
Det gröna kuvertet
– information om din roll i klimatomställningen

För att ett systemskifte ska kunna ske behövs:

Val för framtiden

Livsstilsutsläpp

Offentliga utsläpp

Var med och påverka Sveriges avtryck!

Det ska vara lika lätt att förstå klimatomställningen som din pension. Detta fiktiva årsbesked i det gröna kuvertet 

innehåller uppgifter om en persons individuella klimatavtryck. Men detta handlar inte bara om dig som enskild  

individ. Sverige kommer inte att klara klimatmålen utan en stor omställning av hela vårt samhälle. Läs mer på   

globalutmaning.se/det-grona-kuvertet.

• En faktabaserad plan för hela Sveriges klimatomställning

• Kunskap och information till dig som medborgare

• Politiker med ett starkt mandat av allmänheten för effektiva och rättvisa klimatåtgärder

Detta är ett fiktivt exempel som baseras på verkliga kalkyler. För att Sverige ska lyckas halvera sina utsläpp senast 

2030 (jämfört med 1990) och nå netto noll 2045, behöver vi stora förändringar. En informerad allmänhet skapar väljar-

tryck för de modiga politiska besluten vi så brådskande behöver.

Detta baseras vår beräkning på. Baslinje är 1990 eftersom Sveriges klimatmål utgår från utsläppen från 1990 och framåt. Beräkningar för personens konsumtions-
utsläpp har gjorts med hjälp av Klimatkalkylatorn (klimatkalkylatorn.se) som är ett verktyg framtaget av WWF och SEI. Personens klimatavtryck har beräknats utifrån 
fem olika tänkta livssituationer sedan 1990. De årliga offentliga utsläppen beräknas enligt Klimatkalkylatorn till 2,16 ton men har exkluderats för att ersättas med de 
senaste uppgifterna från 2020 (2,24 - se nedan). 2,24 används även bakåt i tiden trots att de i verkligheten sjunkit (detta eftersom äldre siffror saknas). Genom-
snittssvenskens siffror varierar i verkligheten över åren men har sjunkit något från 10,91 (2008) till 8,06 (2018). Dessa siffror gäller hushållens konsumtion (ton Co2e/
person, år) Källa: Naturvårdsverket (”Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år”). Äldre statistik (före 2008) från Naturskyddsföreningen (Källa: 
Naturskyddsföreningens rapport 2017) visar aggregerade värden för befolkningen inkl. de offentliga utsläppen. För 1993 var dessa 11,5 (totala utsläppen/befolknings-
mängd 1993). Dessa används som baslinjevärden även för 1990. Grafen utgår från dessa siffror men är lite utjämnad för att underlätta den grafiska presentationen. 
Offentliga utsläpp är uppdaterade utifrån rapporten ”De offentliga inköpens klimat- och miljöpåverkan” från Upphandlingsmyndigheten (2021) och beräknas till  
23,5 miljoner ton för hela befolkningen. Dessa har dividerats med 10,5 miljoner (aktuell befolkningsstatistik från SCB uppger befolkningen 2021:10 496 511), vilket ger  
offentlig utsläpp/person/år: 2,24. Utsläppsmål (alltså fr.o.m. 2021 i ovanstående tidslinje) är uppskattade utifrån Sveriges miljömål (alltså ”bör-värde”) om att halvera 
klimatutsläppen till år 2030 och att ha netto-noll utsläpp år 2045. Baserat på Naturvårdsverkets statistik för 1993 (uppskattningsvis samma 1990) innebär det att 
utsläppen bör vara 4,15 ton CO2e/person, år (exklusive de offentliga) år 2030, och noll år 2045.   

Påverkar utsläpp långsiktigt, 
t.ex. investeringar/utbildning

Hur du bor/reser/konsumerar

Svårt att påverka själv
Påverka genom att rösta
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Ditt avtryck Genomsnitt Klimatmål

Vad tycker du?

#detgrönakuvertet
#klimatagendan

#sverigeställerom

Ditt klimatavtryck 1990–2045

Beräkningen är en uppskattning och prognosen  
motsvarar ”börvärde”.
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Hela samhällets klimatavtryck räknas!

Förändringar på systemnivå

En rättvis klimatomställning förutsätter delaktighet

Du ska kunna ta informerade beslut

Såhär engagerar du dig

Folkbildning och dialog med civilsamhället

Folkbildning

Telefon

Ta ett möte med oss

Facebook

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Inom initiativet Klimatagendan har vi tagit fram Sveriges första helhetsberäkning på hur Sverige ska kunna nå 

klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. Rapporten finansierades av Vinnova och visar att klimatomställningen 

är fullt möjlig om vi agerar nu.

Klimatomställningen förutsätter ny lagstiftning, andra regelsystem med styrmedel och snabba tillstånds-

processer, finansieringslösningar, offentliga investeringar samt accelererad innovation. Politikerna behöver 

befolkningens aktiva stöd för att kunna ta de besluten. Därför behöver du som medborgare kunskap om vad 

som krävs för att minska utsläppen – kunskap som du använder både i vardagen, i arbetslivet och när det är 

dags att rösta.

Parisavtalet säger att medborgarnas delaktighet är en förutsättning för att klimat omställningen ska vara 

rättvis — och därmed överhuvudtaget möjlig. Vi behöver en ambitiös insats för att rusta Sveriges befolkning 

med kunskap. 

För många av oss ligger år 2030 (när vi ska ha halverat våra utsläpp av växthusgaser) och 2045 (då vi ska ha 

blivit ett ”nettonoll”-samhälle) närmare i tiden än vår egen pensionsålder. Vi ska kunna förstå hur vi påverkar 

vår framtid. Samhället kommer att se annorlunda ut.

Inom Klimatagendan mobiliserar vi folkbildningsrörelsen, fackföreningar och andra civil samhällsaktörer för att 

öka kunskapen om klimatomställningen. Om du vill veta mer om hur vi jobbar eller stödja vårt arbete, besök 

globalutmaning.se/klimatagendan

Tillsammans med fack- och studieförbund lanserar Global Utmaning ett digitalt  
utbildningspaket om klimatomställningen under hösten 2021.

076-164 06 11  (Tove Ahlström, vd på Global Utmaning)

Tankesmedjan Global Utmaning, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm

Och alla andra sociala medier: #detgrönakuvertet #klimatagendan #sverigeställerom

Anmäl dig på www.globalutmaning.se



Årsbesked 2020
Så här mycket växthusgaser släpper du ut

Bostaden

Maten

Transport/Resor

Prylar och aktiviteter

Utsläpp (17 juni 2021)

0,92

1,8

4,21

2,39

9,3 2,3

OffentligaLivsstil

= 11,6

Summa 
utsläpp

Dina utsläpp 2020 i ton CO2e

Utbildning och demokratisering av fakta  Inom Klimatagendan har Global Utmaning startat ett samarbete med 

folkbildningsrörelsen för att sprida den kunskap som behövs för att klimatomställningen ska bli effektiv, rättvis  

och väl förankrad. Våra utbildningar har tre moduler; e-learning-verktyg, studiecirkel och utbildning för den som  

vill utbilda och engagera andra.

Personuppgifter:

Namn: Namn Namnsson
Ålder: 49 år
Yrke: Egenföretagare
Bor: Bostadsrätt, förort till storstad

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och 
dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt. Klimatagendan – Sverige ställer om är en oberoende samverkansplattform och accelerator för 
klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön 
omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. 

Starkare väljartryck för minskade utsläpp

Enligt vedertagna prognoser kommer vårt samhälle behöva förändras mycket. Bara med ett systemskifte 

kommer Sverige kunna nå klimatmålen 2030 och 2045. En låg kunskap om, och acceptans för, de nödvändiga 

förändringar som kommer att krävas försvagar politikernas mandat. Informerade medborgare skapar starkare 

väljartryck.

Så kan du påverka Sveriges klimatavtryck och konkurrenskraft

Om du inte är nöjd med Sveriges befintliga klimatpolitik behöver du engagera dig. Bli en aktiv medborgare genom 

att skaffa dig kunskap som vägleder dig i ditt framtida liv både privat, på jobbet och när det är dags att rösta i 

september 2022.
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