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SVERIGES UTSLÄPP ÖKADE FÖRRA ÅRET: ”DJUPT BEKYMMERSAMT”
Klimatkrisens effekter syns allt tydligare och Sverige har lovat att ha ledartröjan
i omställningen. Trots det ökade de svenska utsläppen under 2021, enligt
preliminära siffror.
– Det som krävs är en samhällsomställning av aldrig tidigare skådat slag, säger
Mathias Fridahl, klimatpolitikforskare vid Linköpings universitet.
Trots att Sverige säger sig vilja bli ”världens första fossilfria välfärdsland” ökade
utsläppen med fyra procent under 2021. Det är inte förvånande, säger Mathias
Fridahl. En viss rekyleffekt var att vänta efter pandemiminskningarna under
2020. Men det är likväl ”djupt bekymmersamt”, menar han.
– Det rimmar inte alls med våra klimatpolitiska ambitioner, varken nationellt, i
EU eller i relation till FN. Det drar åt helt fel håll, säger Mathias Fridahl.
– Unikt mycket pengar var i omlopp för återhämtningspolitik i anslutning till
pandemin. De hade kunnat användas för att främja den gröna omställningen,
både globalt och i Sverige. Men så blev det inte. Av de 14 000 miljarder dollar
som investerades i G20-länderna, användes bara några procent till
utsläppsminskande insatser. Sveriges Klimatpolitiska råd kritiserade tidigt
regeringen för att ha ”underutnyttjat” återstartens möjlighetsfönster.

Dagens Nyheter
GASLÄCKAN KAN BLI KLIMATBOMB
Det blir allt varmare i norr. Enligt det norska polarinstitutet värms Arktis upp tre
gånger så snabbt som övriga jordklotet, och tydligast märks detta på Svalbard.
Nyligen publicerades en ny studie om uppvärmningen av nordligaste Arktis, i
norra delen av Barents hav där Svalbard ligger, med oroväckande resultat.
Uppvärmningen hör samman med den stora minskning av havsis som
observerats i området – och det som kallas albedoeffekten. Snö- och istäcken
kastar tillbaka solens strålar mycket effektivt, men när snön och isen smälter
blir de mörka havs- och landytorna större. De suger upp solljuset och
absorberar mer värme.
De snabba temperaturförändringarna i Arktis oroar klimatforskare av flera skäl.
Smältande is betyder stigande havsnivåer, och varmare somrar risk för
skogsbränder med stora koldioxidutsläpp.
I detta område närmast nordpolen finns också stora landområden med kol från
tidigare växtlighet – mark med permafrost, som brukar vara frusen året om.
När temperaturen stiger börjar tjälen gå ur marken, och enorma mängder
växthusgaser – både metan och koldioxid – riskerar att frigöras och
växthuseffekten förstärkas kraftigt.

Svenska Dagbladet
EXTREMVÄRMENS KASKADEFFEKTER BLIR VÄRRE MED KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Extremvärme har slagit till samtidigt på flera kontinenter. Bland annat över 52
grader i staden Abadan i Iran och över 39 grader i Dresden i Tyskland.
Värmen har bland annat orsakat skogsbränder i Spanien och problem med
vattenförsörjning i Sydamerika och Italien och torka och svält i länderna på
Afrikas horn.
- Vi har blivit rejält påminda om vad klimatförändringen kan innebära i form av
extremer som blir vanligare och extremare och kaskadeffekterna med
brandrisk, torka, vattenförsörjning, hälsan", säger Markku Rummukainen,
professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges kontaktperson för FNs
klimatpanel IPCC.

Sveriges Radio / Vetenskapsradion

SÅ SKULLE SVERIGE KLARA SKYFALL OCH VÄRMEBÖLJOR
Skyfall och värmeböljor är här för att stanna. Men vad görs egentligen för att
säkra Sverige mot översvämningar, värmeböljor och ett förändrat klimat?
Rapporten från det Nationella expertrådet för klimatanpassning var ingen
överraskning i egentlig mening, men den damp ändå ned som en bomb. För det
var ord och inga visor.
”Det krävs att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till
genomförande. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa
nödvändiga förändringar i samhället.”
Expertrådet slog dessutom fast att incitament och styrmedel saknas och att det
är bråttom, då det finns betydande risker. Civil säkerhet, finansiella system,
försvar, markanvändning, vattensäkerhet och matsäkerhet – allt kan påverkas
och behöver säkras upp för att klara ett förändrat klimat.
Och detta var innan Putin gick in i Ukraina, med stigande energi- och
bränslepriser och en hotande spannmålskris.
Några som är vana att agera när det oväntade ändå sker, är de inom
försäkringsbranschen.
Staffan Moberg, jurist och expert på klimatskador på branschorganisation
Svensk försäkring, menar att de redan ser effekterna av klimatförändringarna i
form av fler skador orsakade av extrema väderhändelser.
– Men en försäkring är ett katastrofskydd. Om exempelvis översvämningarna i
Gävle skulle bli årligt återkommande – det oväntade blir det väntade – ja då blir
läget ett annat. Vi kan inte försäkra det vi vet kommer att inträffa, säger han.

Svenska Dagbladet
BILDER FRÅN RYMDEN AVSLÖJAR KOLDIOXIDUTSLÄPP
Ny satellitteknik revolutionerar hur vi mäter utsläppen av växthusgaser. Dagens
beräkningar ger inte alltid en korrekt bild, men snart får vi svart på vitt vad vi
faktiskt släpper ut. Dagens siffror över koldioxidutsläpp bygger i huvudsak på
uppskattningar från olika aktörer som företag, städer och länder, men det är
inte säkert att beräkningarna stämmer. I början av 2021 visade till exempel
en studie att amerikanska städer underskattade sina utsläpp med i genomsnitt
18,3 procent.
- I framtiden kommer vi ha en mer rättvisande bild av hur stora utsläppen
faktiskt är, tror Hans Chen, forskare vid Lunds universitet.

Extrakt
STOCKHOLM +50 MEST SNACK
Snacka går ju – men vad kom FN-mötet i Stockholm egentligen fram till? Inte
mycket, enligt kritikerna.
Målet med FN-mötet Stockholm + 50 var ambitiöst. Representanter från 150
länder, kungafamiljen och FN:s generalsekreterare samlades alla i huvudstaden
för att ”kraftsamla för klimatet och miljön”.
Läget beskrivs som allvarligt – den uppmätta koldioxidhalten i atmosfären har
aldrig varit så hög som i maj och den globala temperaturen fortsätter att stiga –
samtidigt som utsläppen inte minskar i den takt som behövs för att klara
Parisavtalet.
Det slutdokument som presenterades efter mötet innehåller tio uppmaningar –
en så kallad ”Stockholmsagenda”. Människans välmående ska sättas i främsta
rummet, ”för en hälsosam planet och för allas välstånd”. Förtroendet för
samarbete och solidaritet ska ”återuppbyggas”, och det multilaterala systemet
ska stärkas och ges ”ny energi”.
Hur detta ska gå till är dock oklart
- Ett möte fullt av plattityder och ett svävande slutdokument, säger professor
Björn-Ola Linnér som menar att Stockholm + 50 blev ”ett förlorat tillfälle”.
Linnér forskar om klimatpolitik och konstaterar att politikerna fortfarande har
svårt att gå från ord till handling – och menar att det svenska ordförandeskapet
borde ha lagt mycket mer resurser på att mötet skulle mynna ut i konkreta
resultat

Aktuell Hållbarhet

KANSKE FÖR SENT?
- Jag vet inte om vi kommer att hinna innan det värsta händer. Det säger John
Kerry i en intervju med SVT:s Erika Bjerström i samband med Stockholm +50.
John Kerry har varit USA:s utrikesminister, presidentkandidat och är nu
president Bidens klimatsändebud. Han reser ständigt mellan jordens
huvudstäder för att förhandla med motvilliga länder att ansluta sig till målen
om snabba utsläppsminskningar.
– Klimatförhandlingarna i Glasgow ledde fram till löften som skulle kunna
begränsa den globala uppvärmningen till 1,8 grader. Det är inte perfekt men
det är acceptabelt, men det som är frustrerande är att jag inte vet om vi
kommer att hinna. Jag är övertygad om att vi en dag kommer att leva i den
fossilfria ekonomin men frågan är om detta hinner ske innan det värsta har
hänt (av klimatkrisen konsekvenser).
– Först 2030 kan vi veta om vi har lyckats, då är det är dags att göra en
avstämning, då måste utsläppen ha minskat med 45 procent. Och jag tror att vi
är handlingskraftiga nog att lyckas.
AVFALLSMÄNGDERNA FORTSÄTTER ATT ÖKA – ÅTERVINNINGEN MINSKAR
Det talas vitt och brett om cirkulär ekonomi, men utvecklingen i Sverige går åt
fel håll, enligt Naturvårdsverket. Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton
avfall i landet, enligt Naturvårdsverkets senaste siffror. Det är en ökning 0,5
miljoner ton jämfört med 2018.
- Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar statistiken från åren 2014
till 2020 att det ökar, säger Lars Viklund, avfallsstatistiker på Naturvårdsverket,
i en kommentar. Samtidigt visar statistiken att andelen avfall som
materialåtervinns minskar. Enbart 22 procent av det avfall som slutbehandlades
i Sverige materialåtervanns 2020. 59 procent återvanns på annat sätt, till
exempel genom energiåtervinning, och 19 procent bortskaffades, till exempel
genom deponering.
- Jag är osäker på om gemene man är medveten om att en så stor andel av det
svenska avfallet inte materialåtervinns. Statistiken visar tydligt att ytterligare
insatser behövs, säger Lars Viklund.
De största mängderna avfall 2020 genererades från byggbranschen (14,2
miljoner ton), från hushållen (4,6 miljoner ton) och från tjänstebranscherna (2,2
miljoner ton). Sifforna avser genererade och behandlade mängder avfall i
Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn.
SKÅNSKA KOMMUNER HOTAR MED VITE OM INTE SOPBERGEN FÖRSVINNER
Skånska kommuner försöker få bort flera sopberg med hjälp av
vitesförelägganden på miljontals kronor. Företagen bakom sopbergen beskylls
för att vara inblandade i organiserad brottslighet.
– Vi har beslutat om ett vite på tio miljoner om de inte upphör med
verksamheten, säger Johan Persson, tf miljöchef i Lomma.
SVT Nyheter Skåne har i en rad artiklar berättat om flera företag som drivs av
en familj i Skåne. Den tidigare vd:n är dömd för att ha plundrat ett av bolagen
men han håller sig gömd undan fängelsestraffet. Han har varit efterlyst av
Kriminalvården i två år.
I Sjöbo har ett av bolagen efterlämnat ett stort sopberg. Där har kommunen
beslutat om viten på 250 000 kronor varannan månad så länge sopberget finns
kvar. Kravet riktas nu mot konkursboet efter att företaget Metallteknik KB
försatts i konkurs.
Miljöförvaltningen i Malmö har i flera år jobbat mot företagen Ramneskogs och
Containerservice.
– Vi har blivit mer medvetna om problematiken de senaste åren. Jag skulle säga
att det har eskalerat, säger miljöinspektör Emelie Nyberin.
H&M SÄMST AV TEXTILFÖRETAGEN PÅ ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Textilbranschens klimatinitiativ visar att H&M är sämst bland klädjättarna på att
nå klimatmål – och står för de största utsläppen. Flera svenska textilföretag har
lyckats minska sin klimatpåverkan trots en ökad försäljning. H&M lyckas dock

sämre än andra rapporterande företag med att reducera de klimatpåverkande
utsläppen, visar en rapport från textilbranschens klimatinitiativ Stica. H&M står
ensamt för över 90 procent av utsläppen bland Sticas medlemsföretag där
merparten av de större svenska klädföretagen ingår. 95 procent av branschens
utsläpp kommer från leverantörsledet, det som brukar redovisas under scope-3
i GHG-protokollet.
FEM KLÄDFÖRETAG SOM MINSKAT SIN KLIMATPÅVERKAN:
”MINSKAR VI ÖVERPRODUKTIONEN VINNER VI MYCKET”
Lindex är ett av fem klädföretag som minskat sin klimatpåverkan – trots en
rekordförsäljning, enligt en sammanställning från textilbranschens
klimatinitiativ Stica. Övriga företag är Volvo Merchandise, Fristads, DB Journey
och Varner.
Klimatpåverkan i leverantörsledet är den stora utmaningen för Lindex, liksom
för hela klädbranschen. Företagets mål är att halvera utsläppen i hela
värdekedjan fram till 2030 räknat från basåret 2017.
Redan 2020 hade Lindex utsläpp sjunkit med 31 procent, mätt enligt GHGprotokollets scope-3 som omfattar leverantörsledet. Men de siffrorna ger inte
en helt rättvisande bild av verkligheten, då de var starkt påverkade av
pandemin, enligt Lindex hållbarhetschef Anna-Karin Dahlberg
Hon talar därför hellre om siffrorna för 2021. Då hade Lindex sitt bästa år
någonsin försäljningsmässigt. Utsläppen i leverantörsledet ökade i förhållande
till bottenåret 2020 men inte alls i takt med försäljningsutvecklingen.
En förklaring är att fler varor säljs till fullpris, enligt Anna-Karin Dahlberg.
Försäljningsrekordet har slagits trots att färre varor köpts in än tidigare. Med
färre rabatter kan ökad hållbarhet gå hand i hand med aktieägarnas
lönsamhetskrav.
– Kan vi minska överproduktionen av varor har vi mycket att vinna, säger hon.
Biobränsle till sjöfrakter och övergång till mer hållbara material är andra delar i
Lindex arbetet för att minska klimatpåverkan i leverantörsledet.
AGENDA 2030 MYCKET SNACK – RISK FÖR GREENWASHING
Agenda 2030 har lett till mycket snack men lite verkstad, enligt internationella
forskare som halvtidsutvärderat måluppfyllelsen.
De 17 hållbarhetsmål som ryms i Agenda 2030, antaget av FN 2015 är bra –
men resultaten obefintliga. Det konstaterar forskarna som inte drar sig för att
kalla Agenda 2030 för ”en papperstiger”.
- Vi hittar inga bevis för betydande förändringar i politiken, eller för
genomgripande förändringar spåren av Agenda 2030, säger statsvetaren
Thomas Hickmann vid Lunds universitet i en kommentar.
På ett område noteras ett kraftigt genomslag, nämligen inom hållbarhetskommunikation. Civilsamhället, näringslivet, politiska partier och universitet
världen över har anammat hållbarhetsmålen och använder dem i sin
marknadsföring.
- Men tyvärr har vi också hittat många bevis för att målen används för så kallad
greenwashing. Man flaggar upp hållbarhetsmålen och använder sig av dem i
marknadsföringen men gör inga reella förändringar, kommenterar Thomas
Hickman. Läget i världen gör det ännu svårare att nå målen som satts upp till
2030, konstaterar han:
- Å ena sidan ser vi att målen inte kommer att nås till 2030. Covid-19, kriget i
Ukraina och andra konflikter i världen gör en hållbar global utveckling ännu
svårare. Men å andra sidan kan målen också ses som en politisk handlingsguide
eller som ett skyddsräcke. Utan målen kanske världen hade sett ännu värre ut.
STOR UTMANING ATT ERSÄTTA FOSSIL ENERGI MED VÄTGAS
Med vätgas kan stålverk, lastbilar och fartyg drivas i princip utan utsläpp.
Såväl EU som Energimyndigheten tror att vätgasen har en avgörande roll för att
nå klimatmålen.
Vätgasbilen har dock fortfarande en oviss framtid, och vägen till vätgassamhället är kantad av stora utmaningar, visar en ny rapport.

Den första vätgasbilen utvecklades redan 1966. Men det är inte personbilarna
som står på tur för den vätgasrevolution som många hoppas ska bidra till netto
nollutsläpp år 2045.
– Vätgas blir framför allt användbar som insatsvara i en industriprocess eller
när man har svårt att göra en direktelektrifiering, säger Filip Johnsson,
professor i energisystem vid Chalmers.

Dagens Nyheter
KLIMATINVESTERINGAR LIGGER FAST
I den senaste hållbarhetsbarometern från Svensk Exportkredit framgår det att
63 procent av de svenska exportföretagen planerar att göra investeringar under
det närmaste året i syfte att minska sin klimatpåverkan.
Det är en mindre nedgång från mätningen förra hösten då andelen uppgick till
66 procent. Samtidigt kvarstår företagens investeringsvilja inom hållbarhetsområdet på en relativt hög nivå, betonar Svensk Exportkredit, trots den ökade
oron för en stundande nedgång i ekonomin, som förstärkts efter Rysslands
anfallskrig mot Ukraina.
– Det är ett positivt resultat, en betydande majoritet ligger fast i sina
investeringsplaner. Händelseutvecklingen har inte ändrat företagens
grundinställning till att ställa om sin verksamhet, säger Maria Simonson,
hållbarhetschef på Svensk Exportkredit.
Däremot väcker företagens svar kring hanteringen av hållbarhetsrisker i
värdekedjan en del frågetecken. Endast 42 procent av företagen uppgav att de
rutinmässigt ställer hållbarhetskrav på kunderna.
Småbolagen sticker ut i sammanhanget, närmare 70 procent svarade nej på
frågan.
– De har en bit kvar, vilket är ganska naturligt. Om man inte arbetet
systematiskt med de här frågorna, eller haft resurserna för att göra det, så
kanske man inte börjar med att ställa krav på sina kunder. Det blir i första hand
på leverantörerna, säger Maria Simonson.
”MÅNGA CHEFER SKULLE KUNNA DÖMAS FÖR EKOCID”
Allt fler röster höjs för att Internationella brottmålsdomstolen ska inkludera
ekocid – storskalig miljöförstöring – bland internationella brott. Nu har en
expertkommitté arbetat fram ett förslag på en definition av begreppet.
– Det finns många chefer på företag som skulle kunna dömas för ekocid, säger
advokaten och författaren Philippe Sands som har lett kommittén.
Oljesandsutvinning, djuphavsgruvbrytning, industrifiske med trålning och
jordbruk som bidrar till regnskogsskövling. Det är exempel på storskaliga
miljöbrott som den internationella kampanjen Stop Ecocide skulle vilja se
inskrivna i Romstadgan. I så fall skulle ansvariga individer kunna dömas för
brotten i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.
Kommittén vill att ekocid skrivs in i Romstadgan, som i dag reglerar fyra brott:
folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott.
– Det finns en lucka i vårt juridiska system som gäller skyddet av naturen.
Miljöbrott är inskrivet i nationella lagar, men nu är det dags att göra det på
internationell nivå, säger Philippe Sands.
Enligt kommitténs förslag definieras ekocid som ”olagliga eller hänsynslösa
handlingar som har begåtts med vetskap om att det finns en hög sannolikhet
för allvarlig och antingen vida spridd eller långvarig skada på miljön som en
konsekvens av dessa handlingar”.

Dagens Nyheter
SVENSKA BANKER FORTSÄTTER FINANSIERA FOSSILUTVINNING
Svenska banker har blivit mer restriktiva till att investera i fossilbolag. Men
ingen av storbankerna säger nej till att finansiera bolag som expanderar sin
utvinning av olja och gas, enligt Fair Finance Guides senaste rapport.
Storbankerna säger fortfarande ja till bolag som expanderar sin utvinning av
olja och gas, trots att detta bryter mot Parisavtalet. Det visar Fair Finance
Guides årliga rankning av bankernas hållbarhetslöften.

Högst hållbarhetskrav ställer de små nischbankerna Ekobanken och JAK
Medlemsbank. De står bakom nära hundra procent av de internationella
hållbarhetsprinciper som Fair Finance Guide baserar sin rankning på.
Bland storbankerna lovar Swedbank mest och ställer sig bakom 70 procent av
principerna. SEB har gjort störst förbättring och tar sig därmed upp från
bottenplatsen till näst bästa storbank med 68 procent. I botten ligger
Länsförsäkringar och Skandia med 56 procent.
Framför allt har bankerna skärpt sina riktlinjer när det gäller stöd till
fossilbranschen. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank har följt efter
Handelsbanken och utesluter nu fossilbolag ur samtliga av sina fonder.
Inom utlåning har SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank också gjort
skärpningar. Men bankerna sätter fortfarande inte stopp för utlåningen till
bolag som utvinner olja och gas i Norge. Ingen av storbankerna har heller satt
stopp för finansiering av bolag som expanderar utvinningen av olja och gas,
trots att Internationella Energirådet (IEA) slagit fast att det behövs ett
omedelbart stopp för ny utvinning om vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
SATSNINGEN PÅ ESG OCH HÅLLBARA INVESTERINGAR HAR MISSLYCKAS
Kan finansbranschens ESG-vurm rädda världen eller är bilden av hur långt
sektorn kommit på hållbarhetsområdet överdrivet positiv? Det senare, visar en
ny rapport.
Kapitalet strömmar till de nya ”gröna” delarna av finanssektorn. Omkring 40
procent av alla fonder inom EU marknadsförs som hållbara, samtidigt som
hållbara lån mer än dubblerats det senaste året, enlig IMF. Men vad betyder
detta i praktiken för världens möjlighet att ställa om till en mer hållbar
ekonomi? Inte så mycket, enligt en ny forskningssammanställning som tagits
fram av bland annat Beijerinsitutet för ekologisk ekonomi och Stockholm
Resilience Centre vid Stockholms universitet.
Rapporten slår fast att satsningar på ESG (environmental, social and
governance) och ”sustainable finance” ger en överdrivet positiv bild av
finanssektorns framsteg. I själva verket är de investeringar som görs i
exempelvis klimatteknik långt ifrån tillräckliga för att klara en omställning.
- Finanssektorn har tagit viktiga steg framåt, men trenden är inte alls så positiv
som man gärna vill visa upp, säger Victor Galaz, Stockholms universitet.
Förhoppningarna om att ESG skulle styra kapitalet i en hållbar riktning har,
enligt honom, grusats. Istället för att investera i alternativa gröna industrier
tenderar ESG-fonder att rikta in sig på befintliga sektorer som tekniksektorn
och fastighetsmarknaden.
Det har inte heller resulterat i att kapital flyttats bort från miljö- eller
klimatskadliga verksamheter.
Enligt rapporten har G20-länderna sedan pandemins start investerat hela 300
miljarder dollar i fossila bränslen. Vidare har många banker och pensionsfonder
fortfarande stort ägande i soja och köttproduktion, ett hot mot Amazonas
regnskog.
En av anledningarna, enligt Victor Galaz, är att många investerare fokuserar på
relativ påverkan, där de jämför ett bolags ESG-prestation med den hos andra i
branschen, snarare än absolut påverkan.
- Den stora frågan, som är väldigt svår, är hur vi ska fasa ut skadliga
investeringar så snabbt som möjligt, oavsett om det handlar om fossila
bränslen eller verksamheter som leder till avskogning. Varken finansbranschen
eller regeringar har tagit tag i den. Vi kommer gå in i en mycket mer turbulent
klimatframtid, och om vi tänker oss att det kommer att få jättestora
dominoeffekter i hela ekonomin, genom att det till exempel påverkar jordbruk
och skogsbruk, så kommer förändringarna att slå tillbaka mot finanssektorn,
säger Galaz.
- Förändringarna är snabbare, och det är helt andra typer av risker som vi har
framför oss just nu. Det här är en helt ny och annorlunda kontext för
finanssektorn att agera i. Man måste förstå det och börja agera på ett annat sätt
än man gjort hittills.

Dagens Industri

SCANIA OCH ELECTROLUX GÅR IHOP FÖR ATT KLARA KLIMATMÅLEN
De svenska industrijättarna Electrolux och Scania krokar arm för att klara sina
klimatlöften.
– Vi är tillräckligt stora för att ställa krav på klimatanpassade transporter – och
för att driva på andra företag, säger Electrolux vd Jonas Samuelson.
De leder var sitt stort globalt företag, där de klimatrelaterade målen baseras på
vetenskap. Det innebär i klartext att de ska bidra till Parisavtalets mål att
begränsa jordens uppvärmning till under 2 grader, med sikte på 1,5 grader.
De har båda tydliga mål för hur de ska minska sina egna utsläpp, men också ett
gemensamt problem.
– Om vi ser på våra produkter från vaggan till graven så kommer mer än 90
procent av vår klimatpåverkan från när våra fordon rullar, säger Scanias vd
Christian Levin.
Det kallas indirekta utsläpp eller, på klimatförhandlarspråk, Scope 3.
Electroluxbasen Jonas Samuelson uttrycker det med andra ord:
– Vårt koldioxidavtryck från transporter är flera gånger större än de totala
utsläppen från alla våra fabriker i 17 länder.
Så Scania behöver sälja mer av sina klimatanpassade lastbilar, Electrolux måste
se till att deras speditörer använder mer av dem.
– Vi har en bit att gå. I dag står ellastbilarna för en procent av vår försäljning,
om fyra år vill vi att siffran är 10 procent, säger Christian Levin.
– Vi fraktar 60 miljoner produkter årligen och måste göra transporterna
klimatanpassade. Det kräver inte minst allt fler av våra kunder, säger Jonas
Samuelson.

Dagens Nyheter
MAX MATTHIESSEN SLÄPPER HÅLLBARHETSRAPPORT
- Ambitionen är att bli den ledande hållbara rådgivarplattformen, säger Josefin
Dahlén, hållbarhetsansvarig på Max Matthiessen. Det finns inget
motsatsförhållande mellan aktivt hållbarhetsarbete och avkastning
Som aktör inom den finansiella sektorn har Max Matthiessen en viktig roll för
att bidra till en hållbar utveckling. Max Matthiessen har tydliga målsättningar
både för den egna organisationens arbetsformer samt för hur vårt förvaltade
kapital allokeras.
Max Matthiessen har också ett ansvar att skapa ökad förståelse för
hållbarhetsfrågorna hos våra kunder. Vi gör det genom att informera om hur
deras placeringar kan understödja en hållbar framtid och genom att visa att
fokus på hållbarhet går att förena med krav på lönsamhet. En viktig dialog är
den med företagskunden, där hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt i
tjänstepensions- och försäkringslösningar.
NYA REGLER FÖR HÅLLBARHETSREDOVISNINGAR
Kravet på hållbarhetsrapportering skärps för företag med mer än 250 anställda.
Det står klart sedan förslaget till ny rapporteringsstandard, CSRD (Corporate
Sustainability Reporting Directive), godkänts av EU-parlamentet och
medlemsstaterna.
De nya reglerna träder i kraft 2024, vilket innebär att företagen då ska
rapportera hur de arbetade med hållbarhet under 2023. Rapporteringskravet
gäller både börsnoterade och icke-noterade företag med mer än 250 anställda.
Det är samma gränser som gäller för svenska företag redan i dag. Men kraven
på redovisning blir mer omfattande. Kraven på rapportering kommer att gälla
även små och medelstora företag som är noterade, vilket är ytterligare en
skärpning. Redovisningsreglerna blir dock inte lika omfattande för de mindre
företagen och de kan beviljas undantag från rapporteringskravet fram till 2028.
Företag från icke EU-länder blir tvungna att följa de nya rapporteringsreglerna
om de har en ”betydande aktivitet” inom unionen. Företagens leverantörer
slipper obligatorisk rapportering men kan omfattas om deras kunder begär det.
De nya reglerna ska nu formellt godkännas av parlamentet och kommissionen
och sedan har medlemsländerna 18 månader på sig att baka in dem i nationell
lagstiftning.

UTBILDNINGAR PÅ PLATS – ELLER PÅ DISTANS
För närvarande planerar vi att genomföra nedanstående utbildningar på plats, i
lämplig lokal, i centrala Göteborg.
Med tanke på osäkerheterna kring pandemin och ev förändringar i folkhälsomyndighetens rekommendationer är vi förberedda på att kunna genomföra
utbildningarna på distans.
Utöver vid nedanstående tillfällen kan vi enkelt genomföra utbildningarna även
vid andra tidpunkter, som bättre passar er verksamhet. Kontakta oss gärna!

Grundläggande miljöutbildning – 22 september 2022
Från hot till möjligheter med trovärdigt miljöarbete - en halvdag om hållbarhet;
grundläggande miljöfakta, miljöarbete och företagande.
Seminariet ger grundläggande miljökunskap samtidigt som det skapar ökad
medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter.
Utbildningen motsvarar kraven i Svensk Miljöbas.
Se vår hemsida för närmare detaljer – www.ekosofia.se

Vem säger vad - och varför? – 11 oktober 2022
En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling.
I en värld där olika intressen försöker styra vad vi uppfattar som sanningar –
vem kan man egentligen lita på?
Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna! Därför erbjuder ”de
två Eko:na” – Ekosofia och Ekocentrum –en uppskattad utbildning där du får
verktygen för att analysera och förstå vad som sägs och skrivs.
Se Ekocentrums hemsida för närmare detaljer – www.ekocentrum.se

Trovärdig miljökommunikation
En halvdags workshop för dig som vill använda miljö- och hållbarhetsargument
i reklam och annan marknadskommunikation, utan att riskera s.k. grönmålning.
Vi går igenom både principer, standarder och lagstiftning; t ex hur
reklamombudsmannen och marknadsdomstolen bedömer. Vi redovisar hur
trovärdighet byggs upp, liksom fällor och fel, med egna exempel tillsammans
med deltagarnas egna erfarenheter.
Vi går självklart också igenom Konsumentverkets senaste kartläggning
”Miljöargument i marknadsföring på den svenska konsumentmarknaden 2021”,
liksom den svenska översättningen av ICC:s riktlinjer för ansvarsfull
marknadskommunikation om miljö och klimat.

Som mottagare av Ekosofias Nyhetsbrev bedömer vi att du givit ditt samtycke
till vår hantering av dina personuppgifter. Detta innebär att du även i
fortsättningen kommer att få vårt nyhetsbrev. Om du inte vill ha vårt nyhetsbrev
så kan du meddela oss via mail eller telefon.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med 11 nr/år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus.
För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus, romanus@ekosofia.se.
För information om Ekosofia AB och våra tjänster kontakta Magnus Ruberg,
magnus.ruberg@ekosofia.se.

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat
miljömedvetande – ekosofi – nå såväl social och ekonomisk som
ekologisk framgång.
x

Planerat och trovärdigt miljöarbete är vår metod.
Kommunikation – att åstadkomma dialog – är vårt främsta verktyg.
Vi arbetar som konsulter, projektledare och kvalificerade rådgivare.
Ekosofia AB grundades 1993 av Bill Romanus och Magnus Ruberg.
För ytterligare information – www.ekosofia.se

