrad, även 

om detta beskrivs leda till att ICA:s direkta klimatpåverkan från transporter ökar. För att 

minska det totala antalet transportkilometer fortsätter ICA kontinuerligt arbetet med att effek-

tivisera infrastruktur och distributionsnät. ICA deltar i tågprojektet Flexiwagon, som syftar till 

att flytta lastbilstransporter från vägen och istället transportera lastbilarna på tåg. ICA kräver 

dessutom sedan flera år tillbaka att lastbilschaufförer som kör ICA:s varor ska ha utbildning i 

sparsam körning. Genom användande av den senaste motortekniken och alternativa bränslen 

för lastbilarna framhåller ICA att utsläppen och därmed klimatpåverkan från transporterna 

minskar ytterligare, se bilaga 6 figur 30. Under 2008 reviderades ICA:s miljö- och trafiksä-

kerhetskrav på transportörer. ICA uttrycker att Miljöklass 1 diesel med minst 5 procents 

inblandning av alternativt bränsle ska användas och krav ställs även på att koldioxidaggregat 

ska användas i frysbilar, vilket ICA menar är ett bättre miljöalternativ än traditionella kylag-

gregat. Från 2009 ska också alla bilar som kör för ICA vara utrustade med alkolås. Dessutom 
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beskrivs att ICA har riktlinjer för val av tjänstebil och under 2008 ökade andelen miljöbilar i 

ICA:s bilpark från 14 till 31 procent. ICA Sverige har 2008 anslutit sig till en miljöbilspool 

som ska vara ett miljöanpassat alternativ till den egna bilen. För Sverige och Norge har antalet 

videokonferenser ökat med 8 procent och telefonkonferenser med 16 procent medan flygre-

sorna istället har minskat, se bilaga 6 figur 29. ICA beskriver att företaget från 2008 klimat-

kompenserar för affärsresorna med flyg och att kompensationen sker efter avslutat verksam-

hetsår för att samtliga resor ska kunna medräknas. (ICA Årsredovisning 2008, s. 81ff) 

 

 



 40 

5 Analys 
Analysen följer bedömningsmallen som framställts i avslutningsdelen i teoriavsnittet. I den 

första frågan som berörde huruvida resultatindikatorerna innefattar de aspekter som GRI 

kräver har jämförelse gjorts för varje resultatindikator. För övriga frågor har jämförelsen 

omfattat samtliga resultatindikatorer för att tydliggöra skillnaderna mellan den icke granskade 

och den granskade hållbarhetsredovisningen inom respektive företag.  

5.1 Väsentlighet - innefattar resultatindikatorerna de aspekter som GRI krä-

ver? 

5.1.1 Vattenfall 

Vattenfall har bland annat valt att innefatta de miljömässiga indikatorerna EN16, EN17, EN18 

och EN22 i hållbarhetsredovisningarna från 2007 och 2008. I ramverket beskriver GRI att 

EN16 ska innefatta en redovisning av det totala direkta och indirekta utsläppet av växthusga-

ser i vikt. Både den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 och den granskade 

hållbarhetsredovisningen från 2008 framställer diagram som beskriver företagets utsläpp av 

växthusgaser i ton i samband med deras produktion av el och värme. Båda framställningarna 

beskriver även fördelningen av utsläpp för respektive land som företaget har verksamhet i. 

EN17 ska enligt GRI ge uttryck för företagets utsläpp av andra relevanta växthusgaser i vikt. 

Redovisningen från 2007 ger inte en fullständig bild av företagets utsläpp då den endast be-

skriver att de även släpper ut andra växthusgaser och att dessa uppgår till mindre än 1 procent 

av det totala utsläppet. I 2008 års redovisning beskrivs att utsläppen av andra växthusgaser 

uppgår till 0,7 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 1 procent av de rapporterade koldioxidut-

släppen.  

 

GRI framhåller att EN18 ska ge uttryck för de initiativ som företaget tagit för att minska 

utsläppen av växthusgaser samt vilken minskning som har uppnåtts. I framställningen från 

2007 beskrivs att Vattenfall har långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål för att minska 

utsläppen av koldioxid. Det långsiktiga målet är att minska utsläppen per producerad kilowatt-

timme med 50 procent till 2030 jämfört med år 1990. Den långsiktiga ambitionen är vidare att 

bli klimatneutrala. De skriver vidare att de under 2007 har minskat utsläppen per producerad 

kilowattimme med 30 procent jämfört med år 1990. Vattenfall beskriver också att de deltar i 

utvecklingen och genomförandet av tre koldioxidreducerande projekt som innefattar optime-

ring av befintlig teknik för att öka effektiviteten, öka användningen av energikällor med låga 

utsläpp av koldioxid, som exempelvis kärn- och vindkraft, samt avskilja och permanent lagra 

koldioxid från kraftverk som drivs med fossila bränslen. Redovisningen från 2007 redogör 

därmed inte för några konkreta initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser eller siffror 

på uppnådda resultat.  

 

I den granskade framställningen från 2008 uttrycks, likt vad som uttrycks i 2007 års redovis-

ning, att Vattenfall har långsiktiga mål att minska koldioxidutsläppen per enhet producerad el 

och värme med 50 procent till år 2030. Det kortsiktiga planeringsmålet är en minskning med 

2 procent, det vill säga 2 miljoner ton, i de egna verksamheterna från 2009 till 2011. Deras 

klimatvision är att vara klimatneutralt år 2050 och år 2030 i Norden.  De beskriver att dessa 

mål ska uppnås genom utveckling av verksamheten mot en produktion som ger låga koldiox-

idutsläpp. I åtgärderna och investeringarna ingår ökad produktion från förnyelsebara energi-

källor, avskiljning och lagring av koldioxid i koleldade kolkraftverk samt genom att höja 

effekten i kärnkraftverken. I 2008 års redovisning beskrivs, till skillnad från 2007 års redovis-

ning, att det under 2008 gjorts betydande investeringar i vindkraftprojekt, bland annat ett i 
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Storbritannien som kommer att ha en installerad effekt på 300 megawatt. Detta har möjlig-

gjorts genom att de har förvärvat ett företag i Storbritannien och ingått partnerskap med ett 

annat som båda är fokuserade på vindkraft. Vidare beskrivs initiativ för att öka samförbrän-

ningen av biobränslen, där det bland annat finns uppsatta mål för att två kraftverk i Polen 

kommer att drivas av enbart biobränsle till år 2011. I framställningen beskrivs också ett pro-

jekt i Danmark där cirka 724 000 ton kol per år kommer att ersättas med biobränslen år 2018, 

vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen på 27 procent. Vattenfall beskriver 

vidare i 2008 års redovisning att de arbetar för att utveckla vågkraften och har förvärvat 51 

procent i ett Irländskt bolag som utvecklar vågkraft. Vattenfall beskriver också att de under 

2008 fått godkänt för ett nytt vattenkraftverk i Sverige som förväntas ge 14,2 gigawattimmar 

el per år. Vattenfall uttrycker att kärnkraften ses som en betydande del i strategin för att mins-

ka koldioxidutsläppen och kommer utvecklas på de marknader där den accepteras. Framställ-

ningen av EN18 skiljer sig mellan de två årens redovisningar i form av att 2008 års hållbar-

hetsredovisning konkret beskriver initiativ som gjorts eller som görs för att minska koldioxid-

utsläppen samt resultatet av detta arbete.  Detta i jämförelse med 2007 års redovisning som 

snarare beskriver vilka generella mål och ambitioner som Vattenfall har kring arbetet för att 

minska företagets koldioxidutsläpp.  

 

Enligt GRI:s ramverk ska EN22 innefatta en beskrivning av företagets hanteringsmetod för 

avfall samt totala avfallsvikt per typ av avfall. I den icke granskade hållbarhetsredovisningen 

från 2007 framställs, liksom i den granskade från 2008, tabeller kring restprodukter, inklusive 

radioaktivt avfall, som uppstår i verksamheten specificerat på respektive verksamhetsland. 

2007 beskrivs att avfall från kärnkraftverk utgör en stor del av Vattenfalls avfall och att rest-

produkterna från förbränningen av fasta bränslen och rening av rökgaser ger användbar aska 

och gips. Askan från brunkolens används främst för att återställa tidigare dagbrott och askan 

från kolförbränningen i Tyskland, Polen och Danmark används vidare som byggmaterial. En 

del av askan som uppstår vid förbränning av biobränslen i Sverige sprids i skogarna som 

gödningsmedel. Viss aska som uppstår i Vattenfalls verksamhet innefattas i avfallslagstift-

ningen, vilket innebär att aska från förbränningsanläggningar i Sverige står under strikt kon-

troll och deponeras på särskilda platser. I Tyskland, där den största delen av avfallet används, 

deponeras också vissa farliga ämnen på särkskilda platser. I den granskade hållbarhetsredo-

visningen från 2008 framställs att Vattenfalls avfall utgörs av radioaktivtavfall från kärnkraft-

verk och restprodukter från förbränningskraftverk. I denna framställning görs en liknande 

beskrivning av hanteringen av restprodukter från förbränningsanläggningar som gjordes i 

2007 års redovisning, men till skillnad från 2007 års redovisning görs också en redovisning 

och hänvisning till avsnittet Organisation och styrning för hur det radioaktiva avfallet hante-

ras. 

5.1.2 Apoteket 

Apoteket har bland annat valt att innefatta de miljömässiga resultatindikatorerna EN16, EN18, 

EN22 och EN26 i hållbarhetsredovisningarna från 2007 och 2008. GRI har i sitt ramverk 

fastställt att EN16 ska beskriva företagets totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 

i vikt och att EN18 ska påvisa de initiativ som gjorts eller görs för att minska utsläppen av 

växthusgaser samt redogöra för uppnådd minskning. I den icke granskade hållbarhetsredovis-

ningen från 2007 framställs i EN16 ett cirkeldiagram som visar på Apotekets utsläpp av kol-

dioxid i ton fördelat på utsläppskällor. Den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 

framställer EN16 i form av ett stapeldiagram som visar på koldioxidutsläpp per levererad 

förpackning samt, likt 2007, ett cirkeldiagram som framställer Apotekets utsläpp av koldioxid 

under 2008 fördelat på utsläppskällor. Båda redovisningarna har innefattat de aspekter som 

GRI fastställt för EN16. 
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I EN18 framställs i 2007 års redovisning att Apoteket under 2007 påbörjat en dialog med dess 

underleverantörer med målet att minska utsläppen och att en viss minskning har skett baserat 

på en jämförelse av utsläpp av koldioxid per levererad förpackning. Apoteket beskriver att det 

år 2006 var ett utsläpp på 40,2 gram koldioxid per förpackning i jämförelse med 37,8 gram 

koldioxid per förpackning år 2007. Dessutom beskriver Apoteket att de arbetar med att identi-

fiera vilka de effektivaste klimatförbättrande åtgärderna är. I den granskade hållbarhetsredo-

visningen från 2008 beskrivs att under 2008 har arbetet med att revidera och ytterligare skärpa 

företagets riktlinjer kring resor och konferenser samt policyn för tjänstebilar fortsatt. Vidare 

beskrivs att nästa steg blir att kommunicera riktlinjerna så att de konsekvent kan tillämpas. 

För ett ledningsgruppsmöte som hölls via webben beräknades en besparing på omkring 440 

mil med flyg, vilket motsvarar cirka 630 kilo koldioxid. Apoteket framställer vidare att de 

totala koldioxidutsläppen från verksamheten minskade med 8,5 procent under 2008. Apoteket 

framställer dessutom att de lyckats minska utsläppen från sina varutransporter med 16 procent 

jämfört med 2006, vilket medför att målet för 2010 uppnåtts. Utvecklingen beskrivs bero på 

att varorna har packats effektivare och samtransporterats med andra företags varor samt att 

flera transportörer har ersatt sina lastbilar med mer bränslesnåla lastbilar. Apoteket Produk-

tion & Laboratorier AB har relaterat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor till omsättningen 

men beskrivs inte ha uppnått målet på en 6 procentig minskning under året i jämförelse med 

2006, minskningen istället uppgick till 3,5 procent. Ett arbete för att undersöka medarbetarnas 

resmönster till och från arbetet samt i tjänsten har påbörjats under 2008. Dessutom har ett 

arbete för att integrera småtransporter och taxileveranser av läkemedel i de kollektiva trans-

portflödena fortsatt under året. Vidare har merparten av specialtransporter i Norrland bytts ut 

mot kollektiva transportlösningar. Dessutom har en analys gjorts kring större andel sampack-

ning av originalförpackningar och dosrullar. Ett projekt har drivit denna fråga för att höja 

fyllnadsgraden i transportemballaget samt minska antalet hanterade och transporterade paket. 

Förutom minskade utsläpp framställs projektet även ha påvisat sänkta transportkostnader för 

Apoteket. För att ytterligare minska antalet transporter, pågår en utredning av om det är möj-

ligt att minska emballagen så att läkemedel kan levereras via brev istället för med paket. Båda 

hållbarhetsredovisningarna beskriver initiativ för att minskat koldioxidutsläppet samt resulta-

tet av detta arbete, skillnaden är dock att 2008 års redovisning för en fördjupad diskussion 

kring flera initiativ som gjorts eller påbörjats under året. 

 

Enligt GRI ska EN22 innefatta en framställning av företagets totala avfallsvikt samt metod för 

att hantera avfallet. I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 återges en tabell 

som visar Apotekets avfall under 2007. Diagrammet är uppdelat i typ av avfall, andelen av 

den totala avfallsmängden som utgörs av respektive avfallstyp samt avfallet i ton. Vidare 

beskrivs att förutsättningarna för enskilda apotek att källsortera sitt avfall skiljer sig stort från 

olika delar av landet, främst beroende på den enskilda fastighetsägaren eller kommunens 

ambitioner. Den avfallshantering som Apoteket själva står för är insamling av läkemedelsav-

fall, där läkemedelsresterna sidan skickas på destruktion. Under 2007 samlade Apoteket in 1 

019 ton läkemedelsavfall från allmänheten. Denna siffra baseras på antal inskickade kartonger 

från de enskilda apoteken multiplicerat med en uträknad genomsnittsvikt för kartongerna. De 

apotek som har minst källsortering beskrivs enbart ta hand om läkemedelsavfall, uttjänta 

kylskåp och datorer samt det farliga avfallet, exempelvis kemikalier, batterier och lysrör, och 

resterande går i hushållssoporna. I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 fram-

ställs ingen liknande tabell som i 2007 års redovisning, utan en beskrivning görs av Apotekets 

avfall vilket består av wellpapp, hårda plastförpackningar, returpapper, pappers-, glas-, och 

metallförpackningar samt vanligt blandavfall. Vidare beskrivs, likt det i framställningen från 

2007, att omfattningen på det som sorteras och omhändertas beror på förutsättningarna på det 

enskilda apoteket och den fastighetsägare eller kommun som lokalen ligger i. Apoteken sorte-

rar därmed det som är möjligt och detta följs upp i de interna revisioner som utförs kontinuer-
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ligt på apoteken. Under 2008 samlade Apoteket in 1 083 ton läkemedelsavfall, vilket uttrycks 

vara en ökning med 6,2 procent mot föregående år. I EN22 fanns, som beskrivits ovan, en 

skillnad i att 2007 års redovisning innefattade en detaljerad tabell kring olika typer av av-

fallsmängder vilket 2008 års redovisning inte gjorde utan den framställningen utryckte endast 

läkemedelsavfallet.  

 

Enligt GRI ska EN26 innefatta åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och 

tjänster samt resultatet som uppnåtts genom dessa åtgärder. I den icke granskade hållbarhets-

redovisningen från 2007 beskrivs att Apoteket under 2007 har infört ett integrerat ledningssy-

stem för att säkerställa ett effektivt och förebyggande arbete med god miljöprestanda. Led-

ningssystemet beskrivs bidra till att hålla miljöarbetet på en jämn nivå, att det blir effektivt 

och ständigt leder till förbättringar. Apoteket framställer att vid utgången av 2007 hade hälf-

ten av alla Apotekets enheter certifierats enligt ISO 14001 och under första halvåret 2008 

skulle alla enheter vara certifierade. Miljöledningssystemet uttrycks innefatta interaktiva 

utbildningar som ämnar bidra till högre kompetens och engagemang. Vid årsskiftet 2007 och 

2008 hade 72 procent genomfört den interaktiva utbildningen ”Apotekets Hållbara Grund” 

med godkänt resultat. Motsvarande siffra för utbildningen ”Vår Miljöledning” var 37 procent. 

Apoteket beskriver arbetet med att se till att information når ut till relevanta aktörer, där Apo-

teket exempelvis medverkar vid utbildningar av nyckelpersoner inom vården. Dessutom 

beskrivs att Apoteket arbetar med läkemedelsindustrin, förskrivare och myndigheter för att 

underlätta och utveckla miljöbedömning av och förmedling av miljöinformation för läkeme-

del. I arbetet ingår också att se till att fler läkemedel har tillhörande miljöinformation, att 

kunder informeras om betydelsen av att lämna tillbaka överblivna läkemedel samt att kunska-

pen om startförpackningar sprids. Företagets egna mätningar visar att totalt 1 019 ton läkeme-

delsavfall insamlades från allmänheten under 2007, vilket uttrycks vara en ökning med 13 

procent mot föregående år och betydligt mer än försäljningsökningen av läkemedel. Apoteket 

skriver att det är förskrivande läkare som avgör om Apoteket ska förmedla en startförpack-

ning eller en ordinarie förpackning. De framställer vidare att andelen utskrivna startförpack-

ningar i princip har varit oförändrad de senaste fyra åren. Dessutom framställs att Apoteket 

ska fortsätta arbetet med att minska förekomsten av miljöbelastande ämnen i dessa produkter 

och öka miljöinformationen till kunderna. Utgångsläget för 2006 var att 5,5 procent av de 

totalt ingående ämnena i Apotekets hälsoprodukter var miljöbelastande eller potentiellt miljö-

belastande. Utvecklingen beskrivs som positiv även om de uttrycker att arbetet med utfas-

ningen måste intensifieras ytterligare för att nå målet 2010. Vidare beskrivs att Apoteket har 

bedrivit ett arbete för att minska uppkomsten av läkemedelsavfall genom att införa åtgärder 

vid doseringsmaskinerna. Resultatet av detta arbete är att läkemedelsavfallet från verksamhe-

ten har minskat från 19,4 ton 2006 till 13,1 ton 2007. Deras bedömning är att fler förbättringar 

i hanteringen kan minska läkemedelsavfallet ytterligare. Apotekets produktions- och laborato-

rieanläggningar gav upphov till 33,6 ton läkemedelsavfall under 2007. I 2007 års redovisning 

framställs tre tabeller som visar på Apotekets miljömål och arbete med miljöinformation, 

allmänhetens inlämning av läkemedel, andelen startförpackningar, miljöbelastande ämnen i 

produkter.  

 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 finns en liknande framställning i tabell-

format av miljömål och arbetet kring Apotekets produkter. I redovisningen framställs att det 

parallellt med kvalitetsgranskningen görs en miljöbedömning där de ingående ämnenas miljö-

påverkan analyseras. Apotekets miljöpolicy avser att minska verksamhetens miljöpåverkan 

genom att verka för en miljöanpassad läkemedelsanvändning och ett ökat miljömedvetande 

hos medarbetare, kunder och andra intressenter. Dessutom beskrivs att Apoteket arbetar för 

att samla in överblivna läkemedel från allmänheten och skicka dem för destruktion. Den 

sammanlagda vikten på insamlade läkemedel beräknas och följs upp årligen. Apoteket ut-
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trycker att flera av dess tjänster bidrar till att förebygga läkemedelskassation och minska 

miljöeffekter av läkemedelsavfall och miljöskadliga substanser. Två nya tjänster har tagits i 

bruk under året, den ena är en miljögranskningstjänst som avser att öka kundens kunskap och 

medvetenhet kring miljö. Den andra är en läkemedelsservicetjänst som genom planering och 

effektivisering av läkemedelsförråd samt genom expediering av startförpackningar ska bidra 

till en minskad läkemedelskassaktion. Likt 2007 års redovisning framställs att Apotekets 

arbete för att minska läkemedlens effekter på miljön är att se till så att information i frågan når 

ut till relevanta aktörer. Apoteket prioriterar interna utbildningsinsatser så att läkemedelsav-

fallet hanteras på rätt sätt inom verksamheten och för att medarbetarna ska föra relevant kun-

skap vidare i kundmötet. Information i samband med receptexpediering beskrivs utgöra en 

viktig del i Apotekets möjlighet att minska spridningen av läkemedel i miljön. För att öka 

andelen inlämnade läkemedel erbjuds kunderna ofta påsar för läkemedelsavfall vid expedie-

ringen. Vidare framställs arbetet med att utbilda nyckelpersoner inom vården och vid interna-

tionella forum samt forskningsprogram där samarbete sker med en rad olika högskolor och 

universitet i Sverige. Det finns en målsättning i Apotekets miljöprogram gällande förekoms-

ten av ämnen med negativ miljöpåverkan eller oviss miljöpåverkan som finns i företagets 

hälsoprodukter. Apoteket uttrycker att utvecklingen går i rätt riktning i förhållande till målet 

2010, där arbetet bland annat bedrivs genom dialog med leverantörerna. Både den icke grans-

kade och den granskade hållbarhetsredovisningen ger en utförlig bild av företagets åtgärder 

för att minska dess produkters miljöbelastning samt resultatet av arbetet.  

5.1.3 ICA 

ICA har bland annat valt att innefatta miljöindikatorerna EN3, EN4, EN5, EN16, EN17 och 

EN18 hållbarhetsredovisningarna från år 2007 och 2008. Enligt GRI:s ramverk ska EN3 

omfattas av direkt energianvändning per primär energikälla, EN4 ska innefatta en beskrivning 

av indirekt energianvändning per primär energikälla och EN5 ska ge uttryck för minskad 

energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. I den icke granskade håll-

barhetsredovisningen från 2007 framställs EN3 och EN4 i en tabell, där energiförbrukningen 

är uppdelad på lager och butiker samt på verksamhetsland. I EN5 framställs i 2007 års redo-

visning av ICA arbetar för att svanencertifiera butikerna. Svanenmärkningen innebär att buti-

kens drift och sortiment har miljöanpassats, att medarbetarna utbildats och att personal och 

ledning aktivt arbetar för att minska butikens miljöpåverkan. Trots ICA:s arbete med att 

minska energiförbrukningen framställer ICA att deras egna mätningar visat att butikernas 

totala förbrukning snarare ökar än minskar. Ökningen förklarar ICA beror på ett större sorti-

ment av kyl- och frysvaror som kräver mer energi samt genom ökad belysning. Många ICA 

Nära-butiker har dock sänkt energiförbrukningen, vilket i huvudsak förklaras av installationer 

av ny energisnålare kyl- och frysutrustning. ICA utrycker att de kommer prioritera kartlägg-

ningen av energiförbrukningen i butikerna och besluta om åtgärder för att i första hand brom-

sa och på sikt reducera förbrukningen. I de norska butikerna används systemet CoolICA som 

följer energiförbrukning och temperaturer. ICA beskriver att bara genom att installera syste-

met och därmed göra uppföljning på förbrukningen har butikerna kunnat reducera energiför-

brukningen med cirka 10 procent. Det framställs att 340 butiker installerat systemet sedan 

installationerna påbörjades. 

 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs, likt 2007 års redovisning, EN3 

och EN4 i tabellform. Skillnaden är dock att i 2008 års framställning beskrivs, förutom ener-

giförbrukning uppdelad på lager och butik samt på verksamhetsland, även energiförbrukning-

en per kvadratmeter. I EN5 beskrivs att den totala energiförbrukningen i lager har minskat 

med 9 procent under året. De svenska butikerna, och då framför allt de stora butikerna, har 

minskat sin energiförbrukning med 2 procent. I 2008 års hållbarhetsredovisning framställs 

vidare, till skillnad från 2007 års framställning, att ICA arbetar med flera metoder för att 
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energieffektivisera och minska sin miljöpåverkan. Sektionsbelysning har under 2008 installe-

rats vilket får till följd att endast använda delar av lokalen är belysta. De räknar med att detta 

kan innebära en minskning av energianvändningen på 146 000 kilowattimmar per år. Vidare 

arbetar både svenska, norska samt butiker i Baltikum med att löpande sätta lock på frysdiskar, 

dörrar på kylar eller gardiner på kylar och frysar. En oberoende mätning av ICA Supermarket 

Floda, Sverige, konstaterade att sedan butiken infört lock och dörrar sänktes energiförbruk-

ningen i kylaggregaten med 26 procent. Likt vad som uttrycks i 2007 års hållbarhetsredovis-

ning beskrivs att de norska butikerna använder systemet CoolICA som följer energiförbruk-

ning och temperaturer. I Baltikum används Automatic Monotoring System för att övervaka 

temperatur i kylar och frysar, där 402 butiker har installerat systemet. I Sverige genomförs 

tester på ett nytt system för kontroll av energiförbrukning. Under 2008 arbetade ICA med ett 

projekt som går ut på att byta ut äldre belysning i butik mot modernare, mer effektiva alterna-

tiv med lägre energiförbrukning, detta projekt pågår i både Sverige och Norge. Vidare be-

skrivs att alla nya ICA-butiker som öppnas i Sverige ska vara certifierade enligt Svanen.  

 

GRI uttrycker att EN16 ska ge en beskrivning av företagets totala direkta och indirekta ut-

släpp av växthusgaser i vikt och EN17 ska beskriva andra relevanta indirekta utsläpp av växt-

husgaser i vikt. I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 uttrycks EN16 och 

EN17 i tabeller som är indelade utifrån koldioxidutsläpp i Sverige och Norge från godstrans-

porter mellan lager och butik, från energi i butik och lager samt från tjänsteresor med flyg. I 

den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 uttrycks EN16 och EN17 i tabeller som är 

indelade utifrån koldioxidutsläpp i Sverige, Norge och Baltikum och som härstammar från 

godstransporter mellan lager och butik, från energi i butik och lager samt från tjänsteresor 

med flyg, bil och tåg. EN16 och EN17 skiljer sig i denna framställning i jämförelse med 2007 

års framställning, då 2008 inkluderar Baltikum samt flera typer av tjänsteresor. 

 

EN18 ska enligt GRI framställa företagets initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser 

samt resultatet av dessa initiativ. Framställningen från 2007 beskriver att ICA:s koncernled-

ning antog en ny klimatstrategi i april 2007 med målet att minska verksamhetens kända ut-

släpp av växthusgaser med 30 procent till år 2020 jämfört med utsläppen 2006. Vidare be-

skrivs att ICA:s största kända utsläpp av växthusgaser kommer ifrån butiksverksamheten, följt 

av transporter, lager och utsläpp orsakade av resor i tjänsten. ICA beskriver att de genom 

revisioner följer upp att de transportbolag som anlitas i Sverige följer ICA:s miljö- och trafik-

säkerhetskrav. Dessutom framställs att ett nytt distributionssystem håller på att utvecklas och 

kommer införas under 2010 där distribution kommer att ske från ICA:s lager istället för di-

rektleveranser från leverantörer. Detta beskrivs leda till mer effektiva transporter genom ökad 

fyllnadsgrad och mer samlad leverans till butik, med färre starter och stopp för lastbilarna som 

följd. Den miljöanalys som gjorts visar att den nya logistikstrukturen minskar de totala ut-

släppen från transporter till ICA-butiker i Sverige. 2007 års redovisning framställer också att 

ICA under året tagit över leveranserna från bryggerierna och att fler transporter sker med tåg. 

ICA kräver sedan länge att förarna hos de svenska speditörer som anlitas är utbildade i spar-

sam körning, vilket ICA uttrycker kan minska bränsleförbrukningen med mellan 10 och 15 

procent. ICA framhåller dessutom att de länge arbetat med att utvärdera möjligheterna att öka 

andelen tågtransporter. Under 2007 inleddes arbetet med ett tågprojekt, Flexiwagon, som 

innebär att lastbilar körs upp på tågvagnen och på det sättet kan transporteras längre sträckor. 

Vidare beskrivs i 2007 års hållbarhetsredovisning att ICA har målet att klimatneutralisera 

samtliga tjänsteresor med flyg. ICA framställer att antalet tåg- och flygresor under 2007 låg 

kvar på samma nivå som föregående år och att de genom att resa med tåg i stället för med bil 

har besparat miljön på cirka 314 ton koldioxid. ICA har riktlinjer som uppmuntrar medarbeta-

re att om möjligt använda video- eller telefonkonferens för möten, istället för att resa. Under 

2007 framställs att antalet video- och telefonmöten ökat med 19 procent respektive 34 procent 
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vilket också beskrivs ha överträffat målen som fanns för området. Andelen miljöbilar i ICA:s 

tjänstebilspark ökade från 14 till 22 procent under 2007 och dessutom skärptes kraven på 

bland annat hur mycket koldioxid en tjänstebil får släppa ut. 

 

I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 beskrivs att ICA fått ökningstakten av de 

totala utsläppen av kända växthusgaser att avstanna under 2008. Vidare framställs att ICA 

arbetar för att på olika sätt uppmuntra kunderna att konsumera närproducerat, säsongsanpassat 

och ekologiskt, vilket beskrivs vara åtgärder kunderna själva kan vidta för att minska sin 

miljöpåverkan. Dessutom beskrivs samarbetet med olika organisationer som exempelvis med 

LRF, Hushållningssällskapet och LivsTek vara betydelsefullt för detta arbete. Smak på lokalt 

uttrycks vara en annan viktig del i arbetet med att öka utbudet av närproducerade varor. Initia-

tivet avser att förenkla för landets lokala matproducenter och enskilda ICA-butiker att komma 

i kontakt med varandra, bland annat via den webbaserade marknadsplatsen Torget. I 2008 års 

redovisning framställs också att den direkta påverkan på klimatet uppkommer genom energi-

förbrukningen i butiker, på lager samt vid transporter och tjänsteresor. Den största klimatpå-

verkande faktorn är dock inte transporter av varor utan butikernas sammanslagna energiför-

brukning. I den granskade hållbarhetsredovisningen beskrivs även koncernens klimatstrategi-

mål som antogs i april 2007 om att minska utsläppen av direkta och kända växthusgaser med 

30 procent fram till 2020. Vidare uttrycks att en del i det hållbara arbetet är planeringen av 

logistik och transporter genom att se till att lastbilar är välfyllda, att göra så få starter och 

stopp som möjligt och att ha noggrant planerade rutter. ICA arbetar dessutom för att ta över 

fler transporter från leverantörer för att ytterligare effektivisera transporterna med högre 

fyllnadsgrad, även om detta beskrivs leda till att ICA:s direkta klimatpåverkan från transporter 

ökar. I 2008 års redovisning beskrivs också att ICA deltar i tågprojektet Flexiwagon, som 

syftar till att flytta lastbilstransporter på väg till att i stället köra lastbilarna på tåg, vilket 

planeras vara i drift 2010. ICA framställer också att de har riktlinjer för val av tjänstebil och 

under 2008 ökade andelen miljöbilar i ICA:s bilpark från 14 till 31 procent. ICA Sverige har 

2008 anslutit sig till en miljöbilspool som ska vara ett miljöanpassat alternativ till den egna 

bilen. För Sverige och Norge har antalet videokonferenser ökat med 8 procent och telefonkon-

ferenser med 16 procent medan flygresorna har minskat. Från 2008 har ICA klimatkompense-

rat för affärsresor med flyg, där kompensationen sker efter avslutat verksamhetsår för att alla 

resor ska hinna räknas in. Båda hållbarhetsredovisningarna från 2007 och 2008 beskriver det 

som GRI kräver att EN18 ska innefatta även om vissa initiativ har tillkommit under 2008. 

5.2 Väsentlighet - har företaget identifierat och beskrivit dess negativa miljö-

påverkan? 

5.2.1 Vattenfall 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 framställs att koldioxid är den största 

växthusgasen från Vattenfalls verksamhet, både vad gäller utsläppsmängd och påverkan på 

den globala uppvärmningen. Utsläppen beskrivs härröra från förbränning av fossila bränslen 

för el- och värmeproduktion. Dessa utsläpp registreras systematiskt på en aggregerad nivå. I 

den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 beskrivs att det största utsläppet av växt-

husgaser och miljöpåverkan från Vattenfalls verksamheter består av direkta koldioxidutsläpp 

från förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion. Enligt GRI ska informatio-

nen i hållbarhetsredovisningen återge företagets mest väsentliga miljöpåverkan och enligt 

ASSA UK Awards Criteria kan väsentlighet bedömas utifrån om företaget har identifierat och 

förklarat viktiga miljömässiga konsekvenser. Vidare beskrivs att koldioxidutsläppen är väder-

beroende, kalla vintrar ökar behovet av värme och el som kräver högre produktion och där-

igenom mer utsläpp. ASSA UK Awards Criteria framhåller vidare att väsentlighet kan påvisas 

genom att förlopp kring effekter och problem beskrivs. Inga skillnader framgick i jämförelsen 
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kring identifiering och beskrivning av verksamhetens negativa miljöpåverkan, då ingen av 

framställningarna beskrev metoder, kontroller eller projekt mer utförligt en den andra. Båda 

hållbarhetsredovisningarna uttrycker väsentlighet genom att de identifierat och förklarat 

viktiga miljömässiga konsekvenser samt förklarat förlopp kring verksamhetens effekter och 

problem. 

5.2.2 Apoteket 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 framställs att transporter av läkeme-

del och övriga hälsoprodukter som görs till olika apotek runt om i landet innebär långa och 

många transporter, vilket bland annat medför utsläpp av koldioxid. Vidare beskrivs att tjänste-

resor inom Apotekets organisation också bidrar till miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp. I 

den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 framställs, precis som i 2007 års redovis-

ning, att transporter, energianvändning och tjänsteresor direkt bidrar till negativ miljöpåver-

kan. Till skillnad från den icke granskade hållbarhetsredovisningen lyfter den granskade 

redovisningen dessutom fram dess indirekta miljöpåverkan genom att beskriva studier som 

visat att vissa läkemedel som sprids i naturen kan orsaka hormonella rubbningar hos groddjur 

och fiskar. I ACCA UK Awards Criteria beskrivs att väsentlighet kan påvisas genom förlopp 

kring effekter och problem beskrivs och GRI uttrycker att väsentlighet kan ses som ett rikt-

märke för när en fråga eller indikator ska tas med i redovisningen. Båda hållbarhetsredovis-

ningarna påvisar väsentlighet genom att beskriva vilka problem som finns i verksamheten 

samt vilka effekter verksamheten har, skillnaden är dock att 2008 års redovisning också be-

skriver indirekta problem och effekter av verksamheten.     

5.2.3 ICA 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen beskrivs att butikernas energiförbrukning stod 

för hälften av ICA:s samlade kända utsläpp av växthusgaser under 2007. ICA framställer att 

de i Norge använder systemet CoolICA för att mäta energiförbrukningen. Vidare beskrivs att 

en ny klimatstrategi tagits fram där ICA:s direkta och indirekta klimatpåverkan har undersökts 

både för den norska och svenska verksamheten inklusive butiksnätet. Dessa undersökningar 

har visat att de största kända utsläppen kommer från butiksverksamheten, följt av transporter, 

lager och utsläpp orsakade av resor i tjänsten. Informationens innebörd kan likställas med hur 

ASSA UK Awards Criteria definierar begreppet väsentlighet där identifiering och förklaring 

kring viktiga miljömässiga konsekvenser ska innefattas. ICA beskriver att de ännu inte har 

beräknat sin klimatpåverkan beträffande sortment, internationella transporter och marknadsfö-

ring, men studier pågår för att påvisa sortimentets miljöpåverkan. I den granskade hållbarhets-

redovisningen redogörs miljöpåverkan på liknande sätt som i 2007 års redovisning. De be-

skriver att de har en direkt miljöpåverkan på klimatet genom energiförbrukning i butiker, på 

lager samt vid transporter och tjänsteresor. Dessutom beskrivs klimatstrategin från 2007 med 

kartläggningen av verksamheterna i Sverige och Norge för att utröna verksamhetens klimat-

påverkan. Precis som i 2007 års redovisning beskrivs att de fortfarande inte gjort någon kart-

läggning av sortiment, internationella transporter och marknadsföring, men att utredning av 

sortimentets miljöpåverkan fortfarande pågick under 2008. Dessutom beskrivs en del av de 

slutsatser som klimatanalysen av 100 egna märkesvaror givit, exempelvis att konsumtion 

baserad på vegetabilisk mat ger lägre klimatpåverkan i jämförelse med köttkonsumtion, att 

ekologiskt odlat inte behöver ha en mindre klimatpåverkan i jämförelse med konventionellt 

producerad mat etcetera. Vidare beskrivs att de följer upp förbrukningen i Norge via systemet 

CoolICA och i Baltikum via systemet Automatic Monotoring system samt att det i Sverige 

pågår test av ett nytt system för att övervaka energiförbrukningen. Enligt GRI ska informatio-

nen återge företagets mest väsentliga miljömässiga påverka och enligt ASSA UK Awards 

Criteria kan väsentlighet påvisas genom att effekter och problem beskrivs kring verksamheten 
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vilket i båda årens hållbarhetsredovisningar gjort genom att beskriva energiförbrukningen och 

transporternas negativa miljöpåverkan. 

5.3 Fullständighet - framställer företaget både positiva och negativa sidor av 

dess miljöarbete? 

5.3.1 Vattenfall 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 beskrivs att radioaktivt avfall i Sve-

rige och Tyskland utgör en stor del av Vattenfalls avfall. I samma stycke beskrivs att bipro-

dukter som uppstår vid förbränning av fasta bränslen och rening av rökgaser ger stora mäng-

der användbar aska och gips. Vidare beskrivs att det i Tyskland, Polen och Danmark finns 

flera användningsområden för biprodukterna i exempelvis byggsektorn som byggmaterial och 

som material för att återställa tidigare gruvområden. I Sverige framställs att biprodukterna står 

under strikt kontroll och deponeras på särskilda platser samt att i Tyskland, där biprodukterna 

i största möjliga utsträckning används, deponeras små mängder av farliga ämnen på särskilda 

platser. I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 beskrivs att Vattenfall har avfall i 

form av radioaktivt avfall från kärnkraftverk, restprodukter från förbränningskraftverk och 

annat behandlat avfall. Till skillnad från 2007 ges en hänvisning till avsnittet Organisation 

och styrning där det närmare går att läsa hur Vattenfall hanterar radioaktivt avfall. I nästa 

stycke beskrivs att behandlat avfall och hanteringen av aska från avfallsförbränning är strängt 

reglerad, att askan återanvänds i största möjliga mån och att mindre delar från avfallsförbrän-

ning med högt metallinnehåll deponeras på särskilt avsedda platser. I den granskade hållbar-

hetsredovisningen beskrivs dessutom mer specifikt var återanvändningen av biprodukterna 

sker. Det framhålls exempelvis att aska från avfallsförbränning används som fyllnadsmaterial 

i Langøya Norge och att restprodukter från kolkraftverk används som byggnadsmaterial i 

polska städer etcetera. I en studie från 2009 gjord av Cho et. al. undersöktes förekomsten av 

vinklat språk och en formell framtoning i företags miljöredovisningar. Studien gav stöd till 

hypotesen att företag med stor miljöpåverkan tillämpade ett språk och en formell framtoning 

som var mer optimistiskt för att vinkla framställningen i miljöredovisningen. Hållbarhetsre-

dovisningen från 2007 kan jämföras med studiens resultat, då Vattenfall i en mening uttrycker 

att radioaktivt avfall är en stor avfallspost hos Vattenfall och att de direkt i meningen efter 

beskriver den stora användbarheten som finns i biprodukterna från förbränningen i kolkraft-

verken. Vidare har Vattenfall en positiv framtoning i beskrivning av kolkraften då biproduk-

terna är så användbara att de i vissa fall kan användas upp till 100 procent. I den granskade 

hållbarhetsredovisningen från 2008 ges dels en beskrivning av det radioaktiva avfallet i ett 

eget stycke, dels inleds stycket därefter med att behandlat avfall och hanteringen av aska från 

avfallsförbränning är strängt reglerad. Detta kan även likställas med ASSA UK Awards Crite-

rias syn på fullständighet där både positiva och negativa aspekter måste framställas för att en 

rimlig och balanserad bild ska återges på företaget. GRI menar också att fullständighet uppnås 

genom neutralitet i redovisningen samt att urval och utelämnande som kan förleda läsaren 

undviks. Den granskade redovisningen från 2008 kan utifrån detta ses ha en mer neutral fram-

toning och lyfter således även fram att det inte bara är positiva egenskaper i avfallet och att 

Vattenfall inte tycks dölja det radioaktiva avfallet och avfallet från kolkraftverken med positi-

va egenskaper i biprodukterna från kolkrafts- och avfallsförbränningsverken i samma mån 

som 2007 års redovisning gör.  

5.3.2 Apoteket 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 framställs att koldioxidutsläppen 

från verksamhetens varutransporter ökat. Apoteket skriver att så har skett av flera anledningar 

men att den främsta orsaken är att den totala volymen ökat. De skriver också att viss minsk-
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ning har skett baserat på en jämförelse av utsläpp av koldioxid per levererad förpackning, då 

det under 2006 låg på 40,2 gram koldioxid per förpackning mot 37,8 gram koldioxid per 

förpackning under 2007. En annan orsak till det ökade utsläppet beskrivs vara att tjänstere-

sandet ökat till följd av ny organisation med en internationell enhet och en större geografisk 

spridning av centralorganisationen. I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 be-

skrivs, precis som i 2007 års redovisning, att minskningen av koldioxidutsläpp inte har gått i 

rätt riktning under tidigare år, men att trenden har vänt under 2008. Vidare beskrivs att 

minskning av koldioxidutsläppen även bidrar till att minska kostnaderna för Apoteket samt att 

klimatförändringarna kan ha en positiv effekt för Apoteket då pollensäsongen förlängs och 

därmed leder till ökad läkemedelsförsäljning. De beskriver dock att klimatförlängningen i ett 

längre perspektiv kan innebära fysiska risker för dess verksamhet i och med att Apotekets 

leverantörskedja sträcker sig utanför Sveriges gränser och finns i områden som kan drabbas 

av översvämning. De beskriver att det totala koldioxidutsläppet från verksamheten minskade 

med 8,5 procent, men att koldioxidutsläppet från tjänste- och arbetsresor endast minskade 

marginellt. Utsläppen från varutransporterna minskade dock med 16 procent i jämförelse med 

2006, vilket innebär att deras mål för 2010 har uppnåtts. Dessutom framställs att Apoteket 

Produktion & Laborationer AB har länkat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor till omsätt-

ningen, men att de inte har uppnått målet. ACCA UK Awards Criteria beskriver att redovis-

ningen ska visa på både positiva och negativa aspekter av företagets verksamhet och att håll-

barhetsredovisningen bör ge en fullständig bild av företagets verksamhet och dess påverkan. 

GRI beskriver vidare att fullständighet kan uppnås genom neutralitet i redovisningen och 

Smith uttrycker samtidigt att neutralitet är en förutsättning för att informationen ska ses som 

trovärdig. I Apotekets båda hållbarhetsredovisningar ges en neutral framställning kring dess 

miljöarbete. Både den granskade och icke granskade hållbarhetsredovisningen ger ett neutralt 

intryck, då både positiva och negativa aspekter lyfts fram av verksamheten och av dess håll-

barhetsarbete. Båda redovisningarna ger en bild av att företagets arbete med att sänka koldi-

oxidutsläppen och dess arbete för att motverka att överblivna läkemedel hamnar i naturen går 

långsamt och i vissa fall står still. 

5.3.3 ICA 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 beskriver ICA att de medvetet arbe-

tat för att sänka energiförbrukningen, men att deras mätningar visat att butikernas totala för-

brukning istället har ökat. Samtidigt skriver de att ökningen beror på större sortiment av kyl- 

och frysvaror som kräver mer energi och genom en ökning av belysningen. Dessutom skriver 

ICA att flera ICA Nära-butiker har sänkt energiförbrukningen till följd av installationer av nya 

energisnåla kyl- och fryssystem. I den granskade hållbarhetsredovisningen från 2008 fram-

ställs att energiförbrukningen i lagerverksamheten har minskat med 9 procent under året samt 

att de svenska butikerna och då framför allt de stora butikerna sänkte sin energiförbrukning 

med 2 procent. Vidare beskrivs att en oberoende mätning av en butik i Floda har visat att 

arbetet med att införa dörrar, lock och gardiner på frysar och kylar har givit resultat och sänkt 

energiförbrukningen med 26 procent. Likt Apoteket ger både den icke granskade och den 

granskade hållbarhetsredovisningen ett neutralt intryck i framställningen av ICA:s verksamhet 

och hållbarhetsarbete.        

5.4 Jämförbarhet - går det att jämföra företagets resultat över tid? 

5.4.1 Vattenfall 

Både den icke granskade och den granskade hållbarhetsredovisningen framställer tabeller som 

jämför företagets verksamhet över tid och över verksamhetsområden. Jämförelsen görs främst 

tre år bakåt i tiden förutom radioaktivt avfall där jämförelsen gjorts ett år bakåt 2007 och två 



 50 

år bakåt 2008, inga skillnader mellan den icke granskade och den granskade hållbarhetsredo-

visningen har dock framkommit för övriga tabeller. 

5.4.2 Apoteket 

Inga skillnader har framkommit beträffande skillnader i jämförbarheten över tid mellan den 

icke granskade och den granskade hållbarhetsredovisningen. 

5.4.3 ICA 

I den icke granskade hållbarhetsredovisningen från 2007 framgår ingen jämförelse över tid 

vad gäller utsläpp av växthusgaser i Sverige och Norge. Vidare framgår ingen jämförelse 

mellan olika typer av tjänsteresor i 2007 års redovisning. I den granskade hållbarhetsredovis-

ningen från 2008 framställs en mer specifik jämförelse av ICA:s utsläpp av växthusgaser över 

tid fördelat på dess verksamhetsområden Sverige, Norge och Baltikum med en jämförelse två 

år bakåt i tiden. Vidare har jämförbarheten ökat i 2008 års redovisning beträffande koldioxid-

utsläpp vid tjänsteresor, då olika slag av tjänsteresor som flyg, bil och tåg specificerats två år 

bakåt i tiden. GRI framhåller betydelsen av att redovisningen upprättats på ett konsekvent sätt 

för att en jämförelse med andra företag och organisationer ska vara möjlig över tid och att 

informationen ska vara skäligt korrekt och detaljrik för bedömning av företagets resultat. I 

den granskade hållbarhetsredovisningen har jämförbarheten ökat över tid, då en mer specifik 

framställning av ICA:s växthusgaser gjorts i 2008 års redovisning i jämförelse med 2007 års 

icke granskade redovisning. Vidare har informationen kring tjänsteresor gjorts mer detaljrik i 

den granskade redovisningen från 2008, då intressenten har möjlighet att se olika slag av 

tjänsteresor och dess koldioxidutsläpp.     
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6 Slutsatser med diskussion 
Syftet med denna studie var att påvisa granskningens betydelse för innehållet i hållbarhetsre-

dovisningen genom att studera vilka skillnader som framkom mellan icke granskade och 

granskade hållbarhetsredovisningar.  

6.1 Väsentlighet 

Vår studie visade att de granskade hållbarhetsredovisningarna var mer fokuserade och mer 

utförliga kring de aspekter som GRI fastställt för olika resultatindikatorer. Exempelvis ger 

Vattenfalls hållbarhetsredovisning från 2007 inte en fullständig bild av företagets utsläpp i 

EN17 då den endast beskriver att utsläppen av andra växthusgaser uppgår till mindre än 1 

procent av det totala utsläppet. Jämförelsevis ger 2008 års redovisning en fullständig bild då 

den beskriver att utsläppet av andra växthusgaser uppgår till 0,7 miljoner ton och därmed 

uttrycker utsläppets vikt i enlighet med vad EN17 fordrar. Ett annat exempel från Vattenfall 

framkommer i EN18 där 2008 års hållbarhetsredovisning konkret beskriver initiativ som 

gjorts eller som görs för att minska koldioxidutsläppen och resultatet av detta arbete. Detta 

kan jämföras med 2007 års redovisning som snarare beskriver vilka generella mål och ambi-

tioner som Vattenfall har kring arbetet för att minska dess koldioxidutsläpp. Ytterligare ett 

exempel är EN22 där redovisningen från 2008, till skillnad från 2007, redogör för och hänvi-

sar till avsnittet Organisation och styrning för hur det radioaktiva avfallet hanteras. Ytterligare 

exempel framgår i Apotekets hållbarhetsredovisningar där initiativ för att minska koldioxidut-

släppen samt resultatet av detta arbete beskrivits i EN18. Skillnaden är dock att 2008 års 

redovisning har en fördjupad diskussion kring flera initiativ som gjorts eller påbörjats under 

året. I Apoteket har det också framkommit skillnader i EN22 där 2007 års redovisning inne-

fattade en detaljerad tabell kring olika typer av avfallsmängder vilket 2008 års redovisning 

inte gjorde, utan den framställningen utryckte endast läkemedelsavfallet. Båda hållbarhetsre-

dovisningarna påvisar väsentlighet genom att beskriva vilka problem som finns i verksamhe-

ten samt vilka effekter verksamheten har, skillnaden är dock att 2008 års redovisning också 

beskriver indirekta problem och effekter av verksamheten. Andra exempel kan hämtas från 

ICA:s resultatindikatorer EN3 och EN4 som är uttryckta i tabellform i båda redovisningarna. 

Skillnaden är att 2008 års framställning även beskriver energiförbrukningen per kvadratmeter 

utöver energiförbrukning uppdelad på lager och butik samt på verksamhetsland. I 2008 års 

hållbarhetsredovisning framställs vidare, till skillnad från 2007 års framställning, att ICA 

arbetar med flera metoder för att energieffektivisera och minska sin miljöpåverkan. Ytterliga-

re exempel på skillnader återfinns i EN16 och EN17, där 2008 års redovisning även inklude-

rar flera typer av tjänsteresor. Utifrån dessa skillnader mellan den icke granskade och den 

granskade hållbarhetsredovisningen har studien påvisat att revisionen har haft betydelse för 

väsentligheten i hållbarhetsredovisningarna.  

6.2 Fullständighet 

Vidare har studien visat att Vattenfalls granskade hållbarhetsredovisning från 2008 har en mer 

neutral framtoning beträffande hanteringen av och kring de positiva egenskaper som finns i 

restprodukter och avfall. Detta genom att beskriva det radioaktiva avfallet i ett eget stycke och 

dessutom inleda stycket därefter med att behandlat avfall och hanteringen av aska från avfalls-

förbränning är strängt reglerad. Vattenfall lyfter således i den granskade redovisningen även 

fram att det inte bara är positiva egenskaper med avfallet. Företaget tycks därmed inte dölja 

det radioaktiva avfallet och avfallet från kolkraftverken med positiva egenskaper i biproduk-

terna från kol- och avfallsförbränningen. Utifrån dessa skillnader mellan den icke granskade 

och den granskade hållbarhetsredovisningen har studien till viss del påvisat att revisionen har 

haft betydelse för fullständigheten i hållbarhetsredovisningen. 
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6.3 Jämförbarhet 
Vidare har vår studie visat att i ICA:s granskade hållbarhetsredovisning har jämförbarheten 

ökat över tid, då en mer specifik framställning av ICA:s växthusgaser gjorts i 2008 års redo-

visning i jämförelse med 2007 års icke granskade redovisning. Vidare har informationen kring 

tjänsteresor gjorts mer detaljrik i den granskade redovisningen från 2008, då intressenten har 

möjlighet att se olika slag av tjänsteresor och dess koldioxidutsläpp. Utifrån dessa skillnader 

mellan den icke granskade och den granskade hållbarhetsredovisningen har studien påvisat att 

revisionen till viss del haft betydelse för jämförbarheten i hållbarhetsredovisningen.  

6.4 Avslutande diskussion 

Studiens resultat visar att revisionen har haft störst betydelse för väsentligheten där samtliga 

företag har påvisat en ökad samstämmighet med vad GRI fastställt ska innefattas i respektive 

resultatindikator. Däremot visade studien inga större skillnader beträffande fullständighet och 

jämförbarhet. Lars-Olle Larsson som är specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

säger att all information som framställs i en redovisning måste vara väsentlig, fullständig samt 

objektiv och uttrycker vidare att de hållbarhetsredovisningar som denne har granskat aldrig 

har varit fullständiga. Vår bedömningsmall utgick från dessa begrepp som Larsson nämner 

och vår studie har påvisat att det finns skillnader kring begreppet väsentlighet. Den granskade 

hållbarhetsredovisningen visade sig ha ett mer väsentligt innehåll beträffande de aspekter som 

GRI kräver ska vara med i respektive resultatindikator. Däremot visade inte vår studie på 

några större skillnader kring fullständighet och neutralitet mellan icke granskade och den 

granskade hållbarhetsredovisningar, då endast ett företag påvisade betydande skillnader. I 

detta företag gav den granskade hållbarhetsredovisningen en mer fullständig och neutral bild 

av företagets negativa miljöpåverkan beträffande företagets avfallshantering. Detta kan liknas 

med vad Cho et. al. påvisade i en studie där företag tillämpade ett språk och en framtoning 

som var mer optimistisk för att vinkla framställningen i redovisningen. Vi menar att revisio-

nen av Vattenfalls redovisning bidrog till en mer neutral framtoning beträffande avfall och 

avfallshantering då en mer fullständig bild av kärnavfallet och biprodukterna från förbrän-

ningsanläggningar framställdes. Vattenfall tycktes inte vara lika optimistiska i den granskade 

redovisningen beträffande förbränningsavfallet utan beskriver även de negativa aspekterna 

som avfallet medför. Liknande observationer har vi dock inte kunnat göra på ICA eller Apo-

teket vilket kan bero på att dessa företag inte bedriver verksamhet som direkt påverkar miljön 

genom dess utsläpp. Detta stämmer överens vad Cho et. al. beskriver i sin studie om att före-

tag med stor miljöpåverkan var mer optimistiska i sin framställning. Vidare har Vattenfall inte 

framställt några misslyckanden beträffande deras hållbarhetsarbete men vi funderar på om 

detta kan bero på att Vattenfall har långsiktiga mål som sträcker sig fram till 2030. Vissa 

kortsiktiga mål har dock redovisats och beträffande dessa har endast positiva aspekter lyfts 

fram. Vi menar att det är svårt att finna några slutsatser kring dess neutralitet och fullständig-

het vad gäller dessa aspekter.  

 

Ett annat exempel med avseende på jämförbarhet är att Apotekets granskade hållbarhetsredo-

visning från 2008 gav mindre information i resultatindikator EN22 i jämförelse med vad den 

icke granskade gav. I den icke granskade hållbarhetsredovisningen presenteras nämligen en 

specificerad tabell kring alla typer av avfall som uppkommer i ett Apotek, som exempelvis 

wellpapp och gamla lysrör, i jämförelse med den granskade hållbarhetsredovisningen som 

endast presenterade siffror på läkemedelsavfall. Vår fundering kring detta var att den grans-

kade redovisningen i större utsträckning fokuserade på det mest väsentliga och därmed endast 

framställer den information som är betydelsefull utifrån företagets egentliga verksamhet. 

Därmed utesluts information kring vanligt avfall som uppstår i alla sorters företag och endast 

beskriver sådant som är specifikt för just det företaget. Detta ser vi stämma överens med vad 
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GRI uttrycker som kriterium för när en aspekt ska innefattas eller inte, det vill säga om aspek-

ten kan ses som väsentligt utifrån företagets verksamhet.  

 

I studien har framkommit att ICA skiljer sig gentemot de andra företagen gällande jämförbar-

het, då de inte har specificerat respektive resultatindikator var för sig. De har istället presente-

rat sin information i löpande text där läsaren själv måste söka efter vart i texten exempelvis 

EN18 framgår. I Vattenfall och Apotekets redovisningar har istället resultatindikatorerna 

strukturerats upp med egna rubriker och stycken, vilket gör det lättare för läsaren att både 

hitta och jämföra informationen.  

  

Emma Ihre på Amnesty Business Group uttryckte att oberoende granskning har betydelse för 

att hindra företag från att göra reklamkataloger och får medhåll från Nadine Viel Lamare 

informationschef på första AP-fonden som sade att redovisningen måste vara tillförlitlig och 

att revisionen bidrar till att säkerställa detta. Vår studie hade inte syftet att jämföra företag 

mellan nivåerna, det vill säga jämföra exempelvis nivå B med nivå C, dock har vi kunnat se 

betydande skillnader kring redovisningarna likt det som Ihre nämner. I en jämförelse mellan 

Apotekets och ICA:s hållbarhetsredovisningar menar vi att det finns skillnader i hur informa-

tionen presenteras och vilken sorts information som presenteras. ICA som redovisar enligt 

nivå C tycks har mer specifik information kring sina produkter vilket vi i vissa fall har uppfat-

tat som reklam. Apoteket däremot har ingen liknande framställning vare sig i den icke grans-

kade eller den granskade hållbarhetsredovisningen. Beträffande reklam har vi inte kunnat 

utröna någon skillnad mellan ICA:s icke granskade och granskade hållbarhetsredovisningar, 

utan båda innehåller denna typ av specifika produktinformation. Vi menar dock att det i detta 

sammanhang måste beaktas att delar av ICA:s hållbarhetsarbete har visat sig utgå från dess 

produkter och framtagande av nya miljövänligare produkter, vilket naturligtvis bör få tas med 

i redovisningen. Detta exempel tycker vi kan vara ett dilemma för denna typ av företag, då det 

i vissa fall riskerar att uppfattas som reklam även om de försöker ge en bild av deras arbete 

för en hållbar utveckling. 

 

I en undersökning gjord av konsultföretaget Ethos International framgår att flera av Sveriges 

storföretag brister i hållbarhetsredovisningen. Ethos undersökning gjordes på företag som 

tillämpar GRI och deras studie visade att det framkom brister i redovisningen, vilket Ethos 

förklarade med att många företag rapporterade för första gången. GRI ställer inte några krav 

på granskning av tredje part, men Anna Lindstedt verkställande direktör på Ethos Internatio-

nal menar att bestyrkandet har ett mervärde då det medför trovärdighet. I vår studie har vi, likt 

vad Ethos International beskriver, sett brister i form av att företagen i vissa fall inte har upp-

fyllt de aspekter som GRI anser bör vara med i resultatindikatorerna. Vidare har vår studie 

visat att de granskade hållbarhetsredovisningarna kan anses mer trovärdiga då vi har sett 

skillnader i att dessa innefattar de aspekter som GRI anser bör finnas med samt att de i vissa 

fall, som exempelvis Vattenfall, kan ses som mer neutrala i sin framställning. Vi menar dock 

att skillnader som påvisats i vissa fall beror på att företaget påbörjat ett flertal projekt under 

ett år och därmed inte framgår i tidigare års redovisning. Exempel på detta finns i Vattenfalls 

framställning i EN18 och i ICA:s framställning i EN17. 

 

Vår studie var begränsad till ett fåtal delar i hållbarhetsredovisningarna vilket innebär att vi 

inte kan generalisera vårt resultat till andra företag. Vårt förslag till vidare forskning skulle 

därför vara en utvidgad studie kring dessa företag där ett större antal resultatindikatorer, där 

även andra kategorier än miljö, jämförs. Vidare skulle en utvidgning kunna göras genom att 

ett större antal företag innefattas i studien. Ytterligare ett förslag kan vara att göra en studie 

kring varför företagen och företagsledningen väljer att göra de bedömningar som gjorts.   
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Figur 3 - Direct emissions of CO2 (Vattenfall, Corporate Social Responsibility Report 2007, s. 17) 
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Figur 4 - Emissions of Nox Sox and dust (Vattenfall, Corporate Social Responsibility Report 2007, s. 18) 

 

  
Figur 5 – Radioactive (Vattenfall, Corporate Social Responsibility Report 2007, s. 20) 
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Bilaga 2 

 

 
Figur 6 – Koldioxidutsläpp (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 54) 

 

 
Figur 7 - Utsläpp av CO2 per kWh producerad energi (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 55) 

 

 
Figur 8 - Minskning av CO2-utsläppen (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 55) 

 
 

 
Figur 9 - Radioaktivt avfall (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 56) 

  

 

 
Figur 10 - Behandling av avfall (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 57) 
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Figur 11 - Total mängd restprodukter (Vattenfall, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 57) 
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Figur 12 - Miljömål 2010 koldioxid (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 21) 

 

 
Figur 13 - Miljömål 2010 koldioxid (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 21) 

 

 
Figur 14 - Avfall under 2007 (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning, Bilaga 2007, s. 13) 
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Figur 15 - Koldioxidutsläpp fördelat på utsläppskällor (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 

2007, s. 18) 

 

 

 
Figur 16 - Miljömål 2010 för produkt (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 19) 

 

 
Figur 17 - Miljömål 2010 för produkt (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 20) 

 

 
Figur 18 - Miljömål 2010 för produkt (Apoteket AB, Ett liv i hälsa – hållbarhetsredovisning 2007, s. 20)
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Figur 19 - Koldioxid per levererad förpackning (Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 28) 

 

 
Figur 20 - Koldioxid fördelat på utsläppskällor (Apoteket AB, Hållbarhetsredovisning 2008, s. 28) 

 

 
Figur 21 - Miljömål i hållbarhetsprogrammet avseende läkemedels miljöpåverkan (Apoteket AB, Hållbar-

hetsredovisning 2008, s. 24) 

 

 
Figur 22 - Miljömål i hållbarhetsprogrammet avseende Apotekets hälsoprodukter (Apoteket AB, Hållbar-

hetsredovisning 2008, s. 27) 
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Figur 23 - Energiförbrukning vid lager och i butik (ICA-koncernens årsredovisning 2007, s. 37) 

 

 
Figur 24 - ICA:s utsläpp av växthusgaser i Sverige och Norge (ICA-koncernens årsredovisning 2007, s. 32) 

 

 
Figur 25 - Utsläpp av koldioxid och kvävegaser från inbokade tjänsteresor med flyg (ICA-koncernens 

årsredovisning 2007, s. 37) 
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Figur 26 - Dieselförbrukning och koldioxidutsläpp från transporter (ICA-koncernens årsredovisning 2007, 

s. 37) 
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Figur 27 - ICA:s verksamhet i energiförbrukning (ICA:s årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 

2008, s. 84) 

 

 
Figur 28 - ICA:s verksamhet i utsläpp av CO2 (ICA:s årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, 

s. 84) 

 

 
Figur 29 - CO2 utsläpp vid tjänsteresor (ICA:s årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, s. 84) 

 

 
Figur 30 - Dieselförbrukning (ICA:s årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, s. 84) 

 

 


