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Frukostmöte om hållbarhetsredovisning 

Vässa pennan inför hållbarhetsredovisningen 
I TEM:s senaste nyhetsbrev skrev vi 
om hur viktigt det är att satsa på 
CSR-frågor.  

Kunder, leverantörer, konsumenter och andra 
intressentgrupper ställer allt högre krav på 
transparens inom företag. Därför väljer 
många att redovisa sina hållbarhetsdata, båda 
de sociala- och miljömässiga aspekterna.  

Det handlar om att kommunicera ut hållbar-
hetsarbetet till intressenter, vilket kan göras 
på olika sätt. En del företag väljer att ta upp 
ett fåtal punkter i sin årsredovisning, medan 
andra upprättar en fullständig hållbarhetsrap-
port. Det har också blivit vanligare att företag 
redovisar i enlighet med GRI:s riktlinjer 
(Global Reporting Initiative). Riktlinjerna är 
inga krav och inte heller en förutsättning för 
att redovisningen blir bra, men fungerar som 
ett strukturerat och väl beprövat hjälpmedel 
då man vill upprätta en hållbarhetsredovis-
ning. Riktlinjerna gör också rapporterna jäm-
förbara.   

Hållbarhetsredovisning är inte bara en hjälp i 
den externa kommunikationen, utan också 
internt. Det skapar en överblick för dem som 
jobbar aktivt med att förbättra CSR-arbetet, 
eftersom man ser tydligt vilka områden som 
behöver förbättras och var det saknas mät-
ningar eller undersökningar.  

Finns det då någon mening att satsa på en 
genomarbetad hållbarhetsredovisning? Vi på 
TEM vet att man har oanade möjligheter 
genom att arbeta aktivt och seriöst med CSR-
frågor. Företag som visar att de är medvetna 
om den påverkan de har på samhälle och 
miljö är lättare att relatera till och identifiera 
sig med. Ett ansvarstagande företag skapar 
goodwill, ett starkare varumärke och ökad 
trovärdighet vilket leder till marknadsmässi-
ga och ekonomiska fördelar.  

TEM hjälper gärna er verksamhet med er 
hållbarhetsredovisning. Vi kan vara ett stöd 
både under planeringsfasen, vid själva upp-
rättandet eller komma in senare som granska-
re av redovisningen. 
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Välkommen på kostnadsfritt fru-
kostmöte om hållbarhetsredovis-
ning på TEM den 27 februari. 

TEM hjälper just nu flera företag, både små 
och stora, att hantera frågor som rör kommu-
nikation och redovisning av CSR-frågor. Vi 
delar med oss av tips och trix för att underlät-
ta ert arbete med hållbarhetsredovisningen. 
Vi hoppas på en givande diskussion och erfa-
renhetsutbyte företagen emellan. Det blir 
tillfälle att ställa frågor, bli inspirerad och 

förhoppningsvis får du med dig ny och an-
vändbar kunskap hem. TEM bjuder på fru-
kost! 

Frukostmötet hålls fredagen den 27 februari i 
TEM:s lokaler på Klostergatan 12 i Lund, kl 
08.00-09.30. 

För frågor och anmälan, kontakta Iris Rehn-
ström eller Veronika Franzén. Kontaktupp-
gifter finns på sista sidan. 

Välkomna! 



I varje nummer av vårt nyhetsbrev 
lyfter vi fram minst ett inlägg från 
vår blogg TEM-funderingar 
 

På bloggen kan vi ta ut svängarna lite mer 
och vara mer personliga än på hemsidan. 
Vill du läsa våra andra inlägg och funder-
ingar, surfa in på: 

www.temfunderingar.wordpress.com 

 

Lagom fattig 
mest klimat-
vänlig? 
 

Januari, årets fattigaste månad, är till 
ända. Många har sparat in den här måna-
den eftersom mer pengar än tänkt gick åt 
i december. Själv har jag kikat längst in i 
frysen och hittat matlådor som jag glömt 
fanns och jag har bara gjort en resa över 
sundet, förutom cykelturerna i Lund. 
Miljövänligt visar det sig! 

När man tittar tillbaka på nyhetsrappor-
teringen från årets första månad har det 

bjudits på en del artiklar som berör äm-
nena miljö och fattigdom. En studie som 
Karen Bradley, KTH, gjort visar att det 
inte alltid är de som botaniserar i den 
ekologiska grönsakshyllan som är mest 
klimatvänliga. Nej, den gruppen medvet-
na konsumenter bor 
större, kör mer bil, fly-
ger mer och konsumerar 
mer och är därför inte 
alls så klimatvänliga 
som de tror. Den en-
samstående mamman i 
förorten däremot, lågin-
komsttagare som inte 
lägger pengar på flygse-
mestrar och shopping, 
visar sig gå runt i mind-
re skostorlek när det gäller klimatav-
tryck. 

Det är inte lätt att göra en jämförande 
studie när inte alla har samma valmöjlig-
heter. Vem skulle inte tacka nej till en 
resa till Maldiverna? Frågan är hur man 
kan höja den allmänna medvetenheten så 
att man inte behöver ha ont om pengar 
för att leva klimatsmart. 

Men för att vara klimatvänlig ska man 
inte bli alltför fattig! En annan artikel i 
DN tar upp problemet med eldning med 

ved och kodynga i Indien. Detta leder 
inte bara till luftvägs- och hjärt-
kärlsjukdomar, utan bidrar till klimatför-
ändringen. Stoftet som bildas ligger som 
ett brunt moln över Indien. Kolpartiklar-
na har en värmande effekt, som kan vara 

nästan lika stark som 
utsläpp av koldioxid, 
skriver Karin Bojs i arti-
keln. 

Men vem väljer att elda 
med koblaja i bostaden 
om man kan få el från 
lokala vindkraftverk? 
Fattigdom och klimat-
problematik är båda glo-
bala frågor där det är lätt 

att komma med pekpinnar, men desto 
svårare att hitta lösningar. Vi som har 
råd måste bistå med kunskap och teknik. 

 

/Veronika Franzén 

 

Läs fler inlägg på TEM-funderingar: 

www.temfunderingar.wordpress.com 

 

 

www.TEM-funderingar.se 
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Miljökommunikation, nu även med grafiska tjänster 

TEM har inlett ett samarbete med 
kommunikationsbyrån Suscito för 
att kunna erbjuda helhetslösningar 
för våra kunders behov av miljö-
kommunikation.  

Inte minst under en lågkonjunktur är det 
av stor vikt att se över företagets profile-
ring av miljö- och hållbarhetsarbete. TEM 
har mångårig erfarenhet av miljökommu-
nikationstjänster och samarbetet med  
Suscito innebär att vårt tjänsteutbud bred-
das ytterligare och att vi nu kan erbjuda 
fullskaliga tjänster inom miljö- och håll-
barhetskommunikation. Från planering 
och strategi till mer konkreta grafiska 
tjänster och webblösningar. Läs mer på 
www.suscito.se  eller www.tem.lu.se  

Exempel på tjänster inom kommunikation 
som vi genomför själva eller i samarbete 
med Suscito:  

• Kommunikationsstrategier 

• Kommunikationsanalyser 

• Hållbarhetsredovisningar 

• Juridiska aspekter 

• Informationsmaterial som broschy-
rer och tidningar 

• Hemsidor 

• Hjälp att identifiera profilfrågor 

• Hitta de rätta argumenten 

• Mediastrategier 

• Copywriting 

”Frågan är hur man 
kan höja den allmän-
na medvetenheten 
så att man inte behö-
ver ha ont om pengar 
för att leva klimat-
smart.” 



 

Sida 3 Nyhetsbrev från Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet Nummer 1 februari 2009 

Stiftelsen TEM vid Lunds universitet, Klostergatan 12, 222 22 Lund - Tel: 046-16 58 50 -www.tem.lu.se  

Möt klimathotet! 

Den nya EU – förordningen  om 
klassificering, märkning och för-
packning (CLP) trädde i kraft den 
20 januari 2009.   

CLP står för classification, labelling 
and packaging. EU- förordningar gäller 
direkt i varje medlemsland utan att först 
behöva implementeras i nationell lag-
stiftning. Detta innebär att företagen 
direkt kan sätta igång arbetet med att 
klassificera kemiska ämnen och bland-
ningar enligt de nya kriterierna i förord-
ningen. Genom förordningen införs 
dessutom nya farosymboler, så kallade 
faropiktogram, med tillhörande faro- 
och skyddsangivelser för märkning av 

kemiska produkter.   

De nya reglerna kommer att 
införas stegvis för att underlätta för 
företagen att anpassa sig. De nuva-
rande reglerna i EU:s ämnes- och 
preparatdirektiv (införda i svensk 
lagstiftning via (KIFS 2005:7) 
kommer att gälla under en över-
gångsperiod fram till 2015. Kemikalie-
inspektionens helpdesk är 
under uppbyggnad men 
det finns möjlighet att 
ställa frågor om CLP på 
Kemikalieinspektionens 
hemsida.  

CLP - ny kemilagstiftning på G 

Vi har satt in en extra utbild-
ning i miljöledning och ISO 
14001 den 26 mars. 

Utbildningen i miljöledning och 
ISO 14 001 kommer med andra 
ord att ges vid två olika tillfällen i 
vår, den 5 mars och den 26 mars.  

Utbildningarna genomförs i små 
grupper om 5-10 personer. Det 
finns platser kvar vid båda utbild-
ningstillfällena. För mer informa-
tion kontakta oss på 046-15 58 50 
eller tem@tem.lu.se. Information 
om anmälningsvillkor, priser m.m. 
finns på TEM:s hemsida. 

Extra utbildning 
i ISO 14 001 

Antagligen har var och en i det här 
landet åtminstone någon gång hört 
uttrycket växthuseffekt eller klimat-
uppvärmning.  

I takt med ökande naturkatastrofer och ökad 
kunskap om den förhöjda växthuseffektens 
effekter på vår planet, ökade också världens 
engagemang i den här frågan. Den globala upp-
värmningen klassas numera som största hot mot 
planeten jordens välmående samtidigt som den 

föreställer mänsklighetens största utmaning. 

Sedan den industriella revolutionen i mitten av 
1700-talet har den naturliga växthuseffekten 
(som är en förutsättning för liv på jorden), 
spätts på kontinuerligt. Koldioxidhalten i atmo-
sfären är idag 35 % högre än före den industri-
ella revolutionen. Boven i dramat är vår för-
bränning av fossila bränslen. Vid förbränning 
av kol, olja och naturgas bildas växthusgasen 
koldioxid, som håller kvar jordens värmestrål-
ning. Andra växthusgaser är metan, dikväveox-
id, vattenånga, svavelhexaflorid och florföre-
ningar. 

Vad kan vi då göra för att möta detta hot? Med 
tanke på den temperaturökning och dess effek-
ter, som vi redan upplever, verkar ”låtsas som 
det regnar – strategin” inte vara så lämplig. 
Detta framför allt med tanke på 
”Sternrapporten” som förutsäger gigantiska 
samhällsekonomiska kostnader i framtiden om 
inte utsläppen av växthusgaser omgående redu-
ceras drastiskt. Däremot hävdar rapporten att 
det bara skulle kosta 1 procent av världens sam-
lade bruttonationalprodukt fram till år 2050 att 
bromsa de skenande växthusgasutsläppen om 
det görs i god tid. 

Oavsett om problemet med den globala upp-
värmningen betraktas ur ett miljö- eller ett eko-
nomiskt perspektiv så är den smartaste strategin 
att omgående ta itu med problemet. I dagsläget 
håller världens politiska ledare på att utarbeta 
ett nytt globalt klimatavtal och handeln med 
utsläppsrätter skall utökas och kommer så små-
ningom att omfatta flera sektorer och växthus-
gaser. 

Den bästa strategin för företag för att säkra sin 
framtida existens och välmående är att vara 
proaktiv i arbetet med att reducera växthusut-
släppen. Det är de företag, som ligger i fram-
kant, som kommer att öka sina marknadsande-
lar. Passiva företag, som sätter igång arbetet 
mot klimatutsläppen först när lagstiftaren tving-
ar dem, kommer att tappa terräng. 

Allt fler företag har insett detta och har börjat 
jobba med att klimatneutralisera sin verksam-
het. I detta arbete kan TEM vara ett stöd både i 
planerings- och utfö-
ringsfasen. 

Marie 
mammaledig 
TEM:s mångåriga medarbetare 
Marie Petterson ska vara mamma-
ledig med sitt andra barn från och 
med mitten på februari. Marie 
börjar arbeta igen i augusti. 



Precis som för alla andra yrken kan 
miljöchefer och miljösamordnare be-
höva inspiration och kunskap för att 
förnyas i sitt arbete.  

Detta är ett par av anledningarna till att TEM 
anordnar nätverksträffar runt om i Skåne. En 
annan anledning är att utbyta erfarenheter med 
kollegor i andra organisationer och med egna 
ögon se hur andra organisationer arbetar med 
konkreta miljöfrågor. 

Medlemmarna ska vara miljöcertifierade eller 
på väg att bli det och medlemskapet är knutet 
till organisationen och inte till person. Eftersom 
två personer från varje organisation är välkom-
men kan den i organisationen mest intresserade 
personen komma till träffar med passande tema. 

Det är många teman som avhandlats och på 
senare tid kan följande nämnas: 

"Lönsamt miljöarbete", " Att engagera medar-
betarna i miljöarbetet", "Miljöaspektvärdering", 
"REACH - hur påverkar det oss?" " Inköp - 
miljökrav i leverantörskedjor" m.fl. 

Det finns idag tre nätverk, i nordvästra Skåne, 
sydvästra Skåne och på Österlen. Varje nätverk 
träffas tre gånger per år och ibland träffas alla 
tillsammans till en storträff. 

Nätverksmedlemmarna har också andra fördelar 
och en nyhet i år är att medlemmarna får 10% 
rabatt på TEM:s ordinarie utbildningar. 

Du och din organisation är också välkommen! 

 

Delta i något av TEM:s skånska nätverk 
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Kalendarium 

Nätverksträffar i vår: 

Nordväst 6 maj hos Ecolean 
Ämne: CSR 

Sydväst 4 maj hos Bona kemi-
Ämne: Klimatkompensation 
och/eller kommande kemikalie-
regler 

Sydost inte klart vid nyhets-
brevets pressläggning. Kontak-
ta oss för information. 

Tiden är 13-16  

 

Kontakta TEM 

Daniel Eriksson 
Konsultchef/Miljökonsult  
Daniel.Eriksson@tem.lu.se  
046-16 58 51 

Veronika Franzén 
Miljökonsult 
veronika.franzen@tem.lu.se 
046-16 58 55 

Reine Karlsson 
Forskningschef 
reine.karlsson@tem.lu.se 
046-16 58 54 

Markus Paulsson  
Miljökonsult/Forskare 
Markus.Paulsson@tem.lu.se 
046-16 58 55 

Marie Pettersson 
Miljökonsult 
Marie.Pettersson@tem.lu.se 
046-16 58 52 

Iris Rehnström 
Miljökonsult 
iris.rehnstrom@tem.lu.se  
046-16 58 53 

Gunnar Sundström 
Ekonomichef 
gunnar.sundstrom@tem.lu.se 
0702-47 79 14 

 
 

Stiftelsen TEM  
vid Lunds Universitet,  
Klostergatan 12 
222 22 Lund 
Tel 046-16 58 50  
 
  
Läs mer om TEM på: 
www.tem.lu.se 
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Platser kvar på  
vårens utbildningar 
Planera in en vidareutbildning i vår. 
Det finns fortfarande platser kvar på 
de flesta av TEM:s kurser. 

TEM erbjuder utbildningar inom bland annat 
miljöledning/ISO 14 001, Miljörevision, CSR, 
Avfalls och kemikaliehantering, Miljö som 
konkurrensmedel, Att engagera och motivera 
samt Kvalitet. Alla utbildningar genomförs i 
våra egna lokaler i Lund i små grupper med hög 
kvalitet och till mycket konkurrenskraftiga pri-
ser. De flesta av våra öppna utbildningar 
genomförs även regelbundet som mycket upp-
skattade företagsinterna kurser ute hos kund.  

Förutom utbildningarna i grafiken till höger 
erbjuder vi en extrainsatt utbildning i Miljöled-
ning/ISO 14001 den 26 mars. 

Läs mer på www.tem.lu.se  

Kvicksilver förbjuds  
Den 1 juni 2099 förbjuds kvicksilveranvänd-
ning i Sverige. Förutom förbud av kvicksilver-
haltiga produkter blir det förbud i industrin och 
inom sjukvården. Naturligtvis finns det en hel 
del undantag kopplade till detta och industrins 
slutdatum är inte förrän 2013. 


