


Klimatsmarta 
val för hållbara 
livsstilar
Den koldioxidsnåla platsen 
är ett klimatprojekt som ska göra 
det enklare för Umeås invånare 
att göra hållbara val i vardagen och 
minska sin klimatpåverkan från 
resor, boende och konsumtion. 

Anna Gemzell, projektledare



Inspirera till hållbar livsstil 
och smarta val



Konsumtionsvane-
undersökning

Verktyg för det lokala 
klimatavtrycket

Klimatberäkning

Klimatorientering



Olika sätt att beräkna utsläpp

Territoriella utsläpp Alla utsläpp som sker inom Sveriges gränser. 
Används för att följa upp FN:s, EU:s och 
Sveriges klimatmål.

Produktionsbaserade utsläpp Territoriella + utsläpp som svenska företag och 
aktörer gör i andra länder. 
Synliggör utsläppens koppling till ekonomisk 
utveckling.

Konsumtionsbaserade utsläpp Varor och tjänsters utsläpp oavsett var de sker.
Synliggör den klimatpåverkan som Sveriges 
konsumtion orsakar utomlands

Källa: Naturvårdsverket 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-
luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/



Varför vill vi veta hur Umeåborna konsumerar?

• Lokal bild av vårt klimatavtryck –
vart är vi på väg?

• Värdefull kunskap för politiker 
och tjänstemän i arbetet med att 
underlätta för medborgarna att 
göra hållbara val. 

• Lättare att ta till sig ”nära” 
information



Konsumtionsvaneundersökning våren 2018

Statistiskt representativt urval: 4004 personer

Besvarades av 1475 umeåbor (20-84 år)

Enkät med 54 frågor:  
bostaden, resor, mat, kläder och prylar samt
värderingsfrågor.

Frågor framtagna i samråd med kommunens
statistiker och forskare vid Handelshögskolan



Beräkningsmetoder och datakällor

Input/output (I/O) metod
Miljömässig belastning
kopplad till 
konsumtionsaktiviteter och 
ekonomiska transaktioner

Livscykelanalys (LCA)
Miljömässig belastning
kopplad till enskilda
produkter från “vaggan till 
graven”

 Nationell statistik
NV, SCB, STEM, Trafikanalys
m.fl.

 Emissionsfaktorer
PRINCE-projektet (I/O), SLU 
(LCA) m.fl.

 Lokal statistik
Demografi, 
energianvändning m.m.



Upprepningsbarhet

Beräkning av lokalt klimatavtryck, dec 2018
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Klimatpåverkan från olika konsumtionsgrupper  
ton CO2e,  löneskillnader
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Klimatpåverkan från olika livsmedel, kg CO2e 
kvinnor resp. män
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Intentioner och beteenden i 
konsumtionsvaneenkät
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Vilken av följande saker skulle du tänka 
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Vad av följande är viktigast för att motivera dig till 
att dela saker med andra?
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Vilket av följande tror du har störst klimatpåverkan?
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Not: Vet ej: kvinnor 15 procent, män 12 procent



Vad skulle vara enklast för dig att ändra på för 
att minska din klimatpåverkan
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Umeåbornas klimatavtryck (20-84 år)



Umeåbornas klimatavtryck
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Jämförelse klimatavtryck
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Umeåbornas klimatavtryck ur 
konsumtionsperspektiv
11,5 ton co2e klimatpåverkan för hela befolkningen (skalat) inkl. 

offentlig sektor och investeringar/sparande

7,6 ton co2e klimatpåverkan för hela befolkningen (skalat), där 

offentlig sektor och investeringar exkluderade

9,8 ton co2e samlad klimatpåverkan för de som besvarat enkäten 

(ålder 20-84 år)

13,7 ton co2e samlad klimatpåverkan för de som besvarat enkäten 

(ålder 20-84 år) inkl. offentlig sektor och 

investeringar/sparande 

Den långsiktigt hållbara nivån 1 ton 



”Hot spots” enligt SEI

Resande
flygresande och bilanvändning

Livsmedel
kött och mejeriprodukter 
samt matsvinn

Boende
energianvändning

Kläder och prylar
möbler och kläder

Läs mer: www.umea.se/konsumtionsvanor



Inkomst och klimatpåverkan hänger ihop

De som tjänar mer har en högre klimatpåverkan. 

De som tjänar mindre än 20 000 kr har avtryck på 
8,9 ton CO2e per person och år. 

De som tjänar över 60 000 kr har ett avtryck på 
11,9 ton per person och år. 



Var femte kvinna mellan 20 och 29 år
äter vegetariskt eller veganskt

Det finns en tydlig trend mellan kön 
och ålder kopplat till hur man äter.

Totalt äter 5% av Umeåborna 
vegetariskt eller vegansk mat.

Kvinnor och yngre äter i större 
utsträckning vegetariskt 

De kan även kan tänka sig att äta 
mer vegetariskt i störst utsträckning. 



En tredjedel av hushållens klimatpåverkan 
kommer från flyget 

Flyget har dubbelt så stor klimatpåverkan 
som bilen i Umeå. 

I Sverige har antalet flygresor per invånare 
har mer än dubblats sedan början av 1990-
talet. 

Av de som svarande på enkäten står flyg 
och bil för 4,5 ton CO2/person och år, 
vilket är nästan hälften av utsläppen från 
deras konsumtion. 



Unga är mer benägna att ändra till 
mer hållbar kost och färdsätt

Yngre är mer benägna att förändra sitt huvudsakliga färdsätt och kost 
medan äldre har en betydligt större andel som inte kan tänka sig. 

Det som motiverar skiljer sig baserat på kön:

• kostnad och miljöskäl är viktigare för män när det kommer till 
förändrat färdsätt. 

• hälsomässiga skäl är viktigare för kvinnor. 



Klimatorientering.se
Syfte
Öka förståelsen för och 
kunskapen om de lokala 
utmaningar vi har för att få ner 
utsläppen av växthusgaser

Målgrupp
Människor som är mottagliga
för information om klimatet och 
är förändringsbenägna men 
som ännu inte har påbörjat 
någon personlig omställning. 



Möjlighet att jämföra stadsdelar



Möjlighet att jämföra socioekonomiska faktorer



Vad händer nu? 

• Revidering av kommunala miljömål, 
underlag för uppföljning

• Diskussion om kommunens roll 
gällande hållbar konsumtion

• Behov av att utveckla metod

• Önskan om att utveckla jämförbarhet 
med andra kommuner



Tack!
Frågor? 

Anna Gemzell, projektledare

anna.gemzell@umea.se 090-16 16 96

Läs mer om 

Den koldioxidsnåla platsen: 

www.umea.se/co2platsen

Konsumtionsvaneundersökningen:

www.umea.se/konsumtionsvanor

www.klimatorientering.se



Umeåbornas flygande har 

dubbelt så stor 

klimatpåverkan som 

bilanvändningen

Bland de som har svarat på vår enkät 
står flyg och bil för nästan hälften av 
utsläppen:
4,5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e, 
per person och år. Av detta står flyget 
för över 3 ton CO2e.



Landsbygden har lägre klimatpåverkan än delar 
av den centrala staden

Landsbygden har betydligt högre klimatpåverkan från 
transport med bil jämfört med centrala stadsdelar. 

Men konsumerar och flyger de som bor i centrala 
stadsdelar så pass mycket mer att deras klimatpåverkan 
totalt är högre. 



Landsbygden har lägre 

klimatpåverkan än 

delar av centrala stan

Trots att landsbygden i Umeå har 
betydligt högre klimatpåverkan från 
bilanvändning jämfört med många 
centrala stadsdelar så är landsbygdens 
totala klimatpåverkan lägre eftersom 
att de flyger mindre och köper mindre 
kläder och prylar.



Var femte kvinna mellan 20 och 29 år 

äter vegetariskt eller veganskt

Umeås kvinnor och unga är generellt sett mer positiva till 
att äta växtbaserat. Bland kvinnor i åldern 20–29 år äter var 
femte vegetariskt eller veganskt. 

I Umeå som helhet är motsvarande siffra en av 20. Kvinnor 
och yngre äter i större utsträckning vegetariskt och är också 
mer positiva till att äta mer vegetariskt.



Hög inkomst och 

klimatpåverkan hänger 

ihop

Det finns ett tydligt samband mellan 
inkomst och klimatpåverkan. De Umeåbor 
som tjänar mer har en högre 
klimatpåverkan. De som i vår enkät uppger 
att de tjänar 20 000 kronor eller mindre 
har i snitt runt 8,9 ton 
koldioxidekvivalenter, CO2e per person 
och år medan de som tjänar över 60 000 
kronor i snitt släpper ut 11,9 ton.



Unga är mer benägna att 

ställa om till mer hållbar 

kost och till att resa mer 

hållbart

Yngre Umeåbor är mer positiva till att ändra till mer hållbara 
färdsätt och äta mer växtbaserat jämfört med äldre som reser och 
äter mindre hållbart och inte vill ändra på sina vanor. 
Bland männen som svarat på enkäten är kostnad och miljöskäl 
viktiga faktorer för att förändra resvanorna. Bland kvinnor är det 
hälsan som är den största drivkraften.


