
43. OM PROJEKTET Denna fråga är frivillig, men om du vill svara på den, 
 gör det med 5-10 korta meningar. 
Varför vill du vara med i projektet "Konsumera smartare –  

för mindre utsläpp..." 

MAN: 
 
-Få hjälp att göra medvetna val. De val jag för idag (undvika bil och flyg och 
återvinna framförallt metall) sker på ganska goda grunder eftersom jag är 
miljökonsult och expert på livscykelanalyser. Trots det finns oerhört mycket 
mer att ta ställning till 
  
-Tycker att jag lever ganska energisnålt redan idag men vill se om det går att 
pressa ner utsläppen ytterligare utan att jag behöver försaka något av det 
jag räknar som mina livsförhöjande värden. 

  
-jag vill bli mer medveten och kunnig i detta område. jag vill sprida mina 
kunskaper. jag vill att mina barn ska Få leva i en Bra miljö. 

  
-• Har funderat mycket över livsstil, miljö och tillhörande problem sen 1968 • 
Är extremt intresserad av sambanden livsstil/råvaruresurser/miljö • Har fört 
kassabok i ca 30 år ( stenkoll på konsumtion) • Har fört bok över 
elförbrukning i drygt 30 år • Ha 

  
-vill ta reda på hur mycket som jag verkligen förbrukar, det har jag undrat 
länge. 

  
-Huvudsyftet är kunskap om vad och hur vi komsumerar på ett förståndigare 
sätt. Förhoppningen är att det ska ge en grundläggande sätt att agera i 
vardagen. Ser också att om barnen växer upp i ett hem med en 
god/förståndig konsumtion att det aska bli en na 

  
-Tjäna pengar och Tjäna Naturen 
  
-För att jag en för länge sedan läste en bok som hette Handla miljövänligt, 
ungefär 1980. Jag gjorde som det stod i boken, gick på färgaffären och köpte 
tvättmedel, för att det var miljövänligt, började köpa oblekt hushållspapper. 
Det verkar som det funge 

  
-Jag hoppas och tror att det kommer att vara lärorikt, nyttigt och trevligt på 
alla sätt. Skulle gärna vilja få mer motivation samt kunskap om hur man 
spara på både miljö och ekonomi. 
  



-för att bli mer medveten om hur jag kan påverka min omgivning för att 
minska växthuseffekten. 

  
-Projektet är intressant, viktigt och lärorikt 

  
-det är bättre om alla skulle tänka mer på miljön , de borde finnas sätt att 
vara mer miljövänlig fast att de inte kostar mer. kanske finnns enkla saker 
att lära sig som ändrar på saker och ting , gör dom bättre 

  
-Dels bidra till att öka kunskapsmassan i samhället, och dels för att kunna 
påverka sin egen livssituation, plus att det verkar roligt 

  
-Projektet intresserar mig. jag är orolig för mina barns framtid ur 
mijösynpunkt.Naturligtvis även min kvarvarande framtid. 

  
-intressant att se hur vi bidrar till utsläpp och kan förändra oss. Lära mig mer 
rent allmänt om miljöfrågor. 

  
-Jag har ett intresse av Bra produkter kvalitet ansvarstagande och vill gärna 
lära mej mer vettiga och konstruktiva beteenden samt vara med och till viss 
delpåverka min närmiljö . 

  
-för att Få kunskap att kunna fatta Bra beslut. 

  
-jag Tycker att Projektet är viktigt och vill därför gärna delta. det handlar 
mer om att jag kanske kan bidra på något sätt snarare än att sänka egan 
kostnader. 

  
-Hej, Vill veta hur om vår konsumtion belastar miljön och om ja, hur mycket 
? och kan vi påverka det. 



  
-för att bli mer miljömedveten. Få en ökad kunskap och på så sätt kunna 
göra mer medvetna val. 
  
-för att Få råd och tips om hur jag/vi som privatpersoner kan hjälpa till 
genom att dra vårt strå till stacken. 
  
-För att vi sedan länge försökt att göra allt för att minska vår miljöpåverkan, 
dels genom att skaffa lågenergilampor, källsortering, miljöbilsinköp, hålla 
nere temperaturern hemma samt tänka på vad vi konsumerar. Men vi vet att 
det finns mycket som kvars 

  
-jag behöver hjälp för att Handla leva med miljömedvetet och omjag kan Få 
detta genomn dett projekt och desstum till ett billigare pris så är det 
fantastiskt 

  
-Det är intressant att få veta hur vi kan påverka genom bla vårat sätt att 
konsumera, källsortera sopor, val av produkter etc. Det är bra och viktigt 
med ökad medvetenhet om vilka problem vi/samhället står inför. Hur kan vi 
förebygga ev kommande problem?  

 
-för att bidra till en bättre miljö och Få ökad kuskap hur jag gör detta. 

  
-miljön är en förtusättning för ming egen familj och alla andra att leva ett Bra 
liv. det ignoreras för mycket idag. 

  
-Min fru drog med mig. Jag var tidigare mer engagerad i miljöfrågor än jag är 
nu. Som Ergoredaktör (Uppsala studentkårs tidning) bevakade vi bl a 
studentnationernas miljöarbete. Har läst 10 p kurs i miljöekonomi på SLU. 

  
-För att jag vill ha mer kunskap att basera mina beslut på. Beslut om hur jag 
konsumerar. Hur kan jag påverka miljön i stort. Hur gynnar jag goda krafter 
och goda företagk - hur vet jag vilka som är goda? (Goda i meningen att de 
gör goda val för allas fra 

  
-för att Lära mig och min familj mer 
  
-Det känns viktigt att lära sig mer om hur man konsumerar förnuftigt utan 
att för den saken kompromissa med livskvalitet, både för egen och 
samhällets del. 
  



-Vill engagera mig och min familj i projekt och arbete för att kunna minimera 
den miljöpåverkan som ett modernt liv innebär. Vill försöka minimera mitt 
ekologiska fotavtryck så långt det går. Tror eg. att moderna storstäder inte 
är förenliga med ett hållbart liv 

  
-Kul och se om det fungerar! Man gör något bra. 

  
-Kul att delta i ett nytänkande projekt. intressant att se om man kan lägga 
om sina levnadsvanor. 

  
-Min fru är mycket intresserad, och därmed är jag också det. 

  
-jag vill inte vara aktiv bara ta del av vad frugan lär sig 
  
-Det känns som det är på tiden att engagera sig i dessa frågor, då man det 
ser ut som att miljön påverkas globalt mer och mer. 

  
-jag tror att det går att spara och ändra sig med enkla mede. min tjej är 
miljöintresserad. 

  
-jag har ett grundläggande miljöengagemang och det känns rätt att göra det 
man kan och samtidigt leva ett gott liv. 
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-jag känner att jag är på väg När det gäller att konsumera miljövänligt - men 
saknar kunskaper att nå ända fram. jag skulle behöva Lära mig mer om 
alternativa vägar att konsumera smartare och att kunna skilja på myt och 
verklighet. Dessutom är frågorna oerhört intressanta att diskutera. 
  
-jag skulle gärna vilja Få utrett vad jag kan göra för att minska energi 
utnyttjandet i familjen 
  
-for two good reasons: 1. The environment is definitely a very important 
topic for the community and at the individual level. I definitely would like to 
know more about it since I believe that being respectful of the environment is 
essential for the futur 
  
-Jag är intresserad av miljö och tycker att det är en viktig fråga. Jag ser det 
dessutom som en fantastisk möjlighet att lära mig mer om ämnet och 
diskutera med andra intresserade. Slutligen, en liten puff i ryggen - som 
detta projekt -skulle defintivt få 
  
-Jag är väldigt orolig över hur vi människor förstör vår planet. Det känns 
viktigt att veta hur man ska göra, handla etc för att påverka miljön så lite 
som möjligt. Med den kunskapen i bagaget kan jag även upplysa/tipsa andra 
intresserade om detta. 
  



-Projektet låter spännande och jag är vetgirig av mig. vill Lära mig 
mer!Dessutom vill jag att min dotter ska Lära sig att vi måste tänka i ett 
större perspektiv. att hon ska vara medveten om effekterna av de Val vi gör 
och hur vi lever. 
  
-intresserad av att Lära mig mer om frågan. 
  
-För att lära mig mer om hur jag kan vara med och påverka - i det lilla, som 
blir "det stora" om fler medverkar. 
  
-för att bli medveten om vad jag själv kan göra för miljöns bästa. 
  
-har arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor under många år men känner att 
jag kan göra mera för att leva som jag lär. vill gärna ha tips som skonar både 
miljön och min plånbok. vill att mina barnbarn ska ha en värld att leva i. vill 
gärna påverka utvecklingen. Helst skulle jag vilja kombinera miljö och 
rättvisefrågor. 
  
-jag skulle vilja lära mig mer smarta knep för att bidra till ett miljövänligare 
leverne, försöker mitt allra bästa redan nu, men det är svårt att få tag i 
information. 
  
-Spännande projekt. Jag vill lära mig mer och dessutom jobbar jag med mat 
på olika sätt. Försöker köpa närproducerat, säsongsanknutet men det syfte 
att det har god smak och kvalitet, sekundärt så vet jag att det bidrar till ett 
hållbart samhälle. Jag håll 
  
-därför att den här frågan redan är av stor vikt för mig. jag tror att vi 
konsumenter kan göra väldigt mycket. 
  
-därför att jag vill bli mer miljömedveten och Få tips till hur jag enkelt kann 
ändra på vanor och mönstrar för att åstadkomma mindre CO2 utsläpp. 
  
-Jag tror att det är viktigt att varje individ tar sitt ansvar och försöker göra 
något för att stoppa växthuseffekten. Dessvärre är jag inte så kunnig om 
exakt vad jag kan göra mer än att återvinna, försöka köpa miljömärkta varor 
och hoppas på att man sna 
  
-Jag är intresserad av miljön och jordens fortlevnad. Vill som privat och 
offentlig person lära mig mer om de större sambanden mellan konsumtionens 
och energiförbrukningens påverkan på klimatet, så att jag kan använda det i 
mitt liv samt inspirera och hjä 
  
-Det är otroligt angeläget, och jag vill veta vad vi kan göra mer än vi gör, och 
hur vi ska kunna påverka andra i vår omgivning. 
  
-Jag vill lära mig mera om miljön jag jobbar med hälsa och det intresserar 
mig. Jag vill också verka för en miljövänlig framtid genom att använda bilen 
mindre och köra miljöbil(beställt). Min barn bör också få leva i en framtid 
nära naturen. Sverige är fantastiskt 
  
-Därför att jag anser att miljöfrågorna är de absolut viktigaste idag. Jag tror 
att en attitydförändring hos enskilda hushåll har stor betydelse då vi kan 
påverka både som konsumenter och opinionsbildare. Sen tycker jag att det 



skulle vara bra att få ett  
  
-jag vill Lära mig hur jag kan minimera min familjs bidrag till växthuseffekten 
och ge mina barn Bra vanor. 
  
-jag vill leva en livsstil som jag kan försvara. 
  
--öka medvetenheten i hela familjen -spännande och intresant -Få ta del av 
senaste forskningsrönen -bidra till entusiasm kring att tillsammans kan vi 
påverka -ett hopp om att kunna påverka vår ekonomi 
  
-därför att ämnet intresserar mig. vill Lära mig bättre hur man skall gå 
tillväga för att konsumera mindre el. Studerar miljö och Utveckling på 
högskola och tror mig kunna dra nytta av kunskapen under 
studieperioden.Förhoppningsvis kunna använda mig av det i ett senare 
arbete samt bistå med kunskapen till andra mindre vetande. 
  
-vill Lära mig mera. Tycker det är Kul med utmaningar. ser det som ett 
viktigt projekt. 
  
-för att jag inte vet hur jag ska få sån information vad jag ska göra rent 
praktiskt, men antar att man får det i detta projekt. 
  
-jag är intresserad av hur min familjs konsumtionsmönster ser ut. vi vill 
också ändra på vår konsumtion till det bättre. jag vill också gärna använda 
det som jag lär mig i mitt arbete och i vår bostadsrättförening.Vi bor i 
närheten av Essingeleden och är intresserade av hur utsläppen påverkar oss. 
hur kan vi reparera/renovera vår bostad på bästa miljömässiga sätt? 
  
-Roligt att få vara med och göra något, dra mitt strå till stacken. 
  
-Få mer kunskap samt svar på några av de frågor jag har. 
  
-vill Lära mig mer vad jag kan gör i det lilla. 
  
-jag kan Lära mig mer om hur vi kan spara och minska våran 
energiförbrukning i familjen. 
  
-Jag vill lära mig vad jag kan göra för att minska mina miljöutsläpp!! 
  
-Jag tror att jag/familjen representerar många i Sverige, vill gärna göra mer 
för miljön, men hur och varför? Det finns informations- och kunskapsglapp 
mellan planerere och "vanliga". Typiska praktiska saker i hemmet och 
närmiljön som hindrar miljöhandlin 
  
-Kan jag lära mig att vara mindre "skadlig" för miljön utn att det kostar mer 
OCH lära mina barn så sprids det ju som ringar på vattnet. 
  
-jag vill bli ännu mer medveten. ett mycket intressant projekt. Klart att jag 
vill delta När någon äntligen kommer upp med en sånt här 
undersökningsprojekt eftersom jag helskarpt gillar initiativet. det låter inte 
helt fel att Få hjälp/råd till att försöka förbättra sin ekonomi och Dessutom 
samtidigt göra en god insats för miljön. 
  



-jag vill uppmuntra ett fanatstiskt Bra initiativ. det känns spännande att vara 
med och se vad jag kan göra för att förändra mina vanor och bidra till en mer 
miljövänlig livsstil. 
  
-eftersom jag arbetar i skolan kan mina kunskaper föras vidare och ge 
barnen en chans att börja tänka konstruktivt på miljön. 
  
-Jag tror att man som enskild individ påverkar mycket genom vardagliga 
handlingar. Genom att delta i projektet kan jag få mer kunskap och verktyg. 
Jag samlar på mig fakta och argument som jag kan använda i min vardag för 
att sprida kunskap till fler perso 
  
-jag vill KONSUMEREA SMARTARE. jag vill veta hur man GÖR.... 
  
-Vill lära mig hur jag kan dra mitt strå till stacken för en bättre miljö och 
mindre åverkan på vår jord! 
  
-därför att det är viktigt för oss alla att ändra livsstil-och det måste vi börja 
med nu. 
  
-Jag vill lära mig mer om hur man kan påverka sin omvärld och är redan inne 
på spåret, men kan inte tillräckligt om det hela. Det verkar vara ett 
intressant projekt. 
  
-För att lära sig mer, för att barnen vill det, för att rädda miljö och hälsa och 
för att spara pengar! 
  
-Kul 
  
-I slutet av 80-talet och början av 90-talet var jag aktiv i miljörörelsen och 
arbetade ett tag för Greenpeace. Jag försöker fortfarande göra gröna val i 
min vardag men inser också att man ibland väljer bekvämt eller efter 
plånboken. Men allt oftare blir  
  
 
-Lära mig mer och spara pengar och miljö. 
  
-jag vill veta mer om växthuseffekten och hur vi som privatpersoner kan 
minska miljöförstöringen. 
  
-det är ett viktigt och intressant projekt. 
  
-för att Lära sig att konsumera smartare helt enkelt. 
  
-vill gärna bli mera medveten om vad vi som enskilda människor kan göra för 
en bättre framtida miljö. 
  
-för mina barn och barnbarns skull och alla barn i världen 
  
-Tycker det är ett intressant projekt som berör mig, min familj och alla 
andra. Jag vill öka/förnya mina kunskaper om att leva mer miljövänligt. 
  
-kan bidra till kunskapsbyggande både för samhället och för mig själv 



  
-Jag tycker att det är otoligt viktigt, men svårt, för en enskild konsument att 
veta vilket som är mest miljövänligt. Är det till exempel i alla lägen bättre att 
köpa svenskt kött och svenska grönsaker? Tomater framställs väl billigare i 
soliga länder? Ja 
  
-För att kunna handskas med min egen konsumtion, för jag kommer att flytta 
hemifrån när jag börjar studera någonstans. 
  
-jag är intresserad av miljöfrågor och vill Lära mig mer om hur vi som enskilt 
hushåll kan påverka miljön. 
  
-det är spännande att se om vi kan göra något ytterligare för att försöka 
hjälpa till att rädda vår miljö. 
  
-vill öka mina kunskaper om miljön och förhållandet mellan konsumtion och 
belastning på miljön 
  
-så att jag lär mig mer 
  
-För att vi sedan länge försökt att göra allt för att minska vår miljöpåverkan, 
dels genom att skaffa lågenergilampor, källsortering, miljöbilsinköp, hålla 
nere temperaturern hemma samt tänka på vad vi konsumerar. Men vi vet att 
det finns mycket som kvars 

 


