
Många vill konsumera mer hållbart i sin vardag men tycker det är svårt att veta hur. Behöver 
du i din organisation information, tips och inspiration till konsumenter som ni möter så finns 
mycket på hallåkonsument.se. Innehållet är fritt att använda och framtaget av flera av Sve-
riges myndigheter med expertis inom miljö. Länka till innehållet, dela i sociala medier, eller 
använd den för att ta fram eget informationsmaterial.

Hjälp till att sprida information om 
att minska klimatpåverkan så att fler 
konsumenter får användning av den
Det finns fem viktiga områden att se över för att 
minska sin klimatpåverkan. De brukar kallas de 
fem B:na och omfattar bilen, biffen, bostaden, 
butiken och besparingarna. Det handlar om om-
råden där vår konsumtion lämnar stora negativa 
avtryck och där individens val kan göra skillnad. 

Idag är klimatpåverkan från svenskarnas kon-
sumtion i snitt nio ton per person och år. Det är 

mycket högre än genomsnittet i världen. År 2050 
bör de genomsnittliga globala utsläppen vara 
högst ett ton per person och år om vi ska kunna 
nå det så kallade 1,5-gradersmålet enligt Parisav-
talet.

I artiklarna på hallåkonsument.se får konsumen-
terna konkreta tips och verktyg för att testa sin 
egen klimatpåverkan och några är:

• Se över de fem B:na: Bilen, biffen, bostaden, 
butiken och besparingarna

• Testa din egen klimatpåverkan för att ha 
något att utgå ifrån

• Börja med en liten förändring och försök att 
göra den till en vana

Läs hela artikeln: 
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hall-
barhet/minska-din-klimatpaverkan/
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Utsläpp 2019
per person i Sverige

Utsläpp 2050
för att nå 1,5-gradersmålet

Hör gärna av dig till Eva Holmgren,  
projektledare Konsumentverket 
eva.holmgren@konsumentverket.se

Frågor?

Tips, råd och fakta 

Minska din klimatpåverkan



Tipsa om att återanvända istället för 
att köpa nytt är bra för miljön
Att förlänga livslängden på saker är ett bra sätt 
att vara snällare mot miljön. Att göra om saker 
har generellt en betydligt mindre klimatpåverkan 
än köpa nytt. Det är en vinst för både plånboken 
och planeten att behålla och vårda saker som 
redan finns. Marknaden för att låna och hyra är 
större än någonsin om det är något som behövs.

Tips till konsumenten för att  
ge saker ett längre liv:

• Fundera på om du kan köpa begagnat, låna 
av någon eller hyra istället för att köpa nytt.

• Laga saker som går sönder. Tänk på vinsten 
för miljön och plånboken när du lagar hålet i 
favorittröjan istället för att köpa en ny.

• Passa på att vara kreativ. Ett hål kan döljas 
av en lapp och en fläck kanske går att brode-
ra över.

• Testa att skapa nytt av gamla textiler och 
plagg. Helt utslitna byxor kan till exempel bli 
en tygpåse.

• Klä om en sliten möbel. Klimatmässigt är det 
tre gånger bättre att klä om din soffa än att 
köpa en ny.

• Måla om en tråkig möbel eller sätt nya beslag 
på dina skåpluckor. Att göra om saker du 
redan äger har en mindre miljöpåverkan än 
att köpa nytt. 

• Utmana dig att strunta i trender. Trender 
kommer och går. Satsa på din personliga 
stil för att minska risken att tröttna på dina 
saker. Lockas du av en trend? Prova att göra 
om något du redan äger.

Läs hela artikeln: 
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hall-
barhet/ateranvand-istallet-for-att-kopa-nytt/

Innehållet är framtaget för konsumenter och du 
får gärna hjälpa till att sprida det vidare så att 
fler får kunskap och kan agera mer hållbart. 

Vad är Hallå konsument?
Hallå konsument är en rikstäckande upplys-
ningstjänst som samordnas av Konsumentverket 
i samverkan med flera andra myndigheter och 
konsumentbyråer. Vill du ha fler idéer om hur du 
kan använda material från Konsumentverket för 
att sprida information och kunskap om hållbar 
konsumtion?

På Konsumentverkets webbplats finns samlat 
innehåll riktad till dig som aktör som möter 
konsumenter.

https://www.konsumentverket.se/om-konsu-
mentverket/for-dig-som-moter-konsumenter/
sprida-kunskap-om-hallbar-konsumtion/
sa-far-du-anvanda-konsumentverkets-material/

Nytt

Begagnat

Laga, låna, vårda

Länkar till mer innehåll  
på hallåkonsument.se:

https://www.hallakonsument.se/omrade/
miljo-och-hallbarhet/

Läs mer


