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Kampanjen
Dina val gör en stor skillnad. 

Vill du leva livet till fullo och samtidigt respektera naturen? I så fall är Generation Awake för dig. Det hand-
lar om att öppna våra ögon för våra konsumtionsval och de konsekvenser de har för jordens naturresurser. 
När du är en del av Generation Awake, är du medveten om att dina val inte bara förändrar din värld, men 
även vår planet.

Hur? Eftersom livet handlar om val, att göra smarta dagliga beslut med miljön i åtanke gör också en enorm 
skillnad i ditt liv och för din familj och dina vänner. För det första kommer det att hjälpa dig att spara 
pengar och förbättra din livsstil – och också hjälpa ekonomin. Dessutom gör smartare konsumentval din 
stad, ditt land, Europa och planeten friskare och mer hållbar. 

Tillsammans kan vi arbeta för ett samhälle där vi har lärt oss att få ut mer av mindre, där slit- och släng-
kulturen är förlegad, där avfallet har minskats till noll och där alla föremål är värdefulla och kan återanvän-
das eller omvandlas till en ny produkt. 

Generation Awake är en kampanj som inrättats av Europeiska kommissionen för att upplysa oss alla om vad 
vi kan göra i det dagliga livet för att spara vatten, energi och andra naturresurser samt minska avfallet. Om 
du tycker om det du ser får du gärna dela länken och budskapet med familj och vänner. Gå gärna med i vår 
Facebook-sida också. Tack – kul att du är med.
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Resurseffektivitet
Vad är det?

Vi behöver naturresurser som metaller, mineraler, skogar, land, luft och vatten för vårt välstånd och väl-
befinnande, men vi förbrukar dem snabbare än de kan ersättas. När vi förstör djur och växter som håller 
våra ekosystem i balans, så skjuter vi problemen på framtiden. 

Vi måste använda våra resurser på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare, både som individer och som 
samhälle, för att försäkra oss om att vi och våra barn kan se fram mot god livskvalitet, en hälsosam miljö 
och en livskraftig ekonomi. Resurseffektivitet handlar om att använda resurser på ett hållbart sätt – göra 
mer med mindre och minimera påverkan på miljön. 

Varför behöver vi den?

Om vi fortsätter som vi gjort hittills kommer vi att utvinna fem gånger mer resurser än vi gör idag.  
Det är antagligen inte möjligt. Över 60 % av våra ekosystem är redan överexploaterade, den globala fisk-
stammen är allvarligt hotad och vi sätter vår vatten- och livskvalitet på spel genom att hugga ned för  
många träd. 

Eftersom världens befolkning snart uppnår 9 miljarder måste vi bli ett mer resurseffektivt samhälle – ett 
som försöker förbättra miljön istället för att förstöra den.  

Därför arbetar EU för ett resurseffektivt samhälle, vilket innebär att man använder resurser på ett mer 
hållbart sätt. Råmaterial som vatten, mineraler och ved måste hanteras mer effektivt under hela livscy-
keln, från och med att de först utvinns tills de slutligen slängs bort. 

Livsmedel, byggnader och transport står för den största förbrukningen och därmed miljöpåverkan , vilket 
innebär att det är här de största förändringarna måste göras. Som konsumenter kan vi bidra genom att 
ta tänka på vilken livslängd eller miljöpåverkan de produkter vi köper har, vårt energi- och vattenförbruk-
ningsmönster i hushållet och genom att diskutera våra inköpsbeslut med familj och vänner.  

Förvandla avfall till en resurs.

Vanligt avfall har betraktats som en föroreningskälla. Men rätt behandlat kan det utgöra ett värdefullt 
ursprungsmaterial. Särskilt när många råvaror blir alltmer sällsynta.  

Det bästa alternativet är att slutaatt ge upphov till avfall. Om det inte är möjligt är det bra att välja andra 
alternativ som återanvändning och återvinning.
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 Sparande 

Tänk på hur de saker du köper påverkar miljön, även förpackningen. Använd alltid återvinningsbara påsar 
när du handlar, skär ned på livsmedelsavfallet och välj refiller till produkterna om du kan. Varför inte sätta 
en lapp med texten “ingen reklam tack” på din brevlåda och avanmäla dig från olika pappersutskick och 
istället prenumerera på nyhetsbrev, resebroschyrer och kataloger online eller via e-post? Du kan välja att 
betala dina räkningar och få kontoutdrag online eller starta en egen hushållskompost för frukt- och grön-
saksavfall. När du ger dina närmaste presenter, kan du överväga att ge dem en tjänst istället för ett verk-
ligt föremål, t.ex. biljetter till något evenemang eller en kurs i en hobby som de gillar.  Och om du behöver 
en produkt som du bara behöver använda en gång – t.ex. en bok eller ett verktyg – kan du överväga att 
hellre låna än köpa produkten. Om du har spädbarn kan du överväga att köpa blöjor för flergångsbruk. 
Vid två och ett halvt års ålder kommer ett barn som använder engångsblöjor att ha använt ungefär 6 500 
blöjor, vilket motsvarar en avfallsmängd på 1,5 ton. 

 Återanvändning 

Det finns många fördelar med att återanvända föremål. Återanvändning minskar behoven av naturresur-
ser, sparar energi, minskar avfallet och är kostnadsbesparande.  

Du kanske inte behöver dina gamla kläder, böcker, väskor, möbler eller mobiltelefoner, men det kanske 
finns någon annan som gör det.  Har du övervägt att sälja eller ge bort saker du inte vill ha via onlinebu-
tiker eller välgörenhetsaffärer eller byta med vänner? Du kan också bidra genom att köpa andrahands-
kläder och andra föremål.

Överväg att köpa produkter som kan återanvändas i stället för engångsprodukter, när du har möjlighet 
att välja – t.ex. laddningsbara batterier – och att återanvända saker till något annat om du kan. Plastas-
kar är idealiska för frysförvaring, marmeladburkar till kryddor och gamla gratulationskort till presenteti-
ketter eller kollage. 

Ta reda på om det går att reparera trasiga eller slitna föremål innan du slänger dem och tänk på möjlig-
heten att reparera den nya produkt som du köper.

Lokala webbplatser som tillhandahåller fri återvinning är bra på att föra samman personer som har saker 
de vill ge bort med dem som vill skaffa något gratis, från babykläder till gamla TV-apparater till byggav-
fall. Många designers och entreprenörer tar upp återvinning och omvandlar gamla och oönskade föremål 
till åtråvärda, unika objekt som kan vara prisstyrande. Trasiga juveler, tyg- och möbelavfall– särskilt vin-
tageprodukter – är bra utgångsprodukter för uppfinningsrika sinnen. Varför inte leta efter hantverkswebb-
platser för att få inspiration och försök själv?
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 Återvinning 

Återvinning är det näst bästa alternativet efter återanvändning. Genom återvinning omvandlas föremål 
till nya produkter. Det är till hjälp för att spara på våra ändliga resurser och skydda naturliga livsmiljöer 
Återvinning gör att man undviker vatten- och luftföroreningar som uppstår från gruvdrift, stenbrytning 
och skogsavverkning. Det åtgår också mindre energi till att tillverka nya produkter jämfört med råvara. 
Med hjälp av återvinning minskas också mängden sopor som skickas bort till sop- och förbränningssta-
tioner vilka svarar för det största utsläppet av metan. Denna växthusgas har 20 gånger större inverkan 
på klimatförändringarna än koldioxid.

Återvinningsgraden för kommunalt avfall har ökat betydligt inom EU – från 23 % år 2001 till 35 % år 
2010 – men det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar eftersom endast 4 länder av 28 i nulä-
get lever upp till det bindande kravet om att återvinna 50 % av allt hushållsavfall och liknande avfall 
senast år 2020. Den övervägande delen av vårt hushållsavfall kan återvinnas: organiskt avfall som 
omfattar livsmedel i både rå och tillagad form, papper och kartonger, textilier, glas och vissa plaster. 
Många kommuner erbjuder dörrinsamling av en del eller samtliga bland dessa typer av återvinningsbart 
avfall. Om din kommun inte har den servicen har du kanske en lokal återvinningsstation dit du kan frakta 
föremålen direkt.

Vatten: en livsviktig resurs

Det finns rikligt med vatten i vissa delar av Europa och otillräckligt i andra, men var du än bor tjänar du 
på att tänka på din vattenförbrukning och att om möjligt undvika att slösa bort det. Vatten är en ändlig 
resurs. Det måste behandlas för att vara säkert att dricka och avloppsvatten måste bearbetas innan det 
återförs till miljön. Båda aktiviteterna förbrukar energi och andra resurser. Om vi förväntar oss en fram-
tid med vattenbrist, fler oförutsägbara väderhändelser och ett ökat globalt behov av färskvatten, är det 
viktigt att vi alla använder vatten mer effektivt, både vid direkt och indirekt användning. 

Man inser direkt när man kanhända slösar med vatten och vidtar åtgärder för att ändra sitt beteende. Man 
kan duscha istället för att bada, skaffa ett vattensnålt duschhuvud, installera vattensnåla toaletter och 
andra hushållsartiklar, fixa läckande kranar och toaletter snabbt, stänga av kranen när man borstar tän-
derna och samla regnvatten för att vattna trädgården. Och det finns uppenbara ”förbjudna saker” också: 
Använd inte toaletten som en avloppstank och häll inte färg eller andra miljöfarliga ämnen i avloppet.

Indirekt vattenförbrukning är huvudsakligen osynlig, vilket betyder att du antagligen använder mer än du 
tror Det är för att vatten används till nästan allting. När du exempelvis köper en påse potatis från den lokala 
livsmedelsaffären, motsvarar den direkta vattenanvändningen det vatten du använder för att förbereda, 
tvätta och koka potatisarna. Men den indirekta användningen är i första hand allt vatten som används längs 
hela distributionskedjan för att producera potatisen: antalet bevattningsmånader, transporten, driftbräns-
lena och så vidare. Många företag har börjat beräkna och offentliggöra vattenavtrycket för sina produkter, 
och om du använder produkter med mindre vattenavtryck är det antagligen fördelaktigt för miljön. Ta reda 
på mer om indirekt och direkt vattenförbrukning i vår vattenguide (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu
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En miljövänligare EU-ekonomi
Vad är den miljövänliga ekonomin?

För att kunna möta de utmaningar vi står inför i dag måste vi ändra det sätt som vi producerar och kon-
sumerar varor på. Vi måste skapa mer värde och samtidigt använda färre resurser, minska kostnaderna 
och minimera inverkan på miljön. Vi måste göra mer med mindre.

Mer effektiva tillverkningsprocesser och bättre miljöledningssystem kan minska föroreningar och avfall 
väsentligt och spara vatten och andra resurser. Detta är bra för företagen också eftersom de kan minska 
sina driftskostnader och minska beroendet av råvaror. 

Det är tanken bakom den gröna (eller cirkulära) ekonomin, ett system som optimerar flödet av varor och 
tjänster för att få ut så mycket som möjligt av råvaror och minska spillet till ett absolut minimum. 

I den gröna ekonomin indelas material efter typ. Biologiska material – livsmedel, vegetativt avfall, trä- 
och textilfiber – konsumeras och återförs sedan till naturen som kompost eller gödsel för att återställa 
näringsämnen i jorden och/eller bearbetas för att producera förnybar energi. Tekniska material under-
hålls, återanvänds, renoveras eller återvinns om och om igen i ett slutet kretssystem. Systemet är ener-
gieffektivt och använder förnybar energi i största möjliga utsträckning, vilket minskar utsläppen av 
växthusgaser. 

Den miljövänliga ekonomin innebär att man frångår "ta, gör och släng"-inställningen till tillverkning. 

Den skapar en ny dynamik inom alla sektorer. Det kommer att bli efterfrågan på innovation inom produkt-
design och -tillverkning när vi strävar efter att utveckla en ny generation produkter som har längre livs-
längd och kan återanvändas, repareras, demonteras och dess komponenter återanvändas eller 
återvinnas.

Myndigheter och företag kommer att behöva hjälpa den arbetande befolkningen med att utveckla nya 
färdigheter för att möta efterfrågan i en grön ekonomi. 

Omvandla Europa till en miljövänlig ekonomi

De flesta européer har en god livskvalitet med bekväm tillgång till ett stort utbud av produkter och kon-
sumtionsvaror. Det är en situation som många tar för given, men faktum är att vi förbrukar naturresur-
serna snabbare än de kan fyllas på. I takt med att välståndet växer runtom i världen förväntar sig 
människor i andra regioner helt rimligt att de också ska kunna få åtnjuta samma höga livskvalitet.
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Det är därför som Europa behöver en miljövänlig ekonomi. Och det går att göra mer genom att använda 
färre råvaror och att minska vår inverkan på miljön genom mer innovation och resurseffektiva affärsmo-
deller och optimal hantering av avfall som en resurs. Vägen mot den miljövänliga ekonomin bör ta lär-
dom av och byggas på framgångarna inom Europas miljöindustri på områden som avfallshantering och 
återvinning, vattenrening och -försörjning samt förnybar energi. Dessa har varit några av de mest mot-
ståndskraftiga och snabbast växande sektorerna på senare år och under den ekonomiska krisen.

En övergång till en miljövänlig ekonomi bidrar också till att ge ledarskap åt en global ekonomi i desperat 
behov av lösningar på de utmaningar som en växande befolkning, knappa resurser och försämrad natur-
miljö innebär.

Policies som bevarar naturresurser

Den goda nyheten är att framsteg görs. Vårt vatten och vår luft är mycket renare än för några årtionden 
sedan och mer av den europeiska naturen är skyddad än någonsin tidigare. EU riktar nu sin uppmärksam-
het mot att göra den europeiska ekonomin mer resurseffektiv, med nya strategier för att mobilisera 
näringslivet, industrin och enskilda konsumenter. 

Många av idéerna tas upp i Färdplan för ett resurseffektivt Europa. Den belyser de steg som beslutsfat-
tare måste ta för att göra vår värld mer resurseffektiv och sätter upp milstolpar längs vägen som mäter 
våra framsteg. 

På liknande sätt ger EU:s miljöhandlingsprogram – Leva väl, inom vår planets begränsningar – en vision om 
en miljövänlig ekonomi för alla, som ska ha uppnåtts i mitten av det här århundradet. I en  
hållbar framtid bygger vårt välstånd och vår hälsosamma miljö på en innovativ kretsloppsekonomi  
där ingenting slösas bort och där naturresurser förvaltas på sätt som stärker samhällets motståndskraft.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

Resurseffektivitet är också en viktig del av Europa 2020, som är EU:s strategi för att bli en smart och  
hållbar ekonomi för alla. Ett antal initiativ på EU-nivå som bidrar till målet med den här policyn har nu 
införts, bland annat på områden som transport och energi, vilket ökar medvetenheten om behovet av att 
använda knappa resurser på ett mer effektivt sätt och konsumera mer hållbart. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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Insatserna för att främja miljöanpassningen av den inre marknaden omfattar bland annat införande av 
EU-omfattande metoder för mätning av produkters och organisationers miljöprestanda i syfte att skapa 
förtroende bland tillverkare och konsumenter. De föreslagna metodikerna bör bidra till att försäkra att de 
mest resurseffektiva och miljövänliga produkterna på marknaden är kända och igenkännliga.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

EU kommer att fortsätta främja och uppmuntra resurseffektiva produktionsmetoder och varor. Ett exem-
pel är initiativet för europeiska miljövänliga bilar. I dag används 73 % av all olja som förbrukas i Europa 
till transporter, och aktuella beräkningar förutsäger en fördubbling av antalet personbilar under de kom-
mande 20 åren. Initiativet för miljövänliga bilar syftar till att främja forskning och innovation på området 
miljövänliga fordon.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm

Du kan också läsa i Kommissionens färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 2050 hur de sektorer som 
ansvarar för merparten av utsläppen av växthusgaser i Europa – elproduktion, industri, transport, bygg-
nader, byggnation och jordbruk – förväntas göra en omställning till ett utsläppssnålt samhälle under de 
närmaste decennierna.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Efter färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle kan du se hur energifärdplanen för 2050 bidrar till att 
minska utsläppen av växthusgaser i unionen med målet att ha minskat EU:s utsläpp med 80–95 %  
år 2050.
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Har du ägnat några tankar på hur viktig den biologiska mångfalden är för vår överlevnad? Och hur den 
håller på att försvinna? Strategin för biologisk mångfald arbetar för att vända denna trend. Senast år 
2050 ska EU:s biologiska mångfald och de ekosystemtjänster den tillhandahåller – dess naturtillgångar 
– vara tillbörligt skyddad, värderad och återställd.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Fågeldirektivet bevarar beståndet av vilda fågelarter i Europa och skyddar våtmarker av internationell 
betydelse.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Nätet av Natura 2000-naturskyddsområden inrättades för att garantera det långsiktiga  
fortbeståndet av Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Habitatdirektivet återuppbygger skyddade livsmiljöer och arter och bidrar till att skapa ett sammanhäng-
ande europeiskt ekologiskt nätverk av skyddsområden.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Vattenramdirektivet (WFD) och Vatteninformationssystemet för Europa (WISE) bidrar till att skydda vat-
tensystem från miljöskador. WISE är inkörsporten till information om Europas vatten.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/

Vattenplanen 2012 anger en väg mot bättre implementering av befintlig vattenlagstiftning och vidare 
policyintegration.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Under 2013 trädde en ny lag i kraft som motverkar handel med illegal import av timmer till EU.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

EU:s lagstiftning om avfallshantering granskas för närvarande med målsättningen att säkerställa att avfall 
som inte kan undvikas behandlas som en resurs. Minskad avfallsproduktion, ökad återanvändning och åter-
vinning, utfasning av deponering och strikt begränsning av energiåtervinning till oåtervinningsbart avfall, 
minskat plastavfall (inklusive minskning av antalet plastpåsar som används inom EU), minskad marin ned-
skräpning och förbättrad implementering av avfallslagstiftning är bland de förväntade åtgärderna. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Europa är i hög grad beroende av importerade råvaror och energi. Du kan ta reda på hur Färdplanen för 
ett resurseffektivt Europa rekommenderar att resursproduktiviteten ska ökas och sambandet mellan eko-
nomisk tillväxt och resursanvändning brytas för att öka Europas konkurrenskraft samt minska vårt bero-
ende av import samtidigt som vi skyddar våra naturtillgångar bättre.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Lanseringen av det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror i början av 2012 var ett viktigt steg 
framåt. Innovationspartnerskap förenar allmänheten och privata intressenter över gränser och sektorer 
för att påskynda upptagningen av innovation som bidrar till att minska EU:s beroende av råvaror och för-
stärker effektiviteten i materialanvändning och avfallsminskning till 2020.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.water.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm
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Visste du att EU:s offentliga myndigheter är stora konsumenter? Varje år spenderar de cirka 2 biljoner 
EUR, vilket motsvarar cirka 17 % av EU:s bruttonationalprodukt. Genom att utnyttja sin köpkraft till att 
välja varor och tjänster med lägre inverkan på miljön kan de bidra stort till hållbar konsumtion och pro-
duktion. Läs om miljöanpassad offentlig upphandling (GPP): 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

Den miljövänliga ekonomin och arbetstillfällen

Den miljövänliga ekonomin innebär möjligheter för framtida tillväxt och arbetstillfällen i Europa. Sekto-
rer som återvinning, vattenrening, förvaltning av naturresurser, hållbart skogs- och jordbruk och ekovän-
liga produkter och tjänster – sammantaget kallat miljöindustrin – står för cirka 2,5 % av EU:s BNP och har 
visat sig vara motståndskraftiga mot den ekonomiska krisen med en tillväxt på runt 8 % per år under de 
senaste 10 åren. 

Europa har en stark global marknadsandel i några av dessa sektorer, till exempel en beräknad global 
marknadsandel på 50 % av återvinningsindustrin. Ekologiskt jordbruk är ytterligare ett tillväxtområde. 

Exporten av miljövaror och -tjänster nära tredubblades från 1999 till 2010, till över 24 miljarder EUR. Mil-
jöindustrin har redan fler anställda än stål-, läkemedels- eller bilindustrin.

En nyligen genomförd undersökning av Harvard Business Review visade att företag som investerar i håll-
bar utveckling går bättre ekonomiskt. Den visade också att resurseffektiva företag, som använder min-
dre energi och vatten och producerar mindre avfall för att generera en intäktsenhet, tenderar att 
producera högre investeringsavkastning än sina konkurrenter. Se:
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/

Utveckling av nya lösningar för avfall, genom att behandla det som en resurs i stället för en börda, inne-
bär en viktig möjlighet till att skapa nya arbetstillfällen och samtidigt spara på naturresurser. Under de 
närmaste åren kommer nya EU-initiativ att utvecklas för att förbättra sättet på vilket vi hanterar och 
behandlar olika sorters avfall. Enligt en studie från 2012 skulle Europa – om all avfallslagstiftning inom 
EU implementerades fullt ut – spara 72 miljarder EUR per år, omsättningen inom avfallshanterings- och 
återvinningssektorn skulle stiga med 42 miljarder EUR per år och det skulle finnas 400 000 nya arbets-
tillfällen 2020.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/
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Tips
Vi har här samlat alla tillgängliga tips på vår webbplats – och många fler. 

Tipsen är grupperade efter tema – luft, vatten, jord, mineraler, avfall o.s.v. – för att hjälpa dig att 
bättre förstå hur olika saker och dagliga vanor påverkar naturliga resurser och miljön och för att 
presentera hållbara alternativ, så att du varje dag kan göra kloka val – både för dig och för 
planeten. 

Vi har också en särskild guide om vatten [länk till PDF], som avslöjar några förvånande fakta om de 
osynliga mängder vatten vi förbrukar indirekt. 

Trevlig läsning och kom ihåg – dina val gör skillnad! 
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Luft

För oss människor är tillgången på frisk luft ett av våra mest grundläggande behov. Luftens kvalitet 
påverkas dock av en lång rad negativa faktorer. Det handlar om uppenbara problem som utsläpp från 
bilar och förbränning av fossila bränslen, men också om att vi föder upp boskap, vilket förorenar atmos-
fären med skadliga växthusgaser som koldioxid och metangas. Genom enkla åtgärder, som att prome-
nera mera, använda förnyelsebara energikällor och äta mindre kött kan vi hjälpa till att motverka skadan 
på atmosfären.

Färg

Är din färg grön?

Det finns miljontals gör-det-själv-entusiaster i Europa. Varje år spenderar husägare miljarder euro på trä, 
färger, lack och andra material för gör-det-själv-projekt. Du kan minska din påverkan på miljön genom 
att återanvända material, kontrollera att ditt trä är hållbart och köpa grönare färg. När det gäller färg 
i synnerhet finns det stora miljövinster att göra om man följer några enkla regler. När du väljer färg, trä-
slag eller impregnering, leta efter dem med lägst miljöpåverkan. Räkna ut hur mycket du behöver och för-
söka att inte köpa för mycket - en massa färg som folk köper används aldrig och slutar som 
problemavfall. Om du kan, välj en produkt utan varningssymbol på etiketten (i de flesta länder är detta 
en svart symbol i en orange eller gul fyrkant med en beskrivning av faran). "Naturliga" eller "helt natur-
liga" färger, vattenbaserade färger och kalkning innehåller ofta färre skadliga ämnen än vanlig färg. De 
är trevligare att arbeta med och ger dessutom bättre inomhusluft. Vissa tillverkare erbjuder till och med 
återvunnen färg. Slutligen, leta efter EU:s miljömärke för inomhusfärger. Det betyder att de har mindre 
påverkan på miljön.
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 Cykel

Hur mycket koldioxidutsläpp sparar du genom att ta cykeln?

Om tillräckligt många människor bytte från fyra hjul till två, skulle effekten på koldioxidutsläppen vara enorm. 
Och trenden verkar peka i den riktningen. Du har säkert märkt att fler människor i din stad cyklar. Förra året 
fanns det 1,3 miljoner fler cyklister i Storbritannien, vilket innebär att antalet cyklister är 13 miljoner (det 
betyder 27 % av befolkningen). Av dessa nya cyklister använder 500 000 sina cyklar ofta eller regelbundet.

Oavsett om du cyklar till jobbet eller bara för skojs skull är fördelarna många. För det första är det ett bra 
sätt att hålla sig i form. Du bidrar samtidigt till en friskare och renare miljö med mindre luftföroreningar och 
minskar trafiken på överbelastade vägar. Det är även ett mycket billigare och enklare sätt att ta sig fram 
eftersom du undviker trafikstockningar och bränslekostnader. Det är ingen tvekan om det, cykling är väldigt 
resurssnålt. Vill du bli ännu mer eko-trendig? Om du inte har köpt en cykel ännu, varför inte köpa en begag-
nad? Samtidigt som cykelns popularitet minskar koldioxidutsläppen och skapar ett miljövänligare samhälle 
har cykelboomen också resulterat i en ökning av oönskade cyklar. Gamla cyklar hamnar ofta hamna på sop-
tippen, men de är gjorda av många återvinningsbara material, som aluminium och gummi, så de är värde-
fulla även som avfall. Om du köper en ny cykel, se till att du köper en som är byggd för att hålla - och sköt 
om den väl. Allt för många cyklar köps med goda avsikter om att cykla till jobbet, för att sedan bara bli stå-
ende och rosta. Detta är inte ett bra sätt att använda resurser. En idé är att låna en cykel under ett par veckor 
och se hur det går. När du väl är fast kan du sedan gå vidare och köpa en begagnad eller ny cykel.

Dator

Varför borde din chef råda dig att arbeta hemifrån oftare? 

För att det är bättre för miljön … Pendling orsakar inte bara föroreningar, utan förbrukar också resurser – tänk 
till exempel på slitage på vägar och på nya material och resurser som behövs för att laga dem. Visst, några 
av oss måste köra till jobbet, men hur många av oss behöver inte göra det? Rusningstrafiken på morgonen 
eller kvällen är något vi alla skulle vilja undvika. Visste du att bränsleförbrukningen nära nog fördubblas när 
du krypkör i trafiken? För att inte nämna alla de extra utsläpp du orsakar. Att gå eller cykla till arbetet är ett 
bra sätt att minska resursanvändningen och samtidigt hålla dig i form. Varför inte använda kollektivtrafiken 
eller starta en bilpool med en kollega eller någon annan som pendlar till samma ställe? På så sätt kan du 
minska såväl dina egna kostnader som koldioxidutsläppen. Du kan till och med göra dig av med bilen och gå 
med i en bilpool där medlemmarna har tillgång till ett fordon i en timme, dag eller vecka. Varför inte fråga 
din chef om du kan arbeta hemifrån?
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 Bilnycklar

Det är inte lätt att leva utan bil, men finns det någon anledning att inte försöka?

Några av de saker vi kan göra för att leva "grönare”liv kräver en verklig ansträngning från vår sida. Andra 
saker kan vara de enklaste i världen. Ta en promenad i stället för att ta bilen. Det är en så enkel sak att göra 
och med så många uppenbara fördelar för miljön: mindre luftföroreningar och buller, mindre användning av 
resurser som behövs för att bygga, driva och underhålla en bil, för att inte tala om de positiva hälsoeffek-
terna som hör ihop med regelbunden motion. Naturligtvis finns det tillfällen när det är oundvikligt att 
använda bilen, men för korta resor, exempelvis till den lokala butiken eller för att träffa en kompis för en fika 
fundera på om du verkligen behöver ta bilen eller om du kan lika gärna kan promenera. Tycker någon verkli-
gen det är roligt att handla mat? Köerna, trängseln, kampen för att komma ut ur parkeringshuset, allt detta 
kan vara bara så jobbigt. Så nästa gång du står i kassakön, fråga dig om du verkligen behövde göra den 
resan? Skulle du ha kunnat få dina matvaror levererade i stället? Shopping på nätet för dagligvaror är ett mer 
effektivt sätt att få hem maten. Bara ett tips dock: se till att du kollar datum på maten när den kommer så 
du vet vad du behöver äta först, eftersom slöseri med mat är slöseri med resurser. Om du föredrar att gå och 
handla själv, fundera då på om du kan köpa vad du behöver lokalt och försök att ta dig dit till fots eller med 
cykel. Och glöm inte din inköpslista.
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Badkar

Varför inte duscha istället för att bada?

Vi måste vänja oss vid att vatten är en begränsad resurs. Globalt sett är det nu nästan en femtedel av 
jordens befolkning som bor i områden där det inte finns tillräckligt med vatten, och ytterligare en halv 
miljard människor har också börjat märka av bristen på vatten. Det finns tillräckligt med sötvatten på jor-
den för att försörja den nuvarande befolkningen på runt sju miljarder – även om det är en siffra som kom-
mer att stiga – men det fördelas orättvist och alldeles för mycket av det slösas bort. I Europa utsätts allt 
fler områden för vattenbrist och torka. Så det är vårt ansvar att använda vattnet mer effektivt. Vi kan lätt 
göra detta genom enkla förändringar i våra dagliga vanor, som att duscha istället för att bada. Att fylla 
ett badkar kräver mycket mer vatten än att ta en snabb dusch. Om du duschar 5 minuter varje dag istäl-
let för att ta ett bad sparar du 400 liter vatten i veckan – och du använder mycket mindre energi. Men om 
du behöver bada, försök att inte fylla badkaret för mycket – och om det är så varmt att du sedan behö-
ver fylla på med kallt vatten har du slösat med energi också, och inte bara vatten.

Badvatten

Kan du dela med dig av badvattnet?

Om du väljer att ta ett bad är det förmodligen för att du vill koppla av lika mycket som att du vill blir ren. 
Så varför inte lämna vattnet till någon annan som kan använda det när du är klar? Fyll badkaret till hälf-
ten istället för att fylla det till brädden och håll koll på temperaturen på vattnet så att du inte behöver 
fylla på med kallt eller varmt efteråt.

Vatten

För oss som lever i Europa är det lätt att glömma att vatten är en begränsad resurs som många 
människor i andra delar av världen inte har regelbunden tillgång till. Det sätt vi använder vatten på 
påverkar andra människor, så vi har ett ansvar att använda det mer effektivt, både direkt – genom 
att duscha i stället för att bada – och indirekt, genom att inte slösa med produkter som kräver 
mycket vatten vid tillverkning. Med hänsyn till klimatförändringen och dess effekter kommer stora 
delar av Europa, inom en snar framtid, att stå inför problem med vattenbrist och begränsad åtkomst 
till dricksvatten av hög kvalitet.
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 Schampo

Har du någonsin funderat över att köpa "grönt" schampo?

För att kunna verka ordentligt måste vissa schampon och balsamprodukter vara kvar i håret i flera minuter 
– - medan vattnet bara fortsätter ner i avloppet. Prova med att köpa hårprodukter som inte behöver verka 
i håret så länge. Eller varför inte köpa ekologiska schampo- och balsamprodukter? De är tillverkade av natur-
liga ingredienser och är mycket snällare mot vattenekosystemen som de hamnar i.

Vattenkran

Läcker din vattenkran?

En läckande vattenkran kan slösa mer än 100 liter vatten i månaden. Ibland handlar det bara om att se till 
att kranen är stängd ordentligt, men om den läcker hela tiden se till att få den lagad så snart som möjligt.

Vattenkranens flödesmängd

Sätter du för mycket tryck på ditt vatten?

Kranar varierar enormt när det gäller flödesvolymen, från 2 till 25 liter per minut, men du behöver nästan 
aldrig mer än 10 liter per minut. Du kan styra flödet genom att vrida på kranen mindre eller inte lämna den 
på så länge. Eller så kan du minska flödet genom att byta till kranar och blandare med lågt flöde, genom att 
montera flödesbegränsare i kranar och duschmunstycken, eller genom att montera en tryckbegränsande ven-
til för att minska flödet i hela vattensystemet. Tänk på det när du sätter på kranen: det tar mycket energi för 
att göra om avloppsvattnet till dricksvattenstandard, så det är bättre att bara använda den mängd du verk-
ligen behöver.

Vattentemperatur

Är ditt vatten så hett att du bränner dig?

Om vattnet är för varmt måste du blanda i kallt för att få rätt temperatur. Men du bör kunna minska tempe-
raturen genom att justera termostaten på ditt varmvattensystem. Och om du måste vänta på att vattnet 
värms upp kan du samla upp det oanvända kalla vattnet i en kanna och använda det som dricksvatten eller 
för att vattna dina växter. Även om temperaturen på ditt vatten är OK är det i alla fall en bra idé att använda 
så lite varmvatten som möjligt så att du kan spara all den energi som behövs för att värma vattnet.
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 Kläder

Skulle dina kläder verkligen protestera om du tog på dem en gång till?

Av hygieniska skäl är det en bra idé att tvätta kläder som strumpor och underkläder varje gång du har använt 
dem. Men övriga kläder, till exempel tröjor och byxor, kan användas flera gånger innan de behöver tvättas. Ju 
fler gånger du använder kläderna mellan tvättarna, desto mer vatten kommer du att spara.

Tvättmedel

Vad tycker vattendragen om ditt tvättmedel? 

Pulvret du använder för att tvätta kläder hamnar till slut i vattendrag och hav. Vissa tvättmedel innehåller  
oorganiska näringsämnen som t.ex. fosfater som kan orsaka en snabb tillväxt av alger, vilket resulterar i vat-
tenföroreningar. Genom att använda mindre tvättmedel kan du minska mängden fosfater som försvinner ner 
i avloppet och slutligen hamnar i ekosystemet. Du kan också tänka på använda ekologiska tvättmedel: deras 
naturliga ingredienser är mycket snällare mot de vattenekosystem de hamnar i.

Köksblandare

Varför inte unna dina växter ett glas vatten?

Om du häller upp ett glas vatten och inte dricker upp det, ska du inte hälla bort det. Använd det i stället för 
att vattna dina krukväxter. De kommer att tacka dig för det.

Kaffekopp

Behöver vattenkokaren verkligen påfyllning?

Töm inte vattenkokaren och fyll på den igen varje gång du kokar vatten. Det går bra att använda vattnet som 
redan finns i den. Om du fyller vattenkokaren och kastruller endast med så mycket vatten som du behöver, 
kokar du mindre och sparar energi.
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 Diskho

Gör rent - men håll det grönt!

Om du vill sluta slösa bort vatten är det de små detaljerna som gör nytta. Diska t.ex. inte under rinnande vat-
ten. Och kom ihåg att mängden vatten som rinner ut ur en kran varierar otroligt – från 2 till 25 liter i minuten 
– så hur mycket du vrider på kranen och hur länge du låter vattnet rinna har en stor inverkan på hur mycket 
vatten du använder.

Använd en bunke att diska i eller stoppa proppen i diskhon så kan du minska vattenförbrukningen med 50 % 
eller mer. Och självklart: om du sätter på varmvattenkranen använder du mer än bara vatten – du skulle bli 
förvånad om du visste hur mycket det kostar att värma upp vattnet. Om vattnet i dina kranar är för hett ska 
du kontrollera termostaten på din varmvattenberedare. Det kan vara så enkelt som att bara justera den.

Diskmaskin

Är din diskmaskin så effektiv som den skulle kunna vara?

Om du väljer att använda en diskmaskin istället för att diska för hand, ska du köpa en maskin med hög ener-
gieffektivitetsmärkning och utnyttja ekonomiprogrammet när det är möjligt. Detta gör att du använder betyd-
ligt mindre vatten än en vanlig diskning. Skrapa bort överflödiga matrester i en skål (och återvinn eller 
kompostera dem)! Men skölj inte disken under kranen innan du lägger dem i diskmaskinen. De flesta diskma-
skiner är tillräckligt kraftfulla för att ta bort fläckar utan att du behöver skölja disken först. Och glöm inte: kör 
inte en maskin om diskmaskinen är halvtom. Vänta tills den är full – och använd inte onödigt mycket diskme-
del. Tänk på de förödande effekterna av fosfater och algblomningar i sjöar och vattendrag.

Bilnycklar

Vill du veta hur du kan spara på din vattenförbrukning?

Du kanske tror att tvätta bilen hemma är mer vatteneffektivt än att åka till en biltvätt – men i själva verket 
är det tvärtom. En ekonomisk automatiserad biltvätt brukar använda mindre vatten per fordon än om du 
skulle tvätta samma bil hemma. Om du verkligen föredrar att tvätta bilen hemma, undvik då att använda en 
vattenslang eftersom den kommer att spruta vatten med ca 18 liter per minut. Istället kan du använda regn-
vatten som du har samlat i en hink. Det fungerar riktigt bra på alla bilar. Och kom ihåg, du behöver inte tvätta 
bilen varje vecka, i själva verket badar en del bilar bara en gång om året!
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 Frukt

Är ekologiska frukter och grönsaker så mycket grönare?

Ekologiska grönsaker och frukter odlas på ett hållbart sätt och är inte dränkta i bekämpningsmedel och andra 
kemikalier. De odlas i jord som inte innehåller några konstgjorda bekämpningsmedel och gödningsmedel. Du 
kanske hittar en snigel i salladen, men det är i så fall bara ett bevis på att salladen är mer naturlig. Om du 
köper ekologiska frukter och grönsaker sparar du på vatten också, eftersom du inte behöver tvätta dem lika 
grundligt som besprutade frukter och grönsaker. Och det finns inget vax i ditt fint rivna citronskal!

Fönster

Gör det bästa av en regnig dag!

Att ge kranvatten till växter är ett sådant slöseri när vi får gratis vatten året runt. Du kan ställa ut dina växter 
i stället så att de kan fånga upp regnet eller också kan du ställa ut hinkar på platser där de fångar upp vattnet 
som rinner av taket eller från stuprör. Du kan också samla upp regnvattnet i en tunna under stuprännan för att 
vattna trädgården och tvätta altanen. Dina växter föredrar regnvatten och kommer att tacka dig för det!

Lampa

Vad är sambandet mellan vatten och energi?

Energiproduktion kräver enorma mängder vatten, främst för kylning av kraftverk. Medan vattnet ofta 
återförs till vattendrag efter användning kan skillnader i temperatur och volym ha en negativ inverkan 
på ekosystemet. Även om elektriciteten kommer från vattenkraft så stör dammarna det naturliga flö-
det i floderna och hindrar fisk från att nå sina lekområden. Med tiden kan dessa hinder leda till att en  
flod dör.
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 Dusch

Varar din dusch längre än din favoritlåt?

Vi använder massor med vatten hemma varje dag, men hur mycket av det är egentligen nödvändigt? Vatten 
är en begränsad resurs och många delar av världen, inklusive delar av Europa, lider redan av brist på tillgång. 
Du kan hjälpa till att bevara denna värdefulla resurs. Morgonduschar står för en stor del av vattnet som 
används i Europa – men alla är inte effektiva. Powerduschar, t.ex., använder mer vatten på fem minuter än 
det behövs för att fylla ett badkar. Det finns olika sätt att duscha mer effektivt. Du kan stänga av kranen 
medan du använder schampo eller duschtvål. Eller du kan dra ner på hur länge du står i duschen. Så fundera 
på att skaffa dig en duschtimer – och byta ut din powerdusch mot en modell som har ett lägre flöde.

Toalett

Är din toalett smartare än du tror?

Med ett dubbelt spolsystem kan du göra dig av med vätskor och papper med en snabb spolning som använ-
der 70 % mindre vatten än en vanlig spolning. Om du inte redan har ett sådant system är de enkla och billiga 
att installera och fungerar med nästan alla vanliga toaletter. 

Handfat 

Är det slöseri med vatten att låta kranen rinna?

Det tar ungefär två minuter att borsta tänderna, men du slösar vatten om du låter kranen vara på medan du 
gör det. Sätt bara på kranen när du ska skölja av din tandborste. Detsamma gäller när du rakar dig. Fyll hand-
fatet till hälften med vatten när du börjar, men lämna inte kranen på hela tiden.

Tvättmaskin  

Tvätta i trettio grader om tvätten inte är väldigt smutsig.

Tvättmaskiner är stora förbrukare av vatten i hemmet, men det finns faktiskt sätt att tvätta mer effektivt. De 
flesta moderna maskiner har en eko-inställning som använder mindre vatten än vid vanlig tvätt. Många av 
de mest effektiva maskinerna använder nu mindre än 50 liter vatten per tvätt. Det är också en god idé att 
tvätta kläderna i låga temperaturer eftersom energianvändningen då blir mycket lägre än vid höga tempe-
raturer (50 °C eller mer). Men om du alltid tvättar på låga temperaturer, kom ihåg att köra en varm tvätt 
någon gång ibland för att hålla maskin och slangar rena.
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 Smutstvätt 

Kan du pressa ner mer i maskinen?

Det är ganska självklart, men om du bara fyller din tvättmaskin till hälften för att sedan tvätta två tvättar 
kommer du att använda dubbelt så mycket vatten som om du hade fått med samma mängd tvätt i en tvätt. 
Om du tänker efter när du kommer att behöva använda vissa kläder behöver du kanske inte tvätta dem just 
när du inte har någon annan smutstvätt.

Medicinskåp 

Var kommer alla dessa läkemedel att hamna? 

Mediciner är viktiga, men det finns en modern tendens till överdriven användning. Problemet är att när de väl 
har passerat genom kroppen kommer kemikalierna som finns i dem att förorena vattnet de hamnar i. Så för-
sök att hålla dig till ett nödvändigt minimum. Gör dig alltid av med oanvända läkemedel genom att returnera 
dem till apoteket. Spola aldrig ner dem i toaletten eller kasta dem i papperskorgen, för att då kommer de att 
hamna i vattenkretsloppet igen.

Handduk 

Hur ren är din handduk?

En handduk är till för att torka dig när du är ren, så den blir våt, inte smutsig. Det innebär att du kan använda 
handdukar flera gånger innan de behöver slängas i tvättkorgen. Numera ger många hotell dig möjligheten 
att återanvända dina gamla handdukar, så lämna dem inte på badrumsgolvet eftersom detta indikerar att 
du vill ha fräscha handdukar.

Leksaksbil  

Vill du veta hur du kan spara på din vattenförbrukning?

Det är lätt att tvätta en leksaksbil, men känner du till det bästa sättet att rengöra dina riktiga hjul? Du kan-
ske tror att tvätta bilen hemma är mer vatteneffektivt än att åka till en biltvätt – men i själva verket är det 
tvärtom. En ekonomisk automatiserad biltvätt brukar använda mindre vatten per fordon än om du skulle 
tvätta samma bil hemma. Om du verkligen föredrar att tvätta bilen hemma, undvik då att använda en vat-
tenslang eftersom den kommer att spruta vatten med ca 18 liter per minut. Istället kan du använda regnvat-
ten som du har samlat i en hink. Det fungerar riktigt bra på alla bilar. Och kom ihåg, du behöver inte tvätta 
bilen varje vecka, i själva verket badar en del bilar bara en gång om året!
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 Diskmedel 

Varför kan inte rengöringsmedel bara avlägsna fett och smuts?

Så småningom hamnar alla tvättmedel, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och diskmedel via avloppet i vat-
tendrag, sjöar och hav. Några av dem innehåller oorganiska näringsämnen som göder vattendragen och orsa-
kar onormal algblomning. När de så småningom bryts ner tar de bort syre från vattnet, och många arter på 
havsbotten dör som följd. Du kan undvika att bli en del av problemet genom att använda ekologiska tvättme-
del. Det finns massor av intressanta tips – äldre människor kan berätta ett och annat om att vara sparsam OCH 
ekologisk. Dina arbetsytor, tyger och golv kommer att älska den mildare behandlingen och om din  
toalett, ditt handfat eller avlopp blockeras kan du pröva att använda en avloppsrensare. Den kommer att fung-
era lika bra som ett frätande rengöringsmedel, och du löper mindre risk för att skada dig själv – och miljön.
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Golv

Håller marken under ditt hem på att dö av törst?

I Europa försvinner varje år fler och fler gröna ytor när vi bygger fler bostadsområden, vägar, byggnader 
och infrastruktur. Naturligtvis är denna utveckling ofta nödvändig för att tillhandahålla bostäder, kommu-
nikation och arbetstillfällen för lokalbefolkningen, men när marken har täckts över så försvinner jordens 
viktiga funktioner. Men det finns saker som husägare kan göra för att bidra till att bevara sambandet med 
denna begravda jord och på så sätt minska förlusten av markens livsviktiga dräneringsfunktion och vat-
tenlagringskapacitet, och därmed göra det möjligt för i alla fall en del av den levande jorden att överleva. 
Om du ska lägga om din uppfart eller din trädgård kan du till exempel överväga att använda ett genom-
släppligt material som porös asfalt, grus eller en gräsmatta, som gör att jorden behåller kontakten med 
atmosfären och låter vatten filtrera genom underlaget. På ställen där vattnet inte kan tränga igenom 
marken ökar så klart risken för översvämningar, så försök att fånga upp och använda vattnet. Du kan 
använda en regntunna för att samla upp vattnet som rinner av taket och använda det för att vattna träd-
gården istället för att använda kranvatten. Och om du känner dig riktigt äventyrlig, varför inte göra om 
ditt tak till ett grönt tak? Trädgårdstak kan oftast skapas med ett mycket tunt lager av jord. De absorbe-
rar regnvatten, hjälper den biologiska mångfalden och ger bra isolering. Du kanske till och med kan skapa 
ett nytt hem för djurlivet i ditt närområde!

Jord

Vi tar mylla för givet. Man kan knappast överskatta myllans betydelse, den föder växt- och djurliv 
och den tillhandahåller de näringsämnen som behövs för att odla maten som föder  
oss. En god jordmån är därför livsviktigt för vårt framtida välstånd men försämringen av myllan 
genom överbetning, skogsskövling och dålig jordbrukspraxis påverkar miljontals människor, i syn-
nerhet genom undernäring. Det finns enkla sätt vi kan hjälpa till på, t.ex. genom att äta mindre kött, 
välja träslag från hållbart skogsbruk och köpa ekologisk mat.
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 Växter

Hur kan plantodling svälta planeten?

Om du tycker om din trädgård och älskar planeten ska du vara försiktig när du köper kompost. Torvområden ser 
ut som trist, vattenfylld ödemark, men dess jordmån är mycket viktig eftersom den stödjer sällsynta arter och 
biologisk mångfald, producerar föda och spelar en viktig roll i vattnets kretslopp. De lagrar också koldioxid, som 
släpps tillbaka in i atmosfären när torvjord grävs upp. Faktum är att uppskattningsvis en halv miljon ton koldi-
oxid frigörs per år på grund av torvutvinning från anläggningar enbart i Storbritannien för användning i träd-
gårdsindustrin. Vissa länder överväger en skatt på torvbaserad kompost i framtiden. Under tiden är det en bra 
idé att försöka köpa kompostjord som är märkt som ”torvfri” när det är möjligt, eftersom kompostjord som är 
märkt som ”universaljord” kan innehålla mellan 70 % och 100 % torv. Det allra bästa är ändå att göra din egen 
kompost. Det finns inget säkrare sätt som garanterar att du använder dina resurser effektivt än att kompostera 
ditt matavfall eller trädgårdsavfall och sedan använda det för att odla nya växter.

Korv 

Hur ofta äter du kött? 

Genom att äta mindre kött kan du minska din kosts miljömässiga påverkan – men vet du varför? För att föda 
upp boskap behövs inte bara land, du måste också odla de grödor som krävs för att föda upp boskapen. En 
av dessa grödor är soja, och produktionen av soja har fördubblats under de senaste 15 åren, främst på grund 
av den ökande användningen som djurfoder. Detta sker ofta på bekostnad av naturliga livsmiljöer som till 
exempel den brasilianska savannen Cerrado, som är värd för 5 % av världens biologiska mångfald. Boskap 
utgör också en viktig bidragande orsak till utsläppen av växthusgaser, särskilt genom produktion av metan, 
och beräknas stå för 8 % av vår vattenförbrukning globalt. Alla dessa påfrestningar kommer att förvärras allt 
eftersom befolkningen i världen växer och efterfrågan på kött ökar, särskilt i de framväxande ekonomierna. 
Så vad kan vi göra åt det? Vi behöver inte vidta så drastiska åtgärder som att bli vegetarianer, men vi bör 
tänka på att äta mindre kött genom att byta ut våra måltider mot vegetariska alternativ då och då. Varför 
inte lägga i lite färska tomater och några champinjoner i en spagettisåsen istället för en förpackning med 
köttfärs? Framförallt ska du inte slösa med kött. Om du kastar bort kött i onödan innebär det att all den dyr-
bara energin och allt vatten som använts för att producera köttet går till spillo.
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Mobiltelefon

Visste du att din gamla mobiltelefon är värdefull?

Tekniken i mobiltelefoner ändras väldigt snabbt. Du får en ny mobiltelefon i julklapp och när sommaren 
kommer är den redan omodern. Och när det dyker upp så många nya modeller på marknaden är det fres-
tande att skaffa en ny mobil vartannat år. Faktum är att många gör just det: Omkring 750 miljoner mobil-
telefonanvändare i Europa byter ut sina mobiltelefoner i genomsnitt var 18:e månad. Detta gör 
mobiltelefoner unika: ingen annan typ av elektroniska apparater byts ut så ofta. Så vad beror denna höga 
omsättning på, och är den hållbar? Ibland behöver vi en ny mobil för att vår gamla har blivit skadad eller 
slutat fungera, men ofta vill vi bara ha den senaste tekniken. Innan du springer iväg för att köpa den 
senaste modellen, tänk på de resurser som använts vid tillverkningen och fundera på om du kan klara dig 
med din nuvarande mobil ett år till. Nya telefoner innehåller ädelmetaller som guld, koppar, silver och pla-
tina samt flera sällsynta mineraler. Om du ändå bestämmer dig för att byta upp dig, se till att du gör dig 
av med din gamla mobil på ett ansvarsfullt sätt:ge den till en kompis, sälj den eller återvinn den. Låt den 
inte bara bli liggande i en byrålåda. 

Mineraler

Mineraler finns överallt omkring oss. De finns i smyckena vi har på oss, sängen vi sover i och mobil-
telefonen vi bär i fickan. Men mineralutvinning kan medföra kostnader för både människor – genom 
exploatering av arbetskraft – och miljö – genom förorening av vattendrag. Vi har en roll att spela 
då det gäller att minska påverkan av mineralutvinning genom att handla etiskt och bara byta ut pro-
dukter då det verkligen behövs.
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 Väckarklocka 

Blir du förskräckt av det antal batterier du använder?

Batterier har blivit en viktig del av vår moderna livsstil. Men produktionen, användningen och kasseringen av 
batterier påverkar miljön, så vi måste hitta effektivare sätt att använda dem på. Det kvicksilver, bly och kad-
mium som finns i batterier kan läcka ut i marken om de hamnar bland sopor som grävs ner, och förbränning 
av sopor medför bara större utsläpp av växthusgaser. Alla batterier kan återvinnas - de standardbatterier 
som finns i din väckarklocka såväl som specialbatterierna i din mobiltelefon, kamera eller klocka. De tusen-
tals ton metall som återvinns kan sedan användas vid tillverkningen av nya batterier. Ett europeiskt direktiv 
infördes nyligen för att uppmuntra återvinning av batterier, så du bör kunna hitta batteriholkar vid exempel-
vis din lokala livsmedelsaffär där du kan göra dig av med dina batterier på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
Dessutom sparar du pengar på lång sikt om du köper uppladdningsbara batterier.

Burkar i kylskåpet 

Vart tar allt aluminium vägen?

Det finns en anledning till att vi hittar aluminium i så många vardagliga föremål, allt från läskburkar och CD-
skivor till cykelramar och klockor. Aluminium är inte bara jordens vanligaste metall, det är också en av de 
mest effektiva. Det är lätt, hållbart, motståndskraftigt och lätt att återvinna. Men faktum är att en produkt 
som tillverkas av aluminiumskrot kräver 95 % mindre energi än en produkt som tillverkas av nytt råmaterial. 
Aluminium är ett av Europas mest återvunna material, så se till att återvinna allt du kan - inte bara självklara 
saker som mat- och läskburkar, utan även föremål som datorer, tvättmaskiner och mobiltelefoner, som med 
största sannolikhet innehåller lite aluminium.
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Soffan

Har kvaliteten på din favoritsittplats en påverkan på vår planet?

Ja, det har den. Många produkter verkar billiga – så vi köper dem och oroar oss inte för att kasta bort dem  
ett par år senare när de går sönder eller när vi tröttnat på dem. Detta är inte ett bra sätt att använda 
resurser. Många resurser har varit så billiga så länge att vi antar att det finns mängder av dem eller att 
de åtminstone inte är hotade av utrotning. Deras pris reflekterar dock inte helt deras verkliga värde eller 
framtida brist. Möbeltillverkning använder en rad resurser. Så när du köper något nytt, tänk på hur länge 
det varar. Fundera på om din stol är välgjord och om du fortfarande kommer att gilla den om två år när 
modet har förändrats. Du kommer förmodligen inte att vilja göra dig av med den om du köpte en hållbar 
produkt. Och om något går sönder, varför inte laga det istället för att köpa nytt Det är därför att vi är låsta 
i vanor som skapades när vi uppmuntrades att konsumera, innan resurser och ekosystem hotades. Det  
kan vara lättare att laga än du tror. Ta hänsyn till materialens återanvändnings- och återvinningsduglig-
het. Fast trä kan återanvändas, återvinnas eller brännas och även om det slängs är det fortfarande bio-
logiskt nedbrytbart.

Näsdukar

Tänk om skogen försvann lika snabbt som dina näsdukar?

Trots att pappersprodukter för engångsanvändning kan tillverkas av återvunnet papper produceras en hel 
del fortfarande från nyfiber, dvs träd nedhuggna för papperstillverkning. När det är möjligt bör du försöka 
köpa produkter som är tillverkade av returfiber eftersom produktionen av dem kräver mycket mindre 
energi. Om fullt återvunna produkter inte är tillgängliga kan du leta efter logotyperna FSC (Forest Ste-
wardship Council) eller PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification), som garanterar att en 
viss procent av nyfiber i produkten kommer från välskötta skogar. En annan tillförlitlig garanti för att du 
köper rätt produkt är det europeiska miljömärket som du känner igen genom blomloggan. 

Trä/virke

I allt ifrån sängar till böcker till parkbänkar är trä grunden för många av de produkter vi tar för 
givna. Avskogning har allvarliga miljömässiga och sociala konsekvenser och bara genom att köpa 
virke från hållbara källor kan vi handla med gott samvete.
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 Sängen 

Du tillbringar en tredjedel av ditt liv i sängen, men vet du var virket kommer ifrån? 

Inte alla sängar är gjorda av trä, förstås. De kan också vara tillverkade av metall eller syntetiska material 
(leta efter återvunnet stål t.ex.). Trä har två stora fördelar: det är en förnybar och biologiskt nedbrytbar resurs 
och dess tillverkning orsakar färre växthusgasutsläpp än alternativa material. Det gör inte nödvändigtvis 
automatiskt en träsäng till en hållbar produkt. Alla timmer-, trä- och pappersprodukter vi köper började sitt 
liv i skogen. Och trots att mycket av vårt trä kommer från välskötta skogar, gäller det inte alla. Olaglig avverk-
ning är fortfarande ett stort problem och en stor bidragande orsak till koldioxidutsläpp och störningar av sam-
hällen och livsmiljöer. Så hur kan du vara säker på att du väljer något som har producerats på ett hållbart sätt 
utan att skada människor eller djur? När du köper träprodukter, titta efter logotyperna FSC (Forest Steward-
ship Council) eller PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification), som båda visar att virket kommer 
från välskötta skogar. Eller varför inte köpa begagnade möbler? På så sätt kan du spara pengar också – och 
det kommer att hålla de miljömässiga mardrömmarna borta!

Hushållspapper (rulle)

Måste städa alltid betyda slösa?

En hushållspappersrulle är en användbar, mångsidig produkt, men försök att använda den effektivt. Starkare 
hushållspapper kan kosta lite mer, men du behöver mindre av det. Tänk på hur produkten har tillverkats. Vissa 
produkter har nu EU:s miljömärke, vilket innebär att de har tillverkats med minimal miljöpåverkan. När du 
slänger papperet, kom ihåg att du kan kompostera det så länge det inte utsatts för giftiga kemikalier.
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Örter

Hur kan jag odla örter utan att ha en trädgård?

Att sätta till rätt örtkrydda kan göra skillnaden mellan ett god måltid och en fantastisk måltid. Men fär-
digförpackade örter kan vara dyra att köpa i matvarubutiken och alldeles för ofta använder vi bara en 
liten del till ett recept och sedan slänger vi resten. Om detta låter bekant, varför skapar du inte din egen 
örtträdgård? Att odla egna örter är ett fantastiskt sätt att spara resurser på. Tänk på all den energi som 
används för att torka, packa och transportera örter - energi du kan spara genom att odla eget. Du behö-
ver inte en trädgård för att odla örter. Soliga fönsterbrädor är perfekta till att odla gräslök, mynta, basi-
lika, persilja, salvia och timjan (för att inte tala om paprika, körsbärstomater och chili). Kom bara ihåg att 
ta hand om växterna. Klipp och använd dem ofta för att uppmuntra lummig tillväxt och plantera dem 
i torvfri jord om du kan. Innan du vet ordet av kan du tillsätta dina egna örter i din egen hemlagade "klad-
diga tomat”-sås!

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett uttryck för att beskriva det enorma utbudet av levande organismer på vår 
jord. Ju större biologisk mångfald det är i ett ekosystem desto friskare är det och desto större är 
chansen att arterna i det överlever. Vi är beroende av biologisk mångfald när det gäller mat, vatten, 
jordens bördighet och lagring av koldioxid. Mångfalden är en källa till glädje – och öppnar dörren till 
fantastiska upplevelser. Så när vi exploaterar naturen för kortsiktig vinning, genom att hugga ner 
skogar eller fiska ut haven, blir resultatet långsiktiga kostnader för samhället i och med att de eko-
system som förser oss med varor och tjänster hotas. För att bidra till att bibehålla den biologiska 
mångfalden måste vi försöka använda produkter så länge vi kan, återvinna så mycket som möjligt 
och dra ner på konsumtionen överlag.
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 Leverans av grönsakslådor

Kan jag få hälsosam och hållbar mat levererad hem?

Om du tycker det är jobbigt att handla mat kan det vara skönt att veta att hemleverans av matvaror är ett 
mycket "grönare” sätt att fylla kylskåpet på. Det är inte bara stormarknader som erbjuder hemleverans utan 
allt fler lokala företag erbjuder frukt- och grönsakslådor som levereras till din ytterdörr. Det finns många för-
delar med att handla på det här sättet. Du stödjer lokala bönder och kortar matens resväg, du behöver inte 
köra någonstans vilket sparar på koldioxidutsläpp och maten är också garanterat färsk. För att se till att den 
mat du får levererad är så miljövänlig som möjligt kan du kontrollera att det är närodlade produkter samt  
säsongsodlade frukter och grönsaker. Leta efter ärliga återförsäljare som informerar om vilka produkter du 
kan vänta dig och när. Försök hitta återförsäljare som levererar ekologiskt odlade grönsaker, eftersom  
ekologiska produktionsmetoder använder färre kemikalier och kräver mindre gödningsmedel. Denna typ av 
återförsäljare brukar också ge förslag på recept man kan laga med hjälp av deras råvaror och att äta mer 
grönsaker och mindre kött är en fördel både för effektiv resursanvändning och den egna hälsan. Till sist, om 
du prövar en levererad grönsakslåda för första gången, pröva först med en mindre låda så är chansen större 
att du använder alla råvarorna.

Växter

Kan växter ta bort dålig lukt?

Krukväxter är ett bra sätt att få njuta av naturen även hemma, men visste du att de också fungerar som 
naturliga luftfilter och kan hålla förkylningar på avstånd? På 24 timmar filtrerar växter bort upp till 87 % av 
flyktiga, organiska föreningar, som finns i exempelvis konstfibrer, plastpåsar, färg, bläck och cigarettrök, enligt 
forskning utförd av NASA. Växter drar ner gifterna i jorden, där organismer förvandlar dem till näring för väx-
ten. Så i stället för att sprida ännu mer föroreningar i hemmet genom att använda kemiska luktförbättrare 
som maskerar, snarare än avlägsnar, dålig lukt, kan du välja krukväxter som renar luften. Samtidigt absorbe-
rar de koldioxid och frigör syre under dagen, vilket är raka motsatsen till vad vi gör när vi andas. Det innebär 
att de höjer syrenivån i rummet. Och inte nog med det: Merparten av det vatten växterna suger upp avges till 
luften och höjer därmed luftfuktigheten. Det motverkar hosta, förkylning, halsont och torr hud i inomhusmil-
jöer. När du väljer krukväxter är det viktigt att utgå från vilka ljus- och odlingsförhållanden de behöver. Vattna 
dem bara när jorden på ytan är torr och tills avrinningshålen är fuktiga.
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 Blommor

Hur långt har de här snittblommorna rest för att komma hit?

Blommor är ett naturligt sätt att förgylla och fräscha upp hemmet, men de kan också ha en avgörande inver-
kan på miljön. Många av de snittblommor som köps i Europa varje år har importerats från länder där vatten-
tillgången är begränsad, så de odlas genom förbrukning av denna dyrbara resurs. Blomindustrin kan förstås 
också förse utvecklingsländer med en inkomst de så väl behöver, men det debatteras fortfarande om huru-
vida blommor och inte mat egentligen ska odlas i de områden i världen där vattenresurserna är begränsade. 
Dessutom har blommor och växter som importerats från Afrika fraktats lång väg med flyg ochofta odlats 
med hjälp av skadliga gödnings- och bekämpningsmedel. Försök att, som en generell regel, köpa ekologiskt 
eller lokalt odlade blommor då det är möjligt. Om du köper blommor som importerats, välj sådana som är  
rättvisemärkta, vilket innebär att leverantörerna har behandlat sina anställda rättvist och investerat pengar 
i sociala eller miljövänliga projekt. Köp säsongens blommor - på så vis kan du vara säker på att de inte har 
odlats under konstlade förhållanden i växthus och därmed förbrukat mängder av energi och vatten. Eller ännu 
bättre:varför inte odla dina egna blommor? De kommer inte bara att lysa upp din trädgård utan också locka 
till sig bin och fjärilar.

Sängkläder

Användes bekämpningsmedel för att tillverka dina bomullslakan?

Bomull är en jätteindustri. Det finns 30 miljoner bomullsodlare världen över och bomull täcker 2,4 % av värl-
dens odlade mark. Men visste du att bomullsodling också står för runt 50 % av alla kemiska bekämpnings-
medel som används inom jordbruket? Vi behöver alla sängkläder, med det går att se till att de sängkläder du 
köper har minsta möjliga inverkan på miljön. Ekologisk produktion bevarar eller t.o.m. förbättrar jordmånen 
och håller grundvatten och floder fria från syntetiska kemikalier. Mycket vatten används också vid bomulls-
tillverkning. Om det behövs 2 700 liter för att tillverka en t-tröja, tänk dig bara hur mycket som behövs för att 
tillverka dina sängkläder! Försök få dina sängkläder att hålla så länge som möjligt och återvinn dem då du 
gör dig av med dem. Då du behöver ersätta dem, se till att de nya sängkläderna är gjorda för att hålla – bil-
liga textiler försämras ofta snabbt och slängs kvickt. Du kanske också vill fundera över den sociala inverkan 
ditt val av bomull har. Rättvisemärkning garanterar att bomullen har odlats i enlighet med hög etisk såväl 
som miljömässig standard.
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 Kroppslotion

Vad skulle en orangutang tycka om din hudlotion?

Det är inte bara kemikalierna i dina tvålar och duschkrämer som har inverkan på miljön. Visste du t.ex. att ditt 
val av duschgelé eller hudkräm kan ha en direkt inverkan på skogsskövlingen på andra sidan jordklotet? Palm-
olja används i en mängd produkter - från kosmetika till mat - för att göra dem krämigare, men oljepalmer 
växer bara i tropiska länder som Malaysia och Indonesien.

Det växande behovet av palmolja innebär att stora delar av deras regnskog huggs ner och vidsträckta träsk-
marker dräneras för att ge plats för nya palmoljeodlingar. Detta bidrar inte bara till klimatförändringen, utan 
påskyndar också förstörelsen av den naturliga miljön för hotade djurarter, som orangutanger och sumatra-
tigrar, samt omflyttningen av lokalbefolkningen, som skogen förser med mat och skydd. Rådande lagar angå-
ende märkning av produkter gör det möjligt för producenter att använda begreppet ”vegetabilisk olja” istället 
för palmolja, utan att identifiera palmoljan på förpackningen. Då du köper produkter, leta efter palmolja som  
märkts som hållbar. Genom att göra detta kan du bryta länken mellan palmolja och skogsskövling och sätta 
press på företag så att de förbinder sig att övergå till hållbar palmoljeproduktion.

Kaffe

Vill du verkligen dricka 140 liter vatten till frukost?

För de flesta av oss är en kopp kaffe eller te på morgonen en del av vår dagliga rutin men båda dessa pro-
dukter är starkt beroende av resurser. Energi och vatten behövs i varje steg av leveranskedjan, från tillverk-
ning och transport till behandling och konsumtion, och då finns där även kanske mjölk och socker att ta 
hänsyn till. Kaffe- och te-leverantörer har blivit alltmer medvetna om behovet att se till att de kan fortsätta 
producera kaffe och te i åratal framöver och de använder sig av certifieringsprogram för hållbarhet (såsom 
Rainforest Alliance, rättvis handel och UTZ Certified) som bevis på sina etiska affärsmetoder. Dessa program 
är alla olika men baserade på samma principer: att definiera en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar 
standard för produktionen av te och kaffe. Välj, då det är möjligt, produkter som är märkta med deras logo-
typer; då kan du vara säker på att produkten tillverkats i enlighet med denna standard. Och en sak till, förres-
ten: om du regelbundet köper hämtkaffe, kan du ju ta med din egen mugg, eller hur?
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 Rengöringsprodukter

Hur miljövänliga är dina rengöringsprodukter?

Ett viktigt tecken på hur hållbar en produkt är, är hur ofta du behöver byta ut den. Rengöringsprodukter är ett 
bra exempel på hur man kan optimera användningen av resurser. Många typer av rengöringsprodukter, från 
tvättmedel till fönsterputs, finns nu i koncentrerad form, vilket innebär att en mindre mängd av produkten ger 
samma resultat som en motsvarande icke-koncentrerad produkt. Mindre flaskor använder mindre plast, vil-
ket innebär att mindre bränsle behövs för att frakta produkterna och du får en mindre mängd förpackningar 
att återvinna efter användning. Nyckeln till att använda koncentrat är att se till att du använder rätt mängd. 
Se till att läsa etiketten noga, annars gör du allt det arbete tillverkaren har lagt på att förbättra produktens 
resurseffektivitet ogjort.

Fisk

Innebär hållbara fiskodlingar att du kan äta fisk resten av livet?

Det gamla talesättet "mister du en, står dig tusende åter” är öppet för debatt. Ja, fisk är en resurs som det 
funnits stor tillgång på, men det är också en resurs som vi inte har klarat av att ta hand om på ett hållbart 
sätt. I stora delar av de europeiska vattnen är över 70 % av de kända bestånden överfiskade. EU reformerade 
nyligen sin fiskepolitik för att få tillbaka bestånden till hållbara nivåer. Under tiden kan vi konsumenter dra 
vårt strå till stacken för att hjälpa bestånden att återhämta sig. När du köper fisk, håll utkik efter exempelvis 
MSC-märket (Marine Stewardship Council), som visar att fisken kommer ifrån ett hållbart fiskeområde. Var-
för inte också pröva en ny variant då och då? De mest populära arterna, som torsk, kolja, räkor och tonfisk 
(och i synnerhet blåfenad tonfisk) hör till de mest överfiskade – och de bestånden behöver tid att återhämta 
sig. Alternativ fisk med vitt kött, som t.ex. lyrtorsk och gråsej, kan smaka lika bra som torsk och kolja och är 
ofta billigare. Eller pröva ekologiskt odlad fisk från fiskodlingar som certifierats: för närvarande finns bara 
ekologiskt odlad lax och laxöring tillgängliga, men andra arter, som torsk, hälleflundra och havsabborre, bör 
bli tillgängliga inom en snar framtid.

Honung

Vet du att våra liv vilar i binas händer (ben)?

Det går åt mycket kraft, energi och tid att producera all den mat vi lägger i våra kundkorgar varje vecka. Vi 
måste tacka bina för en stor del av den ansträngningen. Bin producerar inte bara honung, utan har även det 
synnerligen viktiga uppdraget att pollinera grödor. Faktum är att hela 80 % av våra matgrödor är beroende 
av insekter för att pollineras. Men bi-beståndet är på nedgång i många länder p.g.a. en kombination av mil-
jöförstöring, bekämpningsmedel inom jordbruket, sjukdomar och förändringar av deras naturliga miljö. Du 
kan hjälpa bibeståndet genom att utforma din egen trädgård så att bina trivs och får enklare att pollinera. 
De flesta medlemmarna i familjerna ros-, ärt-, mynta- och asterväxter passar bra till detta. Och om du verk-
ligen vill göra en insats – varför inte bli biodlare? Det är enklare än det låter och du behöver inte någon dyr-
bar utrustning – det mesta kan du tillverka själv.
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Drycker

Om matavfall är dåligt, hur är det med dryckesavfall?

Det är inte bara mat vi slänger - tänk på all dryck som hälls ut i avloppet varje dag. Varje gång du häller ut 
dricka är det inte bara vätskan i sig som slösas bort: det är vatten och energi som använts för att odla grö-
dor, att bearbeta drycken och för att rengöra fabriken och behandla den utslängda drycken i reningsverket. 
Precis som med mat finns det några enkla sätt genom vilka vi kan minska mängden dryck vi slänger. Gör 
bara den mängd du kan dricka, speciellt av drycker som te och kaffe som använder mycket resurser i sin 
produktion, köp koncentrerad dryck som använder samma förpackning, men håller längre än icke-koncen-
trerade produkter och försök att använda produkter som passerat sitt bäst-före-datum - till exempel varför 
inte lägga till överblivet rödvin till såsen med mosiga tomater och dina hemodlade örter?

Fruktkorg

Hur långt har ananasen rest innan den hamnar i din fruktkorg?

Vi uppmuntras att äta fem portioner frukt och grönsaker varje dag, men valet av den frukt du köper kan 
orsaka ett antal etiska dilemman. Många organisationer är fortfarande osäkra på vilka råd de ska ge. 
I slutändan har det mindre betydelse än vi tror hur långt frukten eller grönsaken färdats. Matmil anses 
ofta vara ett viktigt bidrag till miljöpåverkan. Och om frukt och grönsaker transporteras med flyg orsakar 
resan naturligtvis koldioxidutsläpp. Men under vissa årstider har importerad frukt mindre påverkan än 
frukt som odlas hemma (i växthus, till exempel). Faktum är att vi alla behöver äta mer frukt och grönsa-
ker - och i allmänhet kommer frukt att ha en lägre miljöpåverkan än andra livsmedel som mjölkproduk-
ter, pasta och kött. Så oroa dig inte så mycket för frukt, men välj lokal frukt när du kan, beroende på 
årstid, och helst ekologisk. Håll även utkik efter Rättvisemärkt eller märket Rainforest Alliance som garan-
terar att produkterna odlas med hög etisk och miljömässig standard.

Avfall

Varje gång vi slänger en produkt slösar vi med alla de resurser som använts under produktens hela 
livscykel – från tillverkning till avfall. Tänk på den totala inverkan som förlusten av dessa resurser 
har på miljön och tänk till innan du slänger något i papperskorgen.



SE
NAST

 U
PP

DAT
ER

AD 2014

36

DINA VAL GÖR EN STOR SKILLNAD.

KONSUMTIONSGUIDEN 

 Ruttna tomater

Måste man slänga gamla tomater i soptunnan?

Slänga mat i soptunnan är inte hållbart. Tänk på de resurser som krävs för att odla, packa, transportera och 
lagra den mat som hamnar i ditt kylskåp, tänk på den energi och det vatten som går till spillo när du kastar 
bort den. Varje år kastar européer miljontals ton livsmedel, av vilket en stor del är i perfekt ätbart skick. Stu-
dier i Sverige och Storbritannien uppskattar att hushållen kastar bort ungefär en fjärdedel av den mat de 
köper – och förmodligen mycket mer. Mycket av denna mat är fortfarande i ätbart skick. Om den hade ätits 
skulle besparingen av koldioxid vara motsvara att man hade tagit bort en fjärdedel av alla bilar på vägarna! 
Du kan göra ditt för att förebygga matavfall väldigt lätt. Om tomaterna har blivit för mosiga för att ätas råa, 
varför inte använda dem i en sås eller soppa? Då behöver du inte köpa en burk färdig bearbetad sås, du spa-
rar pengar och hjälper miljön. Inte bara det: det smakar bättre och är mer hälsosamt.

Skal/äggskal

Var kan du hitta ett hem för dina grönsaksskal?

Skal och äggskal kan idealiskt komposteras i en hushållskompost och användas för att förbättra kvaliteten 
på jorden i din trädgård. Ett lika "grönt” sätt att använda oundvikliga köksavfall är i en maskkompost. Du kan 
skapa din egen maskkompost genom att använda en gammal soptunna eller kartong. I vissa områden sam-
lar de lokala myndigheterna in köksavfall, vilket används för att göra kompost i stor skala eller så skickas det 
till anaerobisk nedbrytning där insekter bryter ner maten för att producera biogas, som sedan kan användas 
för uppvärmning och elektricitet. Se till att du endast inkluderar rätt typ av avfall, annars riskerar du att för-
orena din soptunna med förpackningsavfall.

Veckans meny på kylskåpet

Vet du hur man handlar för att spara pengar?

Varje år slänger vi stora mängder av den mat vi köper, av vilken en stor del fortfarande är OK att äta. Ett av 
de bästa sätten att minska mängden mat du slänger är att planera vad du ska äta. För det första, se efter 
vilken mat du redan har innan du beger dig till affären, så tar du bort risken att köpa dubbletter. För det andra, 
gör en lista över de måltider du planerar att förbereda under veckan och de ingredienser du behöver för att 
laga varje måltid. Detta kommer att se till att du köper precis vad du behöver. Om du lagar mat för en familj, 
varför inte få var och en av dem att hjälpa till med listan? På så sätt gör de sina egna matval och det får hela 
familjen att tänka på den viktiga frågan om matavfall.



SE
NAST

 U
PP

DAT
ER

AD 2014

37

DINA VAL GÖR EN STOR SKILLNAD.

KONSUMTIONSGUIDEN 

 Förpackade äpplen 

Hur mycket förpackning behöver äpplen?

De flesta frukter finns redan i sin egen naturliga förpackning så det finns sällan någon anledning att lägga till 
fler. Om du kan välja mellan att köpa en förpackning med äpplen eller köpa äpplen i lös vikt, överväg de onödiga 
extra resurser som används för att producera, transportera och kassera förpackningen. Med färdigförpackad 
frukt kanske du upptäcker att du måste köpa mer än du behöver och slutar med att kasta resten i soporna.På 
så sätt ökar miljöpåverkan från äpplena kraftigt. Det är en god idé att äta mer frukt. Frukt är inte bara hälso-
samt. Frukt har generellt en lägre miljöpåverkan än andra livsmedel såsom mejeriprodukter och kött. 

Kompost 

Förvandla avfall till svart guld

Studier visar att Europa förbrukar 90 miljoner ton livsmedel varje år, exklusive jordbruk och fiskeindustrin. 
Tänk på följderna – all den energi och resurser som krävs för att odla, lagra, transportera och avfallshantera 
livsmedel som hamnar i soporna. Att kompostera matrester kan bidra till att lindra skadorna.  

Matavfall ruttnar vid kontakt med luft och resulterar i en fyllig kompost som ger näring till växter och mins-
kar behovet av vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Kompost förbättrar strukturen och närings-
innehållet i jordmånen, så att den kan behålla mer vatten. En bördig jordmån är mer motståndskraftig mot 
skadedjur och sjukdomar, tack vare den komplexa näringskedjan den stödjer. Matavfall som skickas till sop-
tippen berövas på syre och avger metan, en kraftfull växthusgas. Nästan ingen metan produceras om samma 
avfall komposteras.

Om du komposterar hemma, producerar du en konstant tillförsel av utmärkt jordmånsförbättrare för din träd-
gård och dina inomhusväxter. Kommunal insamling av matavfall kan, dessutom, säkert hantera livsmedels-
avfall för centraliserade återvinningssystem som kompostering eller rötning.  
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 Glasflaskor och burkar 

Vill du veta varför glas är ett förstklassigt material?

Glas kanske är 5 000 år gammalt men det finns inga tecken på att glas håller på att bli gammalmodigt – och 
detta av goda skäl. Det är 100 % återvinningsbart och kan återvinnas i all oändlighet. Om möjligt, köp drycker 
i återvinningsbara flaskor: Glasflaskor kan återanvändas ett nästan obegränsat antal gånger på ett säkert 
sätt, eftersom de inte förlorar sina egenskaper och är lätta att rengöra. Om det finns möjlighet att panta glas-
flaskor i ditt område, så gör det. Flaskorna returneras sedan till tillverkaren där de kan återanvändas gång på 
gång, och du betalar endast för drycken – inte för förpackningen. Använd dem som glas, ljus- eller pennhål-
lare, eller, om du känner dig kreativ, använd dem för att skapa fina klädkrokar, lampor eller ljusstakar. Du kan 
också ge dina gamla burkar och flaskor till någon annan som kan använda dem. Om du skickar iväg glas på 
återvinning, tänk på de växthusgasutsläpp du bidrar till att minska: energin som sparas genom att återvinna 
en enda flaska kan ge ström till en TV i 20 minuter.

Trasig dator 

En dold skatt i ditt hem

Visste du att datorkretskort och mobiltelefoner innehåller värdefulla metaller som t.ex. silver och guld? Gruv-
företag måste spränga ett ton malm för att extrahera ett gram guld när samma mängd kan samlas in från 
41 gamla mobiltelefoner. 7 500 ton silver används varje år för att tillverka datorer, mobiltelefoner och andra 
elektroniska enheter. Andra metaller som återfinns i elektroniska varor kan också återvinnas. Aluminium kan 
smältas och gjutas om med endast 5  % av den energi som krävdes för att producera det från råmaterialet 
bauxit. Stål kan återvinnas och omformas för att bygga broar, tågrälsar, bilar och cyklar, samt gem och kon-
servburkar. Ädelmetaller är sällsynta och gruvdrift skadar miljön. Trots detta slänger vi gamla apparater utan 
att tänka oss för.  Detta elektriska och elektroniska avfall – ”e-avfall” – är ett av de snabbast växande avfal-
len i Europa, med en ökning på 3–5 % per år. Om du har en gammal TV, telefon eller en PC som fortfarande 
fungerar, varför inte ge bort, donera eller sälja den för att förlänga dess livslängd? Detta bidrar till att minska 
behovet av råmaterialsutvinning, vilket sparar naturresurser. Om den inte längre fungerar kan du söka upp 
ett lokalt företag som reparerar gamla enheter. Detta bidrar till att skapa arbetstillfällen och säkrar tillgäng-
ligheten av billigare enheter. Trots ansträngningar från EU:s håll att förbättra insamling och återvinning, frak-
tas fortfarande stora mängder e-avfall utomlands (illegalt) till Afrika eller Asien, där lokalbefolkningen, 
inklusive barn, nedmonterar komponenterna för hand för att ta tillvara metallrester och bränna resten, vilket 
frigör giftiga ångor och kontaminerar livsmedel, jordmån och ytvatten. Nästa gång du har e-avfall, se till att 
ta det till lämplig insamlingsplats –varför inte fråga din lokala myndighet hur de hanterar insamlat e-avfall? 
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 Öppnad färgburk 

Det är inte så här stan blir vackrare 

Gammal färg, lack, batterier och mycket DIY-avfall är skadligt och måste avfallshanteras varsamt för att und-
vika föroreningar. När du köper färg och lack ska du leta efter den europeiska Ecolabel och undvika att köpa 
produkter med varningstext på etiketten (i de flesta länder är detta en svart symbol på en orange eller gul 
fyrkant med en beskrivning av varningen). Köp inte heller för mycket – mycket av den färg som köps kommer 
aldrig till användning och blir till avfall istället. "Naturliga" eller "helnaturliga"färger, vattenbaserade färger 
och kalkning innebär ofta färre skadliga ämnen än vanlig färg och en del tillverkare erbjuder även återvun-
nen färg. Om du har oönskad färg över ska du ta den till din lokala återvinningsanläggning. Batterier kan all-
tid återvinnas. De tusentals ton av metall som återvinns kan sedan användas vid tillverkningen av nya 
batterier. I annat fall kan kvicksilver, bly och kadmium hamna i jordmånen. Ett europeiskt direktiv infördes 
nyligen för att uppmuntra återvinning av batterier, så du bör kunna hitta batteriholkar vid exempelvis din 
lokala livsmedelsaffär där du kan göra dig av med dina batterier på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Och du 
sparar pengar på lång sikt om du köper uppladdningsbara batterier. 

Trasigt strykjärn 

Kasta det inte, laga det!

Att reparera ett trasigt eller skadat föremål kan vara lättare än du tror. Internetforum och guider innehåller 
information och videodemos för hur du lagar saker. Vänner och familj kan också vara till hjälp. Eller leta efter 
lokala reparationscaféer och butiker: det finns många, men du hittar dem inte på dyra adresser som på 
affärsgator eller i shoppingcentra. De kan också vara sociala initiativ som skapar arbetstillfällen och utbild-
ning i samhället. Är det inte mycket bättre att stödja ett lokalt företag och skydda miljön än att kasta bort ett 
nästan nytt strykjärn? 

Om du måste köpa en ny produkt, fråga återförsäljaren vad de kan göra för att reparera föremålet om det 
går sönder. Läs produktrecensioner noga för att se till att du väljer den hållbaraste modellen. 

Om en produkt inte kan användas för sitt ursprungliga ändamål, kan den kanske användas för något annat. 
Förvandla en gammal resväska till ett dockhus, skär upp gamla trädgårdsstänger i bambu och bind samman 
dem för att skapa en bikupa och använd gamla dynor, kuddar och täcken för att fylla en puff eller en soffa 
täckt med en gammal matta. Använd dina händer och din skaparglädje – du kanske har talang för det, och 
varför inte starta en onlinebutik?
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 Gamla kläder 

Resursslöseri är omodernt!

Har du någonsin köpt en kostym för en anställningsintervju och insett när du velat använda den igen att den 
inte längre passar? Eller köpt en klänning för ett speciellt tillfälle och aldrig använt den igen? De kläder du 
aldrig använder längst bak i din garderob krävde en hel del råvaror att tillverka. Nästa gång du handlar nya 
kläder, tänk på vad som har ingått i dem, all vatten- och energianvändning, möjliga föroreningar mm. – och 
fråga dig själv om du verkligen behöver dem. Tänk på hur mycket pengar du kan spara genom att bättre 
utnyttja de kläder du redan har istället för att regelbundet köpa nya. 

Eller varför inte köpa begagnat? Du kan hitta många nästan nya föremål i andrahandsbutiken i ditt område 
eller på auktionssajter på nätet. Om du har saker du inte behöver kan du gå samman med några vänner och 
anordna ett klädbytarparty. Eller donera dina saker via free-cycle eller till välgörenhet. En färsk brittisk stu-
die visade att vi skulle kunna läga bara 10 % av de pengar vi spenderar på att köpa nya kläder, på att hyra 
exklusiva saker, till exempel kostymer och klänningar, och på så sätt spara 1,7 miljoner ton koldioxid varje år. 
Varför inte välja detta alternativ nästa gång du får en inbjudan till en fest?

Soptunna (restavfall) 

Hur lätt är din last?

Endast i genomsnitt 40 % av hushållsavfallet i Europa återanvänds eller återvinns och i vissa länder går över 
80 % till soptippen. Detta är galenskap: vi fyller våra soptunnor med material som fortfarande är värdefullt 
och slösar på detta sätt pengar, energi och naturresurser – vatten, metaller, mineraler, jord och växter – som 
används för att producera föremålet i första hand. Eftersom varje person i Europa för närvarande i genom-
snitt producerar omkring ett halvt ton hushållsavfall, innebär det massor av bortslösat material. Att omvandla 
avfall till en resurs är vad den gröna ekonomin handlar om. Allt kan återanvändas, återvinnas eller kompos-
teras – allt handlar om bra sortering och rätt avfallshantering. Du kan börja hemma genom att minska inne-
hållet i den här soptunnan så mycket det går och därmed ta ett första steg mot ett samhälle med noll avfall. 
Att komma dit kräver naturligtvis innovativ produktdesign, tillverkning och avfallshantering. Men vi kan alla 
göra följande: Köp endast det du behöver, köp produkter som kan återanvändas, reparera saker när de går 
sönder, använd rester innan de blir obrukbara, undvik onödiga förpackningar, sälj eller ge bort oönskade före-
mål och var en aktiv källsorterare, hemma, på arbetet och genom att ge råd till familj och vänner.
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 Soptunna (pappers- och kartongavfall) 

Gör du det mesta av träden?

Minska ditt pappersavfall genom att be dina favoritbutiker och resebyråer att skicka e-post istället för tjocka 
kataloger och broschyrer på posten och välj e-faktura istället för pappersräkningar. Istället för att köpa en ny 
bok som du bara kommer att läsa en gång, gå till ditt lokala bibliotek, byt böcker med vänner, eller använd 
en lokal "bytesbutik" (vissa caféer har bokhyllor för detta ändamål). Glöm inte att sätta upp en lapp med 
”Ingen reklam tack” på din brevlåda.

Kasta aldrig bort papper. Papper an återvinnas upp till sex eller sju gånger, men i Europa – den globala leda-
ren inom pappersåtervinning – lyckas vi bara återvinna det mellan tre och fyra gånger.  Den europeiska pap-
persindustrin använder dock numera mer återvunnet papper än pappersmassa som råmaterial och blandar 
återvunna och nya fibrer i så hög proportion som möjligt för att spara naturliga resurser och energi. Det krävs 
70 % mindre energi för att återvinna papper än för att tillverka det från nytt råmaterial. Papper med matres-
ter på kan också återvinnas, men inte i den här soptunnan. Lägg det i en kompost, eller använd det som en 
påse om du har en tunna för matavfall. 

Soptunna (plastavfall) 

Vilken snygg före detta yoghurtförpackning du har på dig!

Plast är billigt, lätt och slitstarkt. Det är därför föga överaskande att plasttillverkningen ökade från 1,5 miljo-
ner ton (mt) per år 1950 till 288 mt under 2012, varav 57 mt endast i Europa. Problemet är att vi nu har pla-
stavfall överallt och att det kan ta upp till 500 år innan det bryts ner. Plastavfall kan återvinnas, men endast 
knappt en fjärdedel av den plast som samlas in återvinns i Europa. Plast kan smältas och göras om till nya 
produkter som t.ex. flaskor, pennor, trädgårdsmöbler eller vattentankar, eller strimlas och användas som poly-
ester vid klädtillverkning. |Det behövs 25 plastflaskor på 2 liter för att göra en fleecetröja i vuxenstorlek.  Men 
fortfarande kastas nästan hälften av Europas plastavfall på soptippar och det innebär varken återvinning 
eller återanvändning. Att källsortera plast för insamling är viktigt, men att minska avfallsvolymen ska alltid 
vara högsta prioritet. 
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 Plastflaska 

Hur mycket olja kräver en vattenflaska av plast?

Visste du att plasttillverkning kräver enorma mängder fossila bränslen – omkring 8 % av världens oljeproduk-
tion enligt de flesta beräkningar? Tänk så här: det krävs en kvarts liter olja för att producera en enda enliters 
vattenflaska. Det är en hel massa naturresurser för ett engångsföremål och då har inte den energi som krävs 
för att transportera, marknadsföra och avfallshantera flaskan tagits med i beräkningen. Faktum är att det på 
de flesta platser i Europa är helt OK – och mycket billigare – att dricka kranvatten. Tycker du inte om smaken 
kan du alltid förbättra den med hjälp av ett filter. Om du måste köpa plastflaskor, välj en stor flaska istället 
för en förpackning med småflaskor. Och var noga med att återvinna dem. De flesta kommuner samlar in 
plastflaskor, något som kommer att bli obligatoriskt 2015. 

Snorkel och cyklop 

Vill du simma i plastsoppa?

Att delta i en upprensning av en strand eller flod handlar om mer än bara plocka upp missprydande skräp. 
Det kan rädda liv. Varje år hamnar miljontals ton skräp i havet. Plast är ett särskilt problem: ”sexpack”-ringar 
och uttjänta fisknät kan fånga sälar, valar och havssköldpaddor och många sjöfåglar äter ovetandes plast-
föremål i tron att det är föda. Plastavfall i havet bryts så småningom ner till mikroskopiskt ”plastdamm”, vars 
oljebas drar till sig andra skadliga kemikalier i havet. Dessa koncentrerar sig på fragment i nivåer upp till en 
miljon högre i havsvatten och bildar små giftkapslar. Fiskar och havsfåglar sväljer dessa partiklar som så 
småningom tränger in i näringskedjan och hamnar på vår tallrik. Utöver att delta i den europeiska rensnings-
dagen (www.letscleanupeurope.eu), kan vi bidra till att minska nedskräpningen av haven genom att hantera 
vårt avfall med omsorg när vi är ute i naturen och genom att undvika engångsplastpåsar och andra onödiga 
plastförpackningar. 

http://www.letscleanupeurope.eu
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 Våtservetter

Tänk dig för innan du kastar 

Föremål som spolas ner i toaletten kan hamna i floder, sjöar, hav och i jordmånen där de skadar miljön. Vat-
tenreningsverk hanterar enkelt humant avfall och papper, men rengöringsmedel och andra ämnen är svårare 
att avlägsna och våtservetter och andra fasta föremål blockerar filtren och är kostsamma att avlägsna. Då 
de släppts ut i naturen byggs miljöförstörande ämnen upp och hotar habitat och djurlivet. Visste du att spår 
av medicin som t.ex. antibiotika och ibuprofen ofta hittas i dricksvatten också? Du kan hjälpa till genom att 
se till att endast humant avfall och toapapper försvinner i toaletten. Medicin, tops, våtservetter och sanitets-
bindor ska slängas i papperskorgen eller avfallshanteras på rätt sätt (du kan t.ex. lämna tillbaka daterade 
eller oanvända mediciner till apoteket). 

Tallrik

Är dina ögon hungrigare än din mage?  

Försök undvika att laga mer mat än du kan äta eller servera mindre portioner för att minska matavfallet.  Det 
krävs resurser för att odla, förpacka, transportera och lagra den mat du köper. Tänk på den energi och det vat-
ten som går till spillo när du kastar bort den. Varje år kastar européer miljontals ton livsmedel, av vilket en 
stor del är i perfekt ätbart skick. Du kan göra ditt för att förebygga matavfall väldigt lätt. Köp endast det du 
behöver och använd upp färska grönsaker genom att laga soppor och såser. Detta är bra både för plånbok 
och miljö. Inte bara det: det smakar bättre och är mer hälsosamt. Många lokala myndigheter samlar in mat-
avfall för återvinning nu, annars kan du starta din egen kompost. Om du saknar utrymme kan du ha en mask-
kompost på balkongen eller inomhus, denna kan även bearbeta tillagad mat och kött. 
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Bok

Det GÅR att bedöma boken efter omslaget!

Om man tänker på allt papper vi använder kan man bli yr i skallen. Även om boktillverkningen endast står 
för 2 % av allt papper som används, betyder det inte att det inte gör någon skillnad på miljön. Ta t.ex. alla 
de träd som huggs ner för att tillverka papper till böckerna. Så titta på insidan av omslaget när du köper 
en bok. Många ledande boktillverkare använder numera återanvänt papper eller papper som ackredite-
rats genom ett skogscertifieringsprogram. Om boken tryckts på återvunnet papper eller papper från håll-
bara källor så ska det stå i boken. När du har läst klart en bok ska du inte kasta den i papperskorgen – ge 
den till en vän, lämna den hos en bokhandel som säljer böcker i andra hand, eller, som en sista utväg, se 
till att den återvinns. Och om du har bytt ut dina pappersböcker mot e-böcker, ladda inte batteriet när det 
redan är fulladdat och se till att stänga av strömmen när du inte läser din e-bok.

Spel

Är spelet förlorat? Inte om du spelar rätt.

Dataspel kan erbjuda timvis med underhållning men för de flesta spel kommer en tidpunkt då man läg-
ger dem på hyllan. När man har nått den högsta nivån i spelet är det stopp. Det viktigaste är att göra sig 
av med spelet på ett ansvarsfullt sätt. Lägg inte spelet i soptunnan. Många av de råvaror som används 
vid tillverkning av videospel, CD-skivor och DVD-skivor är giftiga och behöver speciell bearbetning. När du 
väl är klar med spelet, varför inte ge det till en kompis, lämna in det till en välgörenhetsbutik eller byta 
det mot ett annat spel? Många butiker erbjuder inbyten av spel där de ger dig ett nytt spel till lägre pris 
eller köper din äldre version.

Återanvändning

Resurssnålhet innebär att få ut så mycket som möjligt av de saker vi redan har. Och när vi inte behö-
ver dem längre kan vi ge dem till någon annan, som kan dra nytta av dem. Du kan t.ex. ge dina klä-
der, skor och böcker till välgörenhet för att förlänga deras livslängd.
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 Trasor

Varför inte använda en tygtrasa istället för papper?

Du har nog undrat om det är mer resurssnålt att använda pappershanddukar eller en handtork efter att du tvät-
tat händerna på en offentlig toalett. Men vad gäller i hemmet? Hushållspapper är fantastiskt på att torka upp 
spill men utgör knappast det mest miljövänliga sättet att rengöra på. Varför inte använda en tygtrasa istället 
för papper? Hushållspapper måste slängas efter bara en användning, medan en trasa kan tvättas och använ-
das om och om igen. Det är t.o.m. bättre att köpa en ny trasa än att köpa massvis med hushållspapper.
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Trasor

Är det dags att börja använda din trasa?

Du har säkert hört debatten om huruvida det är mer resurseffektivt att använda pappershanddukar eller 
handtork när du tvättar händerna på offentliga platser. Men hur är det med hushållspapper i hemmet? 
Visst, det är bra för att torka upp spill och kladd, men det är knappast det mest miljövänliga rengörings-
medlet. Om du använder det till att städa upp eller torka ditt kök, varför inte använda en gammal tyg-
trasa istället? Till skillnad från hushållspapper som måste slängas efter en användning, kan en tygtrasa 
tvättas och sedan användas om och om igen. Till och med att köpa nya trasor är bättre än att köpa mas-
sor av hushållspapper, men försök att se till att tyget är ekologiskt eller gjort av Rättvisemärkt bomull.

Soptunna

Varför inte öka din familj av soptunnor?

Allteftersom det europeiska samhället blir rikare ger vi upphov till mer och mer sopor. Varje år slänger vi, 
enbart i EU, bort 3 miljarder ton avfall – ca 6 ton fast avfall för var och en av oss. Det bästa vi kan göra 
ur resurseffektivitetssynvinkel är naturligtvis att inte generera detta avfall i första hand, men där avfal-
let uppstår måste vi göra vårt bästa för att återanvända eller återvinna det. Återvinning är ett utmärkt 
sätt att spara energi och bevara miljön: Ju mer vi återvinner, desto färre nya material måste vi använda. 
Visste du t.ex. att 70 % mindre energi behövs för att återvinna papper än att göra det av ny råvara? Se till 
att kolla vad som kan återvinnas i ditt område – det är troligtvis ca 60 % till 80 % av allt ditt avfall. Om 
det finns några material som din kommun inte samlar in separat, varför inte köpa några extra soptunnor 
så att du kan spara dem och ta dem till närmaste insamlingsplats?

Återvinning

Att skicka produkter till soptippen är inte hållbart. Det är skadligt för miljön och ett slöseri med vär-
defulla resurser som kan användas på nytt. Återvinning av material, som papper och plast, är ett 
enkelt sätt att minska miljöpåverkan av våra dagliga aktiviteter.
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 Plastflaska

Hur mycket vatten för en vattenflaska av plast?

Vi är alla oroade över den växande mängden plastavfall, men det finns faktiskt massor vi kan göra för att 
förhindra att avfallet överhuvudtaget uppstår. Plastflaskor går lätt att återvinna, men ännu bättre vore det 
att återanvända flaskorna flera gånger om, bara du följer några enkla regler. Varje gång du återanvänder en 
flaska ska du diska den i varmt diskvatten och torka den noggrant för att förhindra bakteritillväxt. Sedan, när 
flaskan börjar bli sliten, kan du återvinna den. De flesta kommuner samlar in plastflaskor, men om din kom-
mun inte gör det kan du ta dem till en lokal återvinningsstation. På de flesta platser i Europa är det helt OK 
att dricka kranvatten, men om du behöver köpa vatten, kom ihåg att köpa en stor flaska hellre än en förpack-
ning med mindre flaskor. Det är billigare, och du använder resurserna på ett klokare sätt!

Plastbehållare för hembeställning

Kan en plastbehållare få ett andra liv?

Mat för hembeställning kan kanske verka onödigt, men det kan trots allt erbjuda olika sätt att förbättra  
resurseffektiviteten. Att köpa en ny plastbehållare för att förvara mat innebär att man använder nya resur-
ser, men behållarna som din hembeställda kinamat eller indiska mat kommer i är idealiska för förvaring av 
matrester som såser eller sallader, i kylen eller frysen. Värm maten i en separat skål, plastbehållarna kanske 
inte tål hög värme. Då håller behållaren längre och den är också säkrare eftersom plastkemikalier ibland kan 
läcka ut i maten vid uppvärmning.

Plastpåsar

Kan du få ut en extra omgång av dina engångspåsar?

Plastpåsar har blivit synonymt med dagens slösaktiga samhälle. Vi använder miljontals av dem varje dag, 
ofta bara några minuter innan de kastas i soptunnan. Varje år använder den genomsnittliga EU-medborga-
ren nästan 250 plastpåsar och de flesta av dem används bara en gång. Vissa är så tunna att de aldrig åter-
används utan istället hamnar i havet eller i en deponi, där det kan ta hundratals år att bryta ner dem. Det 
bästa är att ta med en påse hemifrån. Bomulls- och tygpåsar väger nästan inget och är enkla att ta med sig. 
Använd helst organiska påsar med miljömärkning. Eller varför inte gå tillbaka till den traditionella 
shoppingväskan?
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 Glas 

Vill du veta varför glas är ett förstklassigt material?

Glas kanske är 5 000 år gammalt men det finns inga tecken på att glas håller på att bli gammalmodigt – och 
detta av goda skäl. Det är 100 % återvinningsbart och kan återvinnas om och om igen. Innan du tar glasflas-
kor och burkar till återvinningsstationen kan du fundera på hur du kan använda dem på nytt. Att återanvända 
produkter är i längden mer resurseffektivt än att återvinna dem, eftersom det då inte krävs en massa extra 
energi, vatten och andra resurser för att skapa nya produkter av återvunnet material. Glasflaskor kan åter-
användas ett nästan obegränsat antal gånger på ett säkert sätt, eftersom de inte förlorar sina egenskaper 
och är lätta att rengöra. Använd dem som glas, ljus- eller pennhållare, eller, om du känner dig kreativ, använd 
dem för att skapa fina klädkrokar, lampor eller ljusstakar. Du kan också ge dina gamla burkar och flaskor till 
någon annan som kan använda dem. Många butiker har ett pantsystem för flaskor där du får en liten summa 
pengar i utbyte för varje tomflaska du lämnar tillbaka. Flaskorna returneras sedan till tillverkaren där de kan 
återanvändas gång på gång, och du betalar endast för drycken - inte för förpackningen.
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Semesterbilder

Hur mycket kan din familjesemester påverka klimatförändringen?

Effekterna av din semester beror till stor del på hur långt och hur du reser. Flyget har en mycket större 
miljöpåverkan än att köra bil eller ta tåget. Naturligtvis betyder det inte att du inte ska åka på semester! 
Men tänk efter om du måste flyga. Flyget slukar stora mängder bränsle och släpper ut massor av koldi-
oxid. Luftfarten står direkt för cirka 3 % av EU:s utsläpp av växthusgaser – och om indirekta effekter togs 
med i beräkningen skulle den totala påverkan på klimatförändringarna kunna vara två till fyra gånger 
högre. Varför inte ta tåget när du kan? Att samåka leder också till minskad miljöpåverkan. Om du tar fly-
get, gör det bästa av det, stanna borta lite längre men res kanske mindre ofta. Även om det alltid är trev-
ligt att åka på semester är det värt att tänka på de resurser som du använder när du gör det. Och 
naturligtvis hjälper koldioxidkompensation till att minska de negativa miljöeffekterna av att flyga och 
andra förorenande verksamheter. Det finns många hemsidor där du kan betala för att kompensera 
utsläpp genom att investera i gröna åtgärder, till exempel plantera träd eller installera solpaneler på kom-
munala byggnader. Och när du kommer fram till ditt semestermål, välj ett boende som respekterar den 
lokala miljön, ät lokal mat, och försök att inte använda bil.

Transporter/resor

Förutom boende och matproduktion utgör transporter en av de största belastningarna på naturens 
resurser. Att flytta saker från ett ställe till ett annat förbrukar energi, och energi förbrukar resurser. 
Genom att reflektera över hur vi förflyttar oss kan vi avsevärt minska hur mycket vårt dagliga liv 
påverkar miljön.



SE
NAST

 U
PP

DAT
ER

AD 2014

50

DINA VAL GÖR EN STOR SKILLNAD.

KONSUMTIONSGUIDEN 

 Bilnycklar

Det är inte lätt att leva utan bil, men finns det någon anledning att inte försöka?

Några av de saker vi kan göra för att leva "grönare”liv kräver en verklig ansträngning från vår sida. Andra 
saker kan vara de enklaste i världen. Ta promenader istället för att köra bil. Det är en så enkel sak att göra 
och med så många uppenbara fördelar för miljön: mindre luftföroreningar och buller, mindre användning av 
resurser som behövs för att bygga, driva och underhålla en bil, för att inte tala om de positiva hälsoeffek-
terna som hör ihop med regelbunden motion. Naturligtvis finns det tillfällen när det är oundvikligt att 
använda bilen, men för korta resor, exempelvis till den lokala butiken eller för att träffa en kompis för en fika 
fundera på om du verkligen behöver ta bilen eller om du kan lika gärna kan promenera. Tycker någon verkli-
gen det är roligt att handla mat? Köerna, trängseln, kampen för att komma ut ur parkeringshuset, allt detta 
kan vara bara så jobbigt. Så nästa gång du står i kassakön, fråga dig om du verkligen behövde göra den 
resan? Skulle du ha kunnat få dina matvaror levererade i stället? Shopping på nätet för dagligvaror är ett mer 
effektivt sätt att få hem maten.

Bara ett tips dock: se till att du kollar datum på maten när den kommer så du vet vad du behöver äta först, 
eftersom slöseri med mat är slöseri med resurser. Om du föredrar att gå och handla själv, fundera då på om 
du kan köpa vad du behöver lokalt och försök att ta dig dit till fots eller med cykel. Och glöm inte din 
inköpslista.



SE
NAST

 U
PP

DAT
ER

AD 2014

51

DINA VAL GÖR EN STOR SKILLNAD.

KONSUMTIONSGUIDEN 

 

Tvätta kläder

Skadar din tvättmaskin miljön?

Tvättmaskiner är mycket mer effektiva numera, men det finns fortfarande saker vi kan göra för att max-
imera hur effektivt vi använder resurserna. För att använda vattnet och energin på bästa sätt kan du följa 
några enkla regler. Använd det tvättprogram du behöver för att få kläderna rena, men det behöver inte 
alltid vara inställt på en hög temperatur. Bomullstvätt vid 40 °C är designad för att maskinens trumma 
ska vara helt fylld, så försök fylla maskinen varje gång. Om du märker att du oftast inte lyckas fylla trum-
man kan det vara värt att köpa en tvättmaskin med mindre trumma nästa gång. Håll utkik efter eko-pro-
gram på maskinerna - månganya har dem och de använder mindre vatten och energi. Kontrollera också 
tvättetiketterna på kläderna: på många står det "endast kemtvätt”, men ofta kan man tvätta även dessa 
för hand. Använd slutligen ett tvättmedel som är så skonsamt för miljön som möjligt - titta efter 
Ecolabel-blomman.

Fönsterkarm (vardagsrum)

Är du säker på att du inte kastar ut pengarna genom fönstret?

Kom ihåg att ungefär 30 % av värmeförlusten i ett hus sker genom fönstren – energieffektiva fönster 
kommer att göra mycket för att förhindra värmeförlust. Du kommer snabbt att få tillbaka ditt första 
utlägg genom de besparingar du gör på värmekostnader. Dubbelglasade och trippelglasade fönster har 
ädelgaser mellan de två eller tre glasen som bildar en isolerande barriär. Den vanligaste fördelen är att 
det håller värmen inomhus och ger utmärkt skydd mot väder och vind. Fönsterluckor och tjocka gardiner 
förbättrar också värme- och ljudisoleringen. Om du har svårt att hålla ditt hus svalt under årets varma 
månader kan du också använda fönsterluckor och solgardiner för att minska energikostnaderna för fläk-
tar och luftkonditionering. Men om du tänker byta fönster kan det vara värt att kontrollera isoleringen 
i hela huset (dörrar, väggar, tak, källare osv.). Anlita en yrkesman som kan ge råd om vilka energisnåla 
åtgärder det kan löna sig att genomföra.

Energieffektivitet

Vårt samhälle är alltför beroende av icke-förnyelsebara energikällor, som olja och gas. Vi behöver 
därför hitta sätt att bygga in förnyelsebara källor som sol- och vindkraft i vårt dagliga liv. Men 
effektivitet handlar också om att få ut mesta möjliga ur den energi vi redan använder. Genom enkla 
handlingar som att släcka lamporna när vi går ut ur ett rum och sätta in dubbelglasade fönster så 
att inte värmen försvinner ut, kan vi både hjälpa miljön och spara pengar.
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 Glödlampa

Skulle ett byte av glödlampor kunna göra framtiden ljusare för dina barnbarn

Ja, det kan det – och ju fler du byter, desto bättre. Lågenergilampor kan förbruka så lite som en femtedel av 
den energi de gamla glödlamporna använder och således minska koldioxidutsläppen. Nuförtiden finns de att 
köpa många platser till lågpris, till och med på stormarknader. Du kan köpa lågenergilampor som ser ut och 
känns som den gamla sorten och ger samma ljuskvalitet. En 20-watts, 12 000-timmars lågenergilampa spa-
rar ca 70 euro under sin livstid jämfört med sin föregångare – en vanlig 100-wattslampa. EU har nu fasat ut 
försäljningen av konventionella glödlampor för hushållsbruk i samtliga medlemsländer. Vi räknar med att den 
här insatsen senast år 2020 ger energibesparingar som motsvarar elförbrukningen i elva miljoner hushåll per 
år. Samtidigt har glödlampstillverkarna snabbt gått över till att ta fram tilltalande energilampor, som LED-
lampor, och priserna sjunker hela tiden. Det finns emellertid fortfarande mindre effektiva lampor ute på mark-
naden, så glöm inte att kontrollera märkningen och välja de mest energisnåla. Och även om en glödlampa är 
energisnål ska du inte lämna den tänd när den inte behövs.

Diskmaskin

Behöver du bara köpa en effektivare diskmaskin för att använda mindre energi?

Om jag vill använda resurserna effektivare, ska jag använda en diskmaskin eller diska för hand? Det beror 
helt på hur du använder diskmaskinen, vilken sorts diskmaskin du har och hur effektiv du är när du diskar. Det 
är faktiskt inget fel på diskmaskiner - till att börja med kan de använda tre till fyra gånger mindre vatten än 
om du diskade samma mängd disk för hand - men det är viktigt att du väljer rätt. Hitta en diskmaskin med 
hög energieffektivitet, använd ekonomiprogrammet när du kan och kör den när den är full. Helst ska du tvätta 
på natten: Detta blir inte bara billigare utan du använder också elnätet då de minst effektiva elverken inte är 
i gång, vilket innebär att varje energienhet genererar aningen mindre utsläpp. Om du diskar för hand, se till 
att köpa miljövänligt diskmedel, låt inte kranen stå och rinna och använd inte alltför varmt vatten.
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 Gas/elräkning

Visst är det bättre att förvara räkningarna i datorn istället för på bordet?

Det går inte att komma undan det faktum att vi måste använda fler förnyelsebara energikällor och grön 
energi i framtiden. Vi måste tänka på de höga utsläppen av koldioxid som är kopplade till traditionella ener-
giresurser som kol och olja. Ett sätt som vi kan uppmuntra användningen av förnyelsebar energi äratt kräva 
den. Ju fler människor som använder gröna energikällor, desto billigare kommer dessa källor att bli. Den 
största besparing du kan göra är förstås att använda mindre energi i första hand, men att hitta sätt att få 
energi i hemmet med hjälp av förnyelsebara energikällor kan också vara en stor fördel. Installation av solpa-
neler kan t.ex. innebära en stor kostnad på kort sikt men kommer att förse dig med gratis energi under kom-
mande år utan oro över varierande energipriser. För de flesta är det snabbaste och lättaste sättet att minska 
energikonsumtionen att bli mer energisnål. Det första steget i rätt riktning är ofta att installera en intelligent 
elmätare, som visar din elförbrukning och låter dig se var du slösar. En del energileverantörer erbjuder redan 
dessa. EU:s mål är att ha intelligenta elmätare installerade i 80 % av hushållen år 2020.

Mediespelare 

Hur många låtar skulle du kunna köpa för pengarna du slösar när du laddar spelaren under natten?

Varför är det så många av oss som låter exempelvis mobiltelefonen, bärbara medier och musikspelare sitta 
kvar i laddaren, även när de är fulladdade? Många förutsätter felaktigt att deras elektroniska prylar fungerar 
bättre om de hela tiden laddar dem. I själva verket är det tvärtom. Konstant laddning förkortar batteriets livs-
längd, vilket i det långa loppet innebär att du måste ersätta batteriet eller prylen tidigare – dåligt för miljön 
och dyrt för dig. Litiumjonbatterier av det slag som används i smarta telefoner fungerar allra bäst om de inte 
töms helt och hållet och inte laddas fullt ut varje gång. Det bästa är att ladda dem när det är ungefär 40 pro-
cent kvar av batterikapaciteten och avbryta laddningen när batteriet är omkring 80 procent fullt. Lösningen 
är enkel: Ta reda på hur lång tid det tar att ladda dina elektroniska apparater och se till att du finns i närhe-
ten och kan koppla ur dem. 
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 Fönsterkarm (sovrum)

Estetiskt? Ekonomiskt? Ekologiskt? Varför inte välja alla tre alternativen?

Det bästa sättet att se till att ditt hus är så energisnålt som möjligt är att hindra energin från att strömma 
ut. Värme försvinner genom varje springa den kan, så det är både ekonomiskt och ekologiskt vettigt att hålla 
den kvar inomhus. Ett av de vanligaste sätten som värme försvinner ut på är genom fönstren. Faktum är att 
ca 30 % av värmen i ett hem försvinner ut genom dåligt isolerade eller enkelglasade fönster. Så varför inte 
fundera på att dubbel- eller t.o.m. trippelglasa dina fönster? Detta innebär förstås ett utlägg inledningsvis, 
men på lång sikt kommer ditt hus att vara varmare och du kommer att använda mindre energi för att värma 
upp det, vilket inte bara är bra för miljön utan även för din plånbok. Kontrollera materialets värmeisolerande 
förmåga när du väljer fönsterkarm och ta reda på om den är tillverkad i hållbara material: Träkarmar, till 
exempel, kommer från en förnybar källa och är biologiskt nedbrytbara. Och slutligen, tänk på att inte isolera 
huset utan att också tillföra tillräcklig ventilation. Många nya och nyisolerade hus har problem med inomhus-
luften på grund av att luftfuktigheten och förekomsten av föroreningar som radon och formaldehyd ökar – 
ämnen som kan orsaka hälsoproblem för såväl vuxna som barn. 

Kylen

Är det coolt att fylla kylen?

Ett populärt missförstånd är att en full kyl är en effektiv kyl – tre fjärdedelar full är det optimala och sparar 
mest energi. Och glöm inte att det finns andra sätt du kan förbättra miljön på. Frosta av frysen med jämna 
mellanrum, så blir driften mer effektiv. Lämna inte dörren öppen för länge, eftersom den kalla luften smiter 
ut. Och lägg inte varm mat i kylen eller frysen, låt den svalna först. Gå också genom maten regelbundet – det 
är ingen vits med att hålla maten kall om det ändå slutar med att du glömmer att äta upp den och får kasta 
den. När vi går över till en mer kretsloppsbaserad ekonomi bör det finnas större möjligheter att hyra stora 
vitvaror som kylskåp och frys. Tillverkarna behåller ansvaret för underhåll, byte och återanvändning av delar 
när produkten inte kan användas längre, vilket sparar energi och resurser. När du ska utrusta ditt hem, leta 
efter kostnadseffektiva hyralternativ.
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Skor

Kommer du fortfarande att vilja ha dem när du inte längre är kär i dem?

När du köper skor, försök att inte köpa ett par som du bara kommer att använda en eller två gånger. Det 
är värt att betala lite mer för ett bra par som kommer att hålla länge. När du bestämmer dig för att göra 
dig av med ett par, släng dem inte bara i soptunnan. Försök att återvinna dem eller lämna in dem till en 
lokal välgörenhetsbutik.

Tallrik med matrester

Är dina ögon hungrigare än din mage?

Matavfall är ett stort problem. När vi slänger mat skapar vi inte bara avfall som måste deponeras, vi  
slösar också med den energi och det material som gick åt till att odla, transportera, bearbeta, lagra och 
få maten in i vårt kök. Ett sätt som vi kan minska matavfallet på är att bara laga den mat vi är benägna 
att äta. Om det sedan fortfarande finns mat kvar i pannan eller på tallriken kan du spara resterna och äta 
dem nästa dag. Om du är på restaurang, varför inte be kocken att utelämna en ingrediens du vet att du 
inte äter eller be att få ta hem det du inte äter upp? Om du i slutändan har matrester över som inte kan 
återanvändas, se då till att de slängs i rätt soptunna. Om dina lokala myndigheter inte samlar in matav-
fall, varför inte investera i en maskkompost eller trädgårdskompost? Du kan även köpa sådana som kan 
förvaras i ett köksskåp och inte luktar. Faktum är att även om du inte har en separat insamling av mat-
avfall är det en bra idé att kompostera avfallet själv, eftersom det sparar på transportkostnader och inne-
bär att du inte behöver köpa jord till dina egna växter. Men det bästa sättet att vara resurssnål är att inte 
skapa avfall i förstaläget.

Överkonsumtion

I västvärlden förknippas ofta konsumtion med god livskvalitet. Resurser som mineraler och mat är 
dock begränsade och ojämnt fördelade, och då vi konsumerar för mycket, konsumerar någon annan 
för lite. Allteftersom den globala befolkningen fortsätter att växa måste världens resurser tänjas 
lite till, och vi som konsumenter måste börja tänka mindre på vad vi vill ha och mer på vad vi verk-
ligen  behöver.
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 Presenter

Kommer tomten att vara grön i år?

Alla älskar att ge och ta emot presenter, men har du någonsin funderat på att ge med tanke på resurseffek-
tivitet? Det är så mycket mer uppskattat att ge lite av din tid, än en oönskad present som bara hamnar i ett 
skåp, eller i soptunnan. Erbjud att ta med dem på vandring eller en rundvandring i din stad, ge dem ett pre-
sentkort på barnvakt eller lektioner i ett språk du kan och som de inte känner till. Eller ge bort en hemgjord 
gåva – sylt, kakor, stickade sockor eller smycken. Kanske teater- eller konsertbiljetter? Hantverksbutiker online 
har blivit enormt framgångsrika på senare år och är bra när du är ute efter originella, handgjorda saker och 
föremål gjorda av återvunnet material. Varför inte ge någon ett eget träd i Amazonas regnskog eller ett pre-
sentkort till en eko-butik eller betala för en kurs i att odla sina egna grönsaker? Förutom att det är nya idéer 
har dessa typer av presenter den extra fördelen att hjälpa till öka medvetenheten om frågor som avskogning 
och resurseffektivitet. Och glöm inte detaljerna – återanvänd omslagspapper eller gör ditt eget kort av åter-
vunnet material.  

Kläder

Resursslöseri är omodernt! 

Har du någonsin köpt en kostym för en anställningsintervju och insett när du velat använda den igen att den 
inte längre passar? Eller köpt en klänning för ett speciellt tillfälle och aldrig använt den igen? De kläder du 
aldrig använder längst bak i din garderob krävde en hel del råvaror att tillverka. Nästa gång du handlar nya 
kläder, tänk på vad som har ingått i dem, all vatten- och energianvändning, möjliga föroreningar mm. – och 
fråga dig själv om du verkligen behöver dem. Tänk på hur mycket pengar du kan spara genom att bättre 
utnyttja de kläder du redan har istället för att regelbundet köpa nya. 

Eller varför inte köpa i andra hand? Många nästan helt nya föremål kan köpas till vrakpris på auktionssajter 
på nätet. Om du har saker du inte behöver kan du gå samman med några vänner och anordna ett klädbytar-
party. Eller donera dina saker via freecycle eller till välgörenhet. En färsk brittisk studie visade att vi skulle 
kunna spendera bara 10 % av de pengar vi spenderar på att köpa nya kläder, på att hyra exklusiva saker, till 
exempel kostymer och klänningar, och på så sätt spara 1,7 miljoner ton koldioxid varje år. Varför inte välja 
det alternativet nästa gång du får en inbjudan till en fest?
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 Juveler

Känner du till berättelsen bakom glansen?

När du köper ett smycke är det lätt att glömma att tillverkningen kan ha inneburit ett pris för både  
människor och jord. Branschen har globalt gjort mycket under de senaste åren för att bemöta farhågor om 
att utvinningen av ädla metaller skadar miljön eller utnyttjar lokal arbetskraft och ursprungsbefolkningar. Men 
att göra smycken har fortfarande en stor miljömässig och social påverkan. Cyanid, kvicksilver och svavelsyra 
är bara några av de kemikalier som används för att extrahera ädla metaller och som allvarligt kontaminerar 
stora land- och vattenområden. Extrahering av guld kräver exempelvis stora mängder vatten. När efterfrå-
gan på ädelmetaller stiger, ökar trycket på resurser och ekosystem. Vissa juveler tillverkas fortfarande av 
utrotningshotade arter. Hur kan du hjälpa till? Undvik föremål som innehåller korall, elfenben, sköldpaddsskal 
eller brasilianskt rosenträ. Och om du köper föremål som har tillverkats av farmade djur, som t.ex. krokodil-
skinnsväskor, se till att de har ett CITES-tillstånd för att visa att ingen skada har skett på den biologiska 
mångfalden. Varför inte köpa återvunna eller andrahandssmycken? Omarbetade vintagesmycken har en trev-
lig nygammal stil.
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Spargris 

Spara resurser, så blir spargrisen mätt och nöjd

Du kommer snabbt att märka av besparingarna när du går över från att köpa engångsprodukter och slit-
och-släng-mode till att återanvända, handla medvetet och minska din förbrukning av vatten och energi. 
Med pengarna du sparar kanske du kan investera i hållbara kvalitetsprodukter, som du får  
glädje av i många år framöver?

Badrumsvåg  

Väger du in miljöpåverkan när du fattar beslut om att köpa nya saker? 

Om du inte redan gör det idag är det dags att börja fundera på om dina köpbeslut är hållbara. Måste du 
ha en ny eller kan du handla en begagnad eller återanvänd produkt? Är det tvunget att du äger en egen 
eller kan du hyra eller dela den i stället för att spara på underhålls- och driftskostnader? Att delta i bil-
pooler och hyra verktyg, utrustning, vitvaror och högtidskläder är alla mer hållbara alternativ än att köpa 
eget. Och om du har småbarn i hushållet, har du funderat på att använda blöjor och tvättlappar i tyg? De 
sparar pengar på lång sikt, finns i många söta modeller och dessutom kan du sälja dem efteråt. Du kan 
även undersöka om det finns företag som samlar in, tvättar och levererar tygprodukter där du bor. Bero-
ende på var du bor kan du genom att undvika engångsprodukter också förhindra att tonvis med avfall 
hamnar på soptippen och orsakar skadliga metangasutsläpp. Sätt dig in i den nya kretsloppsekonomin 
och diskutera den här typen av frågor med släkt och vänner. 

Grön ekonomi

Den gröna ekonomin – eller kretsloppsekonomin – handlar om hur vi producerar, handlar och konsu-
merar. Målet är att undvika avfall och få ut mesta möjliga av de dyrbara råmaterial vi utvinner. 
I stället för att använda kortlivade produkter som kastas när vi inte längre behöver dem eller de går 
sönder, gynnar en grön ekonomi produkter som är enkla att laga, återanvända, plocka isär, återvinna 
eller kompostera. På så sätt kan vi hålla avfallet på lägsta möjliga nivå och behandla våra begrän-
sade naturresurser med respekt. 
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 Plånbok

Gör du av med pengar i onödan?

Genom att vidta åtgärder för att undvika slöseri med mat, energi och vatten kan du spara pengar som i stäl-
let kan läggas på saker som ligger dig varmt om hjärtat. Om vi vidtar alla de här åtgärderna hjälper vi också 
till att bevara vår vackra miljö och undviker kostnader för att komma tillrätta med avfall och skadade 
ekosystem.  

Leksaksdinosaurie

Kommer slit-och-släng-samhället någonsin att utrotas? 

I en miljövänlig – eller kretsloppsbaserad – ekonomi kommer vi att bli användare snarare än konsumenter. 
Produkter tillverkas då för att hålla och sedan återanvändas och göras om, med hjälp av biologiska material 
som sedan kan lämnas tillbaka till naturen på ett tryggt sätt och med hjälp av förnybar energi. Ingenting går 
förlorat, allt förvandlas och avfallet minskar till noll. Sätt dig in i den nya kretsloppsekonomin. Det är en spän-
nande och dynamisk modell som respekterar begränsningarna för jordens naturliga resurser. Den kommer 
även att ställa krav på nya färdigheter och nytänkande i alla branscher och industrier. Bli en del av framtiden 
i stället för det förgångna. 
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