
Konsumera – men på nya sätt! 

Vi tycker om att konsumera och köpa saker, det är inget konstigt med det. Men i Sverige 

levde vi 2020 som om det fanns 4,2 jordklot. Dagens spalt handlar om hur vi kan verka för 

minskade utsläpp genom att utveckla hur vi konsumerar. 

En stor del av de fossila utsläppen från handeln kommer från de varor vi köper mer sällan än 

dagligvaror. Det handlar om skor och kläder, fordon, leksaker, sport- och fritidsartiklar, möbler och 

inredning. 

Satsningen ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om” har tillsammans med Science park i Borås tagit 

fram en guide för omställning. 

(bifogade figuren här) 

Använd det du har. Nästan alla har vi klädesplagg i garderoben som vi bara någon enstaka gång eller 

kanske aldrig använt. Eller vi har glömt att vi redan äger en pryl och har plötsligt köpt en dubblett.  

Vårda det du har. Att förlänga livstiden på textilier är mer hållbart än att återvinna dem. Att laga och 

därigenom förlänga livstiden på våra saker är det mest hållbara. Det växer fram allt fler ställen dit 

man kan vända sig för att hitta råd och hjälp för att laga och uppdatera sina saker. 

Dela, byt och hyr. Om vi delar så minskar antalet saker som ligger på en hylla och sällan eller aldrig 

används.  

Köp begagnat. En enda nytillverkad jacka har större klimatpåverkan än 393 second-hand-jackor! 

Second-hand-marknaden utvecklas och blir allt bättre. Unga ligger långt fram när det gäller att 

handla second-hand, och det är ju hoppfullt! 

Köp nytt. När du köper nytt så gör det först efter att du tänkt över om du kan köpa begagnat eller 

låna/hyra i stället. Ha som riktmärke att äga färre saker som du använder ofta. 

 

Fråga: Jag har nyligen fått uppdraget som miljöombud på min arbetsplats. Jag skulle vilja göra 

insatser för miljön på fler sätt än de som formellt ingår och jag tror att min chef skulle vara positiv till 

det. Har ni några idéer? 

Jobbar i skolan 

 

Svar: Vi kan göra en hel del på våra arbetsplatser tillsammans med våra arbetskamrater. En 

arbetsplats kan, liksom t ex en bostadsrättsförening eller en idrottsförening, vara ett naturligt 

sammanhang för att dela saker med varann.   

Vårt förslag är att du börjar med ett par aktiviteter som är lätta att ta sig an och som man kan enas 

kring. Då kan man få till en hållbar förändring. Kan man se över och minska användandet av 

engångsprodukter? Kan man underlätta för dem som vill ta cykeln till jobbet genom att t ex erbjuda 

bra cykelrum? Man kan anordna en GeTa-station som kan vara en byteshörna eller en byteshylla. Här 

kan ni Ge och Ta saker som kläder, inredning, fritidsartiklar, böcker eller annat ni kommer överens 

om. Ordna en bytesdag där man kan byta fröer och plantor? Fler tips finns på 

https://www.naturskyddsforeningen.se/dela-mera 
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