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Förord
Denna text beskriver hur värderingar, sociala konven?oner, syn på livskvalitet,
språk liksom också vår egen hjärnas begränsningar i fråga om helhetstänkande
präglar våra i många avseenden ohållbara livss?lar och konsum?onsmönster.
Men texterna pekar också på möjliga lösningar och en ny färdriktning för en
hållbar livss?l. Här är för oss frågor om rä/visa och ansvar helt centrala.
Fokus ligger på Sverige, men texten betonar genomgående e/ globalt perspek?v,
och den rika världens ansvar. En grundläggande ambi?on har varit a/ uppdatera
frågor om konsum?onsmönster och strukturella hinder, peka på de stora

förskjutningar som ägt rum från oﬀentlig konsum?on ?ll alltmer privat och hur
det inneburit ökade utsläpp. Vi skriver om både problem och möjligheter inom
de stora områdena för konsum?on som brukar sammanfa/as i frågor om bilen,
biﬀen och bostaden och om hur vi bör agera, både gemensamt och som individer.
Dessutom har vi ge/ förhållandevis stort utrymme åt frågor som rör hur våra
värderingar, livss?lar och konsum?onsvanor formas – och hur de kan förändras
med ökad insikt, kunskap och samhällsstyrning. Sy`et med de/a grepp har varit
a/ se hur vi bä/re på e/ genomgripande plan bä/re kan förstå och förhålla oss
?ll vad som händer med klimat, miljö – och oss själva – och agera och staka ut en
ny hållbar färdriktning.

Inledning
Det globala klimatavtalet från COP21 är klart i si/ första steg och utgör en
milstolpe för det globala samarbetet i klimaarågan. Ingen ?d får gå förlorad och
här i Sverige bör vi gå före i omställningen ?ll e/ rä/vist och uthålligt
energisystem, inte minst när det gäller vår livss?l. Medborgarutredning utgör en
vik?g del i det klimatarbete som ska leda ?ll förverkligandet av klimatavtalets
mål.
Våra livss?lar i Sverige präglas av a/ vi utgör en del av den rika världen, mä/ i
BNP och köpkra`, som i sin tur bara omfa/ar ca 1/7 av jordens befolkning. Här
har vi under lång ?d dragit det längsta strået när det gäller utny/jandet av
världens naturresurser. Det har bland annat resulterat i höga koldioxidutsläpp och
en ohållbar konsum?on som idag äventyrar planetens fortlevnad. Vi tar för oss
mer än vad naturen tål och lever och konsumerar som om vi hade ﬂera jordklot
när vi fak?skt bara har e/. Det är alltså hög ?d a/ granska vår livss?l och inse a/
vi kan avvara mycket materiellt utan a/ göra avkall på våra vik?gaste behov och
vår välfärd. De/a är vårt ansvar såväl inför oss själva och resten av mänskligheten
och inte minst inför kommande genera?oner.
Vår planet har begränsade resurser som håller på a/ utarmas och vi måste därför
hi/a en balans mellan goda, rä/visa livsvillkor och en hållbar användning av
jordens ekosystem. Jorden är vårt hem och liksom andra arter har vi som uppgi`
a/ överleva och ge upphov ?ll ny/ liv.
En analys av klimaarågorna måste alltså även kri?skt granska de ideologier,
ekonomiska intressen, poli?ska val, maktstrukturer och maktrela?oner som
direkt eller indirekt leder ?ll a/ uppmuntra och upprä/hålla en livss?l som går
s?ck i stäv med främjandet av global rä/visa och en omställning ?ll en hållbar
samhällsutveckling. Den fortsa/a diskussionen måste därför fokusera på en
djupare analys av klimaarågorna med siktet inställt på en mänskligare och mer

realis?sk verklighetsuppfa/ning som kan lägga grunden för nya gemensamma
värderingar kring livskvalitet och global rä/visa. Det handlar alltså inte bara om
a/ bli ”klimatsmarta”. Läget förutsä/er snarare en ny livss?l och livsåskådning
som omfa/ar en omtanke om allt levande; alla människor, djur, växter har samma
rä/ a/ leva och utvecklas u?från sin egen poten?al.

Rä3visa och ansvar
De livss?lar som idag är tongivande, i Sverige såväl som globalt, tyder på a/ vi har
frikopplat oss från naturen och blundar för den livsuppehållande roll som
planetens ekosystem spelar för vår överlevnad. Som bland andra forskaren Karin
Bradley på KTH visat, är denna situa?on inte bara ohållbar utan också djupt
oe?sk då det i stor utsträckning är fagga människor som bär kostnaderna för rika
människors ohållbara livss?lar. Det gäller exempelvis människor som lever vid
sop?ppar eller på marker som hotas av s?gande havsnivåer liksom Sydostasiens
tex?larbeterskor och alla andra lågavlönade, som förser den rika västvärlden med
billiga kläder och andra konsum?onsvaror. Det gäller även människor i områden
som drabbats av väpnade konﬂikter som bo/nar i illegal exploatering av sällsynta
mineraler.
Men individers faggdom och utsa/het bo/nar i frågor om makt som tar sig olika
u/ryck och slår olika hårt mot olika grupper (se Gerd Johnsson-Latham, i Avner
m.ﬂ., ”A/ slakta en guldkalv”). Från födseln ges ?ll exempel ﬂickor och pojkar i
samhällen världen över olika uppsä/ningar av räggheter, vilket präglar individers
möjligheter a/ välja livss?lar. Även klass?llhörighet, hudfärg, sexuell läggning,
livsåskådning, etnisk bakgrund och funk?onshinder är faktorer som starkt
påverkar människors livsvillkor världen över. För a/ främja hållbar utveckling
krävs alltså även kra`fulla åtgärder mot olika typer av särbehandling och
diskriminering. Det gäller både i rika länder som under decennier etablerat
globala livss?lsmönster och i utvecklingsländer som anammat vårt sä/ a/ leva.
Även om vi i Sverige, kvinnor såväl som män, ?llhör den rikaste miljarden på
klotet är det stora skillnader på vår konsum?on; många förbrukar ohållbart
mycket och de allra faggaste (mest kvinnor) ohållbart lite. Inom varje enskild
samhällsgrupp förfogar män över mer resurser än kvinnor, och män har också
som grupp mer ohållbara konsum?onsmönster. U?från e/ könsperspek?v kan
man också notera hur man i olika modeller för hållbar utveckling o`a lägger fokus
på teknik och på män som problemlösare i hantering av frågor om
klimaaörändringar och miljö medan däremot frågor som rör social och
fördelningsmässig hållbarhet ges begränsad uppmärksamhet.
Klimatproblemen orsakas alltså inte på samma sä/ av ”alla”, utan mest av de allra

rikaste globalt se/ som med sin makt över och påverkan på naturen utgör e/ hot
mot sin egen och jordens överlevnad.
En ny färdriktning kan ge oss instrument a/ motverka klimathot och brist på
jämställdhet men också a/ bekämpa faggdom och förhindra a/ jordens
gemensamma resurser exploateras av en minoritet i den rika världen genom en
ohållbar livss?l och konsum?on. Sverige skulle kunna bli e/ föregångsland i
utvecklingen av en jämställd och hållbar ekonomi. Vi kan ta fasta på bl.a. den
ekonomiskt inriktade Sternrapporten [1] men också ta oss an makt- och
fördelningsfrågor. Vi kan börja ?llämpa principen a/ förorenaren betalar och
belysa i hur olika grad män och kvinnor (och givetvis rika och fagga) förorsakar
respek?ve drabbas av lu`föroreningar, klimaaörsämringar, stress och våld. En ny
färdriktning ställer både krav på samhället som helhet, na?onellt som på
kommunnivå och lokalt, och dessutom på enskilda individer.

Strukturella hinder och möjligheter
Det ﬁnns idag en rad strukturella hinder för en hållbar utveckling som fråntar
individen möjligheter a/ göra hållbara val sam?digt som klimathoten förvärras.
Bara på e/ par decennier har det som bl a Christer Sanne visat ske/ en stor
förskjutning från investeringar i oﬀentliga tjänster som rör vård skola och omsorg
och en välfärd med få växthusgasutsläpp ?ll en kra`igt ökad privatkonsum?on
med bl.a. mer resande, större bostäder, mer kö/konsum?on mm som innebär
kra`igt ökade utsläpp. Parallellt med denna förskjutning mot mer ohållbara
konsum?onsmönster har det lagts e/ allt större ansvar på individer a/ handla
ekologiskt – trots a/ de övergripande strukturerna och en stark betoning av
marknadskra`erna främjar och gynnar ohållbar konsum?on och slit-och-släng.
För a/ individer ska kunna göra hållbara val och agera hållbart krävs a/ det t ex
ﬁnns reella möjligheter ?ll hållbart resande och boende. De/a innebär a/
investeringar måste göras i en kollek?vtraﬁk som både är väl utbyggd och inte
allaör dyr, som kan utgöra e/ alterna?v ?ll bilar som förorsakar större utsläpp.
Det behövs också stora statliga och kommunala investeringar som kan säkra e/
hållbart boende, och möta såväl kortsik?ga mål som långsik?ga mål. De/a kräver
massiva satsningar på forskning och teknikutveckling,
För a/ säkra hållbarhet krävs också en rad ﬁnansiella åtgärder i form av
ekonomiska incitament för gröna investeringar liksom införandet av avgi`er och
ska/er på utsläpp. Om principen a/ förorenaren betalar skulle ?llämpas fullt ut
skulle betydande medel kunna göras ?llgängliga för a/ ﬁnansiera de omfa/ande
satsningar som behövs för en verklig grön omställning.

För a/ nå de mål som sa/s upp i bl a Parisavtalet 2016. kan det också vara
nödvändigt a/ med hjälp av lags?`ning minska utsläpp och säkra hållbar
utveckling.

Mentala hinder – men också möjligheter
Trots a/ forskarna betonar vikten av kra`fulla och snabba åtgärder för a/ försöka
begränsa klimaaörändringarna tycks det vara svårt a/ få människor a/ ta ?ll sig
denna informa?on och genom sin livss?l bidra ?ll a/ göra något åt saken. Men
e`ersom förändringarna är helt nödvändiga måste samhället omformas medan vi
foraarande har chansen a/ styra utvecklingen. Hur kommer det sig då a/ vi
förhåller oss så passiva och avvaktande inför de/a allvarliga hot mot vår existens?
Enligt psykologisk forskning, kan vår rädsla för förändring utgöra e/ stort hinder
för omställningen ?ll en mer hållbar livss?l. A/ förlora den status, bekvämlighet
och livskvalitet som man upplever med sin nuvarande livss?l kan upplevas som
mycket hoaullt. Så kallad förlustaversion – a/ vara rädd för a/ förlora något - är
något djupt rotat hos människan, även då rädslan inte är ra?onell. Som
människor är vi därför mer benägna a/ undvika förluster än a/ nå poten?ella

vinster, vilket påverkar vårt beslutsfa/ande. Vissa forskare menar a/ en vinst
behöver vara dubbelt så stor som en förlust, för a/ man ska välja vinsten. En
svensk studie [2] har ?ll exempel visat a/ ska/ebetalare som få/ besked om a/
de får restska/ är mer benägna a/ göra avdrag på deklara?onen än andra.
En av anledningarna ?ll a/ människor förtränger klimathotet är a/ det får många
a/ känna skuld, inte minst gentemot människor i faggare länder men också stark
rädsla för vad som ska hända egna barn och barnbarn i fram?den. A/ förminska
eller förneka är en vanlig försvarsmekanism a/ ta ?ll för motverka obehagliga
känslor. Känslor av rädsla, hjälplöshet och skuld kan enligt sociologen Kari Marie
Norgaard [3], som forskat kring hur allmänheten uppfa/ar klimathotet, bidra ?ll
a/ människor väljer a/ blunda för problemen med klimaaörändringarna i stället
för a/ ta ?ll sig forskarnas slutsatser och förändra sin livss?l.
Men alla känner inte rädsla och obehag inför omställningen, utan har på många
sä/ redan ställt om genom a/ prioritera, tänka posi?vt och använda sig av olika
hjälpmedel som ?ll exempel ”Klimatkontot” [4], e/ nätbaserat test som gör det
möjligt a/ avläsa si/ personliga klimatavtryck baserat på sin livss?l och visa a/
man är på rä/ väg. Precis som när man försöker gå ner i vikt är det vik?gt a/
fokusera på förbä/ringar och inte låta sig avskräckas av hur långt man är från
idealet. I e/ större perspek?v handlar det ju även här om en nedbantning ?ll
idealvikten, det vill säga e/ enda jordklot!
Vanliga skäl som används för a/ slippa ändra si/ levnadssä/
Den kanadensiska psykologiprofessorn Robert Giﬀord vid University of Victoria
har iden?ﬁerat e/ antal vanliga skäl som används för a/ slippa ändra si/
levnadssä/ och listar bland annat följande:
Konkurrerande mål
• ”Jag vet a/ jag borde ändra mi/ beteende, men först måste jag skaﬀa e/ jobb,
gå ?ll gymmet och ta barnen ?ll fotbollsträningen. Jag tar tag i det här i morgon i
stället.”
Täckmantel
• ”Jag återvinner soporna, så jag gör minsann redan mi/ för miljön.”
Känslomässigt bedövad
• ”Visst, jag har hört talas om klimaaörändringar, men vem orkar bry sig?”
Värnar om frihet
• ”Vi lever i e/ fri/ land och jag kan köra min Hummer om jag vill.”
Orä3visa
• ”Varför ska jag trängas med svegga människor på bussen när chefen kör sin
lu`kondi?onerade SUV ?ll jobbet?”
Maktlöshet

• ”Vad jag än gör så är det bara en droppe i havet.”
Överdriven opFmism
• ”Det kommer a/ ordna sig ?ll slut. Vetenskapen hi/ar någon smart lösning, så
jag behöver inte engagera mig i de/a.”
(Citerat ur Anna Lagerblad 2 dec, 2010 Svd)
Även om det givetvis är vik?gt a/ våga stå för en hållbar livss?l och försöka vara
e/ go/ exempel för sin omgivning, ﬁnns det en risk för a/ de redan övertygade i
sin iver ”skrämmer bort” människor som ännu inte har inse/ nödvändigheten av
denna förändring. E/ konstruk?vt sä/ a/ hantera och kanalisera den ångest som
klimathotet kan ge upphov ?ll hos många människor är som psykologen och
psykoterapeuten Görel Hedtjärn påpekat, a/ låta den bli en drivkra` ?ll
personligt engagemang i klimaarågan. Genom a/ träﬀa andra engagerade i
frågan och ?llsammans försöka bidra ?ll en omställning stärks också ?lltron ?ll
andra människor och hoppet om a/ en förändring är möjlig [5].
En ökad medvetenhet om behovet av en omställning ?ll en hållbar livss?l kan
skapas redan i skolåldern ?ll exempel genom a/ införa ämnet livskunskap [6]
med e/ väl genomtänkt kursinnehåll med fokus på existen?ella och e?ska frågor
och människans livsvillkor. Här kan utrymme ges ?ll utveckling av social och
emo?onell kompetens, empa?, medkänsla, e`ertanke och reﬂek?on över
människans ansvar inför sig själv och sina medmänniskor liksom för allt levande
och för naturen. Här kan eleverna komma i kontakt med olika tekniker för a/
uppnå koncentra?on och en högre närvaro i nuet, s?muleras ?ll e`ertänksamhet
och kri?skt reﬂek?on över egna och andras handlande och vik?ga värden i livet.
Ämnet kan förutom klimaarågor bl.a. omfa/a frågor kring värdegrund, vårt
förhållande ?ll naturen, global rä/visa, e?k på sociala medier, reklamens roll i
samhället m.m. Idro/ och rörelse varje dag – gärna ute i naturen - och träning av
uppmärksamhet med alla sinnen främjar också balans mellan kropp själ så a/
eleverna mår bra och kan hantera aggressioner och stress. Livskunskap är e/
ämne som visserligen redan har införts på många skolor men borde vara
obligatoriskt redan i grundskolan.
E`ersom vår hjärna programmerats för överlevnad i en helt annan värld än den vi
lever i måste vi ibland lura hjärnan för a/ den ska kunna hantera problem av det
slag klimathotet ställer oss inför. I stället för a/ bara lita ?ll det snabba, intui?va
systemet och vad vi ”känner” är rä/ eller fel måste vi slå på det långsamma mer
ra?onella systemet för a/ fa/a rä/ beslut inför denna typ av nya och komplexa
problem. Föruaa/ade meningar kan vara mycket svåra a/ rubba e`ersom de i
grunden är /intui?va och känslomässiga. Utan reﬂek?on och analys tar vi o`a
bara ?ll oss fakta i den mån de stödjer vår sak. Obekväma fakta tenderar däremot

a/ ”ra?onaliseras” bort e`ersom det kan innebära en konﬂikt om vi känner för
a/ göra på e/ sä/ men måste inse a/ vi bör handla på e/ annat [7].

Språk och kommunikaFon
Språket speglar Fd och världsbild
Språket formar och formas av verkligheten och påverkar också vårt sä/ a/ tänka
och uppleva världen. Genom a/ studera de nyordslistor som Språkrådet varje år
publicerar över nya ord och ord som ökat i användning i media under e/ år, inser
man hur mycket språket avspeglar det som händer i ?den. Nya fenomen kräver
nya ord och i nyordlistan för 2007 får klimaarågorna si/ stora genombro/ med
inte mindre än 10 nyord med förledet klimat- (som t.ex. klimatlarm, klimatmat,
klimatvänlig, klimatsmart, klimatångest, klimatsäkra). 2012 var det dags för
räckvidsångest (rädsla och obehagskänslor hos elbilsförare orsakade av
möjligheten a/ ba/eriet laddas ur och bilen stannar innan de är framme) och
2013 för fäbodiﬁering (trend där storföretag marknadsför mass?llverkade
produkter som småskaliga, närproducerade) och kö3ska3 och 2014 för nerväxt.
Begreppet hållbar utveckling har däremot en längre historia och slog igenom i
samband med Brundlandrapporten 1987 där deﬁni?onen ”Utveckling som
?llgodoser dagens behov utan a/ äventyra kommande genera?oners möjligheter
a/ ?llgodose sina behov” fastslogs. I tradi?onella samhällena i gamla ?der har
behovet av en särskild beteckning för e/ sådant samhälle inte varit lika påkallat
e`ersom dessa samhällen ?ll skillnad från dagens samhällen i västvärldens o`ast
var uthålliga och cirkulära ?ll sin natur (se Sundqvist, 2010).
Sam?digt som språket är funk?onellt i den meningen a/ det ger oss verktyg a/
kommunicera i en mängd olika sy`en, kan det också på e/ medvetet men kanske
o`a kamouﬂerat sä/ användas i sy`e a/ förmedla en viss värdering eller
världsbild och utöva påverkan i en särskild riktning som ?ll exempel i reklam eller
poli?ska texter och u/alanden. Det kan handla om a/ myndigheter, poli?ker eller
företag vill få acceptans för beslut och åtgärder eller mildra en nega?v klang som
en term har få/ som när kalhyggen blir föryngringsytor, genmanipula=on blir
genmodiﬁering och exploatering blir utvinning. Så kan också vissa ord och
begrepp som självklart ha` en posi?v klang få en mer nega?v klang när ?derna
förändras. E/ exempel är begreppet =llväxt som ur klimatsynpunkt för många
tappat sina posi?va associa?oner. Dessutom tolkas ord o`a på olika sä/ av olika
individer och grupper. Kanske ger också ordet livss=l, rubriken för denna text, för
en del associa?oner ?ll modetrender snarare än livsmönster. Många ord kan få
nya betydelser som helt konkurrerar ut etablerade betydelser av orden, en
utveckling som o`a börjar bland yngre språkbrukare och sedan successivt sprider

sig. U/ryck som hä>iga skyfall och grymma strider har med stor sannolikhet olika
innebörd för en tonåring och en pensionär. För övrigt går det mode och trender
också i språket vilket är särskilt tydligt i reklamvärlden där man i takt med a/
klimaarågor får allt större aktualitet i samhällsdeba/en lanserar allt ﬂer
produkter som ekologiska, hållbara eller miljövänliga utan a/ det kanske all?d
ﬁnns täckning för sådana epitet.
Men det är inte bara genom ordval man kan påverka den bild av verkligheten
man vill förmedla. Genom val av passiva konstruk?oner kan man på e/ eﬀek?vt
osynliggöra aktörerna bakom olika handlingar och framställa ?ll exempel
klimaaörändringar som distanserade från eller oberoende av mänsklig
inblandning. När man talar om miljögi`er som sprids genom avrinning eller
ﬂoder som förorenas genom utsläpp förmedlas en bild av naturliga och
oundvikliga förlopp utan mänsklig inblandning när det i själva verket handlar om
dräneringsva/en/dagva/en från jordbruk, skogsbruk, städer och vägar som
människor genom ovarsam och oansvarig hantering ?llå?t förorena va/endrag.
Massmedias roll
Massmedia och god journalis?k är en vik?g förutsä/ning för a/ vår demokra?
skall fungera som genom a/ informera om samhällsutvecklingen kan avslöja och
därmed bidra ?ll a/ påverka och förhindra maktmissbruk, sociala
missförhållanden, korrup?on och nepo?sm. Idag påverkas nyhetsﬂödet även i
hög grad av sociala medier vars genomslagskra` inte bara utny/jas av
privatpersoner utan även av t.ex. poli?ker, myndigheter och företag. De/a bidrar
?ll a/ ge ﬂer människor möjlighet a/ utrycka sina åsikter och förmedla
informa?on men för sam?digt med sig problem med a/ sovra i informa?onen
och veriﬁera sanningshalten i innehållet.
Det ökade informa?onsutbudet har varit en bidragande orsak ?ll a/ i synnerhet
de tradi?onella medierna blivit mer och mer beroende av reklamintäkter vilket
kan utgöra e/ hot mot en oberoende rapportering, fri från privata intressen.
Privatägda ?dningar är beroende av vinst, vilket y/erst kan begränsa de anställda
journalisternas handlingsutrymme och påverka deras självständiga bevakning i
den mån de är underställda chefers och uppdragsgivares beslut. E/ fokus på
långsamma processer och stora komplexa samhällsfrågor som
klimaaörändringarnas globala påverkan får o`a gevika för mer triviala och
omedelbart säljande rubriker om kändisar och den senaste bilmodellen.
Journalister har e/ stort ansvar och kan med sub?la språkliga medel och vinklade
budskap på e/ avgörande sä/ påverka för opinionsbildningen i klimaarågorna.
För en saklig och korrekt behandling av klimaarågorna krävs också kunskap och

kri?sk källgranskning. Trots a/ eﬀekterna av klimaaörändringarna blir allt
tydligare och trots ?llgången ?ll e/ massivt forskningsunderlag som visar a/
klimaaörändringarna huvudsakligen orsakas av mänsklig ak?vitet, ser vi fortsa/
rubriker som avfärdar klimathoten och framställer dem som överdrivna eller ?ll
och med en bluﬀ. Enligt en enkätundersökning gjord av SVT är forskarna också
missnöjda med medias hantering av klimaarågan under senare ?d. Två av tre
forskare anser a/ ?ll exempel a/ medierna överdrivit i rapporteringen om
”climategate” och de mindre felak?gheter som upptäckts i IPCC:s rapport [8].
Massmedia framställer, menar forskarna, inte sällan klimaaorskningen som en
fråga om åsikter, när det egentligen handlar om vetenskap och talar gärna om a/
”båda sidor” ska ges samma utrymme, när den ena sidan i själva verket
representerar 97 procent av klimaaorskarna och är än mer dominerande när det
gäller publicerade forskningsresultat [9]. Långsamt har man dock, inte minst inför
och i samband med Klimatmötet i Paris COP21, kunnat iak/a e/ ökat intresse för
klimaarågorna i media som förhoppningsvis kommer a/ bestå även e`er mötet.

Livskvalitet
”Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på a/ öka sina ?llgångar utan
på a/ begränsa sina krav” (Platon).
Livskvalitet – e3 relaFvt begrepp
Livskvalitet kan användas som e/ övergripande begrepp, som täcker livets

grundläggande behov hos allt levande (jfr. Maslows behovstrappa). Men
livskvalitet är e/ subjek?vt begrepp och handlar om individens egen upplevelse
av de värden som livet och ?llvaron kan ge snarare än e/ objek?vt må/ på hälsa,
välstånd, sociala rela?oner och andra faktorer som kan påverka i vilken
utsträckning livet upplevs som meningsfullt för individen [10].
Det betyder a/ man kan värdera sin livskvalitet på olika sä/ i olika skeenden i
livet och under olika förutsä/ningar men också beroende på ?digare
erfarenheter och fram?da utsikter för en förbä/rad eller försämrad livskvalitet.
Många tycks vara beredda a/ ändra sin livss?l men bara under förutsä/ning a/
andra gör detsamma och a/ fördelningen av bördorna blir någorlunda rä/vis
vilket kräver poli?ska beslut och starka styrmedel. De stora livss?lsförändringar
som beredskaps?den under andra världskriget medförde för människor i Sverige
?ll följd av ransonering av livsmedel, bränsle och andra omständigheter är e/
tydligt exempel på de/a. En minskad konsum?on skulle säkert påverka nu?dens
människors upplevelse av livskvalitet på mycket olika sä/. På teore?sk grund kan
vi dock anta a/ vi mycket väl skulle anpassa oss ?ll en sådan förändring och a/
vår livskvalitet på sikt alltså inte skulle påverkas nega?vt. Speciellt om
förändringen sker frivilligt och inte genom tvång och poli?ska beslut. Vi vet a/
sambandet mellan inkomst och lycka är svagt vid högre inkomster. De/a anses
ibland även tyda på a/ sambandet mellan konsum?on och lycka också är svagt
under samma förutsä/ningar. Förutsa/ a/ man uppnå/ viss materiell nivå har en
ökad konsum?on därför förmodligen en mycket marginell betydelse för
individens livskvalitet.
Sam?digt upplever människor givetvis värdet av materiella ?llgångar på högst
olika sä/. Den mer materialis?skt lagda konsumerar mera varor medan andra
kanske värderar upplevelser eller engagemang i välgörenhet och ideella
organisa?oner högre. Det är dock inte givet a/ konsum?on av varor självklart
utgör e/ större klimathot än konsum?on av upplevelser då många upplevelser
o`a är förknippade med långväga bil- och ﬂygresor. Det betyder naturligtvis inte
heller a/ en idealis?sk lagd individ trots e/ starkt miljöengagemang
nödvändigtvis lämnar mindre ekologiska fotavtryck än en mer materialiskt
inriktad individ (se Brülde, 2015). Forskning har dock har visat a/
upplevelsekonsum?on kan ha både starkare och mer långvarig eﬀekt på
välbeﬁnnandet än varukonsum?on.
Sambanden mellan välbeﬁnnande och klimatbelastning har nyligen analyserats i
en studie baserad på data från 1.000 personer i Västra Götalandsregionen [11]
där klimatbelastningen mä/es i termer av utsläppsområdena transporter, värme,
el, mat och övrig konsum=on. Subjek?vt välbeﬁnnande mä/es som en

kombina?on av hur nöjdindividen var med livet i sin helhet och hur bra man
mådde i allmänhet. Resultaten visar a/ skillnaderna i välbeﬁnnande mellan
grupper med höga och låga utsläppsnivåer var mycket små med undantag av den
grupp som hade den lägsta utsläppsnivån som också visade sig ha högst andel
arbetslösa och sjukskrivna, faktorer som i ?digare studier visat sig ha stor
betydelse för människors välbeﬁnnande, inkomst och därmed klimatpåverkan.
Faktorer som genom y/erligare analyser visade sig ge skillnader på
välbeﬁnnandet var:
a/ ha e/ arbete,
a/ ha en partner,
god hälsa,
låg ?dspress, samt
möjlighet a/ ägna mycket ?d åt familj och vänner.
Faktorer som däremot inte gav några skillnader för välbeﬁnnande var:
ﬂygresande (antal ﬂygningar per år),
rö/ kö/ (antal mål per vecka),
bilkörande utöver arbetspendling (km/år), samt
bostadsyta (kvadratmeter per person).
Klimatomställningen kommer med all säkerhet a/ kräva livss?lsförändringar, men
inte nödvändigtvis ?ll priset av minskad livskvalitet. Många av de förändringar
som omställningen för med sig kan i stället påverka vår livskvalitet posi?vt.
Individens acceptans för de livss?lsförändringar som krävs och de styrmedel som
olika aktörer inför för a/ klimatmålen ska kunna uppnås är dock beroende av en
kunskapsbaserad diskussion om hur målen kan nås och vad omställningen kan
tänkas få för konsekvenser för samhället såväl som för individen. Forskning tyder
?ll exempel på a/ sambandet mellan privat konsum?on och välbeﬁnnande är
svagt i rika samhällen medan ?dspress, stress och långa pendlingsresor påverkar
livskvaliteten nega?vt. En hållbar livss?l kan alltså uppnås genom
samhällsförändringar som leder ?ll såväl hög livskvalitet som minskade utsläpp.
Stress och ohälsa
Dagens livss?lar, som för många innebär stor press i arbetslivet, skapar ohälsa,
o`a i form av utbrändhet och utma/ningssyndrom. Drabbas värst gör de som
arbetar för mycket, de som arbetar under stor ?dspress och snäva ?dsramar men
också de som ofrivilligt helt saknar arbete. Om inga åtgärder vidtas kommer de/a
problem a/ öka med mycket lidande för individerna och förluster för samhället
som resultat. Här måste arbetsgivarna tvingas a/ ta e/ betydligt större ansvar.

Åtgärder för en rimligare arbetsdelning kombinerat med en ökad kunskap hos
såväl arbetsgivare som arbetstagare om riskerna för utbränning och hur den kan
undvikas kan stoppa den trenden. Här ﬁnns även webb-baserade verktyg ?ll hjälp
för a/ så ?digt som möjligt uppmärksamma arbetsrelaterad stress (t ex
HealthWatch) så a/ åtgärder kan vidtas. Ju större arbetspress vi upplever desto
mindre kra` får vi kvar ?ll en ak?v och meningsfull fri?d. I stället lockar passiv
konsum?on av verklighetsﬂykt genom TV-serier, dokusåpor och datorspel.
I den digitala revolu?onens tecken har TV ersa/s av smartphones och datorer.
Det ﬁnns givetvis många fördelar som t.ex. a/ kunna göra sina bankärenden, ?/a
på nyheter eller spela på din mobil under den kanske långa resan ?ll och från
arbetet/skolan men du avskärmar dig från dina medpassagerare (dvs. brister i
uppmärksamhet). Vi beﬁnner oss i den virtuella verkligheten, där vi all?d är
uppkopplade och känner krav på ständig ?llgänglighet. I Sverige sker digital
konsum?on i sni/ 3 ½ ?mmar per dag bland unga och mer än 2 ?mmar för hela
befolkningen (Nordicoms mediebarometer). I sni/ kollar man den 221 gånger per
dag. Gränser suddas ut mellan na/ och dag, fri?d och arbete, då de virtuella
världarna all?d ﬁnns ?llgängliga. Det digitala beroendet ersä/er o`a det fysiska
mötet, som är så vik?gt för människans välmående. Hur kommer det a/ påverka
oss i det långa loppet?
Människor i den rika delen av världen, som betonar betydelsen av valmöjligheter,
beter sig i prak?ken som om det enda möjliga valet är stressiga arbeten, e/
komplicerat pusslande med a/ kombinera jobb och familjeliv och en hög resursoch energislukande materiell konsum?on som ska dämpa stressen. I själva verket
ﬁnns det förstås också alterna?v och hållbara välfärdsvägar med fokus på e/ bra
liv genom insatser för a/ angripa förtryck, våld, bristande räggheter och
diskriminering och den faggdom som o`a särskilt begränsar kvinnors och barns
livskvalitet. Vi behöver också ta oss mer ?d ?ll reﬂek?on och e`ertanke och
o`are stänga av mobilen/datorn och bara glädjas åt livet, års?dsväxlingarna,
stjärnhimlen och andra naturliga fenomen. En mycket stor andel av dagens
miljöproblem har uppkommit som bieﬀekt av den sam?da uppfa/ningen a/ vi
har ont om ?d. Tiden går som bekant vare sig vi vill eller inte och kan varken
sparas eller slösas [12]. i många världsreligioner har man en cirkulär
?dsuppfa/ning med den grundläggande tanken om all?ngs återkomst, som
dygnets ?der och års?dernas växling. De/a gäller även synen på livet som e`er
döden antogs fortsä/a i e/ annat liv. Kristendomen medförde i Europa en syn på
livet som ändligt med en början och e/ deﬁni?vt slut, vilket naturligtvis påverkat
vår syn på ?den som linjär förgänglig och ändlig.
Vi påverkas naturligtvis också av a/ leva i en kortsik?g ekonomi

(”kvartalsekonomi”), med förväntningar om snabba resultat och orealis?skt höga
vinster. Människan som inte har sinnen för a/ uppleva långa ?dscykler har också
problem a/ tänka i långsik?ga mål. I fagga samhällen där man o`a arbetar hårt
men utan någon känsla av a/ ?den är knapp eller a/ man noga måste hålla reda
på ?den medan man i rika länder har e/ mer utpräglat ?dsmedvetande och o`a
ondgör sig allt mer över klockvälde och stress, vilket ges en genial skildring i
boken ”Momo eller kampen om ?den” (se Michael Ende). Den ?dsstress vi lever
under är ?ll stor del genererad av vår konsum?onsvolym då mycket ?d går åt ?ll
konsum?on och ?ll a/ ha koll på nya produkter medan allt mindre ?d går åt ?ll
a/ planera och tänka igenom varje inköp, vilket leder ?ll dåliga konsumentbeslut
och ﬂer impulsköp.

Kvinnor världen över lever längre än män, men har större ohälsa genom våld, oro,
stress och ångest, bl.a. relaterad ?ll dålig ekonomi och ansvar för andra
människor. Enligt en omfa/ande WHO-rapport 2009 om kvinnors hälsa förklaras
mäns kortare livslängd av våld, självmord, missbruk och risktagande, bl a i
traﬁken, vilket kan relateras ?ll mäns livss?lar. Män påverkas o`a av orimliga och

osunda krav på mansrollen som dras?skt kan förkorta livslängden. En förändrad
och mindre ”machobetonad” och våldsam syn på manlighet skulle således
väsentligt kunna förlänga mäns liv och därmed förbä/ra livsvillkoren även för
kvinnor och barn. I Sverige har stress och psykisk ohälsa ökat bland många
kvinnor, särskilt bland unga ﬂickor. Ohälsan bland äldre lågutbildade kvinnor har
bland annat a/ göra med nedskärningar och ökad press i arbetslivet på grund av
minskade ska/eintäkter och begränsade resurser för oﬀentlig verksamhet. Mäns
våld mot kvinnor är e/ omfa/ande men försummat folkhälsoproblem som
drabbar var tredje kvinna och ﬂicka globalt. A/ motverka våldet är därmed
avgörande för a/ förbä/ra människors vardag och livskvalitet och centralt för
hållbar mänsklig utveckling.
I en stor interna?onell forskningsrapport som redovisas i Lancet beskrivs
konsekvenserna av klimaaörändringarna så allvarliga a/ de hotar a/
underminera de senaste 50 årens framsteg inom global hälsa [13]. Lancets
kommission inom hälsa och klimaaörändringar, som står bakom rapporten,
fastslår a/ de poten?ellt katastrofala hälsoriskerna orsakade av
klimaaörändringar har underska/ats och a/ det genom a/ tackla problemet
ﬁnns stora möjligheter a/ förbä/ra den globala hälsan. De direkta
hälsoeﬀekterna kan enligt rapporten kopplas ?ll ökad förekomst och intensitet av
extremt väder medan en mer indirekt påverkan kommer från förändrade mönster
i infek?onssjukdomar, eﬀekter av utsläpp, undernäring, ofrivillig migra?on och
ökad förekomst av konﬂikter. Men rapporten belyser också klimatrelaterade
åtgärder som kan ge posi?va hälsoeﬀekter. Minskad förbränning av fossila
bränslen minskar förekomsten av sjukdomar i lu`vägarna, medan mer gående
och cykling minskar utsläppen och förekomsten av övervikt, diabetes,
kranskärlssjukdom och stroke. Även mer klimatvänliga matvanor kan ge
hälsovinster.
Ny/ sjukdomspanorama pga värmeökningen.
Fäs?ngsjukdomar allt längre norrutTarmbakterier i sötva/en samt i bräckt
va/en kommer in i sår vid bad utomhus. De/a har redan le/ ?ll
dödsfall.Dengufeber förväntas bli en risk även i Sverige (ﬁnns i Europa nu
men för några år sedan endast i Sydostasien).
Badklåda: små maskar som tar sig in under huden vid utomhusbad. Finns
redan.
Översvämningar leder ?ll a/ avloppsva/en blandas med dricksva/en.
Värmeböljor leder ?ll dödsfall. Barn och äldre drabbas värst. Värmeböljor
leder även ?ll en ökad risk för mer omfa/ande skogsbränder vilket hotar liv
både direkt och indirekt.

När det blir varmare blir lu`föreningar farligare. Markozon ökar, vilket kan
orsaka andningsproblem och t.o.m. lungcancer.
Åtgärder (exempel)
Vaccina?onsprogram mot fäs?ngburna sjukdomar
SMHI: varningssystem vid hotande värmeböljor och översvämningar.
Odla träd, ger skugga.
Personal inom äldreomsorgen/föräldrar: ge dryck!

KonsumFon
Sociala normer och reklam
Mycket tyder på a/ konsum?on ?ll stor del handlar om a/ leva upp ?ll socialt
bestämda normer och genom sina ägodelar markera status och den man vill vara.
Företagsekonomen Mats Alvesson (2011, se ref.) menar a/ vi lever i en
övertalningsekonomi där vi ständigt genom olika typer av påverkan övertygas om
allt vi behöver i form av socialt laddade varor, såsom märkeskläder, bilar,
inredning m.m. Konsum?onen kan också innebära en känslomässig investering
som får oss a/ betrakta materiella ?llhörigheter (hem, bilar, favoritkläder m.m.),
som centrala delar av vår iden?tet.
Reklam och marknadsföring som ?ll exempel telefonförsäljning, event, sponsring
och produktplacering mm spelar en avgörande roll i denna övertalning, Bara
direktreklamen omsä/er närmare 10 miljarder kronor om året i Sverige och
resulterar i närmare 50 kg direktreklam/år och hushåll, vilket motsvarar nästan
200 000 ton papper på e/ enda år. De/a utgör e/ stort hot mot klimatet då det
på 10 år betyder a/ 20 miljoner färre träd får stå kvar och absorbera koldioxid i
naturen. Med tanke på a/ denna reklam också bidrar ?ll konsum?onsökningen
handlar det i prak?ken dessutom indirekt om mycket högre koldioxidutsläpp i
slutändan. De samlade kostnaderna för reklam beräknas uppgå ?ll 67 miljarder
per år enligt branschorganisa?onen IRM.
Utgi`erna för reklam ökar dessutom konstant och klart mer än ?llväx/akten i
världsekonomin. Som en följd av dessa omfa/ande satsningar ökar risken för a/
varje enskild kampanj drunknar i mängden, vilket medför a/ företagen drivs a/
lägga ut mer än någonsin för a/ nå fram. Reklam innehåller o`a en mix av
informa?on och övertalningselement i form av irrelevanta och/eller vilseledande
element.
Det faktum a/ företagen satsar sådana enorma summor på marknadsföring visar
a/ reklamen i hög grad påverkar vårt köpbeteende och konsum?on. Som

konsumenter påverkas vi o`a omedvetet i våra val av produkter genom en
ständig exponering av logotyper och varumärken såväl i det oﬀentliga rummet
som hemma i teveapparater och på dataskärmar. Här bör man särskilt påpeka
riskerna med de ökade satsningarna på reklam för barn som man under senare år
kunnat iak/a i TV-reklam och på nätet. Forskare vid Lunds universitet har
?llsammans med Sveriges konsumentråd kartlagt innehållet på 93 webbplatser
som a/raherar många barn som surfar på internet under en vecka. Här hi/ade
man reklam för godis, chips, läsk, glass och kakor riktad ?ll barn under 12 år på
häl`en av alla hemsidor. Reklamen såg o`a ut som underhållning, med
serieﬁgurer, barnklubbar, tävlingar, spel, kalas?ps, roliga historier och
nedladdningsbart material. Reklamen lockar barnen a/ bli ﬂi?ga konsumenter av
bland annat ohälsosam mat i ?dig ålder och inbjuder ?ll en ohälsosam livss?l som
kan äventyra deras hälsa. E`ersom det saknas tydliga regler för denna typ av
reklam och barn är en grupp som kan ha särskilt svårt a/ värja sig mot denna typ
av påverkan är de/a e/ område i stort behov av reglering.
Fotavtryck och rä3vis bördefördelning
Målet för en hållbar konsum?on är 1 ton CO2 per capita/år. Det har gjorts försök
a/ sänka en familjs utsläpp per person från 7 ton ?ll e/ ton. Man lyckades
komma ned ?ll 1,5 ton men det krävdes mycket stora uppoﬀringar från 2,8 ?ll 1,5
(One tonne life project, [15]). För a/ bevaka sina framsteg mot det målet kan
man som konsument använda sig av Klimatkontot [4]. Globalt mäter WHO varje
år mänsklighetens och de olika na?onernas inverkan på miljön i termer av
ekologiska fotavtryck, det vill säga den yta, som åtgår för a/ ?llgodose den
materiella konsum?on och absorbera det avfallet som bildas i respek?ve na?on,
u/ryckt i hektar per capita. I dag ﬁnns det ca 2 (1,7) ha biologiskt produk?v yta
?llgänglig för varje person i världen medan det genomsni/liga fotavtrycket är ca
2,7 ha pc. I Sverige ligger fotavtrycket (2014) på ca 6 ha vilket placerar Sverige
som det ?onde värsta landet i de/a avseende och innebär a/ Sverige klä/rat på
listan från 2012 års tre/ondeplats. Andra vik?ga mätmetoder: Human
Development Index (HDI) och BNP. Ländernas och invånarnas klimatavtryck
utryckt i miljoner ton koldioxid per år resp. ton koldioxid per capita och år (DN
29.10.2015)
Dessa mätningar visar a/ vi har nå/ de ekologiska och sociala gränserna för den
individuella konsum?onen där en ökad ?llväxt inte sedan mi/en på 1900-talet
ökat lyckan i västvärlden. De senare årens ska/esänkningar har dessutom
inneburit en subven?onering och snedvridning av konsum?onen som gynnar
resurskrävande och ohållbar privat konsum?on av varor och inte minst resande.

Sam?digt är det av stor vikt a/ alla koldioxidutsläpp redovisas, det vill säga både
från den egna produk?onen och importen liksom från na?onella såväl som
globala ﬂyg och bå/ransporter, som i dagsläget inte heller brukar redovisas.
Utsläppen redovisas för närvarande på två olika sä/ på na?onsnivå, dels totalt
för respek?ve na?on och dels per capita. Stora totala utsläpp speglar
folkmängden, dvs. högt totalt värde men låg nivå per capita (undantag USA).
Dessutom kan man räkna på utsläppen på två olika sä/, det vill säga an?ngen
produk?ons- eller konsum?onsbaserat. Det ﬁnns även olika alterna?v för
mätning av rä/vis bördefördelning mellan stater; den som förorenar betalar
(PPP), den som har tjänat mest betalar (BPP) och de rikaste betalar (APP). Den
mest rimliga bördefördelningen bör nog mätas u?från en kombina?on av dessa
e`ersom man annars kan få problem med bland annat historiska utsläpp (se
Brülde, Bengt, 2015).
Tillväxt och miljörä3visa
Ekonomiska förbä/ringar och ?llväxt har i dagens samhälle blivit e/ mål i sig
snarare än e/ medel. Utvecklingen mot managementbyråkra? har gå/ så långt
a/ alla möjliga samhällsins?tu?oner och verksamheter nu konkurrensutsä/s och
marknadsanpassas så a/ såväl pa?enter i sjukvården, boende på äldreboende,
skolelever i skolan och klienter inom ?ll exempel kriminalvården blir kunder och
konsumenter. Utbudet (produk?onen) skapar i stor utsträckning sin egen
e`erfrågan (Says lag), dvs. produk?on driver konsum?on. För konsumenten är
det ra?onellt a/ handla där det är billigast och där man får mest för pengarna. Då
bortser man o`a från a/ andra människors arbete ﬁnns inbyggt i de varor vi
köper och a/ produk?onen kan ha påverkat landskapet på andra ställen i världen.
Det innebär a/ förklaringen ?ll a/ en vara är billig kan vara a/ den tagits fram
under oacceptabla produk?onsförhållanden med stora miljöbelastningar. Det är i
de rikaste länderna i världssamhället som man har råd a/ konsumera mest, men
det är också där man har råd a/ avstå från olika typer av särskilt miljöbelastande
produk?onsformer som i stället återﬁnns i områden där landskap och människors
hälsa inte värderas lika högt. För a/ miljörä/visa ska kunna uppnås måste vi i den
rika del av världen börja tänka ny/ och globalt och fråga oss vilka våra verkliga
behov fak?skt är. Tillväxt kan inte vara e/ mål i sig i e/ samhälle som bygger på
hållbar utveckling. Ini?a?v ?ll stöd för utveckling av hållbar konsum?on har
presenterats i en OECD-rapport [17]. Vi bör i högre utsträckning värdera ?d och
människors arbete i stället för a/ öka vår konsum?on av prylar. Vår strävan borde
vara a/ eliminera överkonsum?on och prioritera resurssnåla varor och tjänster
(upplevelser). Kanske kan e/ sä/ a/ minska överproduk?on av onödiga varor
vara lägga ska/ på produk?on i stället för på arbete.

Delningsekonomi
Redan nu kan man iak/a en förändring i agtyder och värderingar som bör
uppmuntras. A/ äga saker som inte används börjar i allt mindre utsträckning ses
som status utan istället som onödigt slöseri med jordens resurser. Med betoning
på ?llgången snarare än själva ägandet som är det väsentliga bör vi gå från privat
ägande ?ll a/ genom samverkanskonsum?on dela på våra ?llgångar. Genom a/ vi
lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för a/ köpa ny/ sparar vi på
miljön. Digitala pla|ormar med omdömessystem, där båda parter i
transak?onen betygsä/er varandra liksom säkra betaltjänster har gjort det
enklare a/ genomföra såväl icke-kommersiella som kommersiella transak?oner
mellan medborgare utan a/ parterna träﬀas personligen. Denna typ av lösningar
kan utmana gällande lagar och regelverk (försäkringar m.m.) som därför kan
behöva utvecklas. Här ﬁnns också risker för ska/esmitning och osund konkurrens.
Delningsekonomin (se Addervall, 2015) kan ta sig många u/ryck som ?ll exempel
kollabora?v konsum?on genom ägodelning eller delande som exempelvis
samåkning. Områden som lämpar sig för delningsekonomi är transport (bil- och
cykelpooler), boende (byta semesterbostad, bo kollek?vt), prylar & kläder
(verktygspool), matlagning (middagsklubbar), gräsrotsﬁnansiering för realisering
av projekt (crowdfunding/crowdsourcing) och delande städer som skapar
infrastruktur och verktyg som underlä/ar för invånarna a/ dela (?ll exempel
genom a/ ge ?llgång ?ll gra?s bredbands-uppkoppling på kollek?vtraﬁken) men
också stöder utvecklingen av nya kollabora?va företag. Staden kan alltså bana väg
för och stärka olika nätverk av sociala entreprenörer, ideella organisa?oner,
myndigheter och företag så a/ delandets ekonomi kan växa. Seoul i Sydkorea
driver projektet Sharing City och siktar på a/ bli själva förebilden för en
delningsstad men även i många städer i Europa liksom i svenska städer och
kommuner pågår projekt med liknande målsä/ning som Delningsdagen i
Göteborg och Klädoteket och Cykelköket i Malmö. Det globala nätverket The
Sharing Ci?es Network hjälper lokala grupper och ledare a/ hi/a varandra så a/
de ?llsammans kan skapa helt delande städer.
E/ klimatsmart samhälle behöver inte vara e/ spartanskt eller aske?skt
samhälle. Naomi Klein slår fast a/ vi behöver återgår ?ll 1970-talets
konsum?onsnivå för a/ stabilisera klimatet (se Klein 2015). Det framstår
knappast som e/ hot för den som var med på den ?den. Det kan ?ll och med
upplevas som en befrielse a/ istället för a/ hela ?den köpa ny/ återanvända och
kanske med enkla medel uppdatera det man redan har. Det ska vara lä/ a/ göra
rä/ - om det ﬁnns lokaler och utrymmen som på e/ rimligt sä/ kan användas för
gemensamma återvinnings, repara?ons- och renoveringsverkstäder, stadsodling,

kycklinguppfödning eller utvinning av vindkra` ska de göras ?llgängliga.

Ohållbar konsumFon
När det gäller vår livss?l har Världsnaturfonden WWF pekat på nödvändigheten
av en omställning i fråga om konsum?onen kopplade ?ll fyra B:n, nämligen Bilen,
Biﬀen, Bostaden, och Börsen [16] då utsläpp som verksamheter relaterade ?ll
dessa B:n ger upphov ?ll spelar en avgörande roll för den accelererande
klimaaörändringen. Bilen står här för transporter, Biﬀen för kö/produk?onen
som orsakar en stor del av skogs- och jordbruksutsläppen, Bostaden för
konsum?on av såväl energi som produkter från utsläppsintensiv industri, och
Börsen slutligen, för våra pengar som förvaltas av olika aktörer som prioriterar
fossila kol-, olje- och gasbolag framför mer hållbara alterna?v, även om de är
a/rak?va ekonomiskt. De 4 B:na kan hjälpa oss a/ uppmärksamma centrala
aspekter av vår livss?l som utgör e/ hot mot et hållbart samhälle även om det
naturligtvis ﬁnns konsum?onsmönster som kan ifrågasä/as ur klimathänsyn som
inte direkt anknyter ?ll dessa områden.
Bilen
Transporter står idag för en växande andel av alla koldioxidutsläpp globalt se/ –
upp mot 30 %. Det förklaras av a/ särskilt vi i de rika delarna av världen anser a/
det är en självklarhet a/ snabbt kunna förﬂy/a sig. Det gäller exempelvis daglig
pendling på 10 mil i varje riktning med bil – och en person i varje bil. Det gäller
också semesterresor ?ll andra kon?nenter, kanske e/ par gånger om året och ?ll
e/ fri?dshus i Thailand. För bara några genera?oner sedan var det inte alls givet
a/ människor kunde förﬂy/a sig så snabbt, utan en resa mellan Stockholm och
Uppsala kunde ta en hel dag och resor ?ll avlägsna mål var en sällsynthet.
Dagens mobilitet har drivits fram i den rika västvärlden, (eller snarare OECDkretsen), ?ll högt pris för klimat och miljö. Den har särskilt gynnat män som är de
som rör sig mest och längst, särskilt rika män som äger och kör bil och ﬂyger o`a.
Våra gemensamma ska/emedel, som också ska räcka ?ll vård, skola och omsorg,
har bekostat dyrbar infrastruktur i form av vägar, ﬂygplatser mm.
Transporter av mat och andra varor står också för stora utsläpp för a/ ge oss
produkter som ger oss guldkant men inte är livsnödvändiga; som kö/ från
Argen?na, vin från Sydafrika och kivi från Nya Zeeland. Den rika världens livss?lar
och konsum?onsmönster kopieras nu av en växande medelklass i La?namerika,
Asien och Afrika. Enbart i 23-miljonersstaden Peking beräknas antalet privatbilar
uppgå ?ll 6 miljoner. Sam?digt växer kly`orna mellan rika och fagga och
hundratals miljoner människor saknar de enklaste former av transporter för a/ ta

sig ?ll sjukhus och skolor. Det drabbar inte minst många unga kvinnor som tvingas
avstå från skolgång av rädsla för a/ bli utsa/a för sexuellt våld, inklusive våldtäkt,
på väg ?ll skolan.
Lösningen på höga och växande aggregerade utsläpp parallellt med fortsa/
faggdom och brist på de allra mest elementära transporter måste vara någon
form av individuella utsläppsrä/er, inom ramen för den av världssamfundet,
senast i parisavtalet, fastslagna principen om e/ gemensamt men diﬀeren?erat
ansvar för a/ åtgärda utsläppen. Om inte de/a kan uppnås riskerar fram?da
genera?oner a/ tas som gisslan på grund av den överkonsum?on som jordens
rikaste miljard idag ägnar sig åt.
Biﬀen
Import av livsmedel med de belastningar på miljön som långväga transporter
innebär kommer inte i samma utsträckning som idag vara möjlig. Det ökar å
andra sidan förhoppningsvis ?llgången ?ll färska, mer närproducerade och
miljövänligt framtagna produkter. I e/ resilient samhälle bör medborgare i
demokra?sk anda kunna jobba med basbehovsfrågor lokalt. I Södertälje kommun
har man ?ll exempel med hjälp av EU-pengar startat projektet Matkra` som har
?ll sy`e a/ utveckla en hållbar livsmedelsnäring med koppling ?ll miljö och hälsa.
Bland annat ska man utveckla e/ kunskapscenter för hållbara livsmedel i
Södertälje Science Park och stödja små och medelstora företag i arbetet med
hållbar livsmedelsnäring. Matkonsumenternas makt är stor och bör utny/jas ?ll
a/ driva utvecklingen mot en mer hållbar matprodukton framåt. Genom buyco/
som kan ses som motsatsen ?ll a/ bojko/ kan konsumenter gå samman och
uppmuntra ?ll stödköp hos företag som satsar på en hållbar inriktning och en
ekologisk agenda. Den digitala utvecklingen har bidragit ?ll a/ fenomen som
buyco/ kan växa sig starkare då man genom sociala medier snabbt kan
mobilisera människor ?ll ak?oner av olika slag. Det ﬁnns även en app som heter
just Buyco/ a/ ?llgå. Som konsumenter kan vi förutom a/ handla hållbart göra
stor skillnad genom a/ minska matsvinnet
Maten och jordbruket står för en €ärdedel av jordens klimatutsläpp och enligt
klimaaorskare behöver utsläppen minskas med upp ?ll 90 procent fram ?ll år
2050. I Sverige ger maten e/ utsläpp på 23 miljoner ton koldioxid per år, vilket är
3 miljoner ton mer än utsläppen från privatresor med bil och ﬂyg ?llsammans.
Maten orsakar i dag utsläpp på ca 2 ton per person och år. Här står kö/et som vi
äter för en stor del, i synnerhet nötkö/et, som ger 26 kilo i utsläpp per kilo kö/,
jämfört med ﬂäskkö/ som ger sex kilo utsläpp per kilo kö/, och grönsaker som
ger e/ kilo utsläpp per kilo. En minskad kö/konsum?on är avgörande för a/

Klimatmålen ska kunna uppnås och skulle förutom a/ gynna folkhälsa också ge
bä/re förutsä/ningar för den globala livsmedelsförsörjningen. I dagsläget saknas
styrmedel för minskad kö/konsum?on och det ﬁnns i dag ingen klimatgasska/
för utsläpp som orsakas av mat.
Den totala årliga konsum?onen av kö/ ökade med och mer än 50 % under
perioden 1990–2005 vilket innebär en ökning med 24 kg per person och år.
E`ersom konsum?onsökningen utgörs av importerat kö/ har denna
utsläppsökning inte ?digare gå/ a/ avläsa i den na?onella utsläppssta?s?ken
som alltså inte omfa/ar utsläpp som uppstår på grund av import.
Bostaden
Våra bostäder står för ca en tredjedel av energianvändningen och
klimatpåverkan. Det ﬁnns statliga mål om en halvering ?ll 2050 men det saknas
bra styrmedel. Vi ifrågasä/er den låga ambi?onen och bristen på styrmedel. Det
ﬁnns tydliga strukturella hinder för utveckling av en hållbar konsum?on inom
boendesektorn och det räcker inte a/ bara ta hänsyn ?ll energiperspek?vet. Det
behövs mer av e/ helhetsperspek?v som även tar hänsyn ?ll bl a
boendemiljö/inomhusklimat, va/enförsörjning, lokal odling, återvinning av
restprodukter och delning av gemensamma resurser. Här kommer hela den stora
och svåra frågan om hållbara städer in. Dagens bostadsbrist får inte mötas med
en upprepning av miljonprogrammets misstag. Boverkets normer för
uppvärmning (t ex 55 kWh/kvm/år för elvärmt småhus) är krångliga, bör
revideras och ersä/as med nollvision för en stor andel av beﬁntliga och nya
bostäder [19]. Normen signalerar en mycket låg ambi?on och är inte i linje med
COP21 [20]. Även hela processen för renovering av bostäder och produk?on av
nya bostäder bör analyseras ur e/ klimat och resursperspek?v med sy`e a/
eliminera strukturella hinder och ta fram tydliga styrmedel.
Boendesektorn bör som helhet ha en tydlig nollvision för uppvärmning. Vad gäller
omkomna i traﬁken så har en nollvision både accepterats och varit eﬀek?v - en
nollvision bör nu givetvis genomsyra klimatpoli?ken på alla plan. En nollvision
måste inkludera en strävan mot många ﬂer passivhus och plushus för både
nybyggnad och renovering e`ersom det all?d kommer a/ ﬁnnas en viss andel
byggnader som är K-märkta och som därför inte kan utsä/as för omfa/ande
energieﬀek?visering. Det ﬁnns många bra tekniska lösningar för energieﬀek?vt
boende och hälsosamt boende, t ex frånlu`svärmeväxlare, FTX (= mekanisk ?lloch frånlu` med värmeåtervinning, eller frånlu`svärmepump) men de/a kräver
investeringar. REP bidrag, ska/elä/nader och/eller riktade förmånliga statliga lån
behövs för a/ s?mulera klimatsmart renovering av äldre bostäder, nybyggnad av

plushus och som helhet snabbare utveckla e/ hållbart boende. För större
ﬂerfamiljshus kan det dessutom krävas extra investeringsstöd.
Naturskyddsföreningen har tagit fram en utmärkt rapport med förslag på
lösningar [21].med goda exempel från Tyskland som snarast bör implementeras.
Vidare måste utveckling av beﬁntlig €ärrvärme utredas så a/ de/a inte
motverkar lokal mikroproduk?on av exempelvis el med solceller. Hållbart
producerat trä bör användas mer som byggmaterial e`ersom de/a representerar
bunden CO2. Flerbostadshuset i trä Tomtebo [22]. i Umeå är e/ av många
exempel på hållbart boende och en helhetslösning som även möjliggör en mer
hållbar livss?l. Det behövs ﬂer goda exempel och därmed möjlighet ?ll
ﬁnansiering för a/ uppmuntra krea?va lösningar. Fler bra exempel ﬁnns på
sådana lösningar ﬁnns på energirådgivningens hemsida [23].
En higlls närmast förbisedd omständighet är det faktum a/ CO2-utsläppen
under utvinning, framställning och transporter av material samt själva
byggproduk?onen vid nyproduk?on är väsentligt större (ca 80%) än under
byggnadens livslängd. Vi måste bli oerhört mycket eﬀek?vare i vår
materialhantering!

Avslutningsvis
För a/ vi, som privatpersoner, skall kunna ändra livss?l måste poli?ska styrmedel
införas. Här följer förslag på åtgärder som måste vidtas för a/ underlä/a för
individen a/ ställa om ?ll en mer hållbar livss?l.
En åtgärdslista för beslutsfa3are - det ska vara lä3 a3 göra rä3!
Bygg ut kollek?vtraﬁken och gör det billigt a/ åka tåg men dyrt a/ ﬂyga
(koldioxidska/) eller köra bil (speciellt i storstadsregioner) – så a/ vi i första
hand väljer a/ åka kollek?vt och minimerar ﬂygresor!
Inför obligatoriskt angivande av ursprung/förädlingsort på varors
produktmärkning – så vi kan välja bort varor, som transporterats långt med
stora utsläpp av koldioxid!
Ge stöd ?ll energibesparande bostadsbyggande av exempelvis kollek?vhus,
passivenergihus eller helst noll-eller plusenergihus – så a/ vi kan skaﬀa e/
bä/re boendealterna?v!
Ge även stöd ?ll hushåll som dras?skt vill minska sina dri`kostnader med
hjälp av isolering, solceller m.m. i sina egna hus - så a/ vi kan bo
energisnålt!
Inför ska/eavdrag för repara?oner (typ RUT/ROT) – så a/ vi i större
omfa/ning återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för a/ köpa

ny/!
Se ?ll a/ kommuner och lands?ng föregår med go/ exempel och serverar
mindre rö/ kö/ och mer närodlat för a/ minska på koldioxidutsläppen!
Gör det enkelt för invånarna a/ sopsortera genom lägllgängliga
sorteringssta?oner med tätare tömning– så a/ ingen tycker a/ det är för
besvärligt a/ sopsortera!
Gör det lönsamt a/ återvinna så mycket som möjligt – så a/
materialresurserna tas ?llvara!
En åtgärdslista för medborgarna
I väntan på poli?kerna kan vi själva givetvis redan nu göra mycket för a/ ställa om
?ll en mer hållbar livss?l som t.ex genom a/
dra ner på konsum?onen
välja resurssnåla, miljövänliga och solidarisk alterna?v (rä/visemärkt)
köpa begagnat
leasa eller hyra i stället för a/ köpa ny/ (bilpooler)
isolera bostaden, installera solceller och/eller bergvärme
äta mer grönsaker, baljväxter och fullkorn, äta varierat, äta cer?ﬁerat ifrån
minska matens klimatpåverkan (LiveWell-kostråd)
äta mindre kö/, fe/, socker och salt
ta vara på rester och minska matsvinnet
påverka andra
Studiecirkeln ”Vår livss?l”, eller ”En livsvik?g betraktelse” är bara en del av
”Medborgarutredningen”, men har en central roll i omställningsprocessen.
Figuren nedan illustrerar de/a och även kontaktytor mot övriga studiecirklar
inom ”Medborgarutredningen”, vilket framgår av de/a dokument. Under
sammanställningen av hela materialet kan därför korsreferenser vara värde för
a/ bidra ?ll e/ integrerat perspek?v.
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