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Klassisk modell – vad styr miljöpåverkan? I=P•A•T

Total 
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Källa: Ehrlich & Holdren, 1971; Commoner, 1972
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Källa: Wynes & Kimberly Nicholas, 2017



Huvudproblemen idag gällande privat konsumtion?
”Bilen, Biffen, Bostaden & Börsen”
• Tre huvudkategorier:

– Transporter - främst bil och flyg
– Mat - främst nötkött och annat kött
– Boende - främst uppvärmning och elförbrukning

• Ca 80% av miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2014)

• Börsen: ”Svenskarnas sparkapital bidrar globalt
till ungefär lika stora koldioxidutsläpp – 53 miljoner ton
– som Sveriges samlade nationella utsläpp under
2014 (54 miljoner ton)”. WWF, 2014
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Vad styr konsumtion: Kortsiktigt & ”enkelt”
• Individer kan ”ganska enkelt”

– Bilen: Flyga mindre, åka mindre bil
– Biffen: Äta mindre kött
– Bostaden: Minska elförbrukning,

sänka temperatur, minska på varmvattenanvändning
– Börsen: Spara mer hållbart i M/E-märkta fonder

• Attityder, värderingar och normer har stor påverkan på denna typ 
av spar-beteenden

• Mer kunskap (till viss del), förändrade normer/attityder kan därmed 
minska miljöpåverkan från individers konsumtion

• Men räcker det?
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Räcker det att ”alla” vill vara med och bidra?
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Källa: Jansson, m fl (2017)



Vad styr konsumtion: Långsiktigt & ”svårt”
• Här behöver individer ”hjälp”:

– Bilen: Infrastruktur, parkeringar, hastigheter, bonus/malus för elbilar, osv
– Biffen: Vegetariskt som norm på skolor & arbetsplatser, ”köttskatt”, fler veg. alt, osv
– Bostaden: Investera i: solceller, isolering; flytta närmare jobbet/skolan, osv
– Börsen: Hur placeras de pensioner/pengar vi inte kan styra över? Byta bank?

• Inlåsningseffekter
– Strukturellt
– Inkomstmässigt – hög inkomst = hög konsumtion
– Socialt – påverkan från kollegor, grannar och familj
– Beteendemässigt – vanor (livsstil)
– Attitydmässigt – vill inte ändra inställning
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Bostaden: När det gröna blir det normala… och enda



Hur mäta?
• Vanligast: Faktisk miljöpåverkan

– Egenuppskattad konsumtion
– Oftast fokus på: Bilen, Biffen, Bostaden

» Var är Börsen?
– Nackdelar:

» Säger inget om intentioner/vilja, och framtiden
» Vissa kalkylatorer har med ”ointressanta” beteenden

• Mindre vanligt: Intentioner och attityder
– Vill varje individ ha så stor miljöpåverkan som hen har?
– Hur hjälpa individer leva i samklang med sina (miljö)attityder?
– Vad kan man göra avkall på kort sikt, på längre?
– Vill man dela/cirkulera grejer – hinder/drivkrafter?
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