
Att konsumera hållbart 
och minska mängden avfall

Jag nämnde redan i sorteringsdelen att det uppkommer mycket brännbart avfall – 200 000 
kilo varje dag. Och denna avfallsmängd enbart från våra ägarkommuner! Slöseri av natur-
resurser innebär mycket annat än det avfall vi ser. Det som vi inte ser är en mycket större 
mängd, för att det uppkommer avfall även vid produktionen av produkter och varor.  

Om alla människor på jorden skulle konsumera som vi finländare, skulle det behövas 
råvaror från nästan 4 jordklot! Man kan således säga att våra konsumtionsvanor är ohåll-
bara - vi konsumerar för mycket. Du har kanske hört talas om överkonsumtionsdagen. Den 
firades i Finland förra året (2019) redan den 5.4! Överkonsumtionsdagen är den dag då man 
beräknat att konsumtionen av naturresurser överstiger jordens förmåga att producera 
förnybara naturresurser och hantera de växthusgaser som uppkommer av vår verksamhet. 
Den stora konsumtionen av saker och tjänster är en av de mest betydelsefulla orsakerna 
till miljöproblemen. 

Det effektivaste sättet att minska på konsumtionen av naturresurser och mängden avfall 
är att minska på onödig konsumtion! Det är bra att komma ihåg att många saker kan lånas 
i stället för att köpas. Om man skaffar saker så lönar det sig att välja hållbara saker som 
kan repareras och är långlivade!

Uppgift 12 

Du har säkert hört talas om cirkulär ekonomi, men få känner till sambandet till vår vardag. 
Se Det är dags att gå in för cirkulär ekonomi (3 min.).

Efter att du kollat filmklippet: skriv, rita eller gör en video om vilka 
cirkulärekonomiska val du kunde göra.  

https://www.youtube.com/watch?v=JdaM8gA8rL0


Uppgift 13 

a) På Sitras sida finns ett utmärkt livsstilstest. Gör testet! Ta reda på 
     följande innan du börjar:

• Hurdan el ni har hemma hos dig (miljömärkt eller vanlig)
• Hur stor bostadsytan i ditt hem är (kvadratmeter)
• Vilket år ditt hem är byggt 
• Vilket uppvärmningssystem ditt hem har (el, fjärrvärme, brännolja, naturgas, jordvär-

me, luftpump, trä eller pellets)

Ifall du inte vet svaret på en eller flera av frågorna här ovan, kan du välja följande:
• vanlig el
• bostadsyta på 81–120 m2
• huset är byggt 1990–2010
• hemmet värms med vanlig fjärrvärme

Fundera på frågorna i testet från den synpunkten att vi lever i normalförhållanden 
(utan de begränsningar som coronan medför). Stäng inte resultatsidan när 
du kommer så långt. Här raka vägen till testet, marsch! :) 

b) Fick du många kilo eller bara några? Fundera på följande:

Under resultatet finns det tips just för dig. Vilka av tipsen i Sitras livsstilstest 
kunde du förverkliga? Välj två tips och motivera dina val. Gör en hustavla 
av ett av tipsen (välj metod fritt: rita, gör en PowerPoint-slide eller 
något liknande). Kom överens med din lärare om hur du lämnar 
in uppgiften.

Allt kan och behöver inte 
ändras på en gång! Små saker 
så småningom – på så vis fås 

det bästa och mest hållbara 
slutresultatet. Bli inte nedslagen: 

just du kan påverka! Ingen 
gärning är onödig när vår 

gemensamma miljö ligger i 
vågskålen. 

- Mikaela, LSJH:s miljörådgivare 

”

https://livsstilstest.sitra.fi/ 

