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”Många som gör lite rätt är mycket bättre än 
om några få gör allt rätt” Okänd tänkare
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Om projektet: Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Seminarium på KTH den 2 febr 2009-
konsumtion, livsstil och klimat



Jag har jobbat med miljö- och 
resursfrågor över 30 år

- Filkand -examen i ekonomi och samhällsveten-
skap från Uppsala Universitet.

- Diplomerad marknadsekonom, utbildad hand-
ledare inom Det Naturliga Steget.

- Marknadsföringskonsult, egen företagare,
arbetat med energi-, avfalls-

 

och miljöteknik-
företag

- Diplomerad kommunal klimat- och energirådgivare
-

 

Utbildad inom ISO 14001 och EMAS
- Föreläsare och utbildare inom praktiskt 

energi-

 

och miljöarbete inom bostadsföretag
- Författare till ”Living Dreams om ekobyggande 

och en hållbar livsstil”

 

och ”Bopraktikan”

 

m fl.
- Anställd av Stockholm Stad, Miljöförvaltningen -

 

mars 2005-2008
- Anställd på Sveriges Television (Svt Dokumentär) –

 

oktober 2008 

Presentation



Min egen subjektiva bild av konsumtion, 
livsstil och klimatproblematiken.

1. Utgångspunkt från projektet
2. Hur hänger konsumtion, klimat och energi 

ihop med klimatförändringarna- ett smakprov
3. Vad kan och behöver göras?
4. Vad är en hållbar livsstil?
5. Hur bråttom är det?

Innehåll



•
 

Kyotoprotokollet
 
1998 godkänt

 
(Ej

 
Kina, Indien,USA,mfl

•
 

IPCC FNs klimatpanels
 
rapporter

 
2005-2006 

www.naturvardsverket.se

•
 

Sternrapporten
 
maj

 
2007 www.naturvardsverket.se

•
 

Hirschrapporten
 
2005 www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4123 

•
 

Al Gore -
 
filmen

 
“En obehaglig

 
sanning”

 
2006

•
 

EU –
 
beslut, mars 2007

•
 

Sveriges 16 miljömål
•
 

inkl
 
klimatförändringar

http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal1.php

•
 

mfl

Var står vi politiskt ?

Det råder stor politisk enighet om 
klimatproblematiken!



Synsätt / inriktning 

Vilket perspektiv har vi och 
vad pratar vi om ?? 

Hushåll/medborgare - Offentlig verksamhet - Näringsliv
Sverige - EU - Globalt

Energi och Exergi, ( kvalitet)

CO2 (Koldioxid) - CO2e (Koldioxidekvivalenter inkl metan 
och lustgas)

Produktlivscykel - Funktionellt (transporter, jordbruk, industri etc)

Tre ”E” = Energi - Ekonomi - Ekologi



Ton CO2 per stockholmare och år
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Mål:Faktisk utveckling Prognos utan åtgärder

Fossil- 
bränslefritt

”Stockholmarna” har minskat sina 
utsläpp av koldioxid ! ??

Systemgränser
-Enbart händelser inom kommun
gränsen

-Enbart flygresor från Bromma-
inte Arlanda

-Inga bilfärjor till och från 
Stockholm

-Inga utsläpp från  konsum-
tion av varor och tjänster

Konsumera Smartare och minska växthuseffekten



Konsumera smartare - minska 
växthuseffekten och få en bättre ekonomi och hälsa

-Skaffa oss kunskaper
-om vi kan få

 

fler stockholmare att välja energi-

 

och 
koldioxidsnåla varor -

 

i så

 

fall hur

-

 

Sprida goda exempel

 

hur 
stockholmarna kan minska sina 
koldioxidutsläpp från användningen 
av direkt och indirekt energi från 
fossila bränslen

Vad ville vi uppnå med projektet?



Hur genomförande vi Konsumera smartare?

Hur tänker och agerar     
hushållen efter tre år?

.  
Nuläge 2005 ?
- Annonsering efter hushåll
- Mätning av hushållens CO2
- Djupintervju ”mat&kläder”
- Attitydundersökning
om uppfattningar och 
livsstil 

Dialog
-Webbaserad studiecirkel
-Konsumtion i vardagen

/levnadssätt
-Frågor/uppdrag
-Seminarier/workshops

Utvärdering/Slutsatser
- Mätning av hushållens CO2, nr 2
- Djupintervju, nr 2 ”Den stora 
utmaningen”

- Attitydundersökning nr 2

-Lena Israelsson
-Fredrik Warman
-Bosse ”Bildoktorn” Andersson
-Annika Carlsson- Kanyama
-Katarina Bjärvall
-Mats Johansson -ekobonde



Finansierats genom statliga och 
kommunala pengar och pågått 3,5 år

- Valde ut 60 hushåll från 14 stadsdelar
- ”Ministockholm”- boendeform och hushållstyp (SCB)
- Massmedia med från början (140 mediaexponeringar)
- Energimyndigheten gjorde elmätning hos 24 hushåll
- Samarbete med Umeå, Uppsala, Kalmar, Göteborg,
Karlstads kommuner 

- EU-projekt inom Sustainable Energy Europe 2005-2008
- Klimatcoachat Staffan Lindberg - Vädrets Makter, Svt
-
 
Samarbete med SLU och CUL, Centrum för uthålligt         

jordbruk, Göteborgs universitet, Clinton Foundation m fl

Konsumera smartare och minska växthuseffekten



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Thank
 
you !

Vilka möjligheter har jag att få ett bra liv?

-Att bli förälder!

-Perspektiv på
mitt eget liv

-Skillnader mellan 
män och kvinnor

-Våra barn och 
barnbarns framtid



Vi konsumerar men vem tar hand 
om ”skiten” = CO2-utsläppen?

Generation:

Geografi: Sverige Kina/Indien

Genus :

Man Kvinna

Vuxna Barn

Konsumera smartare och minska växthuseffekten



Ett trendbrott - svenskarna är nu 
beredda att gå från ord till handling 

(www.naturvardsverket.se - november 2008)

Undersökningar: Vad tycker svenskarna ?

-

 

71 %  anser att det är viktigt att Sverige sätter in åtgärder
-

 

58 %  accepterar extra avgifter och skatter på

 

bensin, flyg för att minska utsläppen
-

 

80 % av svenskarna tror att de själva kan göra något mot klimatförändringarna

-

 

Kvinnor är mer öppna att göra något män, även om könsskillnaderna har minskat
- Kvinnor mellan 30 –

 

44 år, är i större utsträckning beredda att vidta åtgärder

-Klimatfrågan är viktigast inför EU-valet i juni för svenskar, danskar och finnar

 
(EUbarometern oktober 2008)



Ekologiska fotavtryck

1900 1950             2000

•Koldioxid, lust- och   
metangas ökningar 
(växthusgaser)

•Utfiskning

•Land- och markerosion

•Minskad biologisk    
mångfald, (regnskog, 
korall)

•Vattenbrist

•Ohållbar konsumtion

•…..

Allt större fotavtryck!
Miljövårdsberedningen våren 2007



Konsekvenser av växthusgaser

Tippingpoints - ”En för alla, alla för en”
Johan Rockström, SEI, 2008

Havet
- fisketillgången

Skogen
- kolsänkor, Amazonas Färskvatten

Permafrosten
- metan Sibirien, Alaska

Växthuseffekten
-utsläppsnivån mindre än 
350 ppm, max 2 grader Polaristäcket

-albedoeffekten

Havet
- kväveförsurning 

Golfströmmen
-styrka riktning



Energi och oljetoppen

Oljan kommer bara att bli dyrare och dyrare...

..annan energi
följer efter:

-

 

Fossilgas/
Naturgas

- Kol
- El
-

 

Biobränsle

Källa: www.odac.info.org, www.peakoil.net, www.theoildrum.com, www.energybulletin.net

Nordsjöolja

Mellanöstern

Fossilgas

PeakOil

Kol ?
Kärnkraft ?



Konsumera Smartare och minska växthuseffekten

”Oljetoppen” är en variant på det 
universella ekologiska dilemmat?

3. Förstört livsutrymme

2.Resursförbrukning

1.Befolkningstryck

.…..eller helt enkelt att för många använder för mycket    
resurser (naturkapital) på

 
alldeles för kort tid. 



80 % av den energi vi använder på 
jorden är kol, olja och gas.......  

Förnybar 
energi 
13,8 %

Energianvändning i världen

IEA 2007

Sv 41 %

Sv 14 %

Sv 20 %

Sv 2 %

Sv 6 %

.....Sverige 47 %



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Ökning 5 gånger

Kol
Biobränsle

Vattenkraft

Olja och fossilgas

Kärnkraft

Tillgång på energi i Sverige under 100 år



Hur kommer omställningen av 
samhället att påverka medborgarna?

Hur stort blir
”tappet”?

2005

Första brytpunkten
(Oljepriset börjar sjunka)

1945

Den stora omställningen

Andra brytpunkten
(Oljepriset stiger) 

BNPBNP

?
Dyr

Dyr
Dyr



En ekonomisk tillväxt förutsätter 
mer energi!

Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Dr Robert Hirsch, thinktank SAIC, 2007
Utredare för DoE, USA Department 
of Energy, om olja och Peak

 

oil

-
 
Ett ”oljetapp”

 
på

 
2-5 % betyder en 

nedgång av BNP med 2-5 %
-
 
En 2 % årlig tillväxt i världen framtill år2020 

kräver, minst 40 % mer energi än idag



Omvärlden

”Det råder inget tvivel om att de 
klimatförändringar som vi ser beror 
på

Statsminister Reinfeldt, sept 2007

vårt sätt att leva ”



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Växthuseffekten

Klimatförändringar

Är det en tillfällighet att 
klimatfrågan blivit så het?

Peak - oil

Efter oljetoppen



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Indirekt energi 
Energi som behövs 
för att producera
en vara eller tjänst

Livscykel

Hushållen bidrar med mer 
än hälften av klimatutsläppen 

Direkt energi
El och bränsle för 
uppvärmning och 
transporter

Drift-

 

användning

Energi för infrastruktur,
samhälls-service, 
sjukvård, utbildning, vägar

Hushåll

Offentlig verksamhet



Indirekt energi
Energi som behövs för att producera
en vara eller tjänst -

 

livscykel

Sverige är nettoimportör av 
växthusgaser - 17 % Källa:SEI, Naturvårdsverket 2008

Direkt energi
El och bränsle för 
uppvärmning och 
transporter

Konsumera smartare och minska växthuseffekten

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.stphus.se/web/images/stories/clipart/glodlampa.jpg&imgrefurl=http://www.stphus.se/web/index.php%3Foption%3Dcom_contact%26task%3Dview%26contact_id%3D4%26Itemid%3D73&h=300&w=225&sz=9&hl=sv&start=138&tbnid=s07531pA2dLKAM:&tbnh=116&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dlysr%25C3%25B6r%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26sa%3DN


Konsumera smartare och minska växthuseffekten

En smart konsument tänker efter före och 
tar hänsyn till en produkts livscykel!

Återvinning

DIREKT 
ENERGI-
Utsläpp

Gruvbrytning / Odling
Vidareförädling

Tillverkning

Transporter

Förpackning

INDIREKT
ENERGI
utsläpp



Hushållen bidrar med  över 50 % av 
utsläppen av växthusgaser

Konsumera smartare och minska växthuseffekten

-
 
Smart !



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

-Korkat?



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Ännu mer korkat!!



Vi har mätt och jämfört den totala 
användningen av energi och utsläpp!

•Mätning:

 

Fokus på

 

indirekt energi och produktens livscykel, med hjälp        
av ett holländskt Energi Analys Program (EAP) och en svensk databas 
•Långsiktighet: Beteende-

 

attitydförändring måste få

 

ta tid
•Perspektiv: Vi vill lära oss av hushållen -

 

inga pekpinnar eller ”måsten”
•Frivillighet: 60 hushåll med på

 

egna villkor, intresse, ork och tid
•Delaktighet: Involvera regionala, nationella och internationella         
klimatnätverk, andra kommuner, KTH, SCB, Energimyndigheten, 
Konsumentverket, Göteborgs universitet m fl
•Infospridning: Via hushåll, nätverk, massmedia, partier, myndigheter och   
studieförbund etc
•Process: Aktiviteter, information och goda exempel, återkoppling
•Dialog: Med och mellan hushållen –

 

webbaserad studiecirkel Smarta Steg

Konsumera smartare och minska växthuseffekten 



60 hushåll har samlat och registrerat 
kvitton för en egen växthusgasprofil

- 13.000 kvitton
- 90.000 olika priser

Registrerat alla inköp från 
hushållet under ett år.

260 varor/tjänster

Databas



Konsumera smartare och minska växthuseffekten 
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Mat Förbrukn.varor Hushållstjänster Kläder/skor Möbler/hush.art Hälsa/sjukv Transporter Rekr/kultur Bostad

-Fritidshus
-Radio and tv
-Spel, sport, hobby
-Foto, klockor, optik
-Flyg, båt tågresor,    
hotell
-Nöjen
-Böcker tidningar 
-Mobil, dator m m

Fritid
Kultur

-Hyra, avgifter
-Försäkringar
-Reparationer
-Uppvärmning
-Elkostnad

Transporter

- Privat bil
- SL-kort, etc Bostad

Livsmedel

En genomsnittlig växthus- 
gasprofil i Stockholm –
5400 kg per år



Storstadslivet präglar 
konsumtionsvanorna - en jämförelse!

Konsumera smartare och minska växthuseffekten 

Konsumera Smartare (Sto) KTH (Sverige)
Mat 27 %

 

24 % 
Förbrukningsv

 

2 %

 

3 %
Hushållstjänster      2 %

 

3 %
Kläder/Skor

 

6 %

 

2 %
Möbler 5 %

 

0

 

 %
Hälsa/sjukv

 

1 %

 

0 %
Transporter 16 % 32 %
Rekreation/Fritid  25 % 21 %
Bostad

 

16 %

 

16 %



Konsumtionsvanorna styr 
användningen av energi och utsläpp 

av CO2
• Hög inkomst ger större utsläpp
• Bostadens storlek och uppvärmning 
• Singelboende kontra flerpersonershushåll
• Vegetarisk kontra animalisk kosthållning
• Semestervanor flyg eller tåg
• Egen bil kontra bilpool eller buss/tåg 
• Fritidsbostad och båt  

Konsumera smartare och minska växthuseffekten 

Källa: Växthusgasprofilmätning 2006



Konsumera Smartare – dialog genom Smarta Steg

Webb-baserad studiecirkel
med träffar under 16 månader

•Sex etapper/ teman (3 mån)
•Böcker /länkar
•Frågor/uppdrag
•Tävla mot sig själv
•Diskussioner
•Seminarier/workshop
•Studiebesök

•Internet
•Brev
•SMS
•Telefon
•Träffar
•Dvd
•Dokumenta-
tion

OK OK OK OK
Livsmedel Energi&Ekonomi

OK           OK



Egen bil -

 

NEJ

 

Egen bil -

 

JA
Samåkning, bilpool, hyrbil, taxi

 

Egen bil, helst ny varje år
Åka tåg Flyga
Etanolbil, biogas, hybrid

 

Vanlig bensinbil
Biogasbil

 

Etanolbil
Småbil

 

Stadsjeep (CUV)
Cykel och promenad

 

Bil
Upplevelsesemester Flyg-

 

och bilsemester

Smarta Steg - transporter

Flygresor släpper ut mycket 
växthusgaser

Hållbara / medvetna val Omedvetna val



Smarta Steg - Egna transporter

Håll igång den bil du har, kör mindre 
och håll hastigheten !

Äga bil,1500 mil
Volvo V 70, 210 g

Äga ”snålbil”,
1500 mil, 110 g

Hyra bil och bilpool,
750 mil, 110 g

Buss, tåg, T-bana
400 mil, 40 g

750 kg CO2

160 kg CO2

Cykla, promenera
0 g 1 kg CO2

2550 kg CO2

4050 kg CO2



En miljöbil, reducerar CO2-utsläppen 
från medelbilens utsläpp från 1,8 kg 
till 1,2 kg per mil. Mao en minskning 
med 0,6 kg per mil. Källa: Definition för premie

Genomsnittsbilisten kör 1500 mil per år. 
Källa SCB

Smarta Steg - miljöbil

Källa: Toyota.

10.000 kg

En ny ”miljöbil” har 10 000 kg CO2e 
i bagaget, när den rullar ut från bilhandlarn.  

Slutsats: En ny ”miljöbil” måste köras 
16500 mil (11 år) innan den minskar 
dina utsläpp !



Kontoret och klimatet 

Det går åt 1800 kg råmaterial för att 
tillverka en 24 kilos dator !

.  

•
 

500 kg olja
•
 

22 kg kemikalier
•
 

1500 kg vatten

= 1000 kg växthusgaser



Trämaterial Plast och betong
Tätningslister av ull,lin eller hampa

 

Tätningslister av PVC eller silicon
Träfiberisolering som Ekofiber

 

Glasfiber, stenullsisolering
Trägolv

 

Plastmatta
Klinkers, kakel

 

Plastmaterial
Papperstapeter

 

Vinyl / PVC-tapeter
Linoljefärger, alkydfärg-vatten

 

Latex, akrylat-

 

och alkydfärger
Polypropenledningar för vatten

 

Kopparledningar

Smarta Steg – Bygga Bo

Hållbara / medvetna val Omedvetna val

Att bygga och bo i friska hus 
med små utsläpp!



Smarta steg - Livsmedel

Färska livsmedel

 

Smak-

 

och aromförstärkta produkter 
Göra egna pannkakor

 

Färdig pannkakor 
Välja egna matråvaror Hel-

 

och halvfabrikat
Växtprotein, baljväxter bönor, nötter

 

Köttprotein
Ekologisk matvaror

 

Industriproducerad transportmat
Matoljor raps/linfröolja som matfett

 

Margarin
Svenska äpplen Argentinska äpplen
Viltkött Nöt-

 

griskött och kycklingkött
Svenska äpplen/frukter

 

Bananer
KRAV-bananer

 

Konventionellt odlade bananer
Sill, strömming, sej, makrill, insjöfisk Torsk, odlad lax, räkor, ål, tonfisk
Kustfiske, insjöfiske Djuphavstrålning
Svenska frukter

 

Tropiska frukter
Närodlade färska livsmedel

 

Transportmat + Vitamin-

 

och kosttillskott
Färsk vitkål, rotfrukter Isbergssallad, gurka och ”vintertomater”
Säsongsanpassat

 

Flygimporterat
Frilandsodlat

 

Växthusodlat

Matproduktionen ger stora utsläpp
Hållbara / medvetna val Omedvetna val



Sant eller falskt ?

1. En Googlesökning ger 7 g utsläpp av växthusgaser? 

2. Har införandet av källsortering i Sverige inneburit att vi slänger mindre sopor än tidigare.
(År 1984 slängde vi 240 kg per år och person)
3. En lång innehållsdeklaration av en vara betyder att den är säkrare och bättre.

4. Fiskar som är djuphavstrålade känns igen i fiskdisken genom att de ha stora ögon.  

5. Jorden lider inte brist på energi, då solens inflöde är 10 000 gånger större än 
all den energi vi använder på jorden. 

6. Vid tillverkning av en ny bil är utsläppen minst 10.000 kg växthusgaser 

7. Sverige är ett av få länder som lyckats leva upp till Kyoto protokollet 

Vad anser du vara sant eller falskt 
av nedanstående påståenden?

8. ”Sternrapporten” pekar på de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna 
9.Internationella energi organisationen (IEA) varnar i nov 2008 för kraftiga prisökningar 

på olja pga att oljetoppen har passerats

10. Enligt Naturvårdsverkets undersökning anser de flesta svenskar att klimatförändringarna 
är viktiga, men att de är politikernas sak att lösa problemen



Närproducerat, ekologiskt, säsong

 

Globalt 
Reparera, hyra, köpa second-hand Alltid köpa nytt
Nytta/behov

 

Begär och identitet gm konsumtion
Kvalitet, design, funktion  Märkesvaror, mode, trender
Rättvisemärkt, ekologiskt, miljömärkt

 

Barnarbete osäkert socialt ansvar
Anpassning och omställning Leva som vanligt
Okomplicerat

 

Komplicerat
Näringsriktig mat

 

Utfyllnadsmat 
Mer tid

 

Stress och ohälsa
Båt-

 

och lastbiltransporterat

 

Flygtransporterat

Smarta Steg – Sunt förnuft och principer

Hållbara / medvetna val Omedvetna val

Med sunt förnuft kommer man långt !



Det blir svårt att konsumera sig till 
en hållbar livsstil ? 

Smarta Steg – ändrad livsstil

Samma livsstil
-Teknik
- Råd 
- Tips

- Begär

-
 
Leva som vanligt

- Ohälsa

Ändrad livsstil
- Etik
-Attityd/ identitet, (Hur man 
förhåller sig till sin konsumtion)

-Behov/nytta

-Anpassning, Omställning
-Mer tid, mindre stress



Det går att välja medvetet och   
koldioxidsnålt! 

•Raps-,solrosolja
 

2,0 Smör
 

4,4
•Vitkål 0,1 Isbergs, tomat 10,0
•Lax,vild

 
3,4

 
Lax, odlad

 
4,2

•Strömming
 

1,2
 

Torsk rendsad
 

8,5
•Hårdost, Grevé

 
10,0 Färskost,Feta

 
1,0

•Havskräftor, bur
 

11,0
 

Havskräft, trål  32,0   
•Äpplen (svenska) 0,1   Äpplen(Nya

 
Z)   0,46 

•Morötter
 

0,2 Gurka (växth)     4,5
•Kyckling                    2,5      Nötkött

 
14,0

•Bordsvatten(flaska)
 

0,2 Kranvatten 0,05

Konsumera smartare och minska växthuseffekten 

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Kg/CO2 per Kilo Kg/CO2 per Kilo



1.
 

1

Källa: Oscar Franzén, Ekologiska Lantbrukarna samt Svensk mjölk, mjölkens 
miljöpåverkan , (Livscykelanalys för mjölk)

Produktion av en liter mjölk
ger ett kilo utsläpp av växthusgaser!

Konsumera smartare och minska växthuseffekten



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Det viktigaste är att göra 
det medvetna valet!

Ris
6,4 kg

Pasta
1,2 kg

Oskalad
Potatis
0,2 kgPommes 

Frites
1,3 kg 



Energi och jordbruk

Ekologiskt producerat bröd och pasta 
släpper ut 20 % mindre växthusgaser

Ekojordbruk Konventionellt jordbruk

540 gram/kg

353 gram/kg

Lamm

58gram/kg

Lamm

100 gr

+ Mindre mängd energi
+ Bättre jordstruktur
+ Mindre skogsskövling
+ Mindre lustgas
+ Större kolsänka

- Mer metangas
- Lägre avkastning =
mindre skördar

PASTA

PASTA



Sju gånger mer växthusgaser mellan 
två likvärdiga maträtter för 50 kr! 

Låga utsläpp (kg) Höga utsläpp (kg)

Pasta

 

0,49

 

Ris

 

0,78
Vilt

 

0,35

 

Torsk

 

5,2
Vitkål

 

0,11

 

Tomater  0,77
Summa CO2 0,95 kg 6,8 kg

Konsumera smartare och minska växthuseffekten 

Annika –Carlsson Kanyama KTH/FOI
Meny Tools Naturvårdsverket, 2007



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Vad vill du dra ned på för att halvera 
dina 2000 kg CO2-utsläpp från mat?

Potatis, ris, pasta… 66 kg

Smör, olja, ägg.     39 kg CO2

Vatten, läsk, kaffe ..    99

Fisk, skaldjur…..      86 kg

Öl, vin………….. 139

Sötsaker, bär, glass.       108

Gris, lamm etc............... 195 kg

Mjölk, övrig mjölk...         149

Hårdost, mjukost  ..........176 kg

Rotfrukter, grönsaker...   215 kg CO2

Nötkött……......            385 kg CO2

Såser majonäs salt..25 kg CO2 (1 % )

Bröd, gryn, mjöl..      105

Källa: SCB
Rött = ökning sen 1960



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

”Ät koldioxidsnålt – ät längre 
ned i näringskedjan 

7 x
Sojaprotein

4 x
Sojaprotein/Majs

2 x
Sojaprotein

Bönor 
Linser 
Ärtor
Svampar
Sojakakor
Nötter
Sojamjölk etc

1 X
Tofu
Soja
Bönost

4 x
Fullvärdigt 
fiskmjölsprotein

Odlad lax

12000 liter vatten 6000 liter vatten 4000 liter vatten



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Det är skillnad på proteiner 
och proteiner och utsläpp !

1 kg CO2
Rådjur-

 

och 
hjortkött, vildsvin

2,1 kg CO2
Får-

 

lamm, höst
svenskt

2,5 kg CO2
Älg-

 

och kycklingkött, 

4,8 kg CO2
Griskött

6,2 kg CO2 
Får-

 

lamm, vår
svenskt 

14 - 25 kg CO2 
Nötkött



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Ju högre pris på råvaror 
desto fler konstgjorda 
ämnen och dyrare livsmedel !?

- Luktaromer 
- Smakförstärkare
(E620- E635)
(E 621 - msg, gmp = den
femte smaken)

- Förtjockningsmedel
- Konsistensgivare



Boskapsskötseln förorsakar de största 
utsläppen av växthusgaser i världen 18 % 

-
 
Köttindustrin exkl

 
metan och lustgas

 
CO2  9 %

-
 
All världens motortrafik, inklusive flyget.  CO2. 7 %

-
 
Fraktfartyg 3 -

 
6

 
 %

- Animalisk produktion på
 
26 procent av den isfria  jordytan .

+ odling av djurfoder
-
 
70 procent av den ursprungliga regnskogen i Brasilien har redan

 skövlats Rapport från FN:s Food and 
Agriculture Organization den 29 
november 2006.

Hur stora är utsläppen - en jmf? 



43

 
Import

95 Mton
 
= 10 000 kg/ 

svensk medborgare
Svensk konsumtion

Svensken släpper ut 10 000 kg 
CO2e per år i genomsnitt (nov 2008) 
Bekräftar våra uppgifter från CO2-mätning år 2006

43 Mton

52 Mton

76 
Utsläpp i Sverige inkl. 
internationell luft-

 

och 
sjöfart 

24 Mton 24

 
Export

Växthusgasutsläpp i Mton CO2e



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Hur stora är våra utsläpp av växthusgaser? 

Världsmedborgaren
8,1 ton FNs Klimatpanel, IPCC 2007

En globalt hållbar nivå är 1,6 - 2 ton 

4,0 ton Stockholm Stad
5,9 ton Naturvårdsverket (Enbart CO2)

Svensken

7.0 ton7.0 ton Konsumera Smartare faktiska inkKonsumera Smartare faktiska inkööp (vp (v--profilmprofilmäätning) 5,4 ton tning) 5,4 ton 
+Samh+Samhäällets utslllets utslääpp via skatten, 30 % 1,6 ton, pp via skatten, 30 % 1,6 ton, exkl. metanexkl. metan-- och lustgasoch lustgas

7,4 ton Naturvårdsverket (Inkl andra växthusgaser som metan och lustgas)
+ Internationellt flyg
+ Internationell båttrafik
+ Konsumtion av importvaror

10  ton      Konsumtionens klimatpåverkan - Rapport 5903, Naturvårdsverket, nov 2008
inkl metan- och lustgas.

5,81 ton Vid upptag av CO2 från svenska skogar (Naturvårdsverket)



Lösningar – val och eget ansvar

Hur använder du dina personliga till-
delade utsläppsrätter – 3.500 kg per år ???

Livsmedel 
Nötkött:         360 kg
Griskött:        140 kg  
Mjölk:            151 kg   
Ost:               141 kg
Grönsaker 
växthus:        167 kg
Sötsaker, glas, 
läsk etc:        107 kg
Öl: 104 kg

S:a 1170 kg

,

Fritid, resor,kultur
Flyg Thailand t o r …..            3200 kg
Flyg till London t o r …..            780 kg
Motorbåt 50 tim á

 

30 liter/tim  4720 kg
Färre resor till sommarstuga/båt

Bil och transporter
Volvo V 70 1500 mil           3150 kg
Småbil 110 g/CO2, 500 mil  550 kg
Bilpool/Hyrbil, 300 mil          220 kg
Buss, tåg, T-bana                  40 kg

Bostaden
Uppvärmning
Trä/betong
Isolering
Ytstorlek/pers
Land / stad 



Myter och dimridåer

” Vad skönt och varmare - myten ”( +2 grader)

” Miljöbils - myten”(87 milj tunnor olja -1 milj etanol)

” Biobränsle- myten” (biomassans tillväxt per år)

” Transport- myten” (14 % inkl flyg och båt)

Vad är sant och vad är falskt?

” Klimatanpassnings- myten” (Omställning)

” Det spelar ingen roll vad jag gör - myten”
(Det gör det visst! 30 - 40 %)

” Den svenska elmyten” (kol - el i Sverige 3 % - EU 40 %)

” Titta på Sverige-myten” (Koyto protokollet 9% CO2-minskning, 46 % BNP tillväxt)



Politik - EU

• Växthusgasminskning till 2020: -
 
30% (-20%)

• Höj energieffektiviteten 20% till 2020
• Öka andelen förnybar energi i energimixen

 
fr

 
8,5% idag 

till 20% 2020
• Öka andelen biobränslen till 10% 2020
• Tuffa CO2-krav på

 
nya bilar 

• Reformera ETS (utsläppshandel)
• Öka energiforskningen + Teknikplattformar
• Climate

 
Change Alliance –

 
del av biståndet

• Tekniksamarbete med Kina, Indien m fl

EUs beslut från den 9/3 2007



Politik - Globalt

”De totala utsläppen från fossil energi 
måste börja minska om 10 år-
Det räcker inte att bara minska 
ökningen!” Anders Wijkman, EUs talesman

i klimatfrågor ,2008

• Halvera den globala utsläppen till år 2050
• Detta kräver en minskning på 80-90 % 
i de rika länderna inkl EU



Lösning – teknik, politik och beteende

Hur ska vi klara att minska växthus- 
gaserna med 80-90 % till år 2050?
1. Teknik: A. Tillförsel och omställning till förnybar energi? 

Sol, vind, vatten, biobränsle (kärnkraft ?)

Teknik: B. Effektivisering

 

och omställning till ett samhälle med mindre energi? 

2. Lagar och förordningar, lokalt (Sveriges kommuner), regionalt (EU) och      
globalt (WTO, FN ?):   

Kvotering av körsträcka med bil? 
Personlig flygkvot? 
Ransoneringssystem? 

Ekonomiska styrmedel:
Skatter på

 

CO2, Utsläppsrätter

 

för näringslivet, flyg, 
Personliga utsläppsrätter? Trängselavgifter bilar ?

3. Marknadsekonomin? Tillgång och efterfrågan på

 

energi



Lösning

Vårt sätt att leva kommer att förändras 
och bli annorlunda, men inte sämre!? 
Infångning av CO2, Kolsänkor, : 
Charcoal-metoden, Skogsplantering

Kompensation: 
Corporate

 

Social Development (CSR), Svenskt Näringsliv

Clean Development Mechanism

 

(CDM) Inom FN
Joint Implementation

 

(JI) Inom FN
Gemensamma

 

projekt

 

för

 

att

 

minskaa

 

utsläppen

 

-

 

FN:s ramkonvention

 
om klimatförändringar, (www.energimyndigheten.se)

Greenhouse Development Rights, SEI, J Rockström 
Etik, beteende och kunskaper: Tänka, göra och välja 
koldioxidsnålt i vardagen. Miljömärkning

 

av

 

koldioxid, (råvaror, 
transportsätt, flyg, båt, lastbil, Ursprungsmärkning. (Innehåll, avstå, 
byta upp sig) Sunt förnuft!!

Mental klimatanpassning och omställning
Vara förberedd och förstå

 

vad som händer och varför.



Lösning: Hur fördelar vi historiska CO – utsläpp?

Greenhouse Development Rights - minskade 
utsläpp enligt grundprinciperna i FN:s klimatkonvention 

Minskning i
Sverige och 
utomlands!!

-

 

Rätten till utveckling för länder
i Syd är kärnan i GDR.

-

 

Sveriges verkliga ansvar 
dvs. inkl nettoutsläpp av CO2

-

 

Sveriges andel är 0,51 % 
av den globala totalen 2010
(USA 33 %, EU 27 %, 
Japan 7,8 % Kina 5,5 % 
Indien 0,5 %)

-

 

Årlig klimatskatt 4,3 miljarder 
USD= 424 USD per person

-

 

Sverige måste minska
med 122 % jmf 1990 års nivå

Källa: SEI Johan Rockström 
2008

Minskning
Sverige

122 %



Lösning - charcoalmetoden

Hur kan vi minska mängden historiska 
utsläpp och fånga in koldioxiden?

Kostsamma high tech - lösningar finns:
-återföra CO2  tillbaks det i tomma oljekällor, 
-omvandla CO2 till kalksten 

Smarta, enkla billiga lowtech - lösningar finns:
-göra träkol av växter som blandas ned i jorden 
Char coal

 

–

 

metoden, beprövad sen 1000-tals år

Vanlig jord i regnskogen 

Terra Preta, jord i regnskogen med iblandad träkol

w
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http://www.statoil.com/statoilcom/svg00990.nsf?OpenDatabase&lang=en


Lösning

1.Växter industrihampa,
biomassa, elefantgräs

2.Förbränningsgas
H, CH, CO, biodiesel

3.Träkol förbättrar jorden och
vår jordbruksmark, ekoodling

4.Finansiering genom inbetalda 
utsläppsrätter

Fånga in koldioxiden 
med charcoal-metoden!

1 kg träkol motsvarar
3,7 kg koldioxid



Transition Network

Hur börjar vi omställningen
av lokalsamhället? 

http://www.helasverige.se/doc.ccm?id=35Modell
Insikt:

•Efter
 
oljetoppen

 
+ klimatförändring

 
≠

 
“business as usual”

•Anpassning, egna
 
initiativ, Göra

 
något

 
NU

7 “Men” det
går

 
väl

 
inte

12 Punkter
Internationellt
nätverk



Hushållens utsläpp har minskat med 22 %, 
vilket motsvarar 1098 kg per person!

- Från ett genomsnitt år 2006 på 4964 till 3866 kg 
per person år 2008

- Minskningen varierar från plus 27 % till minus 45 %
- Största minskningen från rekreation inkl flyg
- Fler familjemedlemmar, barn, sambo
- Största ökningen – köpt en miljöbil, flygresa
- Utsläppen från indirekt dold energi (produkter) är 
3-4 gånger större än direkt energi (bränsle)

- Klimatångesten minskar när man GÖR NÅT själv
- Hushållen upplever att man kan göra mycket själv

Konsumera smartare och minska växthuseffekten



Medborgarna kan minska 
utsläppen med 40-50 %, men sen
behövs det tuffa politiska beslut!

1. Kraftfulla politiska beslut i Sverige, EU och globalt 
2. Målkonflikt mellan CO2-utsläpp och ekon. tillväxt
3. Medborgarna inte omedvetna, men oansvariga...
4. Livsstilsförändring börjar med handling, att 

GÖRA NÅT- inte enbart information
5. Återkoppling på det man gör, viktigt (Smarta Steg)
6. Mental klimatanpassning och omställning
7. Männen släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser

som kvinnor!!
8. Det är inte för sent!

Konsumera smartare och minska växthuseffekten



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

Deltagarna tycker projektet varit lyckat 
och är nöjda – sex framgångsfaktorer

1, Hushållen var motiverade och engagerade
2. Projektet lyft många aspekter av ett komplext område
3. Upplevelsen att man kan göra mycket själv och inte vänta
4. Se samband mellan produktion och den egna konsumtionen 

och utsläppen 
5. Uppmuntrande och stärkande att träffa likasinnade
6. Viktigt med en eldsjäl för att känna sig trygga 

och motiverade



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

- Ett femtontal rapporter och samarbeten med 
departement, politiska partier, universitet och 
högskolor.
- Medverkat i ett 30-tal seminarier, konferenser  
och workshops

- 140 artiklar och inslag i radio, tv och 
tidningar, under tre år - 34 hushåll har 
medverkat - miljoner läsare och tittare!

Konsumera Smartare har varit 
opinionsdrivande i klimatfrågan



Framtiden och kommunikation

Svt startar en ny klimatsajt med en egen 
redaktion för att bredda kunskapen inför 
förhandlingarna i Köpenhamn i dec 2009

Svt utvecklar

 

en klimat-

 

och

 

bloggsajt

 

för

 

webben

 

inom

 

energi, 
ekonomi

 

och

 

ekologi.

Klimatsajten “Ställ

 

om..”

 

kommer

 

att

 

föra

 

en dialog med besökarna

 
som

 

deltar

 

i klimatdebatten.  

Klimatsajten vill

 

ge

 

fotfolket

 

ute

 

i landet

 

en röst. Lyfta

 

fram

 

goda

 
exempel

 

de människor

 

som

 

redan

 

är

 

i gång

 

och

 

arbetar

 

för

 

en 
omställning

 

av

 

vårt

 

samhälle.



Sant eller falskt ?

Vad anser du vara sant eller falskt 
av nedanstående påståenden?

11. Den största ”klimatbusen” är en vit vuxen man, som bor i Europa/USA. 

12. Sverige har unika möjligheter att klar en omställning till en hållbar samhällsutveckling 

13. En genomsnittssvensk släpper ut ca 12.000 kg CO2e per år om man tar hänsyn till
svensk export och import av växthusgaser

14. Om vi ska få en rättvis global fördelning av de historiska utsläppen av växthusgaser
ska Sverige minska sina utsläpp med 122 % till år 2020.   

15. Ekologiska odling innebär att utsläppen av växthusgaser minskar med ca 20 % 

16. Sveriges sk kallade ekologiska fotavtryck tillhör de 10 största i världen 

17 Odling av fisk, som är köttätare, är långsiktigt ekologiskt hållbart  

18. En vegetarian släpper normalt ut mindre växthusgaser än en köttätare om man 
i övrigt har likartad livsstil

19. Svt startar en klimatsajt i mars som vill bidra till den omställning av samhället som vi 
står inför

20. En livsstilsförändring börjar med handling, att GÖRA NÅT- inte enbart information



Konsumera smartare och minska växthuseffekten

”Den rätta vägen finns inte men 
börjar man gå blir den”

Oren Lyons indianhövding för 
Onondagasstammen, rådgivare 
till FN och Vita Huset (Clinton)

Tack!!
Martin Saar

Författare och klimatcoach
konsumerasmartare.wordpress.com

073 5600819 
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