
Tipsrunda - Hållbar konsumtion
Facit

Rätt alternativ är grönmarkerat.

1. Håll Sverige Rent anordnar varje år en kampanj för barn och unga, som bidrar till att det blir
mindre skräp i natur och hav. Vad heter kampanjen?

1. Nedskräpningsdagarna
X. Skräpplockardagarna
2. Dammsugardagarna

Källa: Håll Sverige Rent https://hsr.se/

2. Vår konsumtion har påverkan på miljön och klimatet. Om alla levde som vi gör i Sverige, hur
många jordklot skulle behövas?

1. Cirka 1 jordklot
X. Cirka 3 jordklot
2. Cirka 4 jordklot

Källa: WWF https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/

3. I Sverige konsumerar vi mer än vad vi behöver, hur påverkas den biologiska mångfalden av
vår överkonsumtion?

1.  Biologiska mångfalden minskar
X. Biologiska mångfalden gynnas
2. Biologiska mångfalden påverkas inte

4. Det globala målet 12 “Hållbar konsumtion och produktion” redogör för att det är nödvändigt
att ställa om till en hållbar konsumtion för att minska negativ påverkan på miljön, klimatet
och människors hälsa. Men hur går det egentligen för Sverige att uppnå målet?

1. Sverige har uppnått målet
X. Stora utmaningar kvarstår
2. Sverige är nära att målet

Källa: Sustainable Development Goals https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG12
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5. Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Att inte köpa mer än det
man hinner äta och att förvara maten på rätt sätt är tips för att undvika matsvinn.
Om ens mjölk, grädde eller matfetter håller på att gå ut, hur kan det då försvaras?

1. Den måste kastas
X. Den kan frysas in
2. Den kan förvaras i rumstemperatur

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/tips#F%C3%B6rvara

6. Att köpa kläder second hand är fördelaktigt ur hälsosynpunkt, då textilerna oftast är tvättade
många gånger vilket gör att överskott av kemiska ämnen har tvättats ur när du köper plagget.
Second hand är även fördelaktigt ur miljö- och klimatsynpunkt, varför?

1.  Ungefär 80 procent av klädernas klimatpåverkan sker vid produktion
X. Det finns ingen miljö- eller klimatnytta med second hand
2. Ungefär 50 procent av klädernas klimatpåverkan sker vid produktion

Källa: https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-material/textil

7. Det viktigt att förlänga livslängden på klädesplagg, exempelvis genom att laga, byta plagg
vid klädbytardag eller sälja på second hand. Anledning är att det går åt stora mängder
resurser vid produktion.
Hur mycket vatten går åt för att producera ett par jeans?

1. Ungefär 7 000 liter vatten
X. Ungefär 12 000 liter vatten
2. Ungefär 1 000 liter vatten

Källa:
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/dina-klader-slukar-jordens-resurser/

8. Märkningar på produkter underlättar att finna produkter som uppfyller vissa miljö- eller
hållbarhetskrav. Exempelvis Fairtrade som syftar till social hållbarhet och mänskliga
rättigheter. Det finns även en del miljömärkningar. Märket på bilden är nordens officiella
miljömärkning, vad heter märkningen?
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1. Rainforest Alliance
X. Bra Miljöval
2. Svanen

Källa: https://www.svanen.se/

9. Ett sätt att konsumera mer hållbart på resande fot är att ta med sig en flergångsmugg, i stället
för att köpa exempelvis take away-kaffe i engångsmugg. Då minskar andelen skräp i naturen
och resurser vid tillverkning. Håll Sverige Rent genomförde under en vecka 2020 en nationell
skräpmätning.
Hur många engångsmuggar slängdes på marken den aktuella veckan enligt resultaten?

1.Cirka 55 000 engångsmuggar
X. Cirka 75 000 engångsmuggar
2. Cirka 135 000 engångsmuggar

Källa: https://hsr.se/hejd%C3%A5-eng%C3%A5ngsmugg
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