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Sammanfattning 

Botkyrka kommuns klimatstrategi anger att kommunen ska bli fossilbränslefri senast år 2030. För att det 

ska bli möjligt krävs både tekniska lösningar och livsstilsförändringar. Den här studien fokuserar på de 

livsstilsförändringar som behövs göras och är ett kunskaps- och inspirationsunderlag till hur Botkyrka 

kommun kan underlätta för sina invånare att få en hållbar vardag. Att vi har en ohållbar livsstil beror till 

stor del på normer och vanor. Att leva hållbart med allt vad det innebär är inte normen om hur ett gott liv 

ska levas. Hållbara val är därmed avvikande och strider mot den självkänsla och de positiva känslor som 

en individ får av samhörigheten med andra människor. Styrmedel används ofta som verktyg för att få 

människor att ändra beteenden och livsstilar. När det handlar om miljöfrågor kan information vara 

fördelaktigt då det ofta råder en osäkerhet kring ämnet och återkopplande information har visat sig vara 

mycket framgångsrikt. Ekonomiska styrmedel som ger positiva effekter av ett miljövänligt beteende har 

uppvisat långvariga effekter på attityd och beteenden. Den här studien presenterar tre tillvägagångssätt 

för att nå en hållbar livsstil: kollaborativ konsumtion, återbruk och kunskapsförmedling. Till varje 

tillvägagångssätt ges förslag och rekommendationer på hur det skulle kunna appliceras praktiskt i 

Botkyrka kommun. Några av förslagen som ges är gemensamma odlingar, klädbibliotek, 

bytesmarknader, studiecirklar och tävlingar.    
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1. Inledning 

 

Majoriteten av dagens klimatforskare är överens om att det är vi människor som ligger bakom större 

delen av klimatförändringarna som vi blivit varse de senaste årtiondena. Historisk sett har klimatet alltid 

varit under förändring.  På grund av bland annat kontintenternas rörelser och jordens avstånd till solen 

har temperaturen varit både varmare och kallare än vad den är idag. Skillnaden är att det tidigare tagit 

flera tusen år för klimatet att förändras, ökningen av medeltemperaturen som nu äger rum sker i mycket 

högre takt än vad som är naturligt. Mänskliga aktiviteter som förbränning av fossila bränslen och 

skogskövling är stora bidragande faktorer till den stigande temperaturen på jorden då det resulterar i 

ökade halter av växthusgaser. Klimatförändringarna påverkar naturen och i sin tur människan i form av 

bland annat svält, översvämningar och folkomflyttningar. Om vi inte ändrar vårt levnadsmönster och når 

en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser kommer flera stora katastrofer att inträffa i framtiden, frågan är 

bara var och när. I ett försöka reducera klimatförändringarna och förhindra framtida katastrofer antog 

FNs klimatkonvention år 2010 ett tvågradersmål som innebär att jordens medeltemperatur inte bör stiga 

med mer än två grader jämfört med förindustriell nivå. EU och Sverige har även antagit tvågradersmålet 

samt upprättat strategier för att minska koldioxidutsläppen.  

Botkyrka kommun upprättade år 2009 en klimatstrategi som innebär att kommunen till år 2030 ska  

vara fossilbränslefri och år 2040 ska kommunen vara klimatneutral med en utsläppsnivå av växthusgaser 

som inte påverkar klimatet. För att Botkyrka kommun ska bli fossilbränslefritt senast år 2030 upprättas 

nu en handlingsplan som behandlar hur kommunen ska gå till väga. För att nå målet om ett 

fossilbränslefritt samhälle behövs både tekniska och beteendemässiga förändringar. Den här studien 

behandlar de beteendemässiga förändringarna som behövs för att invånarna i Botkyrka kommun ska få 

en hållbar livsstil. Om alla människor skulle leva som vi svenskar behövs det tre jordklot för att försörja 

världens befolkning. Transporterna, maten, bostaden och konsumtionen är de faktorer i vår livsstil som 

ger störst koldioxidutsläpp därmed är studien koncentrerad de områdena. Studien behandlar spörsmål om 

vad en hållbar livsstil innebär, vad det är som gör att vi idag har en ohållbar livsstil samt vilka styrmedel 

som är effektivast när beteenden ska ändras. Hur klimatfrågan och livsstil hör samman med ett gott liv 

diskuteras även. Studien redovisar alternativa sätt att leva som inte ger så stora avtryck i miljön samtidigt 

som det ger chanser till ökat välmående. Praktiska exempel som går att genomföra i Botkyrka kommun 

presenteras i slutet av studien med rekommendationer om hur de bör utformas för att bli så 

framgångsrikt som möjligt. Studien syftar till att vara ett kunskaps- och inspirationsunderlag till 

utformning av lösningar och verktyg som Botkyrka kommun kan erbjuda för att möjliggöra samt 

underlätta för invånarna i kommunen att få en hållbar vardag.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ge kunskaps- och inspirationsunderlag till hur Botkyrka kommun kan bli en av 

Sveriges mest kreativa kommun vad gäller hållbar livsstil. Studien omfattar enkla lösningar som kan 

tillämpas i kommunen samt innovativa verktyg som kommunen kan erbjuda invånarna för att få en 

hållbar vardag. Lösningarna syftar även till att ge invånarna ett gott och välmående liv.  

 

 
1.3 Avgränsning 

Studien behandlar hur invånarna i Botkyrka kommun kan få en hållbar vardag och resonerar således inte 

kring hur näringslivet eller den kommunala organisationen kan bli miljömässigt hållbar. Fokus ligger på 

hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv även om det sociala och ekonomiska perspektivet berörs då de 

ofta hänger ihop med varandra.  Då syftet är att presentera verktyg och lösningar som är enkla att 

implementera presenteras inte åtgärder som är för omfattande och resurskrävande.  

 

 
1.4 Frågeställning 

För att besvara syftet med studien ställs följande frågeställningar  

 

- Vad innebär en hållbar livsstil?  

 

- Vad är det som gör att vi idag inte lever hållbart och vad kan få oss att ändra beteende?  

 

- Vad innebär ett gott liv och hur kan det kopplas till klimatfrågan? 

 

- Vilka verktyg kan Botkyrka kommun erbjuda för att invånarna i kommunen ska få en hållbar 

vardag? 

 

- Hur bör verktygen och lösningarna utformas för att få stort genomslag?  
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2. Initiativet 

Avsnittet beskriver Botkyrka kommuns arbete för att nå en hållbar utveckling. Strategier och 

målsättningar för hur kommunen inte ska bidra till klimatförändringarna presenteras.  

 
2.1 Ett hållbart Botkyrka  

Botkyrka kommun skrev år 2004 under Ålborg + 10, en vidareutveckling av Ålborgdeklarationen som 

upprättades vid den europeiska konferensen om långsiktigt hållbar stadsutveckling i Ålborg år 1994. Vid 

undertecknandet av Ålborgsdeklarationen åtog sig myndigheterna att implementera Agenda 21 lokalt 

samt utforma en strategi för en långsiktig hållbar utveckling.  Ålborg + 10 syftar till att konkretisera 

Ålborgsdeklarationens visioner om en långsiktig hållbar stadsutveckling genom att fastställa femtio 

åtaganden som är fördelade på tio områden vilka alla berör hållbar utveckling. Städerna som 

undertecknat Ålborg + 10 åtar sig bland annat att upprätta en lägesrapport som blir ett underlag till att 

identifiera vilka utmaningar kommunen/staden står inför. Arbetet med att kartlägga Botkyrkas 

utmaningar för att nå en hållbar utveckling resulterade i sex huvudområden där de största utmaningarna 

fanns inom den sociala dimensionen. De sex utmaningarna inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna, 

social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och omfattar de femtio åtagandena i Ålborg + 10. 

Utmaningarna är formulerade utifrån hur Botkyrka ska se ut om trettio år:  

 

- Botkyrkaborna har arbete  

- Botkyrkaborna känner sig hemma  

- Botkyrka har de bästa skolorna  

- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna  

- Botkyrkaborna är friska och mår bra  

- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 

 
2.2 Botkyrka kommuns klimatstrategi 

Botkyrka kommuns klimatstrategi som antogs 2009 beskriver hur kommunen ska kunna anpassa sig till 

framtidens klimatförändringar och hur utsläpp av växthusgaser ska minska. Klimatstrategin ger 

vägledning till att klara utmaningen Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna och beskriver 

tillvägagångssättet för nå det önskade läget. För att minska utsläppen av växthusgaser finns fyra delmål 

med olika tidsperioder uppsatta i klimatstrategin.  

 

De fyra delmålen: 

Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 

All egen användning av fossila bränslen som olja och bensin inom den kommunala organisationen ska 

upphöra. Inga fordon som används inom tjänsten ska drivas med fossila bränslen, byggnader ska inte 

värmas upp med eldningsolja och all inhandlad el ska baseras på förnyelsebara källor. Reservkraft och 

flygresor som inte kan tas bort ska kompenseras.   

 

Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 

All direkt användning av fossila bränslen som olja och bensin i Botkyrka kommun ska upphöra. Alla 

resor och transporter inom kommunen ska ske utan fossila bränslen. Inga fossila bränslen ska användas 

vid tillverkning, alla byggnader ska värmas upp med förnyelsebar el och all inhandlad el ska baseras på 

förnyelsebara källor.  

 

Klimatneutral organisation senast år 2020 
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All verksamhet inom den kommunala organisationen, alla inköp av varor och upphandlade tjänster ska 

generera så lite växthusgasutsläpp både i Sverige och i resten av världen att klimatet inte påverkas.  

 

Klimatneutralt Botkyrka senast år 2040 

Alla inköp av varor och tjänster inom Botkyrka kommuns gränser ska generera så lite växthusgasutsläpp 

i Sverige och resten av världen att klimatet inte påverkas. 

 

För att nå de fyra delmålen bryts de ner till aktuella och konkreta mål som fastställs i flerårsplanen och 

som sedan följs av åtaganden i ettårsplanen. Varje år följs åtagandena i ettårsplanen upp och utvärderas i 

årsredovisningen.   

 
2.3 Botkyrka kommuns flerårsplan 

Botkyrka kommun tar varje år fram en flerårsplan för de fyra nästkommande åren. Flerårsplanen är ett 

styrande dokument och alla verksamheter i Botkyrka kommun implementerar de uppsatta målen i sitt 

arbete. De mål och ambitioner som redovisas i flerårsplanen utgår från sex målområden: 

- Medborgarnas Botkyrka 

- Framtidens jobb 

- Välfärd och kvalitet för alla 

- Grön stad i rörelse 

- Kultur och kreativitet ger kraft 

- En effektiv och kreativ kommunal organisation 

 

Inom varje målområde finns det ett antal mål med tillhörande indikatorer. I flerårsplanen för 2014-2017 

anger målområdet Grön stad i rörelse att ”..Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med 

den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra 

klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras…”. I Grön stad i rörelse 

finns målet att fler företag och hushåll ska vara fossilbränslefria och energieffektiva. Målet utvärderas 

genom att kartlägga utsläpp av koldioxid per invånare samt totala elinköp i Botkyrka per invånare. 

 
2.4 Handlingsplan 2030 

För att uppnå delmålet om Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 som är fastställt i kommunens 

klimatstrategi pågår arbetet med att upprätta en handlingsplan. Handlingsplanen syftar till att lägga fast 

hur Botkyrka kommun ska arbeta för att Botkyrka som plats ska vara fritt från fossila bränslen senast 

2030. Kommunen måste ta ledning för omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle men för att lyckas 

med uppdraget krävs samarbete med aktörer inom både näringsliv, civilsamhälle och akademi. 

Handlingsplanen som omfattar en femtonårsperiod ska presentera ett antal åtgärder och aktiviteter inom 

områden som resande och transporter samt uppvärmning av bostäder och industrilokaler. För att 

Botkyrka kommun ska bli fri från fossila bränslen krävs både tekniska förändringar och förändringar 

gällande människors beteenden.  

 

3. Klimatförändringens konsekvenser - varför vi behöver ändra vår livsstil  

Det här avsnittet beskriver vad klimatförändringarna har fått för konsekvenser på global, nationell och 

lokal nivå samt vilka framtida förändringar i klimatet som förväntas att ske i framtiden. Vilka kostnader 

som klimatförändringarna orsakar och kommer att orsaka i framtiden diskuteras även samt vilka 

målsättningar som finns globalt, nationellt och lokalt för att begränsa ytterligare klimatförändringar.  

 
3.1 Klimatförändringar globalt 
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I Summary for policymakers som presenterades i september 2013 konstaterar FN:s vetenskapliga 

klimatpanel IPCC att det inte finns några tvivel om att det har skett och sker en uppvärmning av 

klimatsystemet. IPCC-rapporten fastställer att det är 95 % sannolikhet att det är människans aktiviteter 

som har orsakat den globala uppvärmningen
1
. Nedan presenteras några av de klimatförändringar som 

hittills registrerats och förändringar i klimatet som förmodligen väntar. 

 

 Den globala medeltemperaturen har stigit med 0,8 grader sedan 1850. De senaste trettio åren har 

varit varmare än samtliga årtionden sedan 1850 och har troligtvis varit den varmaste 

trettioårsperioden de senaste 1400 åren på det norra halvklotet
2
.  

 En ytterligare temperaturökning med 0,3 - 4,8 grader förutspås ske framemot århundradets slut 

och ökningen kommer vara större i norden än för jorden i genomsnitt 
3
. En global 

temperaturökning på 2,5 grader de närmaste 50 – 100 åren skulle ge en ökning på 4 grader vid de 

nordliga breddgraderna 
4
.  

 Havsytenivån har under 1900-talet höjts med 20 cm, ungefär 2 millimeter per år, vilket går att 

jämföra med de föregående tre tusen åren då havsytenivån inte ökat nämnvärt. Det senaste 

årtiondet har hastigheten ökat till tre millimeter per år
5
 och havsytenivån kommer att fortsätta 

stiga under 2000-talet med ökad takt på grund av havens uppvärmning samt avsmältningen av 

glaciärer och istäcken
6
 . 

 Fram till århundradets slut kommer havsytan förmodligen stigit med mellan 26 - 82 centimeter 

vilket ökar risken för översvämningar, erosion i kustnära områden och saltvatteninträngning i 

dricksvattenreservoarer
7
. 

  Istäcktet har minskat både på Antarktis och Grönland de två senaste årtiondena och världens 

glaciärer fortsätter även att minska
8
. Utbredningen av sommarisen i världen år 2012 var bara 

hälften av den genomsnittliga utbredningen mellan 1979-2000
9
.  

 Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har nått till nivåer som saknar motstycke de 

senaste 800 000 åren och koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat med 40 % de 

senaste 250 åren.  Ungefär 30 % av koldioxidutsläppen orsakade av människan har absorberats 

av haven vilket resulterat i försurning av havsmiljön
10

. 

 

IPCC-rapporten konstaterar att vid fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer medeltemperaturen 

fortsätta att stiga och vi kommer se ytterligare förändringar i miljön. Förändringar i nederbörden kan få 

konsekvenser som både torka och översvämningar. Tillgång på vatten och mat kommer därmed påverkas 

vilket kan resultera i konflikter och stora folkomflyttningar. En ökad medeltemperatur kommer drabba 

ekosystemen hårt, vid en ökning av 2 grader kommer 15-40 % av jordens arter att hotas av utrotning
11

. 

Utsläppen av växthusgaser måste minska väsentligt för att förändringarna i klimatet ska begränsas och 

inte få allt för katastrofala följder.  

                                                 
1
 Naturvårdsverket 2013 a FN:s klimatpanel Klimatförändring 2013 Den naturvetenskapliga grunden Sammanfattning för 

beslutsfattare s.30  
2
 Ibid s.4 

3
 Naturvårdsverket 2013 b 

4
 Naturvårsverket 2013 c 

5
 Naturvårdsverket 2013 d 

6
 IPCC 2013 Summary for policymakers 2013 s. 23 

7
 Naturvårdsverket 2013 b 

8
 Ibid. s.7 

9
 Naturvårdsverket 2013 d 

10
 IPCC 2013 Summary for policymakers 2013 s. 9 

11
 Stern 2007 The economics of climate change- The Stern review s. 56 
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3.2 Klimatförändringar i Sverige 

I Sverige har klimatförändringarna bland annat visat sig i ökad medeltemperatur. Sedan 1988 har alla år 

förutom två haft en högre medeltemperatur jämfört med åren mellan 1961-1990. Uppvärmningen av 

lufttemperaturen har bland annat fått till följd att islossningen i sjöar och stora floder inträffat tidigare 
12

. 

Lufttemperaturen förväntas stiga med 2-7 grader fram till år 2100 jämfört med perioden mellan 1961-

1990. Årsnederbörden har ökat till en viss del de senaste 100 åren med en stor variation inom landet. 

Den ökade nederbörden tillsammans med mildare vintrar har resulterat i ett stort antal översvämningar 

de senaste trettio åren
13

. Nederbörden i Sverige beräknas öka med upp till 40 % fram till år 2100 med 

stora skillnader mellan olika år och delar av landet.
14

.  

 
3.3 Klimatförändringar i Botkyrka kommun 

Botkyrka kommuns översiktliga klimat- och sårbarhetsanalys från 2010 behandlar hur kommunen 

kommer att påverkas av klimatförändringarna till år 2100. Rapporten konstaterar att nederbörden 

kommer öka med 15 % till 2100 jämfört med dagens medelnederbörd på 545 mm/år. Den tilltagande 

nederbörden ökar risken för översvämningar vilket i sin tur riskerar att skada infrastruktur som vägar och 

avloppssystem. Ökad nederbördsmängd förhöjer även risken för ras och skred samt spridning av 

föroreningar till sjöar, grundvatten och tillrinningsområden för vattentäkt. Årsmedeltemperaturen i 

Stockholmsområdet är idag 5,7 grader och förutspås öka med 4-5 grader till år 2100. Med högre 

medeltemperatur tilltar även hälsoriskerna då bland annat infektionssjukdomar förväntas att blir mer 

frekventa
15

.   
 

3.4 Kostnader att inte agera 

Klimatförändringar orsakar omkring 400 000 dödsfall per år världen över och det är till största del svält 

och smittsamma sjukdomar som är dödsorsaken. Luftföroreningar och sjukdomar orsakade av den höga 

användningen av fossila bränslen beräknas vålla ytterligare 4,5 miljoner dödsfall per år. Om det 

intensiva användandet av fossila bränslen fortgår i lika hög utsträckning som idag kommer det 

tillsammans med klimatförändringar skörda 6 miljoner människoliv årligen till år 2030
16

. I 

Sternrapporten från 2006 beräknas det globala BNP´t minska med 5-20 % varje år framöver om  

ingenting görs för att begränsa ökningen av medeltemperaturen
17

 medan arbetet med att försöka 

förhindra temperaturökningen och minska klimatförändringarna skulle minska det globala BNP´t med 

cirka 1 % per år
18

 . Fem år efter rapporten publicerades menar Nicholas Stern att kostnaderna för att 

begränsa klimatförändringarna har dubblerats och skulle minska världens totala BNP med 2 %. 

Ökningen beror bland annat på fem års dröjsmål samt att utsläppen påverkar klimatet mer än vad man 

trodde år 2006
19

. 

 
3.5 Ekologiska fotavtryck 

Vårt sätt att leva ger avtryck i naturen och för att räkna ut hur stort avtryck vi gör kan vi använda oss av 

ekologiska fotavtryck. Ett ekologiskt fotavtryck anger hur stort land- och vattenområde som behövs för 

                                                 
12

 Naturvårdsverket 2013 e 
13

 Naturvårdsverket 2013 e 
14

 Klimatanpassningsportalen 2012 
15

 IVL Svenska Miljöinstitutet 2010 Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka 
16

Climate and vulnerable forum DARA 2012 A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet s. 17 
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att producera den energi, material och livssmedel som vår livsstil kräver samt för att absorbera den 

koldioxid som släpps ut. Konceptet ekologiska fotavtryck som utvecklades av Mathis Wackernagel och 

William Rees vid universitetet British Columbia år 1990 är välförankrat i litteraturen och används idag 

av forskare, myndigheter och näringsliv för att bland annat kartlägga resursanvändning och i arbetet för 

att främja hållbar utveckling
20

. Sedan 1970-talet har världens årliga fotavtryck överstigit jordens årliga 

biokapacitet, dess förmåga att förnya sig. De senaste fyrtio åren har förnyelsebara resursers konsumerats 

i en snabbare takt än de har förmågan att återbildas och koldioxidutsläppen har varit större än vad 

ekosystemen hunnit absorbera
21

. Overshoot day - dagen då mänskligheten konsumerade upp naturens 

årsbudget inträffade den 21 oktober år 1993, 22 september år 2003 och 20 augusti år 2013
22

 . Trenden 

visar att om vi fortsätter konsumera i dagens takt kommer Overshoot day äga rum några dagar tidigare 

varje år. För att beräkna ekologiska fotavtryck använder man sig av globala hektar (gha) som motsvarar  

jordens genomsnittliga biologisk produktivitet per hektar
23

. För att jordens förnybara resurser ska hinna 

återställas och inte minska kan varje människa ha ett ekologiskt fotavtryck som motsvarar 1,8 gha. År 

2007 var det genomsnittliga fotavtrycket i världen per person 2,7 gha vilket innebär att det krävdes ett 

och ett halvt jordklot för att försörja jordens befolkning
24

. Variationen mellan länders bidrag till jordens 

totala fotavtryck är stor.  Om hela världens befolkning skulle ha lika stort ekologiskt fotavtryck som den 

genomsnittliga indiern skulle bara ett halvt jordklot per år behövas.  Vilket kan jämföras med USA som 

skulle lägga anspråk fyra och ett halvt jordklot om alla levde som den genomsnittliga amerikanaren. Vi i 

Sverige har en livsstil som skulle kräva tre jordklot per år om alla levde som oss, Sverige har ett 

fotavtryck som är det trettonde största av alla länder i världen. Sedan 1970-talet har långinkomstländerna 

minskat sitt ekologiska fotavtryck, medelinkomstländerna har ökat sitt en aning medan de rika länderna 

kraftigt ökat storleken på sitt ekologiska fotavtryck. Gemensamt för alla länder är att de ekologiska 

fotavtryck från mark som används till odling och skogsbruk minskat medan fotavtrycken från koldioxid 

ökat. Det överensstämmer med ekonomin som under samma period övergått från att grundats på 

förnyelsebara resurser till att nu baseras på fossil energi
25

. Då ekologiska fotavtrycken endast omfattar 

en ekologisk dimension bör de kombineras med andra indikatorer som även berör den ekonomiska och 

sociala dimensionen för att få en helhetssyn när det handlar om hållbar utveckling. 

 

4. Klimatpåverkan 

Avsnittet redogör för Sveriges och Botkyrka kommuns utsläpp av växthusgaser samt vilka sektorer som 

genererar mest utsläpp och förändringarna i växthusgasutsläpp över tid. 

 
4.1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2011 var 61,4 miljoner ton vilket är en minskning med 16 % 

från 1990 då utsläppsnivån låg på 72,8 miljoner ton. Huvuddelen av minskningen beror på att bostäder 

och lokaler som tidigare värmts upp av olja ersatts av biobränslen. Transportsektorn släpper idag ut 20 

miljoner ton växthusgaser per år vilket står för en tredjedel av alla växthusgasutsläpp. Majoriteten av 

utsläppen kommer från personbilar och tunga fordon. På grund av att bilarna blivit mer energieffektiva 

och att biobränsle börjat användas i större utsträckning har utsläppen från personbilarna minskat med 9 
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% sedan 1990 trots att personbilstrafiken ökat. Den tunga trafiken har ökat med 44 % jämfört med 1990 

vilket väger upp utsläppsminskningen från personbilstrafiken
26

.   

Större delen av Sveriges miljöpåverkan i andra länder grundar sig i konsumtionen av produkter som 

helt eller delvis produceras i andra länder och sedan importeras. Mellan 1993-2010 har Sveriges utsläpp 

av växthusgaser som orsakats av konsumtion ökat med 15 % från 100 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (C02e)till 115 miljoner ton CO2e
27

. Under samma period har utsläppen utomlands 

orsakat av Sveriges konsumtion ökat med 26 miljoner ton, från knappt 46 Mton C02e till 72 Mton C02e. 

Per person ökade de genomsnittliga utsläppen från 5,26 ton år 1993 till 7,67 ton år 2010. De inhemska 

utsläppen reducerades med 11 miljoner ton, från 54 till 43 Mton C02e, vilket per person är en 

genomsnittlig minskning från 6,19 ton till 4,59 Mton C02e.  

 

 
Figur 1 Växthusgasutsläpp orsakat av svensk konsumtion år 1993 och år 2010. Källa: Naturvårsverket 2013 

Ökningen av växthusgasutsläppen utomlands beror till störst del av att Sveriges konsumtion ökat samt 

att den främst baseras på importerade varor. Produkter som orsakar höga utsläpp vid tillverkning 

importeras i högre utsträckning nu än tidigare och produktionen av varorna har flyttats till länder som 

inte har lika effektiva reningsmöjligheter. Befolkningsökningen i Sverige under den givna perioden står 

för ungefär hälften av ökningen av växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtion 
28

. Naturvårdsverkets 

rapport Konsumtionens klimatpåverkan där statistik från 2003 analyserats visar att 80 % av utsläppen 

från Sveriges konsumtion kommer från den privata konsumtionen och de resterande 20 % kommer från 

den offentliga sektorn
29

. Den privata konsumtionen genererade knappt 80 Mton CO2e år 2003, transport 

och bostad stod för 30 % vardera, mat för 25 % och konsumtion för 15 % av utsläppen
30

.    

 

                                                 
26
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27

 Koldioxidekvivalenter är ett mått där alla växthusgaser räknas samman till ett index som jämställs med koldioxidens 

klimateffekt. 
 
28
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29
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Figur 2 Koldioxidutsläpp orsakat av svensk konsumtion år 2003. Källa: Naturvårdsverket 2003 

4.2 Botkyrkas utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen av växthusgaser inom Botkyrka kommuns gränser har förbättras sedan 1990 då 

utsläppssiffran var 367 900 ton CO2e och det genomsnittliga utsläppet per invånare i Botkyrka var 5,39 

ton CO2e per år.  2011 var det totala växthusgasutsläppet i Botkyrka kommun 157 100 ton C02e och 

varje person släppte i genomsnitt ut 1,86 ton. Minskningen av växthusgasutsläppen kan till stor del 

förklaras med att många byggnader gått från att värmas upp med oljepannor till att numera värmas upp 

med fjärrvärme och bergvärme. Trots att utsläppen per bil minskat under mätperioden har det totala 

koldioxidutsläppet från bilar inom Botkyrka inte minskat nämnvärt vilket beror på att antal bilar i 

Botkyrka ökat sedan 1990
31

. 

 

 
Figur 3. Andelen utsläpp av växthusgaser i Botkyrka kommun fördelat på sektor. Källa: Botkyrka kommun 2013 
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Figur 4. Andel utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka kommun år 2011 fördelat på sektor. Källa: Botkyrka kommun 2013 

5. Målsättningar för att förhindra klimatförändringar. 

I det här avsnittet presenteras de globala, nationella och lokala målsättningar för att förhindra ytterligare 

klimatförändringar. 

 

5.1. Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse med syfte att begränsa den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna. Protokollet som antogs år 1997 och trädde i kraft år 2005 är 

ett bindande dokument där de industrialiserade länderna, förutom USA, som då stod för 61 % av de 

globala utsläppen åtog sig att minska de globala utsläppen med minst 5 % mellan åren 2008-2012 

jämfört med utsläppsnivån år 1990
32

. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löpte mellan åren 2008-

2012 och en andra åtagandeperiod sträcker sig från 2013 till 2020. I dagsläget är Kyotoprotokollet 

undertecknat av 192 parter, ett antal länder som Canada, Japan och Ryssland har dock ställt sig utanför 

protokollets andra åtagandeperiod.  Ett nytt bindande klimatavtal som tar vid efter Kyotoprotokollets 

andra åtagandeperiod ska komma till stånd senast 2015
33

.  

 

5.2 Tvågradersmålet 

För att försöka förhindra att klimatförändringarna blir allt för stora och får ödesdigra konsekvenser 

antogs tvågradersmålet av Klimatkonventionens parter vid FNs Climate change conference i Cancún år 

2010, som innebär att medeltemperaturen inte ska få stiga med mer än 2 grader jämfört med 

medeltemperaturen i förindustriell tid. EU och Sverige har haft samma mål gällande tak för 

medeltemperaturen sedan år 2006
34

.  För att medeltemperaturen inte ska stiga med mer än 2 grader bör 
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33
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koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte överstiga 400 ppm vilket innebär att utsläppen av 

växthusgaser världen över måste minska med 10 % till år 2020 jämfört med utsläppen år 2004. Till år 

2050 måste utsläppen av växthusgaser halveras med år 1990 som utgångspunkt 
35

 och utsläppen får 

genomsnitt vara högst två ton CO2e per person år vilket innebär att den industrialiserade delen av 

världen måste minska utsläppen med 70-95 % 
36

. Utsläppen måste vara näst intill obefintliga år 2100 för 

att tvågradersmålet ska nås och även om medeltemperaturen inte överstiger två grader går det inte att 

vara säker på att stora klimatförändringar med betydande konsekvenser kommer att inträffa. Oavsett om 

målet nås kommer havsnivån att stiga, haven bli ännu mer försurade och den biologiska mångfalden 

kommer att minska
37

. 

 

5.3 EU:s klimatmål 

Vid FNs klimatkonferens i Cancún år 2010 åtog sig alla industriländer att upprätta strategier för att 

minska sina nationella koldioxidutsläpp och utvecklingsländerna uppmuntrades att göra det samma. I 

mars 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ”Färdplan 2050” som beskriver EU:s strategi och 

vägen till ett utsläppssnålt och konkurrenskraftigt EU till år 2050. Färdplanens syfte är att minska 

växthusgasutsläppen med 80-95 % senast år 2050 med 1990-års utsläpp som utgångspunkt.  Färdplanen 

presenterar hur utsläppsminskningarna bör fördelas mellan olika sektorer för att det ska bli mest 

kostnadseffektivt. Färdplan 2050 är en del i arbetet för att hindra den globala uppvärmningen med mer 

än två grader jämfört med förindustriell tid och ligger även i linje med EU:s 2020-strategi. Europas 

2020-strategi anger fem huvudmål var Europa bör vara år 2020, varav ett mål omfattar klimat och 

energi.  I och med 2020-strategin åtar sig EU:s medlemsländer att till år 2020 minska utsläppen av 

växthusgaser med minst 20 % jämfört med år 1990 års nivåer, minska energiförbrukningen med 20 % 

och öka andelen förnybar energi med 20 %. Vidare uppmanas EU:s medlemsländer att upprätta 

nationella färdplaner vilket går i linje med industriländernas åtagande i samband med klimatmötet i 

Cancún.  

 

5.4 Sveriges klimatmål  

Naturvårdsverket fick i juli år 2011 i uppdrag av regeringen att utarbeta ett underlag till en svensk 

färdplan med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050
38

. I december 2012 

presenterade Naturvårdsverket sin rapport med analyser om hur Sverige ska kunna uppnå målsättningen 

samt vilken väg dit som är mest kostnadseffektiv. Resultaten visar att den viktigaste beståndsdelen för 

att nå målet är minska de inhemska utsläppen och nettoupptag av koldioxid i skog och mark och andelen 

utsläppsrätter på den internationella marknaden behöver öka
39

. Sverige har även som målsättning att 

minska utsläppen av klimatgaser med 40 % till år 2020 med 1990 års utsläpp som utgångspunkt samt att 

Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende till år 2030. Dessa mål är viktiga delmål på vägen mot 

att realisera Färdplan 2050 med noll nettoutsläpp av växthusgaser 
40

. 

 

5.5 Botkyrka kommuns klimatmål 

Klimatfrågan är ett prioriterat område i Botkyrka kommun och visionen är att kommunen helt och hållet 

ska sluta bidra till klimatförändringarna. För att nå målsättningen antog Botkyrka kommun sommaren år 

2009 en klimatstrategi vilken innebär att kommunen till år 2030 ska vara fossilbränslefri och senast år 
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2040 klimatneutralt med en utsläppsnivå av växthusgaser som inte har påverkan på klimatet. Hösten 

2009 undertecknade Botkyrka kommun EU-kommissionens Borgmästaravtal som går ut på att 

kommunerna gemensamt ska minska koldioxidutsläppen med mer än 20 % till år 2020 samt göra 

insatser som når längre än de krav som ställs i EUs klimatmål.  

 

6. Det goda livet 

I det här avsnittet diskuteras sambandet mellan lycka och klimatpåverkan samt vad som är en hållbar 

livsstil. Avsnittet behandlar även vad det är som gör att vi inte lever hållbart och presenterar skillnader 

mellan vilka grupper i samhället som belastar miljön mest.  

 
6.1 Lycka och välbefinnande  

Enligt 2010 års SOM-undersökning
41

 säger sig 36 % av Sveriges befolkning vara mycket nöjda med 

livet och 28 % betraktar sig själva som lyckliga
42

. Undersökningen visar att sociala aktiviteter som 

ideellt engagemang och fysisk träning, som vanligtvis inte ger allt för negativ miljöpåverkan, ger höga 

lyckonivåer medan konsumtion av till exempel kläder och elektronikprodukter inte har någon större 

effekt på välbefinnandet
43

. En värdeundersökning från 2008 gjord i EUs då 27 medlemsländer visar att 

det viktigaste för att känna lycka är hälsa (73 %), fred (45 %), kärlek (44 %), arbete (37 %) och pengar 

(32 %)
44

. Ändå förknippas aktiviteter som konsumtion till att bidra till ökad lycka, vilket gör att 

människor strävar efter en högre inkomst och materiell standard. Sociala relationer och fritidsaktiviteter 

som egentligen gör oss lyckliga blir ofta lidande då tiden istället läggs på att arbeta för att upprätthålla 

den höga materiella standarden
45

. Konsumtion av upplevelser har visat ge stor lyckoeffekt som både är 

starkare och mer långvarig än vid konsumtion av varor
46

. Flera studier pekar på att ökning av den 

individuella inkomsten endast till en viss nivå bidrar till en förhöjd känsla av välbefinnande, därefter har 

inkomstökningen inte någon nämnvärd påverkan på livstillfredsställelsen
47

. Den inkomstökning som ägt 

rum i de rika länderna de senaste 30-50 åren har inte haft motsvarande ökning av lyckonivån hos 

befolkningen i landet under samma period
48

 vilket kan bero på att det ekonomiska tillskottet har 

spenderats på saker och aktiviteter som inte bidrar till välbefinnande och lyckokänslor. Samma trend går 

att se för de länder som kan tillgodose behoven av säkerhet, ekonomiskt välstånd och hälsa på en 

grundläggande nivå där välbefinnandet inte hör ihop med förmögenhet och resursförbrukning. Till 

exempel har länder som Sverige och Finland högre nivåer av välbefinnande än USA trots lägre 

inkomstnivå
49

. Forskning visar på att en ökning av ett lands bruttonationalprodukt (BNP) inte leder till 

samma procentuella ökning av välbefinnande hos befolkningen i ett rikt land som det gör hos 

befolkningen i ett utvecklingsland. Storleken på ett lands koldioxidutsläpp påverkas i stor utsträckning 

av storleken av landets BNP. Därmed borde utsläppsminskningar i rika länder få mindre konsekvenser 

på invånarnas välbefinnande och lyckonivå än om utsläppsminskningarna gjordes i fattiga länder
50

.  

 

En studie visar att de människor som har tidsrikedom, det vill säga inte är under tidspress, oroar sig  

                                                 
41

 SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 
42

 Holmberg et al. 2011 Lycksalighetens ö - Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle s. 349 
43

 Ibid s. 358 
44

 Nordiska ministerrådet 2013 Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion s. 78 
45

 Ibid s.85 
46

 Naturvårdsverket 2011 Klimatomställning och det goda livet s. 48 
47

 Nordiska ministerrådet 2013 s.86 
48

 Naturvårdsverket 2011 s. 25 
49

 Nordiska ministerrådet 2013 s.87 
50

 Naturvårdsverket 2011 s.35 



BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   17 [35] 

mindre för framtiden än de människor som har en ekonomisk rikedom
51

.  De som hade tidsrikedom 

visade sig även spendera mer tid på fysisk aktivitet och personlig utveckling vilka är komponenter som 

bidrar till välbefinnande. Hälften av den vuxna befolkningen i Sverige med barn och en tredjedel av de 

som inte har barn anger att de lider av tidspress och inte hinner med att göra allt vad de borde göra. En 

undersökning bland en grupp yrkesverksamma som fick välja mellan mer pengar och mer tid angav 

majoriteten att de önskade sig mer tid som i första hand ska gå till socialt umgänge
52

. En studie gjord 

med 400 deltagare från 17 olika arbetsplatser i Sverige visar att en arbetstidsförkortning ökade 

välbefinnandet samt gav en bättre hälsa. Forskning visar även att minskad arbetstid med lägre inkomst 

ger mindre koldioxidutsläpp och ekologiska fotavtryck vilket kan möjliggöra för samhället att enklare nå 

de uppsatta klimatmålen. Vidare minskar även arbetslösheten i samhället vilket ökar välbefinnandet och 

lyckonivåerna hos de berörda. Konsumtionstakten och klimatpåverkan ökar emellertid hos de som får 

arbete då deras inkomst blir högre.  

 
6.2 Vad är en hållbar livsstil?   

I dagens samhälle råder det en uppfattning att vi når en hållbar livsstil genom tekniska lösningar som 

effektiviserar produkter och processer. Det krävs då inga drastiska livsstilsförändringar utan vi kommer 

kunna åka lika mycket bil i fortsättningen men klimatpåverkan kommer inte vara lika stor. 

Effektiviseringen förutsätts då kompensera den höga konsumtionen och därmed leda till 

miljöförbättringar. Den starka tron på tekniken som lösning på klimatförändringarna går bland annat att 

se i regeringens klimatproposition från år 2009 som föreslår att växthusgasutsläppen ska minska med 40 

%. Propositionen behandlar även de åtgärder som behövs till för att nå målet och ordet teknik nämns då 

176 gånger medan livsstil endast nämns en gång
53

. Produktionsrelaterade utsläpp har minskat de senaste 

åren till följd av investeringar i renare teknik och produktionseffektivisering men konsumtionsnivåerna 

har samtidigt ökat både på enskild, nationell och internationell nivå. Även om produkt-och 

processeffektivisering har en stor förmåga att minska avtrycket på miljön som våra livsstilar ger upphov 

till vägs det ändå upp av de ökade utsläppen som dagens höga konsumtionstakt generar. Antalet 

elektriska produkter per hushåll ökar samtidigt som produkternas livslängd minskar. Detta tillsammans 

med befolkningstillväxten i världen ger stor miljöpåverkan trots att produkterna vi konsumerar 

framställs på ett resurseffektivt sätt och anses vara miljövänliga. Effektivisering av produkter och 

processer som är tänkta att minska utsläpp och annan belastning på vår jord kan i slutändan få opåverkad 

eller motsatt effekt. En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) visar på att trots att bilarnas 

bränsleeffektivitet optimerats de senaste åren har bilresorna ökat då den nya bränsleeffektiva tekniken 

gjort det billigare att köra bil
54

. Liknande trender går att se gällande energi för uppvärmning av bostäder. 

Sedan 1990-talet har energianvändningen för uppvärmning minskat per m2 på grund av 

energieffektivisering, samtidigt har golvytan i bostäder generellt sett ökat under den tidsperioden. 

Slutsatsen blir att trots att uppvärmningen av bostäder effektiviserats har konsumtionen av energi ökat på 

grund av att bostäderna blivit större. Samma trender går också att se beträffande produkter som blivit 

mer energieffektiva per volymenhet men som uppvägs av att själva produkten som till exempel TV-

apparater har ökat i volym och därmed kräver mer energi än tidigare då de var mindre i storlek.   

Människor tenderar att investera i energieffektiva produkter där den ekonomiska vinsten på grund av 

minskad energianvändning sedan finansierar koldioxidintensiva aktiviteter som flygresor
55

. De 

koldioxidintensiva beteendena ursäktas med att individen tidigare gjort någon miljövänlig handling som 

därmed minskar skuldkänslan över det miljöskadliga beteendet och istället ger känslan att det är något 
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man är värd
56

. Det går alltså inte att helt förlita sig på att ny grön teknik ska skapa ett hållbart samhälle 

utan människor måste använda tekniken på rätt sätt samt en beteendeförändring måste till för att det ska 

bli en skillnad.   

 
6.2.1 Varför beter vi oss ohållbart?  

Trots att det finns kunskap om vårt beteendes konsekvenser på miljön och en vilja att leva klimatsmart 

så gör vi inte det. Forskningen visar att energikrävande beteenden inte gör oss lyckliga utan det är de 

aktiviteter som kräver liten andel energi som ger oss ett gott liv. Varför är det ett glapp mellan vår 

önskan och ambition om en hållbar livsstil och hur vi egentligen lever?  

Samhället idag är konsumistiskt med strukturer som främjar konsumtion. Sättet på vilket vi  

konsumerar idag anses normalt men är allt annat än hållbart. Då det konsumistiska beteendet är normen 

betraktas annat beteende, som är mer hållbart, som avvikande. Den stora utmaningen är att få en hållbar 

livsstil till att bli standardalternativet och inte vara det avvikande. Att leva hållbart med allt vad det 

innebär har inte accepterats och anammats av den stora massan och utgör inte en del av den rådande 

normen om hur ett gott liv ska levas. Därmed blir hållbara val något avvikande och som resulterar i ett 

avståndstagande från gruppen och det som anses normalt. Ett sådant steg strider mot den självkänsla och 

de positiva känslor som en individ får av samhörigheten med andra människor. Idag är konsumtion och 

levnadsvanor ett verktyg för att visa tillhörigheten till en samhällsgrupp, ett avvikande hållbart beteende 

kan således vara alltför ansträngande och kännas uppoffrande
57

. I stället för att för att konsumera 

funktionellt, det vill säga utifrån vilka funktioner varor och tjänster erbjuder, så konsumerar vi för att 

kommunicera och bedömer varandra utifrån vilka varor och tjänster vi konsumerar. Media hjälper till att 

förmedla samt förstärka normen och politiken uppmuntrar till konsumtion för att hålla ekonomin igång.  

För att åstadkomma en mer hållbar konsumtion behöver konsumtionen i sig bli mindre socialt och 

kulturellt betingat. I stället för att konsumera utifrån vem man vill vara bör normen för konsumtion 

ändras till att människor börjar konsumera utifrån vad de behöver. Förutom normer så beror vårt 

handlande och beteende till stor del på vanor. Då vanor bland annat underlättar vår vardag genom att vi 

slipper överväga och ta beslut varje gång vi ställs inför olika situationer försvåras ett hållbart beteende. 

Det som kan kännas rationellt för den enskilda människan kan vara irrationellt ur ett hållbarhets 

perspektiv.
58

 

Det finns en allmän tilltro till att mycket pengar och innehav av många saker gör oss lyckliga och ökar  

vårt välbefinnande. En livsstilsförändring som innebär mindre pengar och samägande men som ger mer 

fritid ses som alltför krävande och som ett nederlag
59

.  Det är heller inte alltid lätt att förutse vad ens 

handlingar får för konsekvenser i framtiden och vilka positiva effekter en ändrad livsstil skulle få. Därför 

kan livsstilsförändringar utebli trots att de inte skulle innebära några livskvalitetsuppoffringar
60

. 

Vid frågan vad det är som hindrar människor att leva mer miljövänligt anger 71 % att de anser att 

miljö-och klimatvänliga alternativen är dyrare och 68 % anger att det finns för få bra 

miljövänligaalternativ. 61 % av de tillfrågade menar att det är invanda beteendemönster som gör att de 

inte ändrar sin livsstil till att bli mer miljövänlig och 46 % svarade att det är bristen på information som 

hindrar dem från att leva klimatsmart
61

.  

 
6.3 Skillnader i klimatpåverkan  
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6.3.1 Inkomst 

Människor som anser sig vara miljömedvetna och besitter en kunskap om vad vissa beteenden får för 

konsekvenser belastar inte miljön mindre än andra, vilket till stor del beror på att de vanligtvis har en 

högre inkomst och därmed konsumerar mer
62

. Enligt en undersökning från 2003 stod de 10 % som hade 

högst inkomst i Sverige för 20 % av hushållens utsläpp medan de 10 % som hade lägst inkomst endast 

stod för 5 % av utsläppen. Vid en granskning av vad hushåll med hög inkomst spenderar sina pengar på 

som inte de med lägre inkomst gör så är det främst konsumtion av accessoarer, resor, båtar, fritidshus 

och drift av bilar som skiljer
63

. Det vill säga sådan konsumtion som ger stora avtryck i miljön.   

 
6.3.2 Hushållens sammansättning 

En genomsnittlig svensk släpper ut 7,5 miljoner ton CO2 per år direkt eller indirekt genom sin 

konsumtion av varor och tjänster. Genom att studera hur mycket människor beroende på ålder och kön 

konsumerar har man räknat ut hur mycket CO2-utsläpp olika sammansättningar av hushållsmedlemmar 

orsakar. Varje person motsvarar en konsumtionsenhet som av är olika storlek beroende på om man är 

vuxen eller barn. Genom att dividera utsläppen av CO2 med antalet konsumtionsenheter per hushåll går 

det att jämföra olika hushållssammansättningar med varandra. Räknat på konsumtionsenhet genererar 

hushåll utan barn mer CO2-utsläpp än de hushåll som har barn. Samboende utan barn är den hushållstyp 

som ger upphov till mest CO2-utsläpp per konsumtionsenhet med 8,9 ton per år. Därefter är det 

ensamstående utan barn och samboende med barn som genererar mest utsläpp. Ensamstående med barn 

bidrar med minst utsläpp med 5,7 ton C02 per hushållsmedlem och år
64

. 

 
6.3.3 Genus 

Det skiljer sig även mellan kvinnor och män hur mycket miljöpåverkan deras livsstilar har. Kvinnor 

påverkar miljön främst genom konsumtion medan män använder bil i större utsträckning
65

. 

Livsmedelsverkets matvaneundersökning från 2012 visar att köttkonsumtionen, som har en stor negativ 

miljöpåverkan, nästan är dubbelt så hög för männen som för kvinnorna 
66

. Ensamstående män har efter 

sambor utan barn högst koldioxidutsläpp i Sverige medan ensamstående kvinnor står för den lägsta 

andelen av koldioxidutsläpp
67

.  En attitydundersökning som Naturvårdsverket gjorde år 2009 visar att 85 

% av kvinnorna anser att de själva kan göra något för att minska klimatförändringarna varav 

motsvarande andel för männen är 71 %. Kvinnorna är även generellt sett mer positiva till att göra 

åtgärder för att minska sin egen miljöpåverkan, handla från företag som arbetar för att minska 

miljöförändringar och betala mer för produkter och tjänster som är miljövänliga. 61 % av kvinnorna 

angav att de får dåligt samvete om de gör något som är dåligt för miljön, motsvarande andel för männen 

är att 43 % 
68

.  

 
6.3.4 Ålder 

Förenklat kan man säga att människor över 60 år lever mest miljövänligt och de som är under 30 år lever 

mest ohållbart. Den yngre generationen har mycket kunskap vad gäller samhället och miljö, men 

tillämpar den inte i praktiken. Unga människor källsorterar till exempel inte i så stor utsträckning och när 

de använder sig av miljöanpassade produkter kasseras de innan de är förbrukade. Trots att de har mycket 
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kunskap och köper miljövänliga produkter så använder de dem inte på ett miljövänligt sätt
69

. Äldre 

människor å andra sidan har en mer miljövänlig livsstil där de släcker lyset efter sig och reser kollektivt, 

men saknar den teoretiska kunskapen om samhällets påverkan på miljön. Det är inte främst av hänsyn till 

miljön som den äldre generationen lever mer hållbart utan det är snarare ett resultat av en tradition och 

uppväxt där det varit en självklarhet att hushålla med de knappa resurserna
70

. Generellt sett är det den 

praktiska kunskapen som oftast leder till miljövänligt beteende vilket är viktigt att ha i åtanke då de äldre 

generationerna kommer att försvinna och ersättas av de yngre som har den teoretiska kunskapen men 

saknar den praktiska kunskapen och erfarenheten.  

 

7. Hur kan människors beteenden förändras? 

I det här avsnittet diskuteras hur människors beteende kan förändras till att bli mer miljövänligt. Fyra 

olika styrmedel presenteras och frågan hur de används mest effektivt behandlas. 

 
7.1 Information       

Styrmedel används ofta som verktyg för att få människor att ändra beteenden och livsstilar. Det kan 

handla om att informera om vad nuvarande beteende får för konsekvenser och hur en bättre livsstil kan 

se ut. Det finns en stor tilltro till information som styrmedel då det är bristen på kunskap som ofta antas 

ligga till grund för att människor inte lever hållbart
71

.  Målet med att använda information som styrmedel 

är att människor ska ändra handlingsmönster och livsstil frivilligt utan några regler som tvingar. När det 

handlar om miljöfrågor kan information som styrmedel vara fördelaktigt då det ofta råder en osäkerhet 

kring ämnet, och ökad kunskap kan då ge en mening till beteendeförändringen
72

. Det är relativt enkelt att 

få människor att förstå att de bör göra livsstilsförändringar och varför det är viktigt, svårare är det att få 

människor att förändra sin livsstil i praktiken.  Generellt sett så tar det en längre tid för information att 

leda till förändringar och desto mer invand och rotad en handling är i det vardagliga livet, desto längre 

tid tar omställningen
73

. För att information ska uppnå sitt syfte som styrmedel bör den vara anpassad 

efter målgruppen med dess mål och värderingar. Det moraliska i ett miljövänligt beteende bör markeras 

samt vikten av varje persons insats betonas för att informationen ska stimulera beteendeförändringar. 

Genom att lyfta fram ökad livskvalitet istället för att understryka de uppoffringar som ett miljövänligt 

beteende fodrar kan information som styrmedel blir riktigt framgångsrik. Återkopplande information där 

de som gjort en beteendeförändring får ta del av resultat som uppnåtts har visat sig främja och ge mening 

till livsstilsförändringar
74

. Det problematiska med att använda information som styrmedel är att det blir 

en envägskommunikation där informationen kommer uppifrån med avsikten att upplysa. Personliga 

möten och då helst i form av en återkommande dialog med återkoppling har visat sig få större effekt än 

tryckt informationsmaterial
75

. Det är viktigt att vara medveten om att information och återkoppling inte 

räcker för att få människor att göra livsstilsförändringar även om det finns en stark tilltro till information 

som verktyg. Det finns en tro att människor är rationella varelser som väljer det som ger mest nytta för 

dem själva och att de därmed skulle göra ”rätt” val och ha en hållbar livsstil om de bara får mer 

                                                 
69

 Lindén 2002  
70

 Svingstedt, Fuentes 2013 s. 10 
71

 Ibid s. 11 
72

 Ibid s. 12 
73

 Lindén 2002 
74

 Svingstedt, Fuentes s. 12 
75

 Ibid s.16 



BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   21 [35] 

information
76

. Så är inte fallet utan det krävs fler kompletterande styrmedel och återgärder, och i många 

fall grundar sig ett ohållbart beteende i vanor och normer inte i brist på kunskap
77

.   
 

7.2 Ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel används ofta för att få hushåll att leva mer miljövänligt. Forskning visar att 

ekonomiska styrmedel som leder till negativa konsekvenser av en handling, till exempel böter och 

avgifter, till en början effektivt motiverar människor att förändra sitt beteende till att leva miljövänligare. 

Det förändrade beteende tenderar sedan att avta med tiden då människor anpassar sig till den nya 

prisbilden och återgår till sina gamla vanor. Positiva ekonomiska styrmedel som pant på returglas och 

rabatter har visat sig ge mer långvariga effekter både på attityd och beteende
78

. Ekonomiska styrmedel 

fungerar särskilt bra inom områden där den ekonomiska nyttan värderas högt, som vid el- och 

vattenanvändning, och där användningen ses på ett ekonomiskt rationellt sätt
79

. Det gäller dock inte 

inom alla områden utan det är ofta snarare hänsynen till djur och natur som motiverar till ett miljövänligt 

beteende än de ekonomiska vinsterna
80

. Trots att styrmedel som information och ekonomi främjar 

livsstilsförändringar krävs det att det finns en infrastruktur som gör det relativt enkelt att utföra en 

handling. Oavsett hur mycket kunskap en människa besitter går det inte att förvänta sig allt för stora 

bedrifter om det är besvärligt och kräver för stor ansträngning. Om en boende till exempel ska 

källsortera måste det finnas tillgång till kärl så att den inte behöver ta sig långväga för att källsortera
81

. 

En skattehöjning på bensin minskar heller inte bilåkandet nämnvärt om det inte kompletteras med 

kollektivtrafik som har en hög turtäthet.  

 
7.3 Lagar och regler 

Lagar och regler som förbjuder en viss omiljövänlig handling borde egentligen få en omedelbar och 

varaktig verkan, men så är inte alltid fallet. Människor har mer eller mindre en tendens att motsätta sig 

tvingande åtgärder och antingen överskrida eller tänja på reglerna. Vid till exempel dubbdäcksförbud på 

gator för att minska luftföroreningar tenderar människor istället att ta andra vägar, vilket bara förflyttar 

föroreningar till en annan plats, eller att helt enkelt ignorera förbudet. För att lagar och regler ska få stor 

genomslagskraft och ge varaktiga beteendeförändringar bör de kompletteras med ekonomiska styrmedel 

som böter
82

.    

 
7.4 Social struktur  

Studier har visat att sociala strukturer har stor effekt på människors beteenden och olika former av 

sociala åtgärder har använts framgångsrikt i arbetet med livsstilsförändringar. Stödåtgärder som 

projektledare eller coacher vilka har en kontinuerlig dialog och ger feedback kan underlätta 

omställningen i människors livsstilar samt göra förändringar mer långsiktiga och hållbara. Det moraliska 

och kollektiva ansvaret för till exempel miljön som människor känner genom att tillhöra en gemenskap 

ska inte underskattas när det handlar om beteendeförändringar. Gemenskapen med andra skapar en 

meningsfullhet, en motivation som har en betydande roll när livsstilar ska förändras. Känslan av 

gemenskap samt de normer som skapas och kontrolleras att vederbörande efterföljer övertygar 
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människor att deras val spelar roll
83

. Dessutom är människor mer villiga till beteendeförändringar om de 

tror att alla andra gör hållbara val. Genom att skapa förutsättning för gemenskap samt uppmuntra till 

engagemang inom till exempel miljögrupper kan leda till positiva förändringar. Livsstilsförändringar 

betyder ofta att vardagliga beteenden och normer ska brytas och nya vanor ska skapas, vilket inte är helt 

okomplicerat. Vanligtvis består livsstilsförändringen av flera steg där först ett intresse för en förändring 

ska väckas för att sedan efterföljas av själva förändringen vilket är en process i sig. När väl 

beteendeförändringen ägt rum fortsätter arbetet med att bibehålla den nya vanan. Olika styrmedel är 

olika effektiva beroende på var i förändringsprocessen människor befinner sig i
84

. Studier visar på att 

även om människor förstår vikten av ett miljövänligt beteende och har tillhörande värderingar så omsätts 

inte dessa i handling. Bara för att människor anser att man ska leva miljövänligt betyder det inte att 

människor gör det, det krävs mer därtill
85

.  

 
Tabell 1. Styrmedel med dess förändringsintention och ändringspotential. Källa: Lindén A, 2002   

Samhällelig åtgärd Förändrings- 

intention 

Ändringspotential 

Information frivillighet långsam 

Ekonomiska styrmedel påskyndande katalyserande 

Lagar/normer/regler tvingande omdelbar 

Samhällsplanering/design påminna/upprepa tillvänjning 

 

8. Kreativa verktyg för en hållbar livsstil  

Avsnittet presenterar tre övergripande tillvägagångssätt som främjar en hållbar livsstil. 

Tillvägagångssätten utgår från de faktorer i vår livsstil som har störst påverkan på miljön; transport, 

bostad, mat och konsumtion. De tre tillvägagångssätten som behandlas är: 

 Kollaborativ konsumtion 

 Återbruk 

 Kunskapsförmedling 

 

För varje tema ges förslag och rekommendationer på hur det skulle kunna appliceras praktiskt i Botkyrka 

kommun. Det här avsnittet bygger till stor del på kartläggning av hur andra städer och kommuner arbetat 

med att stimulera en hållbar livsstil för sina invånare.  

 
8.1 Kollaborativ konsumtion 

Kollaborativ konsumtion är ett sätt att konsumera där man gemensamt äger, lånar eller hyr istället för att 

själv enskilt äga saker. I huvuddrag finns det två typer av kollaborativ konsumtion, peer to peer som 

innebär att privatpersoner gör sina ägodelar tillgängliga för andra människor och business to consumer 

som går ut på att ett företag äger saker och som de sedan säljer tillgång till. Det kan handla om saker 

som bilar, verktyg, cyklar och kläder men också platser som arbetslokaler, tvättstugor och trädgårdar. 

Tjänster som ger tillgång till miljoner låtar och filmer istället för att själv äga är även en form av 

kollaborativ konsumtion. System och plattformar för kollaborativ konsumtion kan organiseras av såväl 

privatpersoner, entreprenörer, företag och lokala myndigheter.  Det kan handla om att betala en 

kontinuerlig eller en engångsavgift för att få tillgång till en produkt eller tjänst, men även gå ut på att 

man får låna saker gratis eller i utbyte mot till exempel reklam för ett företag. Pengar i form av avgifter 
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behöver inte alltid vara inblandade i det gemensamma ägandet utan det kan handla om att alla bidrar 

praktiskt, som vid gemensamma odlingar där alla ansvarar, hjälper till och sedan gemensamt delar på 

skörden.  

Kollaborativ konsumtion ger möjlighet för att utnyttja kapacitet hos produkter som annars går till  

spillo när de inte används. Då en bil Europa i genomsnitt används 29 minuter per dag och en borr 15 

minuter per år
86

 kan privat ägande tyckas överflödigt, resterande tid då produkterna inte används ger stor 

potential till kollaborativ konsumtion. Kollaborativ konsumtion kan således minska den intensiva 

konsumtionen av nya produkter och istället efterfråga produkter av hög kvalitet som tål att användas av 

många. Något som därmed minskar miljöfarliga utsläpp och utarmningen av jordens resurser. Det är inte 

bara produkters outnyttjade kapacitet som lämpar sig för att byta och dela med sig utav, människor 

besitter olika färdigheter och kunskaper men även tid som ter sig mycket värdefullt för de som saknar 

dessa. Någon kan till exempel få en vägg tapetserad i utbyte mot att vattna den andres växter när 

personen är på semester. Utöver bytet av färdighet ges möjligheten att lära av andra samt utöka sitt 

sociala nätverk. En forskare har även iakttagit att när människor anförtros att ta hand och bruka andras 

saker så utsöndras signalsubstansen oxytocin som bland annat ger en känsla av välbefinnande och 

lycka
87

.  

 
8.1.2 Praktiska exempel 

 
8.1.2.1 Samåkning 

Då transporter står för cirka 52 % av koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun har kollaborativt ägande 

och konsumtion av transportmedel stor potential att minska transporternas andel av 

koldioxidutsläppen
88

. En resevaneundersökning från 2013 visar att bilen i störst utsträckning används 

som transportmedel till dagligvaruinköp, fritidsaktiviteter och andra ärende. Närmare 60 % av de 

tillfrågade uppger att de använder bilen till dessa ärenden, knappt 40 % angav att de tar bilen till arbete 

och skola
89

. Det finns flera olika former av kollaborativt ägande och konsumtion av transportmedel som 

lämpar sig för att minska utsläpp av koldioxid. Många åker idag ensamma i sin bil, samåkning kan 

därmed få biltransporterna inom Botkyrka kommun att minska. Genom att ha ett forum där kommunens 

invånare kan registrera sitt intresse för samåkning underlättas möjligheten för samåkning och kan nå ut 

till en bred publik. I forumet kan både erbjudande om plats i bilen men även efterfrågan efter bilturer 

annonseras. Chaufförerna registerar vilka tider och sträckor som körs och den som vill åka med i en bil 

registrerar samma uppgifter. Intresserade kan då kontakta varandra för att komma överens om 

återkommande samåkning till exempel arbete och fritidsaktiviteter eller för samåkning vid ett enstaka 

tillfälle. Då största delen av transporterna med bil inom kommunen sker till inköp av dagligvaror och 

fritidsaktiviteter bör fokus med påverka och möjliggöra för samåkning rikta in sig på föreningslivet och 

stora matvaruhandlare. 
 

8.1.2.2 Cykelpool 

En utredning av EU-projektet Cyclelogistics visar att lastcykeln kan ersätta 19 % av de privata 

motoriserade transporterna i de europeiska städerna
90

. En cykelpool med lådcyklar och cykelkärror som 

kommuninvånarna kan ta del av när de ska på utflykt eller till exempel åka och handla har därmed stor 

potential för att minska biltrafikens utsläpp i kommunen. Förskolor, skolor och föreningsliv som är 
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utrustade med ett antal lådcyklar möjliggör för föräldrar att transportera sina barn samt utrustning till 

fritidsaktiviteter. Lådcykel- och cykelkärrspooler går att kombinera med samåkning där föräldrar har ett 

roterande schema där de skjutsar barnen till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Vid längre sträckor kan 

en pool med elcyklar istället vara mer lämpligt. Poolerna kan antingen vara en funktion som är gratis att 

nyttja eller så betalar man en engångsavgift alternativt medlemsavgift för att vara med i låd- eller 

elcykelpoolen. Lådcyklar, cykelkärror och elcyklar bokas antingen för enstaka timmar, heldag eller 

regelbundet. För att möjliggöra och underlätta användandet av lådcyklar och cykelkärror bör utrymme i 

form av parkeringsplatser ges vid förskolor, skolor, större butiker samt vid fritidsanläggningar.  

 
8.1.2.3 Toolpool och klädbibliotek 

Konsumtionen av står för 15 % av den privata konsumtionens koldioxidutsläpp i Sverige. Genom att 

låna saker och kläder istället för att köpa nytt kommer koldioxidutsläppen från den privata konsumtionen 

att minska.  Istället för att människor äger flera verktyg men bara använder de någon timma per år kan 

man äga dessa tillsammans vilket ger minskat avtryck både i den privata ekonomin och i miljön. Genom 

en så kallad toolpool finns det möjlighet att låna verktyg som inte används dagligen utan bara några få 

gånger om året som till exempel skruvdragare, stege, högtryckstvätt och tapetnedångare. En 

cykelverkstad där det finns möjlighet att gratis låna verktyg för att serva och reparera sin cykel kan 

tänkas vara en utveckling av toolpool. Något som istället används ofta är kläder, privatkonsumtionen av 

kläder och skor ökade med 53 % mellan 1999-2009. Vi svenskar konsumerar i genomsnitt 15 kilo kläder 

per person/år och den genomsnittliga svensken köper något nytt klädesplagg varannan månad
91

.  Det är 

inte i första hand för att ersätta något som är trasigt och är omöjligt att laga utan shoppandet beror främst 

på att vi tröttnat på våra kläder och vill ha något nytt. Den höga konsumtionstakten har stor belastning på 

miljön då mycket vatten krävs för produktionen och i de flesta fall används en ansenlig mängd 

kemikalier. Genom kollaborativ konsumtion av kläder ges möjligheten att förnya sin garderob ofta utan 

att det belastar miljön i för stor utsträckning.  Ett klädbibliotek fungerar likadant som ett vanligt 

bibliotek där man kan låna kläder under en begränsad tid och endast betalar en förseningsavgift. 

Kläderna som lånas ut skänks vanligtvis av privatpersoner som har tröttnat på sin garderob och rensat ut 

kläder de inte använder. Ett klädesplagg som en person har tröttnat blir som nytt för en annan person och 

är ett bra sätt att hitta kläder som bara ska användas vid något specifikt tillfälle och sedan annars skulle 

hamna längst bak i garderoben. Det är inte bara verktyg och kläder som lämpar sig för att lånas ut utan 

det kan vara i stort sett vad som helst. Utlåning av träningsutrustning till exempel för de som bara åker 

skridskor eller spelar basket några gånger per år. Ett bibliotek med utlåning av kläder och 

träningsutrustning är särskilt bra för barn då de snabbt växer ur sina kläder och skor. 

 
8.1.2.4 Gemensamma odlingar 

Att odla gemensamt kan innebära att de som är intresserade av att odla delar på mark/odlingslådor, 

redskap samt ansvar över skötseln som ogräsrensning och vattning. Alla bidrar även med sina kunskaper 

och när det är dags för skörd delas den lika mellan de som engagerat sig i odlingen. Gemensamma 

odlingar har visat sig få människor att bli lugna och tillfreds med tillvaron samt stärkt gemenskapen i 

grannskapet vilket ökat den sociala samverkan och minskat brottsligheten i området
92

. Det finns även 

former för allmän odling där allmänheten är fri att ta för sig av det som odlas utan att själva lägga ner 

något arbete. Det brukar oftast vara bär och fruktträd då de inte kräver så mycket skötsel men det kan 

även vara odlingar som kräver mer uppmärksamhet. Skogsträdgårdar är ett sådant exempel på allmänna 

odlingar där en skogsdunge omvandlats till en odling med ätliga växter vilket kräver liten skötsel men 
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generar stor skörd.  Kollaborativt ägande av bikupor och höns kan gå till så att man i utbyte mot att ta 

sköta bikuporna och ta hand om hönsen efter ett rullande schema får skörda honungen och äggen. Det 

gemensamma ägandet av hönsen kan med fördel kombineras med gemensam odling, spillningen från 

hönsen är bra gödselmedel. För att underlätta för kollaborativ odling och ägande av höns kan kommunen 

bidra med frön, jord, verktyg och byggmaterial till hönsgårdar.  

 
8.1.2.5 Fruktförmedling 

Många hushåll med trädgårdar hinner inte använda all frukt som deras trädgård ger dem samtidigt finns 

det många människor som saknar trädgård och vill ha frukt. Genom en fruktförmedling kan man koppla 

samman dessa människor och frukten i våra trädgårdar slipper gå till spillo samtidigt som frukt som 

transporterats långväga köps i affären. De som vill göra sina trädgårdar och frukter tillgängliga för andra 

kan således registrera det på ett forum där människor som vill ta del av frukten antingen får fri tillgång 

eller anmäla intresse. En karta över allmänna fruktträd och buskar i Botkyrka kommun kan även 

utformas för att informera invånarna om var de finns. Dessa kartor kan förslagsvis både publiceras på 

internet men även i trycktformat och ställas ut på bibliotek och medborgarkontor runt om i kommunen.  

 
8.2 Återbruk/Upcycling 

Konsumtionshetsen som råder i samhället har den senaste tiden ifrågasatts och en motreaktion har vuxit 

fram. Det är bland annat medvetandet av konsumtionens påverkan globalt sett, både ur miljö- och 

rättvisesynpunkt, som ligger till grund för trenden men även insikten om att det inte är ägandet av 

mängden saker som gör oss lyckliga. Återbruk av produkter har stor potential att minska avtrycket i 

miljön som vår konsumtion ger upphov till.  I Sverige finns det möjlighet att genom återbruk minska den 

totala konsumtionens klimatpåverkan med 15 % 
93

. I en studie som sälj- och köpsajten Blocket gjorde 

tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet visar att begagnathandeln på Blocket mellan 2011-2012 

minskade Sveriges utsläpp av växthusgaser med 1,6 miljoner ton
94

. Det är en minskning som motsvarar 

de uteblivna utsläppen om vägtrafiken i Stockholm stod stilla i 19 månader eller om all trafik i Sverige 

stod stilla en månad
95

. I genomsnitt motsvarade begagnathandeln på Blocket en minskning av 0,2 ton 

växthusgaser per person, vilket motsvarar en tredjedel av utsläppen som medelsvenskens 

köttkonsumtion genererar. Siffran kan även sättas i relation mot den genomsnittsliga svenskens 

växthusgasutsläpp orsakad av konsumtion vilket är 8 miljoner ton per år
96

. Förutom ett delvis nytt 

synsätt på konsumtion har även den finansiella krisen som drabbade världens länder i olika utsträckning 

år 2008 fått återbruket att bli en ekonomisk nödvändighet för många
97

. I Sverige som varit 

förhållandevis förskonat från den globala ekonomiska krisen grundar sig återbrukstrenden mer i ett 

självförverkligande och att hitta sin egen stil vilket bland annat beror på den ökade individualiseringen i 

samhället samt en motreaktion mot tidigare inställningen då det viktigaste var att vara som alla andra 

och inte sticka ut från mängden
98

. År 2009 köpte och sålde 87 % av det Sveriges befolkning begagnade 

produkter 
99

och år 2011 sålde svenskarna begagnade produkter för sammanlagt 254 miljarder kronor på 

sajter som specialiserat sig på begagnathandel 
100

. Vad som är incitamentet till att köpa och sälja 

begagnat skiljer sig; det kan handla om att göra en bra affär, leva miljövänligt men även för att göra sig 

av med saker som bara tar plats och samtidigt tjäna en slant. En undersökning av IPSOS från år 2012 
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visar att miljöhänsyn är en allt större anledning till varför människor köper och säljer begagnat, 39 % 

uppgav att de handlar begagnat av miljöhänsyn vilket en ökning från år 2009 då 29 % angav samma 

anledning
101

. En undersökning gjord av TNS Sifo visar att 33 % av Sveriges befolkning att byteshandeln 

är en av de tre viktigaste faktorerna för att minska klimatpåverkan, samtidigt så angav 13 % att de inte 

ansåg att begagnathandeln minskar klimatpåverkan en siffra som var 19 % bland fyrtiotalisterna som 

intervjuades
102

. 

Genom att göra en livscykelanalys av en produkt och utvärdera dess miljöpåverkan från  

råvaruutvinning, bearbetning, användning och avfallshantering med tillhörande transporter kan man 

undersöka vilka produkter som ger mest miljövinning vid återbruk. De produkter som kräver mest i 

tillverkningsprocessen och lite i användningsfasen är de som ger mest miljönytta vid återbruk, textilier 

och möbler är exempel på sådana produkter
103

. En livscykelanalys gjord på återbruk av textilier visar att 

för återbruk av 1 kg bomull besparar energi motsvarande 1 års lystid dygnet runt för en glödlampa och 1 

kg polyester gav 1,5 års lystid dygnet runt
104

. Produkter som istället kräver mest energi vid användning 

och inte lika mycket vid produktion som till exempel bilar och kylskåp lämpar sig inte lika bra för 

återbruk då tekniken hela tiden utvecklas och produkterna blir mer energieffektiva. Att istället köpa ett 

nytt kylskåp kan därmed ge mindre avtryck i miljön än om ett kylskåp återbrukats i 20 års tid
105

.  

 
8.2.1 Praktiska exempel 

 
8.2.1.2 Bytesmarknader 

Plattformar för olika former av bytesmarknader inom Botkyrka kommun kan bidra till att minska 

konsumtionens utarmning av jordens naturresurser samt utsläpp av koldioxid. Det kan vara tillfälliga 

bytesdagar eller permanenta byteslokaler som antingen har öppet varje dag eller några dagar i månaden. 

Det kan även vara bytesforum på internet där människor får lägga ut sina saker som de inte längre vill ha 

och istället byta det mot en annan. Bytesmarknaderna kan både vara inriktade på ett område som till 

exempel cyklar och idrottsutrustning eller så är byte av alla produkter tillåtna, så länge du lämnar in en 

sak får du byta den mot en annan.   

 
8.2.1.3 Freecycle 

Istället för att byta en sak som man tröttnat på eller inte längre har användning för mot en annan sak kan 

man ge bort den gratis och på det sättet möjliggöra för återbruk. Även när det handlar om att ge bort 

saker kan det ske genom ett nätforum där den som vill bli av med något annonserar och den som vill ha 

saken tar kontakt och hämtar det. En lokal där folk får lämna in sina saker de inte vill ha längre och folk 

får ta utan själva lämna in något är också en möjlighet. Både formen för bytesmarknad och freecycle 

skulle kunna kombineras med låd- och cykelkärrpoolen för att undvika att bilar används när sakerna ska 

transporteras till den nya ägaren.  

 
8.2.1.4 Remake-verkstad 

När saker och kläder gått sönder eller förlorat sin funktion kan man istället för att slänga eller återvinna 

produkten använda materialet för att göra en ny produkt. Det kan vara en klänning som sys om till en 

kjol eller en trasig dörr som snickras om till ett bord. På det viset får produkten en ny skepnad och 

mindre av jordens resurser behöver användas. Genom att tillhandahålla lokal, verktyg och kanske även 
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en person som kan inspirera och instruera i processen kan Botkyrka kommun bidra till att underlätta att 

ge saker ett nytt liv. Förbrukade och trasiga saker kan lämnas in av såväl privatpersoner, lokala företag 

och industrier vilket bygger upp en materialbank som är fri att använda av alla. Ett samarbete med 

förskolor och skolor där barnen på ett kreativt sätt får lära sig om hållbar konsumtion kan tänkas.  

 
8.3 Kunskapsförmedling 

Då information tillsammans med andra styrmedel är framgångsrikt för att få till livsstilsförändringar är 

kunskapsspridning och utbildningar i olika former en viktig kompontent i arbetet för att få människor att 

anamma en mer hållbar livsstil. I Naturvårdsverkets attitydundersökning från år 2009 gällande 

allmänhetens kunskap om klimatförändringar angav 96 % att det spontant känner till 

klimatförändringarna vilket är en ökning med 7 % sedan 2002. 67 % av de utfrågade ansåg att mer 

information om klimatförändringarna skulle få hushållen att välja varor och tjänster som minskar 

utsläppen av koldioxid.  Förmedling av information och kunskap kan gestaltas i olika former, genom 

föreläsningar eller till exempel genom att människor själva får prova på och därmed praktiskt lär sig och 

få egna erfarenheter. Forskning visar att när människor får information genom egna upplevelser är 

mycket effektivt
106

, vilket motiverar för kunskapsspridning genom olika projekt där människor har en 

deltagande roll. Social spridning av information och kunskap är effektivt när det handlar om 

beteendeförändringar då människor tenderar att ha förtroende för människor i dess närhet och 

information som kommer från personliga källor. När en förändring av ett beteende och livsstil äger rum 

sker det i en process med flera olika steg, därför är det viktigt att tänka på var i förändringsprocessen 

målgruppen är och därefter situationsanpassa utformningen av kunskapsspridningen och vad den 

omfattar.  

 
8.3.1 Praktiska exempel 

 
8.3.1.2 Studiecirklar 

I studiecirklar kan miljörelaterade teman som klimatförändringar, ekologiska fotavtryck och hur vår 

livsstil påverkar naturen diskuteras. Studiecirklarna kan utformas på flera olika sätt för att anpassas efter 

ämne och målgrupp. Kunskap kan förmedlas i föreläsningsform med till exempel tillhörande 

diskussionsfrågor och uppgifter att ta med sig hem. Viss kunskap som är svår att få genom teoretisk 

inlärning lämpar sig bättre att lära sig genom att utöva färdigheten, till exempel laga kläder och cyklar, 

urban odling, olika former av återbruk och upcycling. Genom att ha återkommande sociala 

sammankomster kan det sociala kapitalet stärkas vilket underlättar beteende- och livsstilsförändringar. 

Samhörighet bland deltagarna gör det lättare att gå emot rådande normer och inom gruppen kan istället 

nya mer miljövänliga normer etableras.   

 
8.3.1.3 Ambassadörer 

Genom att utbilda ambassadörer inom ett ämnesområde kan man få stor utdelning av kunskapsspridning 

på liten nedlagd tid då ambassadörerna sprider kunskapen vidare som ringar på vatten. Informationen 

kan således nå de människor som annars inte kommer i kontakt med vanliga informationskällor, tar sig 

tid för att inhämta kunskap eller saknar intresse för ämnet. Genom att först lära sig om kopplingen 

mellan till exempel energiförbrukning och klimatförändringar för att sedan göra egna 

livsstilsförändringar kan ambassadörerna inspirera och vara en bra förebild för vänner, kollegor och 

grannar. Detta uppdrag kan med fördel integreras i skolundervisningen där eleverna först lär sig om 

ämnet för att sedan få olika uppgifter att utföra hemma som att undersöka hur många glödlampor 

respektive lågenergilampor de har hemma eller hur lång tid de duschar. På så vis kan de förutom att 
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själva lära sig och fundera över sin livsstil även förmedla kunskap till övriga hushållsmedlemmar. 

Arbetet som ung ambassadör kan sedan övergå i feriejobb under sommaren för att utbilda och informera 

övriga kommuninvånare. Det går att använda feriejobb för att upplysa och uppmuntra människor till 

olika beteenden, för ökad cykelanvändning kan ungdomar vara på offentliga platser i kommunen och 

informera om vad en cykel ska vara utrustad med samt utföra lättare reparationer.   

 
8.3.1.4 Tävlingar 

Att anordna tävlingar för att få till beteendeförändringar som bland annat kan gå ut på att minska sitt 

bilåkande och öka cyklandet är effektivt på flera sätt. Genom att återge vilka resultat som åstadkommits 

och vilken effekt som människors handling har fått ger en känsla av mening och betydelse till det man 

gjort, vilket motiverar till att fortsätta med den nya vanan. Att jämföra människors beteenden med hur 

andra gör och vad skillnaden blir i deras miljöbelastning har visat sig vara särskilt effektivt och ge en 

mer varaktig beteendeförändring
107

. Återkopplingen och den eventuella belöningen motiverar till en 

förändring samtidigt som den uppmärksamhet tävlingen får även kan uppmuntra andra att göra 

livsstilsförändringar då människor i allmänhet är mer benägna att bete sig och handla på ett visst sätt om 

de tror och ser att andra gör det. Det kan vara tävlingar mellan personer och arbetsplatser i Botkyrka 

kommun om vem som cyklar mest under en viss tidsperiod eller en tävling om vem som har gjort den 

grönaste gärningen i kommunen till exempel installerat solceller eller startat ett miljöprojekt. Det kan 

även vara en tävling som uppmuntrar till livsstilsförändringar genom att motivera varför man har levt 

mest ohållbart i kommunen med att till exempel åka bil korta sträckor och då vinna en cykel och 

tillhörande utrustning.  

 
8.3.1.5 Prova-på 

Genom att ge möjlighet för invånarna i kommunen att prova på en hållbart beteende i utbyte mot att 

sluta med det ohållbara beteendet under en period kan man få folk som annars kanske inte skulle få för 

sig att ändra ett beteende att i varje fall prova på hur det skulle vara. Åtgärder som underlättar för 

människor att pröva på att ändra sitt beteende och livsstil ger förhoppningsvis sedan bestående 

förändringar. Människor som vanligtvis pendlar till skola och arbete med bil kan erbjudas att få åka 

gratis i kollektivtrafiken under en månad om de lovar att ställa bilen under den tiden. I utbyte mot gratis 

dubbdäck och montering samt ett löfte om att cykla till och från arbetet ett antal dagar i veckan kan nya 

vintercyklister även lockas.  

 

9. Diskussion och rekommendationer 

Avsnittet resonerar kring vad som är viktigt för att initiativ och lösningar för hållbara livsstilar ska bli 

framgångsrika. Det ges även rekommendationer för vad som Botkyrka kommun bör tänka på för att bli 

en av Sveriges mest hållbara kommun vad gäller hållbar livsstil. 

 

Genomgående för de initiativ som studerats i samband med kartläggningen av vad andra städer, 

kommuner och länder gör för att främja en hållbar livsstil varit framgångsrika är engagerade personer. 

Det krävs att några eller någon driver projektet och är oftast beroende av deras engagemang för att det 

ska bli lyckat. I många fall är det på frivillig basis men det finns även de som är arvoderade eller driver 

det som en affärsidé.  Finansiering har haft en stor betydelse för hur omfattande ett projekt varit både i 

fysisk bemärkelse men även hur många invånare som involverats.  Grundläggande för att en aktivitet 

eller projekt ska kunna genomföras är att ha en plats att vara på. Befintliga lokaler och platsformar för 

möten bör i så stor utsträckning som möjligt användas då invånarna känner till dessa och fler människor 
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nås då de ursprungligen kan vara där i ett annat ärende. Genom att utnyttja de befintliga lokalerna samt 

plattformarna underlättas även arbetsgången och minskar eventuella kostnader. I Botkyrka kommun 

finns flertalet bibliotek vilka förutom att låna ut böcker med fördel även kan låna ut kläder och verktyg.  

Biblioteken såväl som skolor kan användas till studiecirklar och till återbruk kan skolornas slöjdsalar 

användas då de är utrustade med användbara verktyg. Då forskning har visat att den äldre generationen 

saknar den teoretiska kunskapen om samhällets påverkan på miljön bör studiecirklar eller annan 

teoretisk kunskapsförmedling som behandlar ämnet teoretiskt rikta sig till den målgruppen. Den yngre 

generationen bör istället få möjlighet att få kunskap om hur en lever hållbart i praktiken genom att få lära 

sig att odla och laga cyklar. Utifrån skillnad i hur män och kvinnor påverkar klimatet och miljön som 

redovisades i avsnitt 6.3 bör mobilitetslösningar samt gemensamma odlingar till stor det fokusera och 

utformas så att det når det manliga släktet. Medan möjlighet till kollaborativ konsumtion som 

klädbibliotek och tillgång till remake-verkstäder som ger tillfälle för återbruk bör utformas så att det 

lockar kvinnor.  

 

När information ska nå allmänheten och projekt startas så är det viktigt att ha i åtanke att nyheten 

konkurrerar med flera andra nyheter från tv, radio, internet, reklam och så vidare. Det finns stor risk att 

det man vill informera om försvinner i mängden därför är innovativa informationsstrategier att föredra. 

Något som sticker ut, skapar uppmärksamhet och nyfikenhet samt lockar till intresse. Det ska uppmuntra 

till en livsstilsförändring och poängtera ökad livskvalitet inte fokusera på att skuldbelägga enskilda 

individer. Då det handlar om att nå ut till invånarna och att synas kan mobila cykelkök eller 

klädbibliotek finnas där det finns mycket människor. Genom att serva cyklar och erbjuda en gratis tröja 

erbjuds hållbara lösningar samt gör att fler upptäcker verksamheterna. För att vinna uppmärksamhet, 

sticka ut ur mängden och skapa en lokal stolthet kan Botkyrka kommun lanseras som Sveriges 

återbrukskommun. För att skapa nya normer kan lokala kändisar vara ambassadörer och berätta om deras 

coolaste byte i år eller vara med och tävla om vem som cyklar mest under två månader. Botkyrka 

honung från de kollaborativt ägda bikuporna kan säljas för att vidare profilera kommunen som hållbar. 

När livsstilsförändringar ska till är det viktigt att informationen och aktiviteterna är anpassade efter den 

tilltänkta målgruppen.  Genom att låta ungdomar ta stor del i arbetet med att erbjuda invånarna i 

Botkyrka kommun verktyg för en hållbar livsstil och vardag nås den unga generationen i samhället. De 

har idéer, kunskap och erfarenheter av nya innovativa verktyg och lösningar som kan användas för att 

göra kommunen mer hållbar.  Det är de unga som är framtiden, genom att i tidig ålder börja fundera över 

sin livsstil kan ett miljömässigt hållbart Botkyrka vara möjlig vilket även gynnar den nationella och 

globala utvecklingen. Feriearbetande ungdomar kan få i uppdrag att starta och genomföra ett projekt 

med hållbarhetstema som att informera om återbruk eller organisera en bytesdag. Genom att få delta och 

leda projekt ger värdefull kunskap och erfarenhet vilket är meriterande när de ska ut på 

arbetsmarknaden. Även den demografiska sammansättningen i kommunen erbjuder stora möjligheter 

och bör därmed utnyttjas. Det blir även en möjlighet för människor som saknar sysselsättning och socialt 

nätverk att få en meningsfull aktivitet och ett socialt sammanhang. Deltagandet i projekt i sitt närområde 

hjälper människor att känna samhörighet till platsen samt integreras i samhället.  Människor är i 

allmänhet mer villiga att göra livsstilsförändringar i samband med att deras livssituation förändras till 

exempel när någon flyttar hemifrån för första gången eller flyttar till ett annat bostadsområde. Det 

tillfälliga utrymme för förändring som då erbjuds bör utnyttjas vilket kan handla om att personen får 

erbjudande om att prova på att resa gratis i kollektivtrafiken under en period eller få gratis tillgång till 

cykelpool. Varje nyinflyttad samt de som flyttar inom kommunen bör få information om vilka aktiviter 

som erbjuds i stadsdelen samt kommunen.  

 

För att Botkyrka kommun ska framgångsrik vad gäller att erbjuda verktyg för sina invånare att få en  
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hållbar vardag och samtidigt bli Sveriges mest hållbara kommun bör kommunen hitta sin egen nisch. Det 

går inte att göra likadant som andra städer, kommuner och länder har gjort som har annan geografi, 

demografi och socioekonomi. För att lyckas i omställningsarbetet bör den egna kommunens unika 

möjligheter utnyttjas.  

 

10. Förslag på fortsatta studier 

Den här rapporten grundar sig på tidigare studier samt kartläggning av hur andra länder, kommuner och 

städer arbetar med att främja en hållbar livsstil för sina invånare. Som ett komplement vore det intressant 

att göra en undersökning bland invånarna i Botkyrka kommun för att se vad de själva efterfrågar för 

verktyg och lösningar som skulle underlätta och bidra till en mer hållbar vardag. Då många av de 

förslagen som presenteras i rapporten lämpar sig för social ekonomi och som företagsidéer vore det även 

spännande att se om det finns något intresse för entreprenörskap som grundar sig förslagen i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   31 [35] 

 

 

Källförteckning 
 

Algehed J, Berlin J, Hultman A, Jagers S, Rönnborg P, Solér C, Stewart I, Söderholm P (2012) Re Use! 

En antologi om återbruk 

http://www.sp.se/sv/index/research/hallbarkonsumtion/Documents/Reuse%20antologi.pdf 

 

Berggren, A. Muntlig källa [2013-11-20] 

 

Blocket (2013) Begagnathandelns klimatnytta – en rapport från Blocket  

http://www.ivl.se/download/18.3d71f8313d6a4ffc7931b6/1368175862369/130510_Bag.handel_klimatn

ytta_rapport.pdf [2014-01-02] 

 

Boverket, Naturvårdsverket (2000) Ekologiska fotavtryck och biokapacitet – verktyg för planering och 

utvärdering av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. Karlskrona: Lenanders Tryckeri AB 

 

Botkyrka kommun (2013) Utsläpp av växthusgaser per invånare 

http://botkyrka.miljobarometern.se/key.asp?mo=1&dm=1&nt=15&uo=1 

[2013-11-14] 

 

Climate and vulnerable forum DARA (2012) Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition. A Guide to the 

Cold Calculus of a Hot Planet. Madrid: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 

 

Ekström K, Gustafsson E, Hjelm D, Salomonson N (2012) Mot en mer hållbar konsumtion En studie om 

konsumenters anskaffning och avyttring av kläder Borås: Ale Tryckteam AB 

 

European Environment Agency (2012) Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 An 

indicator-based report Köpenhamn: Rosendahls-Schultz Grafisk 

 

Global Footprint Network Footprint Basics - Overview 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ [2013-12-13] 

 

Global Footprint Network Earth Overshot Day 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/gfn/page/earth_overshoot_day/ [2013-12-13]  

 

Holmberg S, Oscarsson H, Weibull L (red) (2011) Lycksalighetens ö - Fyrtioen kapitel om politik, 

medier och samhälle Göteborg: Litorapid Media AB 

 

IPCC (2013) Climate Change 2013 

The Physical Science Basis - Summary for policy makers Schweiz: IPCC 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2010) Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka 

http://www.ivl.se/download/18.3175b46c133e617730d80008127/1350484315953/A1920.pdf [2013-12-

01] 

  

Klimatanpassningsportalen Temperatur 

http://www.klimatanpassning.se/Hur-forandras-klimatet/temperatur-information-1.22491 [2014-01-07] 

http://www.ivl.se/download/18.3d71f8313d6a4ffc7931b6/1368175862369/130510_Bag.handel_klimatnytta_rapport.pdf
http://www.ivl.se/download/18.3d71f8313d6a4ffc7931b6/1368175862369/130510_Bag.handel_klimatnytta_rapport.pdf
http://botkyrka.miljobarometern.se/key.asp?mo=1&dm=1&nt=15&uo=1
http://www.ivl.se/download/18.3175b46c133e617730d80008127/1350484315953/A1920.pdf
http://www.klimatanpassning.se/Hur-forandras-klimatet/temperatur-information-1.22491


BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   32 [35] 

 

Lindén A (2002)  Ändra livsstil för miljöns skull! – vardagligs livets stora utmaning   

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2002/Innehall/Notiser/Andra-livsstil-for-miljons-

skull/ [2013-12-19] 

Livsmedelsverket (2012) Riksmaten – vuxna 2010–11 Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i 

Sverige Uppsala: Byrå 4  

 

Lööw J (2010) ODLA I STADEN FÖR VÄLBEFINNANDE Om Sevedsbornas upplevelser av Barn i 

Stans odlingsprojekt Alnarp: LTJ-fakulteten, SLU 

 

Miljödepartementet (2008) En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat Regeringens proposition 

2008:09/162 Stockholm: Regeringskansliet 

 

Miljövårdsberedningen (2007) MVB-SOU 2007:03 Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken (SOU 

2007: 03) s 67. Stockholm: Edita Västra Aros 

 

Naturvårdsverket (2005) Miljöpolitik och styrmedel – fallstudie batterier.  

Elektronisk publikation: http://www.ima.kth.se/eng/respublic/Bilaga_1.pdf 

 

Naturvårdsverket (2007) Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi 

Stockholm: CM-Gruppen 

 

Naturvårdsverket (2008) Konsumtionens klimatpåverkan  

Elektronisk publikation: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-

3.pdf  

 

Naturvårdsverket (2009) Allmänheten och klimatförändringen 2009  

Elektronisk publikation: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6311-

5.pdf 

 

Naturvårdsverket (2010) Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Stockholm: Edita  

 

Naturvårdsverket (2011) Klimatomställningen och det goda livet  

Elektronisk publikation: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6458-

7.pdf 

 

Naturvårdsverket (2012) Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Stockholm: 

Arkitektkopia AB 

 

Naturvårdsverket (2013 a) FN:s klimatpanel Klimatförändringar 2013 Den naturvetenskapliga grunden 

Sammanfattning för beslutsfattare.  

Stockholm: Arkitektkopia AB 

 

Naturvårdsverket (2013 b) Framtida effekter i världen 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Effekter-globalt/Framtida-

effekter-i-varlden/ [2013-11-21] 

 

Naturvårdsverket (2013 c) Begränsad klimatpåverkan  



BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   33 [35] 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/Begransad-klimatpaverkan/ 

[2013-11-21] 

 

Naturvårdsverket (2013 d) Effekter globalt - så påverkas världen http://www.naturvardsverket.se/Sa-

mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Effekter-globalt/ [2013-11-21]  

 

Naturvårdsverket (2013 e) Så påverkas Sverige 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Effekter-i-Sverige/ [2013-11-21] 

 

Naturvårdsverket (2013 f) Växthusgaser - nationella utsläpp 1990-2011 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/ [2013-

11-14] 

 

Naturvårdsverket (2013 g) Växthusgaser – utsläpp av svensk konsumtion 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--utslapp-av-svensk-

konsumtion/ [2013-11-14] 

 

Naturvårdsverket (2013 h) Klimatkonventionen 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/ [2013-12-17] 

 

Naturvårdsverket (2013 h) Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-

miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ 

 

Naturvårdsverket (2013 i) Prognoser för växthusgasutsläpp 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/utslapp-av-

vaxthusgaser/Prognoser-for-vaxthusgasutslapp/ [2013-11-21] 

 

Nordiska ministerrådet (2013) Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar 

konsumtion Köpenhamn: Rosendahls-Schultz Grafisk 

 

SCB (2013) Mest koldioxid från sambor utan barn. Välfärd nr 3/2013. Stockholm: Elanders 

 

Rummukainen M, Johansson D, Azar C, Langner J, Döscher R, Smith H (2011) Klimatologi nr 4 

Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet. En översyn av naturvetenskapliga 

aspekter. Norrköping: SMHI  

 

Svingstedt A, Fuentes C (2013)  Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt och diskussion 

Helsingborg: Department of Service Management Lunds universitet 

 

Stern N. (2006) The economics of climate change- The Stern review. Cambridge: Cambridge Press 

 

Stockholm Environment Institute, COGITO (2012) Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck- analys 

av fyra svenska kommuners totala konsumtion  

Elektronisk publikation: 

http://www.cogito.nu/sites/default/files/COGITO%20Global%20miljopaverkan.pdf 



BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   34 [35] 

 

Sveriges Radio (2011) ”Dubbelt dyrt att begränsa klimatförändringarna” 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4853262 [2013-12-09] 

 

Svingstedt A, Fuentes C (2013) Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt och diskussion 

Helsingborg: Lunds universitet   

 

Swiss Re (2011) Natural catastrophes and man-made disasters in 2010: a year of devasting and costing 

events Zurich: Swiss Re Logistics/Media Production   

 

Swiss Re (2013) Natural catastrophes and man-made disasters in 2012: A year of extreme weather 

events in the US. Zurich: EA Druck + Verlag AG  

 

UNFCC (2013) Kyoto Protocol  

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php [2013-12-17] 

 

Verbruggen H, van den Bergh J. (1999) Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the 

‘ecological footprint’. Ecological Economics 29 (1999) s.61–72 

 

Walsh B (2011) Today's Smart Choice: Don't Own Share 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html [2014-01-03] 

 

Wrighton S, Reiter K (2013) Cyclelogistics – Moving Europe forward  

Elektronisk publikation: 

http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf 

 

WWF Ekologiska fotavtryck Vår påverkan på planeten  

Elektronisk publikation: 

http://www.wwf.se/source.php/1476873/Ekologiska_fotavtryck_LR.pdf 

 

WWF (2010 a) Living planet report 2010 – biodiversity, biocapacity and development  

Elektronisk publikation: 

http://www.footprintnetwork.org/press/LPR2010.pdf 

 

WWF (2010 b) Sammanfattningen av Living planet report 2010 – biodiversity, biocapacity and 

development 

Elektronisk publikation: 

http://www.wwf.se/source.php/1348453/LPR%202011%20light.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html


BOTKYRKA KOMMUN   2014-03-12 
Kommunledningsförvaltningen  

 

   35 [35] 

 

 

 


