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Hållbar konsumtion och
Agenda 2030-målen
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Vår konsumtion dödar planeten 

Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=JP_Dwm0cQ80

https://www.youtube.com/watch?v=JP_Dwm0cQ80


Koldioxidutsläpp 
per person

• Idag nästan 11 ton 
per person och år

• Vad är hållbar nivå?
2 ton eller 0 ton
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• 3 av 5 tycker att de 
har för mycket 
kläder. 

• Ännu fler upplever 
sig ha för mycket 
prylar. 
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Möjliga lösningar på ohållbara 
konsumtionsmönster
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Framgångsfaktorer

Nudging
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Framgångsfaktorer för beteendeförändringar

• Förenkla

• Synliggöra

• Göra det attraktivt

• Bygga relationer

• Förstå sammanhanget
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Styrmedel för hållbar konsumtion

• Skatteväxling

• Repavdrag

• Sänkt moms för  mindre 
reparationer
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Lagstiftning för hållbar konsumtion

• Producentansvar

• Ekodesigndirektiv

Tillåtet att ta tillvara andras avfall
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Fixa grejen
• Inspirera till att minska 

konsumtionen av nya saker
• Peppa och skapa fixarglädje
• Uppmärksamma lokala 

reparatörer och hantverkare

www.fixagrejen.nu

http://www.fixagrejen.nu/


Årets julklapp:
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Det återvunna plagget!
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KTH - framtidsscenarier inom 1,5 grad

1. Cirkulär ekonomi 
2.Lokal självförsörjning 
3.Automatisering för livskvalité 
4.Kollaborativ ekonomi 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/
sa-kan-vi-komma-att-leva-i-fram
tiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet


1. Cirkulär ekonomi
• Begreppet avfall existerar inte
• Slutna kretslopp, återbruk
• Välfärdstjänster, kultur- och 

naturupplevelser prioriteras
• Hög andel singelhushåll i städer

• Staten och företagandet är starkt



2. Lokal självförsörjning 
• Återskapande av en levande landsbygd
• Tar tillvara lokala resurser
• Hög grad av självförsörjning
• Mindre import
• Landsbygden och städernas ytterområden och 

grönytor viktiga

• Kommunen, familjer, hushåll, föreningar och 
nätverk spelar en viktig roll



3. Automatisering för livskvalité
• Robotar gör det mesta av jobbet
• Kraftig ökad resurseffektivitet
• 10-timmars arbetsvecka
• Mer tid till fritidsaktiviteter, socialt umgänge och 

samhällsengagemang
• Bor i mellanstora och stora städer
• Bostäderna är små, mycket tid ute på torg eller i parker

• Staten samordnaroll, en del politisk styrning regional



4. Kollaborativ ekonomi
• Privatägande är inte längre en norm
• Konsumtionen är liten och man delar på saker & maskiner
• Produktionen sker i nätverk och kooperativa företag
• Mindre tätorter eller städer förbundna med kollektivtrafik 
• Digitala tjänster

• Civilsamhället har en framträdande roll
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• Gräsrotsrörelser på jorden 
• Kolonialisering av rymden 
• Artificiell intelligens
• Feminina värderingar

År 2030 styrs konsumenter
av primärt tre tydliga driv-
krafter: 

ICA
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Mitt datadrivna liv
• Virtuella assistenter hemma och på jobbet
• Bor i våra hem, saker och kroppar, tänker åt oss
• Kundanpassade årsavtal gör våra liv bekväma

• Fler är ensamstående 
• 2/3 av världsbefolkningen bor i städer och hemmets 

ytor blir allt trängre
• Vi söker oss ut till offentliga, delade rum, för att 

jobba, handla, uppleva
• Självkörande elfordon har tagit plats
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Vår lyckojakt tillsammans

• Delar produkter och tjänster för att minimera ägande
• Att handla i butik handlar om upplevelser/lycka
• Butiker ersätter weekendresor till utlandet!
• Mikroodlingar, syr egna plagg av nya material, skriver 

ut nedbrytningsbara förpackningar
• Allt från mode till servicetjänster 

väntar intill ostdisken
• En möjlighet att träna, dansa, leka

och få cykeln lagad utanför
• Totalhandel
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Vi skapar mening och förändring
• Ingen plats för företag som inte hängt med i den 

sociala och hållbara omställningen
• Kvar finns de som har en cirkulär affärsmodell 

och är fullt transparenta 
• Medvetet ätande som eliminerar matsvinn, 

kommer från ett närliggande jordbruk och 
förpackas i 100% fossilfria och återvinnings-
bara förpackningar

• Hållbarhetspoäng & ekotjänstparker
• Från klimatneutrala till klimatpositiva och 

samhällspositiva



MISTRA
Mistra Sustainable Consumption
Ökad kunskap om hållbar konsumtion. Privat konsumtion: mat, semester och 
hur vi inreder våra hem. Kommundoktorand Göteborg/Chalmers

Mistra REES
Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra Financial Systems
Finansiella marknaders bidrag till en hållbar samhällsutveckling

Mistra SAMS
Sustainable Accessibility and Mobility Services

STEPS
Sustainable Plastics and Transition Pathways

Mistra Urban Futures
Sustainable urbanisation where cities are accessible, green and fair26

https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/


27

En ung ”miljöaktivist” talade om för mig att min generation har förstört miljön och saknar miljötänk. Hon 

hade väl läst någonstans om det gigantiska problemet med de fem biljoner ton plast som flyter omkring i 

haven och som inte försvinner på hundra år. Vi borde sluta med plastkassar fortast möjligt. När jag var 

ung tog vi med oss tygkassar när vi handlade.

Hur var det nu med miljötänket förr? Vi bar tillbaka våra tomma mjölk- och ölflaskor till butiken som 

returnerade dem till mejeriet och bryggeriet för tvätt och rengöring och återanvändning på nytt och på 

nytt. Vi orkade gå till butiken en bit bort utan att sätta oss i en bil med i värsta fall 300 vrålande 

hästkrafter. Vi tvättade barnens blöjor då det inte fanns ”slit- och släng-blöjor”. De torkade på en 

tvättlina i solen och inte med hjälp av en energislukande torktumlare. Barnen fick ärva kläder från 

sina äldre syskon. I dag ska det vara märkeskläder för att duga.

Förr hade vi en liten radio och kanske en tv. I dag ska det vara en stor plattskärm ofta i flera rum.

I köket vispade vi ihop det vi behövde med handvisp, inte med hjälp av en designad elektrisk mixer. I 

trädgården åkte vi inte omkring med en bensindriven maskin för att klippa gräset utan det gjordes med 

mänsklig kraft, ibland med hjälp av en lie.

Många arbetade hårt fysiskt och behövde inte köpa dyra gymkort för att förbränna kalorier på ett 

elslukande löpband.

I stället för att köpa en plastflaska med kolsyrat vatten var gång vi blev törstiga så drack vi ur en skopa 

eller kran.

Vi cyklade eller gick till skolan och hade inte en bil redo att köra oss ständigt.

Det fanns ett eluttag i varje rum, inte ett klusteruttag för att hålla i gång alla våra elslukande apparater. Vi 

var inte beroende av en mobil som i sin tur skall ta emot en signal från rymden för att hitta någon plats.

Hade ”miljöaktivisten” rätt, vi hade inte något intresse för vår miljö, eller?

Kanske var det bättre förr.



Boktips


