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MedvetnaVal
Projektet drevs i samarbete mellan Borlänge och Falu Kommuner, Borlänge Energi AB,
Falu Energi & Vatten AB, ABF Borlänge och Falun, Studiefrämjandet Södra Dalarna (projektägare)
Studieförbundet Vuxenskolan och Naturskyddsföreningen Dalarna.
Projekt MedvetnaVal startade oktober 2009 och den aktiva delen avslutades augusti 2011.
Denna rapport distribueras i huvusak digitalt som pdf. Referenser är helt integrerade i löpande text
som klickbara länkar. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida: www.medvetnaval.se
I MedvetnaVal har klimatpåverkan från varor och tjänster betraktats ur ett konsumtionsperspektiv.
Det gör att alla utsläpp en vara eller tjänst orsakar räknas med oavsett var i världen utsläppet sker.
Inspirationen till detta kommer från Konsumtionens Klimatpåverkan Rapport 5903 publicerad
2008 av Naturvårdsverket. Där analyseras vår klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv.

Anders Thuresson, projektledare
Telefon: 073-075 46 00
e-post: anders.thuresson@medvetnaval.se
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1 MedvetnaVal och KlimatPirater - med rätt att kapa koldioxiden
Bakgrunden till projektet är de klimatförändringar som utsläppen av växthusgaser orsakar och behovet
av att omgående och drastiskt minska dessa utsläpp. MedvetnaVal syftade till att medverka i en process
för att minska negativ miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser från hushåll, mätbart och långsiktigt.
Metoden var att engagera och stödja privatpersoner när de undersökte hur konsumtion och livsstil kan
förändras så att deras miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser blir mindre.
De resultat som redovisas i denna rapport visar att man kan leva med mindre påverkan på miljö och
klimat. Allt tyder på att ekonomi, hälsa och livskvalitet samtidigt blir bättre . Det går fort och lätt att
minska utsläpp av växthusgaser från konsumtion, mat och resor. Det är enkelt att spara el och att välja
miljömärkt el. Det tar längre tid och kräver ofta större insats att minska de utsläpp av växthusgaser
som bostaden ger. MedvetnaVal har visat att alla som önskar kan minska sina utsläpp av växthusgaser.
Februari 2010 - maj 2011 har 25 hushåll, 74 personer, varit engagerade som KlimatPirater
– med rätt att kapa koldioxiden. De har genomfört tolv uppdrag för att utforska hur deras
påverkan på klimat och miljö kan minskas. Uppdragen har rört el och energi, mat,
konsumtion och livsstil samt resor. Före och efter uppdragen samlade hushållen kvitton och data
så att deras klimatprofiler kunde räknas fram. Klimatprofiler är diagram som visar utsläpp av CO2e
(koldioxidekvivalenter = växthusgaser) uppdelat på olika kategorier.

Litet exempel på klimatprofil

2 Resultat i korthet
Data till klimatprofiler har kunnat samlas in från 19 hushåll både våren 2010 och våren 2011.
Dessa hushåll är tillsammans 63 personer. I genomsnitt var deras utsläpp 5,5 ton CO2e per person
och år när deras klimatprofiler räknades fram 2010. Våren 2011 hade KlimatPiraterna minskat
utsläppen med 18,5 % till 4,5 ton CO2e/person och år.
Utgångsvärdet 2010 är under ”medelsvenskens” utsläpp om ca 8 ton CO2e per år. Offentlig service, ca
2 ton CO2e år/person ingår inte i jämförelsen.
Läs mer i denna rapport eller på: www.medvetnaval.se /Resultat
Stor medial uppmärksamhet! Projektet har synts i artiklar, nyhetsinslag och reportage vid 58 tillfällen
perioden maj 2009 till september 2011. MedvetnaVal och KlimatPiraterna har uppmärksammats i
Borlänge, Falun, Dalarna och i Sverige.
Hemsidan speglar verksamheten i projektet. Mål i projektplan för hemsidan var 10 000 besök år 2010
och resultatet 9 383. Januari till september 2011 var det 10 849 besök på hemsidan.
Under tiden oktober 2009 - september 2011 har www.medvetnaval.se haft 20 740 besök.
För projekt MedvetnaVal Falun den 17 maj 2012
Anders Thuresson, projektledare
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3 Åtta organisationer samarbetar i MedvetnaVal
En ideell förening, två kommuner, två lokala energibolag och tre studieförbund har samarbetat i
projekt MedvetnaVal. Det breda samarbetet har gett goda erfarenheter och ett större kontaktnät.

Borlänge Energi AB och Falu energi & Vatten AB medverkar i klimatarbetet
Energibolagen ansvarar för elnät, fjärrvärme, stadsnät, distribution av färskvatten och tar hand om
innevånarnas avfall. De arbetar med återvinning och strävar strävar efter att använda förnybar energi.
Borlänge Energi AB använder överskottsvärme från industrier till fjärrvärme.
Bäckelunds kraftvärmeverk eldas med sopor och producerar billig el och fjärrvärme.
Läs om sopeldade kraftvärmeverk i Ny Teknik 11-05-20 El från sopor billigast
Som första företag i världen levererar Falu Energi & Vatten AB fjärrvärme, fjärrkyla
och el med Bra Miljöval-märkning. I det smarta energisystem Falu Energi & Vatten
byggt upp med Västermalmsverket som hjärta eldas nästan till 100% med biobränsle.

Falun och Borlänge Kommuner verkar för ett hållbarhet samhälle
Kommunerna arbetar aktivt med miljö-, energi- och klimatfrågor. De har specifika strategi- och
måldokument som beskriver och talar om hur kommunerna ska bli långsiktigt hållbara.
Konkreta åtgärder tas fram i nära samarbete med viktiga berörda aktörer och pekas ut i kopplade
handlingsplaner. Kommunerna bedriver ett aktivt attityd- och beteendeförändringsarbete med
befolkningen i centrum och i samverkan med näringslivet och många andra organisationer.
Projekt MedvetnaVal ryms inom Kommunernas ram för energi-, hälso-, klimat- och miljöfrågor.
Läs mer här: Klimatsmart Borlänge

Och här: Falun Framåt - en hållbar utveckling

Naturskyddsföreningen har klimatet som en av huvudfrågorna
Naturskyddsföreningen satsar på klimatfrågan på riks- och länsnivå och i lokala kretsar.
Samarbetet inom MedvetnaVal är en del av föreningens arbete med att bredda medvetenheten
och öka handlingsberedskapen, både hos sina medlemmar och hos allmänheten.
Läs mer här: Naturskyddsföreningen Dalarna, Borlänge och Falubygden

ABF, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan bildning för hållbarhet
Studieförbunden har mångårig vana av att arbeta med folkbildning. De samordnar årligen många
föreläsningar och kortkurser med koppling till hållbar utveckling. Studiefrämjandet Dalarna,
ABF Borlänge-Nedansiljan, ABF Södra-Östra Dalarna, och Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna

4 Finansiering av projektet
Projektet har finansierats av Miljömålsrådet, Naturvårdsverket, Borlänge och Falu kommuner,
Borlänge Energi AB, Falu Energi & Vatten AB, Studiefrämjandet, Dalarnas Bildningsförbund,
Trafikverket, Dalarnas Luftvårdsförbund och Börje Anderssons miljöfond.
Organisationerna som samarbetar i MedvetnaVal har bidragit med personella resurser.
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Tack till alla som bidragit till MedvetnaVal på olika sätt!
Förutom de organisationer som samverkat direkt i MedvetnaVal har många andra bidragit till att
verksamheten blivit så bra. Dalatrafik, Länsstyrelsen Dalarna, Länsförsäkringar Dalarna, Teknikdalen,
ICA Kvantum i Borlänge, ”Did you give the world some love today, Babe?” (en butik i Falun), Uvnäs
trädgård, Bengt Eriksson i Hesse, Tågkompaniet och Grövelsjöns Fjällstation för att nämna några.
Speciellt tack till Stadsbiblioteken i Borlänge och Falun för allt stöd vid MedvetnaVals seminarier.
En mängd personer har medverkat i MedvetnaVals offentliga seminarier. Tack till er alla!
Under två år med intensiv verksamhet är det många som bidrar och hjälper till på olika sätt.
Ett stort tack till alla, även till de många som inte nämnts här!

5 Projektets organisation
En styrgrupp med representanter från de organisationer som drivit MedvetnaVal har haft 26 möten.
Projektgruppen har haft medlemmar från Borlänge Kommun, Falu Kommun och Studiefrämjandet.
I Marknadsgruppen har tjänstemän från ABF, Borlänge och Falu Kommuner medverkat.
Arbetsgruppen för El och energi har haft medlemmar från Borlänge Energi AB, Falu Energi & Vatten
AB, Falu Kommun och Studiefrämjandet.
I arbetsgruppen Konsumtion satt konsumentvägledarna i Falun – Borlänge och Sara Mårtensson.
Arbetsgruppen för Mat har haft medlemmar från ABF, Borlänge Kommun, Falu Kommun,
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Anders Thuresson har varit anställd som projektledare 1 oktober 2009 till 15 augusti 2011 och
medverkat i samtliga grupper. Tom Persson har varit anställd för arbete med klimatprofiler våren 2010
och våren 2011. Sara Mårtensson har haft praktik på Studiefrämjandet Södra Dalarna och arbetat med
projektet 7 juni 2010 till 6 februari 2011.

6 Detta har genomförts
Arbetet inleddes med rekrytering av 15 hushåll i Borlänge och 15 i Falun som KlimatPirater. Fler
anmälde intresse i Falun. I Borlänge tog det längre tid. En kort tid var 30 hushåll aktiva. Sedan föll
några ifrån. I två hushåll gjorde nytt arbete det svårt att fortsätta. Sjukdom lade hinder i vägen i ett par
fall. Någon upptäckte att MedvetnaVal inte erbjöd det de hade förväntat sig.
Ett par nya hushåll rekryterades och sedan var de 25 som deltog hela tiden ut.

Träffar, kurser och filmvisningar
Första träffen för Klimatpiraterna i Falun var 2 februari 2010. För KlimatPiraterna i Borlänge var första
träffen 4 februari. Den 18 februari var det gemensam upptaktsträff på Vassbo Vandrarhem.
Februari – mars 2010 samlade KlimatPiraterna kvitton och andra data till klimatprofiler. Samtidigt
erbjöds de en kurs ”Kreativ omställning” med Yvonne Zetterström från Createcom som ledare. Det var
fyra träffar i vardera Falun och Borlänge tänkt som mental förberedelse för det kommande arbetet.
Bo Kristiansson föreläste och visade filmen "Smälter Arktis?" på stadsbiblioteken i Borlänge i Falun i
början av mars 2010. Arrangemangen var öppna för allmänheten och gratis.
I mars 2011 genomfördes en kurs för butiksguider i samarbete med Naturskyddsföreningen Dalarna.
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Sjutton öppna seminarier
KlimatPiraterna har fått tolv uppdrag som getts vid inspirerande seminarier eller föreläsningar.
De öppna seminarierna hölls på stadsbiblioteken i Borlänge och Falun. Varannan gång i Falun och
varannan i Borlänge. Det första seminariet där KlimatPiraterna fick ett uppdrag arrangerades 12 april
2010 och det tolfte 24 februari 2011. Seminariet Dela KlimatPiraternas erfarenheter hölls 21 mars 2011
Ett seminarium om projektets resultat hölls 26 maj 2011.

Sex studiebesök
KlimatPirater har besökt Uvnäs Trädgård i Falun och Bengt Eriksson i Sör Hesse, Borlänge.
Båda har tomatodlingar i växthus och grönsaksodlingar på friland.
Helge Sonntag, museibonde guidade KlimaPirater på Harmsarvets museijordbruk i Falun. De fick
träffa gårdens hästar, kor och kalvar, får och lamm, sugga och kultingar och höns och kycklingar.
Studiebesök arrangerades av Borlänge Energi AB till Bäckelunds Kraftvärmeverk Borlänge och till
Fiskarhedens energivilla i Borlänge.
Falu Energi & Vatten AB bjöd in KlimatPiraterna till invigning av Tavelbergets Vindpark.

El- energimätare donerades från MedvetnaVal till biblioteken
Många apparater drar ström i viloläge. Sammantaget kan det bli mycket el som
förbrukas till ingen nytta. Att stänga av olika apparater helt är bra för klimat, miljö och
plånboken! KlimatPiraterna fick låna El-energimätare för att kunna mäta på
apparaterna i sina hem. Ett antal El-energimätare donerades sedan till stadsbiblioteken
i Borlänge och Falun. Förhoppningen är att många ska låna mätare och undersöka hur
mycket ström olika apparater i hemmet drar i drift och i viloläge.

7 Förändringar i KlimatPiraternas hushåll under projekttiden
Personerna i hushållen som deltagit i projekt MedvetnaVal har
kallats KlimaPirater -med rätt att kapa koldioxiden. I maj 2010
var 13 hushåll i Borlänge och 14 i Falun engagerade. Det var först
fler hushåll i båda kommunerna, men ett par hushåll men några
lämnade projektet tidigt. Ett hushåll i Borlänge lämnade projektet
på grund av sjukdom i familjen och ett i Falun på grund av nytt
arbete på obekväm tid. 12 hushåll i Borlänge och 13 i Falun,
sammanlagt 25 hushåll, har deltagit hela tiden.
I de 25 hushållen fanns vid starten 74 personer i ålder från några
månader till 68 år. Bland deltagarna fanns 49 personer över 18 år,
7 personer var 14 – 17 år och 18 personer 0 – 13 år.
Hushållen har beskrivit sig själva i text och bild på:
www.medvetnaval.se /KlimatPirater
Johannes Paulsson och dottern Ingrid Landén.

Förändringarna i hushållen har varit små under projekttiden. En ung vuxen har flyttat hemifrån.
Ett par har bildats och en vuxen därmed tillkommit. Inga barn föddes och ingen har avlidit. Vid
utvärderingen våren 2011 består gruppen fortfarande av 25 hushåll om tillsammans 74 personer.
Åldersfördelningen som beskrivits ovan är densamma.
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Från början bodde 9 hushåll i lägenhet och 16 i villa. Vid utvärderingen bor 5 hushåll i lägenhet och 20
i villa. Vid starten bodde 19 hushåll i tätort och 6 på landsbyggd eller i mindre ort. Idag bor 16 hushåll
i tätort och 9 på landsbyggd eller i mindre ort inom kommunen.
I Borlänge har ett hushåll och i Falun har två hushåll flyttat från en lägenhet till en annan. Två hushåll i
vardera Borlänge och Falun har flyttat från lägenhet till villa. Av dem flyttade ett hushåll från lägenhet i
Borlänge till villa i mindre ort utanför Falun.

8 KlimatPiraternas 12 uppdrag
Under tiden april 2010 till mars 2011 har KlimatPiraterna fått 12 uppdrag. De har handlat om el och
energi, mat, konsumtion och livsstil samt resor. Uppdragen presenterades vid offentliga seminarier.
Uppdragen, instruktioner och material finns på sidan: www.medvetnaval.se /12 Uppdrag

Uppdrag 1 ”Eltjuvar i mitt hem?” Seminarium måndagen den 12 april 2010.
Christer Hjort, Borlänge Energi AB berättade varför det är bra att spara el.
Mattias Ahlstedt, Falu Kommun talade om hur man sparar el.
KlimatPiraternas uppdrag 1 bestod av två delar:
Del 1 gick ut på att mäta sig fram och göra en lista: Eltjuvarnas 10 i topp.
Del 2 var att spara el i sitt hem under tiden april 2010 till och med mars 2011.
KlimatPiraterna fick låna El-energimätare för att kunna mäta på apparaterna i sina hem. Ett antal Elenergimätare donerades sedan till stadsbiblioteken i Borlänge och Falun.
Statistik över sparad el på sidorna: 13 – 14 Se Eltjuvarnas 10 i topp på sidan 15.

Uppdrag 2 ”Vårt dagliga bröd” måndag 3 maj
Johanna Björklund föreläste om ”Mat & Klimat”
Uppdraget: Inventering i kyl, frys och skafferi
Vi går till butiken och handlar mat regelbundet.
Oftast handlar vi de matvaror vi är vana vid, det vi
brukar köpa. Uppdraget ”Vårt dagliga bröd” gick ut på att KlimatPiraterna
skulle undersöka vad som köps hem och äts i hushållet. Vilken påverkan på
klimatet ger detta? Inverkar detta på hälsan? Påverkas annat?
Se på sidorna 20 - 21 vad som fanns i köken vid inventeringen 2010.

Jonnana Björklund

Uppdrag 3 Tur & Retur
Seminarium på temat framtida transporter och drivmedel hölls den 1 juni.
Föreläsare var Jarl Hammarqvist från WSP och Lars-Åke Skjöld, som leder
som leder elbilsprojektet Shopping Circle i Gävleborg.
Uppdraget gick ut på att planera och genomföra en långresa (över 10 mil) så att
påverkan på klimat och miljö blir så liten som möjligt. KlimatPiraterna fick med sig knep för
klimatsmart resplanering. Resultatet skulle redovisas i text och bild.
Se redovisningarna här: www.medvetnaval.se /Resor -resultat
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Uppdrag 4 Fritid
KlimatPiraterna hade terminsavslutning 23 juni på Främby Udde i Falun.
Under kvällen erbjöds alla att prova på fritidsaktiviter som att paddla kajak,
cykla tandem, spela minigolf med mera. Allt som inspiration inför uppdraget:
Planera och genomför en klimatsmart fritidsaktivitet. Det kan vara en grillfest,
en utflykt, sköta trädgården eller något helt annat. KlimatPiraterna skulle berätta hur de gjort så att
andra kan inspireras och göra likadant De skulle berätta vilka fördelar/nackdelar de såg med sina
fritidsaktiviteter. Se redovisningarna här: www.medvetnaval.se Konsumtion & livsstil -resultat

Uppdrag 5 Pendling
Seminarium 23 augusti 2010.
Tre frågor diskuterades i tre parallella grupper:
# Hur blir trafikmiljön bättre för cyklister i Borlänge och Falun?
# Vad skulle göra pendling med buss och tåg mer lockande?
# Hur kan miljöpåverkan minskas för bilar och bilresor?
Samtalen leddes av: Malin Jonsson, Falu Kommun, Johanna Ingre, Trafikverket och Christer
Johansson, Dalarnas Försäkringsbolag.
Uppdraget gick ut på att prova ett prova att pendla med mindre klimatpåverkan om det är möjligt.
Som hjälp fick KlimatPiraterna resedagböcker. Se här: www.medvetnaval.se /12 Uppdrag /5 Pendling
Läs resultat här: www.medvetnaval.se /Resor -resultat

Uppdrag 6 Testmatlagning
Seminarium om mat och odling 7 september. Bonnie Nilzon, en av Dalarnas
första KRAV-bönder talade om ekologisk odling. Unni Öhman, Hållbar
samhällsbyggnad Borlänge Kommun demonstrerade klimatsmart matlagning.
KlimatPiraterna fick recept ur broschyren ”Recept för ett bättre klimat” från
SNF, för att köpa råvaror till, laga och provsmaka rätterna.
Det här skulle bedömas vid testmatlagningen:
# Inköp: var det enkelt att få tag i ingredienserna? # Tillagning: hur upplevde du att laga den här rätten?
# Provsmakning: vad tycker du om matens utseende och smak?
Se resultat från Testmatlagning sidan 21.

Uppdrag 7 ”Spar Energi”
Seminarium onsdag 6 oktober. Mazdak Haganipour från Falu Energi & Vatten
berättade om ”Energins väg från natur till nytta”.
Mattias Ahlstedt energi- och klimatrådgivare på Falu kommun gav råd och
tipsade om hur man kan spara el, energi och vatten.
Uppdraget: gör en energikalkyl för ditt hem. Energimyndigheten har en energikalkyl kopplad till sin
hemsida som finns här: http://energikalkylen.energimyndigheten.se
KlimatPiraterna erbjöds hembesök av energi- och klimatrådgivare i samband med detta uppdrag.
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Uppdrag 8 Två veckors ”köpstopp”
Seminarium 4 november 2010. Daniel Hägerby från föreningen Medveten
konsumtion pratade om ett hållbart samhälle och konsumtion.
Madeléne Blyckertz berättade om sitt flera år långa köpstopp och om hur hon
förändrat sin livsstil.
Inger Rosendahl, konsumentvägledare Borlänge, Veronica Lidman Ek, konsumentvägledare Falun och
Sara Mårtensson, MedvetnaVal hade provat att ha köpstopp innan KlimatPiraterna fick uppdraget.
I detta uppdrag ska det inte något göras aktivt, tvärtom. Den mest ekologiska varan är den som aldrig
köps! Uppdrag 8 är ett två veckor långt köpstopp där bara sådant som är nödvändigt köps.
KlimatPiraternas köpstopp inleddes den 13 och avslutas den 27 november 2010. Passande nog var
lördagen den 27 november en ”Internationell köpfri dag”. Se här: www.medvetnaval.se /Uppdrag 8
Läs utvärderingar av köpstoppet här: www.medvetnaval.se /Konsumtion & livsstil -resultat

Uppdrag 9 Schysst Jul
Seminarium 29 november 2010. Anders Thuresson satte in KlimatPiraterna i
ett större sammanhang. Arter som dör ut, brist på mineraler, klimatförändringar och ”Peakoil” (oljetoppen=brist på billig olja).
KlimatPiraterna fick ett häfte med tips på hur julen kan firas grönt. De skulle undersöka vilka tips som
var användbara i deras hushåll. Se resultatet: www.medvetnaval.se /Konsumtion & Livsstil -resultat

Uppdrag 10 butiksguidning, säsongsmat och restaurangtest
KlimatPiraterna blev guidade på ICA Kvantum i Borlänge 17 januari 2011.
Välj klimatsmart när du handlar och köp t ex inte tomater på vintern. Dessa
kräver mycket mer energi nu än vad de gör när det är säsong här hemma”,
förklarade Unni Öhman för KlimatPiraterna i butiken.
Uppdrag: recept på säsongsmat & restaurangtest
Del 1 av uppdraget: KlimatPiraterns skulle laga mat och äta efter säsong. De skulle sedan skicka in ett
recept de använt till MedvetnaVal. Recepten finns att ladda ner här: KlimatPiraternas recept pdf
Del 2 av uppdraget: Ät på restaurang och kolla om de är klimatsmarta. Resultat finns på sida 21.

Uppdrag 11 Green Washing (Miljövänlig rengöring)
Seminarium med Jasminka Andersson från RH Städ 1 februari 2011. Håll rent
utan att smutsa ner miljön! Skippa konstiga rengöringsmedel när du städar.
Använd mormors miljövänliga medel istället:- Handdiskmedel – Såpa
(Grumme Såpa!) – Citronsyra eller ättiksprit – Stålull.
Kombinera gärna mormors medel med städredskap i mikrofiber.
KlimatPiraternas uppdrag: utvärdering av MedvetnaVals städtips.
Städtipsen och uppdrag finns på: www.medvetnaval.se /Resultat -Uppdrag 11 Städning
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Uppdrag 12 ”Egen utmaning”
Gittan Matsson föreläste om ”ekologiska fotavtryck” vid seminariet 24
februari 2011. Föreläsningen var tänkt som introduktion till perioden då
KlimatPiraterna ska samla kvitton och andra data till klimatprofiler.
Nu återstår det tolfte uppdraget där KlimatPiraterna själva väljer vad de vill
göra! Fördjupa ett uppdrag, gör det som missats, gör något nytt...
Uppdrag 12 var planerat som ett ”uppsamlingsheat” för KlimatPiraterna.
Redovisningar finns här www.medvetnaval.se /Resultat /Uppdrag 12

9 Klimatprofiler som utvärderingsverktyg
Klimatprofiler används som ett sätt att visa resultat för projekt MedvetnaVal. Klimatprofiler är diagram
med syfte att ge en grov uppfattning om utsläpp av CO2e. CO2e = koldioxidekvivalenter. Värdena i
CO2e är summan av klimatpåverkan, för en vara eller tjänst, från samtliga växthusgaser där metan,
lustgas med flera räknats om till koldioxid. På så sätt kan utsläpp av olika gaser från en källa räknas
samman och jämföras. De värden för utsläpp som används är beräknade för varors och tjänsters
livscykel, oavsett var i världen utsläppet sker. Syftet med klimatprofiler och tabeller är att visa hur
mycket KlimatPiraternas minskat sina utsläpp av växthusgaser genom förändringar i livsstil.
MedvetnaVal har arbetat med de utsläpp av växthusgaser en privatperson kan påverka själv. Offentlig
service belastar klimatet med ca 2 ton CO2e per person och år. Detta är mycket svårt att påverka för
enskilda personer på kort sikt. Vi har valt att utesluta offentlig service och redovisar den
klimatpåverkan som kan härledas till enskilda hushåll. De egna beteendena och inköpsvanorna kan
alla ändra om de vill och samtidigt få bättre ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Evelina Bergkvist Blohm och Unni Öhman tittar på klimatprofiler.

I klimatprofilerna jämförs årsgenomsnitt framräknat per person i gruppen efter datainsamling under
åtta veckor vid två tillfällen. Den första insamlingen av kvitton och andra data gjordes 7 februari – 3
april 2010. Därefter fick KlimatPiraterna de 12 uppdragen. Den andra insamlingen av kvitton gjordes
åtta veckor 28 februari – 1 maj 2011.
Data har inhämtas från 19 hushåll om 63 personer för beräkning av klimatprofiler. För 6 av de 25
hushållen som deltagit i projektet hela tiden har det inte gått att få jämförbara kvitton och andra data.
Skälen till det är sjukdom i familjen och utlandsresor i tjänsten under någon av insamlingsperioderna.
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Det är mycket stora skillnader i klimatprofil bland de hushåll som är KlimatPirater. Därför går det inte
att dra slutsatser om de enskilda hushållen med hjälp av genomsnittet som publiceras.
Läs mer om arbetet med klimatprofiler på: www.medvetnaval /KlimatPiraternas klimatprofil
Det finns flera internetbaserade verktyg där var och en kan räkna ut sin påverkan på klimatet.
För KlimatPiraterna har det gjorts exaktare mätningar vilket kräver mycket arbete.
Beräkna din klimatpåverkan med något av verktygen här: www.medvetnaval.se /Se din klimatpåverkan

Uppgifter från flera håll
KlimatPiraterna har samlat kvitton och andra data i åtta veckor vid två tillfällen med ett års
mellanrum. När man har ett underlag från så pass lång tid som åtta veckor slår olika fel till viss del ut
varandra. Resultatet är ändå en grov skattning. Våren 2010 lades stor möda ner på att finna aktuella
verifierbara uppgifter på CO2e-utsläpp för olika varor och tjänster. Samma värden har använts våren
2011. När data för utsläppen angetts relativt kostnad i kronor för en vara har det räknats om efter
konsumentprisindex. Målet med att använda uppgifter från olika källor i beräkningarna har varit att
göra så goda skattningar och jämförelser som möjligt.

Många av de värden som MedvetnaVal använder för beräkning av klimatprofiler kommer
från rapporten: ”Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster” av Riitta Räty och
Annika Carlsson-Kanyama publicerad på FOI 2007.
Rapporten kan laddas ner här: Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster

Svensk växthusodling använder alltmer förnybara bränslen. Glädjande nog har mycket hänt sedan
2007 då ovanstående rapport från FOI publicerades. För att i någon mån kompensera för det har vi
använt data ur rapport 4 från Cascada AB: Energin i svensk växthusgrönsaksodling 2009.
Läs mer här: Cascada AB

En modell lånad från Klimatkontot har använts till beräkningar av bostadens och elens
klimatpåverkan. På Klimatkontots hemsida kan var och en räkna fram sin klimatpåverkan.
I KlimatKontots system har boende och el en grundbelastning om 1 ton CO2e.
0 m² bostadsyta ger inga utsläpp, 1 m² bostadsyta ger 1 ton utsläpp i
klimatkontot. På samma sätt ger 0 kWh inga utsläpp och 1 kWh genast ett
utsläpp om 1 ton. Detta ton ligger som grund oavsett vilken bostadsyta eller
hur stor elförbrukning man har.
I MedvetnaVals beräkningar har vi använt grundbelastningen ½ ton för el och
bostad. Båda varianterna slår snett och kan uppfattas som orättvisa. För
jämförelse med beräkningar i Klimatkontot ska ½ ton CO2e läggas till
KlimatPiraternas resultat för bostad och el.
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10 KlimatPiraterna minskade utsläppen med 18,5 % totalt

Diagrammet ovan bygger på kvitton och data från mätningar våren 2010 och våren 2011.

Våren 2010 var KlimatPiraternas utsläpp av växthusgaser i genomsnitt 5,5 ton CO2e per person och år.
Efter första mätningen genomförde KlimatPiraterna 12 uppdrag med mål att minska hushållets utsläpp
av växthusgaser och att minska miljöpåverkan. Uppdragen har bland annat handlat om el – energi,
mat, konsumtion – livsstil och resor. När uppdragen genomförts våren 2011 hade KlimatPiraterna
minskat sina utsläpp med 18,5 % till 4,5 ton CO2e per person och år.

Medelsvensken släpper ut 8 ton CO2e
De svenska utsläppen av växthusgaser är ca 10 ton CO2e per person och år. Om man räknar bort de
utsläpp offentlig service ger, ca 2 ton, återstår utsläpp om ca 8 ton CO2e per person och år som var och
en kan påverka själv.
Källa för medelsvenskens utsläpp: MiljömålsPortalen: Miljömål -Klimat – utsläpp av växthusgaser

KlimatPiraterna släpper ut 4,5 ton CO2e
Våren 2011 var KlimatPiraternas utsläpp 4 ,5 ton CO2e/person och år. KlimatPiraternas utsläpp var då
knappt 44 % mindre än Medelsvenskens 8 ton CO2e per år.
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Efter första mätningen genomförde
KlimatPiraterna 12 uppdrag med mål att minska
hushållets utsläpp av växthusgaser och att
minska miljöpåverkan. Uppdragen har bland
annat handlat om el – energi, mat, konsumtion –
livsstil och resor.
Från en låg nivå sänkte KlimatPiraterna sina
utsläpp med i genomsnitt 18,5 % till 4 500 kg
CO2e per person och år. KlimatPiraterna visar
att det går att leva med mindre påverkan på klimat
och miljö. Samtidigt går det att få bättre ekonomi,
hälsa och livskvalitet.

Det är ett bra resultat att banta bort 18,5 % av utsläppen från en låg utgångsnivå!

11 De minskade elanvändningen med 8,4 %
KlimatPiraternas Uppdrag 1 Eltjuvar i mitt hem? bestod av två delar:
Del 1 gick ut på att mäta sig fram och göra en lista: Eltjuvarnas 10 i topp.
Del 2 var att spara el i sitt hem under tiden april 2010 till och med mars 2011.
År ett, april 2009 – mars 2010, var de utsläpp av växthusgaser som kan härledas från KlimatPiraternas
elanvändning 870 kg CO2e. År två, april 2010 – april mars hade utsläppen minskat med 73 kg till 797
kg CO2e per person och år. En minskning med 8,4%. I tabellerna nedan syns att sparande av el
varierar över året. Resultatet är tydligt kopplat till temperaturen utomhus eftersom elvärme och
värmepumpar drar mer el ju kallare det är.

Borlänge Energi AB och Falu Energi & Vatten AB har bidragit
med information om hushållens elförbrukning under projektet.
MedvetnaVal har följt elförbrukningen hos 25 hushåll.
Underlaget har använts till klimatprofilerna och till utvärdering av KlimatPiraternas elsparande.

KlimatPiraten Erik Blohm med en
lampa som tänds med ”touch” och drar
mycket ström när den är avstängd.
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Statistik för KlimatPiraternas elsparande
Elförbrukning jämförelse för hushållen som är KlimatPirater i de två kommunerna.
Förändring i % per månad jämfört med samma månad föregående år.

Borlänge. Antal hushåll som statistiken gäller varierar. Statistik saknas för två hushåll april – maj då de
kom med i projektet sent. Data saknas from september för två hushåll som flyttat.
Falun. Antal hushåll som statistiken gäller varierar. Data saknas för ett hushåll som bor i kollektivhus.
Data saknas from augusti resp september för två hushåll som flyttat. Data saknas from oktober för ett
hushåll som lämnat projektet.

Det har visat sig att det är svårt att spara el kalla vintrar
om man har elvärme eller värmepump. Slutet på år 2010
var kallt och då slog elvärme och värmepumpar igenom
så att KlimatPiraterna som grupp inte fick ihop något
sparande. Spridningen är mycket stor. Några hushåll spar
rejält även när det är kallt, men el till värme drar så
mycket hos andra att sparandet äts upp för gruppen.
Det var kallare november - december 2010 jämfört 2009.
Gruppens sparande märks då inte eftersom några hushåll
har elvärme eller värmepumpar. Det var mildare januari
- mars 2011. I slutet av 2010 har ett hushåll på var ort fått
fjärrvärme och lämnat elvärmen, det slår igenom från
januari 2011.
Elförbrukning minskade för KlimatPiraterna även om de två hushåll som drog in fjärrvärme i stället
för elvärme räknas bort. Januari 2011 minskade de återstående 18 hushållen elförbrukningen 13,3 %
jämfört med januari 2010. Februari 2011 var minskningen 8,7 % jämfört med februari året innan.
Mars 2011 var elförbrukningen 4,4 % mindre jämfört med mars 2010.
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Eltjuvarnas 10 i topp
En del av uppdrag 1 Eltjuvar i mitt hem? gick ut på att rangordna elektriska apparater i hemmet efter
hur mycket el de drar. Till hjälp fick KlimatPiraterna låna el- energimätare. Dessa mätare donerades
sedan till Faluns och Borlänges stadsbibliotek.

KlimatPiraternas 10 i topp lista för ELTJUVAR
1. Frysen
2. Kylen
3. Stereo
4. Annat **
5. TV:n

6. Digitalboxen
7. Dator, skärm, skrivare, modem (allt tillsammans)
8. mikrovågsugnen
9. Tvättmaskin
10. DVD-spelaren

**Annat = 1. Avfuktare, 2. Diskmaskin, 3. kaffebryggare och 4. vattenkokare.
Den som drar mest el först bland apparaterna i ”Annat”.

Jämför med värstinglistan över hushållets eltjuvar från DN 2010-03-07
I Dagens Nygheters lista är gamla frysboxar är de största eltjuvarna.
1. FRYS, äldre modell (+ 10 år)
2. ELHANDUKSTORK
3. KYL, äldre
4. DISKMASKIN
5. TORKSKÅP
6. FRYS, nyare modell (–10 år)

7. SPISPLATTA
8. KAFFEBRYGGARE
9. TVÄTTMASKIN
10. TORKTUMLARE
11. KYL, nyare
12. UGN

En artikel till Dagens Nyheter 11-10-06 Det här är hemmets värsta eltjuvar
Information om varför det är bra att spara el, hur man sparar el, om el- energimätare, länkar till bra
sidor finns på www.medvetnaval.se /El & energi -resultat

Gör så att elmätaren snurrar långsamt. Det är bra för plånboken!
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12 De minskade utsläpp från boende 4,3 %
Utsläppen av växthusgaser från KlimatPiraternas bostäder år 2010 var i genomsnitt 779 kg CO2e per
person och år. År 2011 hade gruppen minskat utsläppen till i genomsnitt 746 kg CO2e per person och
år. Det är en minskning med 4,3%. Värdena är
ett genomsnitt för 63 personer i 19 hushåll i Falun – Borlänge som varit aktiva KlimatPirater.

Ändrat boende och nya system för uppvärmning
Tabellen gäller för de 25 hushåll som medverkat som
KlimatPirater i MedvetnaVal.
Bland de hushåll som varit engagerade som KlimatPirater
i MedvetnaVal har några bytt bostad.
I flera fall har man också bytt värmesystem. Ett hushåll i
Falun och ett i Borlänge har lämnat elvärme och gått över
till fjärrvärme. I gruppen har flera lämnat centralorten
och flyttat till mindre samhällen. Några har flyttat från
boende i lägenhet till egna hem. (Och i ett fall har man då
lämnat fjärrvärmen.)
Bruket av direktverkande elvärme minskade i gruppen och i regel kombineras den elvärme som
används med biobränsle. För KlimatPiraterna som grupp har byte av bostad generellt sett lett till
system för uppvärmning som ger mindre utsläpp av CO2e.

Energikalkylen
KlimatPiraterna skulle göra en energikalkyl för sin bostad. Energimyndigheten har tagit fram ett
verktyg så att man kan se hur mycket energi en bostad förbrukar. Man får tips om hur
energiförbrukningen i bostaden kan minskas. Resultat presenteras i kilowattimmar, kronor och CO2utsläpp. Det finns en kalkyl för lägenhet och en för småhus. Du hittar dem här:

Klicka direkt på bilden som gäller dig
eller gå till: Energikalkylen

13 Utsläppen från konsumtion kapades med 25,5 %
För KlimatPiraternas konsumtion har vi mätbara resultat. Efter året med tolv uppdrag syns tydliga
förändringar i KlimatPiraternas konsumtionsmönster. Enkelt uttryckt shoppar man mindre.
Beträffande ”livsstil” så inverkar livsstilen på alla livets områden. En ny livsstil leder till medvetna val
på många områden och syns där. Tre uppdrag har tydlig koppling till konsumtion och livsstil: Uppdrag
4: Fritid, Uppdrag 8: Köpstopp och Uppdrag 9: En vit jul kan firas grönt.
Diagrammet nedan visar utsläpp av växthusgaser från konsumtion i genomsnitt för en KlimatPirat/år.
Genomsnittet är uträknat för 63 personer från 19 hushåll. De data som beräkningarna bygger på är
inhämtade under 8 veckor vårvintern 2010 och våren 2011.
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Utsläpp av växthusgaser från KlimatPiraternas konsumtion minskade från 394 kg till 293 kg CO2e per
person och år. En minskning med drygt 100 kg CO2e eller 25,5 %.
Störst minskning i absoluta tal var utsläppen från Kläder och skor som minskade med över 50 kg till 71
kg CO2e per person och år. En minskning med nästan 42 %.
Utsläppen från förbrukningsvaror minskade med knappt 50 kg till 196 kg CO2e per KlimatPirat och år.
En bantning med med 20 %. Förändringarna beror på långsiktiga medvetna val hos KlimatPiraterna.
Det speglar nya vanor som lever vidare i hushållen!

Utsläpp av CO2e från konsumtion -tabell

Utsläppen från Hushållstjänster ökade med 51 % från
16,5 till nästan 25 kg CO2e per person och år.
Utsläppen från Möbler & teknik minskade med samma
mängd, 8,4 kg CO2e till knappt 2 kg CO2e per person
och år. Minskningen för Möbler & teknik med 81 % är
stor i %, men jämfört med de totala utsläppen är det så
små belopp att de ligger inom felmarginalen.
Förändringarna är så små att de är svårtolkade för
dessa två kategorier i diagrammet för konsumtion.
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14 KlimatPiraterna minskade utsläppen från mat med 30 %
KlimatPiraterna genomförde tre uppdrag som handlade om mat. Uppdrag 2: Vårt dagliga bröd,
Uppdrag 6: Testmatlagning och Uppdrag 10: Säsongsmat och restaurangtest.

KlimatPiraterna har minskat sina utsläpp av växthusgaser från mat med drygt 30 %. Från drygt 1,7 ton
till lite över 1,2 ton CO2e/person och år. Störst minskning i kg är utsläppen från Animalier som kapats
från 623 kg till 301 kg CO2e/person och år. Det är en minskning med mer än 50 %.
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Hur fick KlimaPiraterna utsläppen från maten att minska?
KlimatPiraterna har minskat utsläppen av CO2e från konsumtion av Animalier med över 50 %. De har
minskat på utsläppen från frukostflingor, gryn och mjöl drastiskt. Utsläppen från frukt och grönt har
minskat med drygt 16 % eller 51 kg CO2e. Medvetna val vid köp av livsmedel, större skördar från egna
odlingar och bärplockning är en del av förklaringen till att utsläppen av växthusgaser från maten
minskat kraftigt för KlimatPiraterna. Bland KlimatPiraterna odlar 18 av 25 hushåll mat till det egna
hushållet. ”Allt mer övergår vi till självproducerat!”, säger man i ett hushåll. Det är också tydligt att man
inte slänger lika mycket mat som går att äta. Matsvinnet hos KlimatPiraterna är mycket mindre idag.
För KlimatPiraterna minskade utsläppen av CO2e för allt utom godis, mejerivaror och äta ute &
skolmat som tillsammans ger en ökning av utsläppen med ca 35 kg CO2e.

Vad fanns i köken vid inventering 2010?
Uppdraget 2 Vårt dagliga bröd gick ut på att KlimatPiraterna skulle undersöka vad som köps hem och
äts i hushållet. Metoden var att göra en inventering i kyl, frys och skafferi efter en mall.
1. Leta efter aromämnen och fem tillsatser. Livsmedelstillsatserna som söks efter är omdiskuterade.
Sexton hushåll letade efter tillsatser.
Så många som 75 % av dessa hushållen hittade E621 Natriumglutamat i livsmedel hemma.
Sötningsmedlet E951 Aspartam hittades i 69 % av köken.
Aromämnen hittades i produkter i 56 % av hushållen.
E952 Cyklaminsyra, E955 Suckralos och E102 Tartazin hittades inte alls eller i mycket få kök.
_______________________________________________________________________
2. Vilket ursprungsland har frukterna; apelsiner, päron, äpplen och vindruvor?
Årstiden styr tillgång på svensk frukt, maj är en av de månader då utbudet är sämst.
Endast 8 % av frukten kom från Sverige. Mest frukt kom från Italien och Spanien med
19 % vardera. Drygt 5 % av frukten köptes från vardera Argentina, Chile,
Dominikanska republiken, Holland, Indien, Polen och USA.
_______________________________________________________________________
3. Vilket ursprungsland har grönsakerna; morot, paprika, sallad och tomater?
Sverige i topp med 51 % av grönsakerna. Ett resultat av medvetna val? Därefter
Holland 25,5 % och Spanien 13 % och Italien med 6 % av de importerade grönsakerna.
_______________________________________________________________________
4. Var är fisken ni brukar köpa fångad eller uppfödd?
Hela 50 % av fisken importerades från Norge. Fisken kom till 15 % från Sverige
eller USA. Från Nya Zeeland och Kina importerades 8 % vardera av fisken.
Några av hushållen berättar att de nästan alltid köper fisk märkt Marine Stewardship
Councils. Ett märke för bra certifierad fisk från hållbara bestånd.
_______________________________________________________________________
5. Skriv upp de fem ekologiska produkter ni använder mest av.
KRAV-märkt mjöl fanns i 86 % av köken, havregryn i 71 % och kaffe i 36 %.
KRAV-märkt kakao och Krav-pasta hade 29 % av hushållen. __
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6.Vilka ekologiska mejerivaror finns i kylen?
Alla (100 %) hade ekologisk mjölk i kylen. Ekologiskt smör/margarin fanns i 64 %
av köken. KRAV-Yoghurt i 36 % och KRAV-filmjölk i 29 % av hushållen.
Hälften av hushållen hade ekologiska ägg i kylen.
7. Finns halvfabrikat i köket? Finns det helfabrikat?
Vad anser du vara skillnaden mellan råvaror, halv- och helfabrikat? 7.
För KlimatPiraterna är det klart att råvaror = obearbetade födoämnen som det ska lagas mat av.
Halvfabrikat = bearbetat födoämne som behöver tillredas. Exempel:
snabbkaffe, marsansås, pulversoppor, blodpudding, konserverade bönor,
kryddmix, krossade tomater med mera. Falukorv uppfattas ibland som
halvfabrikat. Smörgåspålägg som rökt medvurst, ost och skinka uppfattas
som helfabrikat. Det är bara att lägga på smörgåsen.
Helfabrikat = frysta färdigrätter, pyttipanna, inlagd sill, köpt potatissallad,
kaviar, färdig dressing, pesto, makrill i tomatsås, tonfisk
på burk, Soldatens ärtsoppa, senap, ketchup med mera.
Alla KlimatPirater har några halvfabrikat i sitt kök.
Färdigrätter finns stort sett inte i KlimatPiraternas hushåll.
KlimatPiraternas redovisningar visar att flertalet strävar efter att laga mat
av råvaror. ”Jag vill veta vad som finns i tex köttbullarna eller pyttipannan”
är en kommentar. Godast är egna hamburgare, köttbullar, julkorv och
potatismos” säger en av dem.

Resultat Uppdrag 6: Testmatlagning
Uppdrag 6 Testmatlagning och recept finns på hemsidan: www.medvetnaVal.se /Uppdrag 6
Det här olika momenten skulle bedömas och få poäng 1 – 5 vid:
# Inköp: Hur enkelt var det att få tag i ingredienserna?
# Tillagning: Var det lätt eller svårt att laga rätten?
# Provsmakning: vad tycker du om matens utseende och smak?
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Resultat Uppdrag 10: Säsongsmat och restaurangtest
Del 1 av uppdraget: KlimatPiraterna skulle laga mat efter (vinter-) säsong och skicka in ett recept de
använt. Recepten finns att ladda ner här: KlimatPiraternas recept pdf

Del 2 av uppdraget: Ät på restaurang och kolla om de är klimatsmarta och miljövänliga.
•

Fjorton restaurangtester genomfördes. Tolv i Falun och två i Borlänge. En kort sammanfattning
av testerna: Nio av fjorton restauranger hade minst en vegetarisk rätt. Tre restauranger hade tre
eller fyra vegetariska rätter. En restaurang har hela sju vegetariska rätter.

•

De vegetariska rätterna smakade bra när de testades. På fem matställen går det att få vegetariska
alternativ som inte står på menyn.

•

En restaurang uppger att de använder ekologiskt och eller närproducerat när det är ekonomiskt
försvarbart.

•

Bara två restauranger uppger att de köper ekologiska eller närproducerade grönsakerna eller
gör inköp efter efter säsong. Ekonomin styr vad som köps.

•

Två restauranger serverar tigerräkor, den ena serverar också blåmusslor och tonfisk.

•

En restaurang har svensk kött som profil och serverar gärna mer vegetariskt om det finns
efterfrågan. Hos dem äter ca 20 av 140 gäster vegetariskt en kväll.

•

En restaurang serverar köttfärs från Siljans Chark.

Samtliga tester är publicerade här: www.medvetnaval.se /Mat -resultat /restaurangtest

Grönsakskorg från Dalamat
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15 De minskade utsläppen från resor med 16,4 %
Två av KlimatPiraternas uppdrag hade som syfte att minska utsläppen av växthusgaser från resor.
Uppdrag 3 Tur & Retur gick ut på att en resa längre än 10 mil skulle planeras och genomföras med
så små utsläpp av CO2e som möjligt.
Resultatet finns här: www.medvetnaval.se /Resultat /Uppdrag 3 Tur & Retur -resultat
Uppdrag 5 Pendling gick ut på att prova att pendla med mindre klimatpåverkan om det är möjligt.
Som hjälp fick KlimatPiraterna resedagböcker.
Resultaten finns här: www.medvetnaval.se /. /Resultat /Uppdrag 5 Pendling -resultat

I diagrammet ovan visas klimatpåverkan för resor per person i genomsnitt för 19 hushåll, tillsammans
63 personer. Vi räknar med alla personer i hushållen, oavsett ålder. Resor med buss och tåg orsakade
bara utsläpp av 3 kg CO2e per person/år 2010 för denna grupp. Den lilla mängden ”Buss 2010” syns
knappt i diagrammet. KlimatPiraterna åkte 15 gånger mer buss och tåg år 2011, utsläppen blev då 45
kg CO2e per person/år. Att det är så små utsläpp beror på att buss och tåg orsakar små mängder
växthusgas per person och kilometer.
För bil- och flygresor har minskningen varit stor efter året då KlimatPiraterna fått sina 12 uppdrag.
KlimatPiraternas resor medförde i genomsnitt utsläpp av 1,7 ton CO2e per person/år vid första
mätningen år 2010. Ett år senare har gruppen sänkt sina utsläpp från resor med drygt 16 % till 1,4 ton
CO2e per person/år. Det är ett bra resultat!
Medelsvenskens utsläpp för resor är knappt 30 % av de 8 ton växthusgaser en privatperson släpper ut
per år. (Offentlig service, ca 2 ton per person/år ej inräknat.) I genomsnitt är utsläppen för resor nära
2,5 ton CO2e kg per person/år i Sverige. Jämför med KlimatPiraternas utsläpp för resor drygt 1,4 ton
CO2e per person/år. Källa för för uppgift om medelsvenskens utsläpp av växthusgaser för resor är
Naturvårdsverkets Rapport 5903: Konsumtionens Klimatpåverkan publicerad 2008
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KlimatPiraterna minskade sitt bilinnehav
•

Vid insamling av data år 2010 hade 18 hushåll bland KlimatPiraterna bil. Av dem hade 11
hushåll en bil och 7 hushåll två bilar. Sammanlagt fanns 25 bilar i de arton hushållen.

•

År 2011 hade det ändrats så att 13 hushåll har en bil och 5 hushåll två bilar. Antalet bilar har
minskat till 23 stycken i de arton hushållen.

•

Sju hushåll av tjugofem har inte haft bil under tiden de varit engagerade som KlimatPirater.

16 MedvetnaVals hemsida har haft över 20 000 besök

Diagrammet visar aktiviteten på www.medvetnaval.se september 2010 till september 2011-

Hemsidan speglar verksamheten i projektet. Mål i projektplan för hemsidan var 10 000 besök år 2010
och resultatet 9 383. Januari till september 2011 var det 10 849 besök på hemsidan. Under april – maj
2011 hade www.medvetnaval.se 50 besökare per dygn, mer än 1 500 besök per månad.
I juni minskade antalet besökare till 38 per dygn. Juli – september i snitt 30 besökare per dygn.
Under den projekttiden oktober 2009 - september 2011 har www.medvetnaval.se haft 20 740 besök.

17 MedvetnaVal har synts i Media
KlimatPiraterna och MedvetnaVal har synts i media 58 gånger under projekttiden. Det är allt från
direktsända TV-inslag till artiklar i olika bloggar medräknade. Det finns artiklar och inslag från 200905-20 då Dala Demokraten uppmärksammade att MedvetnaVal fick Börje Anderssons
Miljöstipendium till juni 2011 då www.medvetnavla.se tävlade i ”Dalarnas Bloggare 2011”.
På projektets hemsida finns en medieöversikt. Till medieöversikten: www.medvetnaval.se /i Media
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18 Hur uppfylldes projekt MedvetnaVals mål?
I projektplanen 2009-04-29 formulerades projektets målsättningar i fyra övergripande mål och delmål:

1.

att minska miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser som kan
härledas till befolkningen i Falun och Borlänge.

•

klimatpiraterna som grupp ska minska sina klimatutsläpp till en nivå som motsvarar 2,5 ton
koldioxid per person och år. De sänkte sina utsläpp till 4,5 ton CO2e per person/år.

•

minst 1000 personer i varje stad ska skriva på ett Klimatkontrakt.
Detta var kopplat till det arbete med näringslivet som lyftes ur projektet, se mer på sida 30.

•

försäljning av lokalt odlade och ekologiska varor ska öka.
I projektet fanns inte resurser att utvärdera detta delmål. Enligt olika källor är trenden positiv.
Andelen ekologisk mjölk har ökat till 17,4% av mjölken som säljs i Borlänge år 2010.
Jämför med riket där ekologisk mjölk stod för 12% av försäljningen samma år.
Källa Borlänge Kommun: Miljömålstrenden för Borlänge 2010
Ekomaten räcker inte till är rubriken på en artikel i Dagens Nyheter 11-10-13. Svenska bönder
hinner inte producera ekologiskt i takt med att det säljs i
butik. Regeringen tar tag i frågan.
Antalet KRAV-märkta produkter i handeln har ökat i hela
landet till 6000 år 2010. Enligt Ekoweb ökade försäljningen
av ekologisk mat med 11 procent från 2009 till 2010,
inklusive handel, restaurang och storhushåll.
Läs mer här: KRAV Marknadsrapport 2011
I Dalarna är 20,4 procent av jordbruksmarken omställd till ekologisk odling år 2010. Det gör att
Dalarna ligger på tredje plats. Dalarnas tidningar: Dalarna tredje bäst på ekologisk omställning
Borlänge Kommun har cirka hundra kor av rasen Highland Cattle som naturvårdare. Köttet
från korna används i maten inom barn-och äldreomsorgen. Här är Borlänge föregångare!
Artikel i Dalarnas tidningar: Highland cattle – kommunens billigaste arbetskraft

2.

att skapa förutsättningar för privatpersoner att göra medvetna
val för att minska miljö- och klimatpåverkan i Falun – Borlänge.

De studiecirklar och föreläsningar/seminarier som inkluderas i nedanstående utvärdering har
arrangerats i samarbete med MedvetnaVal och/eller annonserats i MedvetnaVal Program höst
2010 eller på MedvetnaVals hemsida. MedvetnaVal program höst 2010 distribuerades som
bilaga i Annonsbladet till ca 60 000 hushåll i Falun, Borlänge och Gagnef. I programmet bjöd
studieförbunden in till 12 olika studiecirklar. Några av studiecirklarnas rubriker: Mat och
klimat, Klimatsmart byggnation och inredning, Sparsam körning, ABF:s klimatskola och Bli en
kräsen konsument. I programmet annonserades 20 evenemang.
Under den projekttiden oktober 2009 - september 2011 har projektets hemsida
www.medvetnaval.se haft 20 740 besök.
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•

Mål: studiecirklar med minst 240 deltagare i Falun – Borlängeområdet ska anordnas.
Uppgifter från Studieförbunden för perioden vårtermin 2010 – vårtermin 2011.
ABF Borlänge har haft studiecirklar med rubrikerna Vegetarisk matlagning, Bakning
Mat/fikabröd, Tillsatser i mat och Rättvis handel. Många av studiecirklarna har genomförts
vid flera tillfällen, med nya deltagare. Ingen exakt statistik har inhämtats från ABF Borlänge.
ABF Falun hade en cirkel Klimatet är ditt med 6 deltagare och en i Fairtrade med 5 deltagare.
Studiefrämjandet Södra Dalarna Studiecirkeln i Klimatsmart byggnation och inredning pågår.
Den är ej inrapporterad. I projekt MedvetnaVals regi arrangerades en cirkel i Borlänge 24
deltagare och en i Falun med 28 deltagare. Rubriken var ”Kreativ omställning” i dessa två
cirklar med tillsammans 52 deltagare. Cirklarna har redovisats som Studiefrämjandets.
Ingen övrig statistik för cirklar från Studiefrämjandet Södra Dalarna.
Studieförbundet Vuxenskolan Falun - Borlänge genomförde 14 cirklar i Borlänge med
knytning till MedvetnaVal. De hade 132 deltagare. I Borlänge genomfördes 4 cirklar med 34
deltagare. Sammanlagt 18 cirklar med 166 deltagare. De hade rubriker som Egensotning (om
sotning och energisparande), Att förutspå väder om väder – klimat och Slow food - matlagning.

Studiecirklar med anknytning till MedvetnaVal 2010-2011
Antal
cirklar

Studieförbundet Vuxenskolan

4
2
3
18

Summa

27

ABF Borlänge
ABF Falun
Studiefrämjandet

Borlänge

Falun

4

Deltagare
Borlänge

Deltagare
Falun

Totalt Antal
deltagare

11
52
202
265

Ingen uppgift

1
14

2
2
4

24
168

11
28
34

19

8

192

73

Enligt den statistik som inhämtats överskrider resultatet 265 deltagare målet 240 deltagare i
studiecirklar i Falun – Borlängeområdet under MedvetnaVals projekttid.
Uppgifter saknas för 4 studiecirklar på ABF Borlänge och 1 på Studiefrämjandet, = 5 stycken.
•

Mål: 20 föreläsningar/seminarier ska arrangeras i respektive kommun med
sammanlagt 2000 deltagare, rörande frågeställningar inom MedvetnaVal.
Uppgifter från Studieförbunden för perioden vårtermin 2010 – vårtermin 2011.
ABF Borlänge arrangerade 1 föreläsning Släng inte maten och ett antal föreläsningar på temat
Spara energi hemma. Uppgifter om antalet deltagare saknas.
ABF Falun arrangerade inga föreläsningar med knytning till MedvetnaVal.
Studieförbundet Vuxenskolan Falun – Borlänge arrangerade under perioden 1 föreläsning i
Borlänge med 21 åhörare och 3 i Falun med summa 37 åhörare. Det gör 4 föreläsningar med
tillsammans 58 deltagare. Rubriker: Det finns bara dåliga kläder (om svårigheterna med att
köpa klimatsmart), E16 – Framtidsstråket (transporter) och Vindkraft i Sverige och världen.
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Studiefrämjandet Södra Dalarna har medlemsorganisationer som Friluftsfrämjandet,
Dala Energiförening, Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen. Studiefrämjandet
har ett flertal samarbetspartners som butiken ”Did You give the World some love today, Babe?”
(Did U), Dalarnas Museum och Länsstyrelsen Dalarna.
Länsstyrelsen Dalarna och Dala Energiförening arrangerade Dalarnas energiseminarium i
Borlänge våren 2010 och våren 2011. År 2010 deltog ca 250 och 2011 ca 300 personer på
Dalarnas Energiseminarium. Studiefrämjandet/MedvetnaVal arrangerade en workshop vid
Energiseminariet 2010 och utställning + information 2011. Dalarnas Museum, Did U och
Studiefrämjandet arrangerade en ”EkoBaazar” på museet hösten 2010. Antalet besökare var
2136 personer. Dessa arrangemang annonserades på MedvetnaVals hemsida.
Med stöd av Studiefrämjandet och MedvetnaVal genomfördes 30 föreläsningar/seminarier i av
ovan nämnda organisationer 2010-01-01 – 2011-06-30. Det var 7 arrangemang i Borlänge och
23 i Falun. Tillsammans hade de 525 besökare.
I projekt MedvetnaVals regi arrangerades 17 föreläsningar/seminarier, varav 9 i Borlänge med
235 deltagare och 8 i Falun med 200 deltagare. Sammanlagt var det 435 personer som var med
på seminarierna. Det var 2 filmvisningar med föreläsning och 15 seminarier.

Målet var att 20 föreläsningar/seminarier ska arrangeras i respektive kommun med
sammanlagt 2000 deltagare, rörande frågeställningar inom MedvetnaVal.
Offentliga föreläsningar/seminarier med knytning till MedvetnaVal 2010-2011
ABF Borlänge
ABF Falun
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
MedvetnaVal
Dalarnas Energisem

EkoBaazar
Summa

Antal
Arr totalt
2

Borlänge
2

Falun

30
4
17
2
1

6
1
9
2

24
3
8

56

20

Deltagare
Borlänge

Deltagare
Falun

Totalt Antal
deltagare

414
37
200
2136

515
58
435
550
2136

2787

3694

Ingen uppgift

Ingen uppgift

101
21
235
550

1
36

907

I Borlänge var det 20 arrangemang och i Falun 36. Därmed har målet uppnåtts i båda
kommunerna. Det totala antal deltagare är 907 i Borlänge och 2787 i Falun om Ekobaazaren
och Dalarnas Energiseminarium räknas med. Dessa bör räknas med då de ”rör frågeställningar
inom MedvetnaVal” och ett eller flera studieförbund medverkat. Det finns en skillnad mellan
Borlänge och Falun statistik från Studiefrämjandet. Det beror delvis på att Falukretsen av
Naturskyddsföreningen var mycket aktiv under perioden. Borlängekretsen var inte aktiv på det
sättet. Till det kommer butiken ”Did U:s” och andras aktiviteter i Falun. I Borlänge fanns inte
motsvarande atktiviteter under vårterminen 2010 – vårterminen 2011.
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•

klimatpanelen ska svara på minst 20 frågor i månaden under sin aktiva tid.
MedvetnaVal fick mindre anslag än den summa som budgeterats för när projektplanen skrevs.
Det saknades därför resurser för att avlöna experter till klimatpanelen och att administrera
verksamheten i panelen enligt projektplanen. Efter beslut i projektgruppen maj 2010
genomfördes därför inte denna del av projektet.

3.

att engagera näringsliv med privata kundkontakter.

•

etablera kontakter med näringslivet för att utveckla vidare samarbete inom miljö- och
klimatfrågor med minst 25 företag i vardera kommun.

•

undersöka vilka behov näringslivet har av ökad kunskap och utbildning inom miljö- och
klimatfrågor.

•

verka för att hållbara tjänster och varor lyfts fram.
Projektgruppen beslöt maj 2010 att inte arbeta med näringslivet inom ramen för projekt
MedvetnaVal. Bedömningen var att anslagna medel till projektet inte skulle räcka till detta.

4.

att synliggöra projektet för allmänheten.

•

projektet ska förekomma i de lokala medierna minst 12 gånger i varje kommun och år.
Verksamheten har synts i media med artiklar, nyhetsinslag och reportage vid 58 tillfällen
perioden maj 2009 till september 2011. Merparten är i de lokala medierna.

•

MedvetnaVals hemsida ska ha minst 10 000 besök under 2010.
År 2010 hade www.medvetnaval.se 9 383 besökare. Januari till september 2011 var det
10 849 besök på hemsidan. Oktober 2009 - september 2011 har hemsidan haft 20 740 besök.

•

projektledaren och minst två KlimatPirater i varje kommun ska blogga om projektet minst en
gång i månaden.
Projektledaren Anders Thuresson har bloggat en gång i veckan i genomsnitt.
Klimatpiraten Evelina Bergvist Blohm har skrivit 145 inlägg i sin blogg:
http://klimatpiraten.blogspot.com
Evelina har sedan fortsatt att skriva på bloggen marianova.

_______________________
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Efterskrift
MedvetnaVal hade avslutning för KlimatPiraterna torsdag 26 maj 2011. Deras deltagande i projektet
var därmed slut. Projektets aktiva del fortsatte till 15 augusti 2011. Till dess skulle den rapport du nu
håller i handen färdigställas. Av olika skäl blev rapporten mycket försenad. Jag hoppas att rapporten
kommer att vara till glädje och nytta när den nu publiceras.
För mig har det varit mycket givande, lärorikt och stimulerande att arbeta som projektledare för
MedvetnaVal. Jag har haft förmånen att träffa många kunniga och erfarna personer som på olika sätt
medverkat i eller engagerat sig i projektet. Mina tankar går till alla de personer i hushållen som
engagerat sig som KlimatPirater. Ni har arbetat med det ni blivit uppmanade att göra i form av
kvittoinsamlingar, uppdrag med mera. Utan ert engagemang och er goda vilja hade det inte gått att
genomföra projekt MedvetnaVal. Stort TACK till er alla!.
En livstil som minskar påverkan på miljö och klimat sprider sig i Sverige. Jag hoppas att MedvetnaVal
och KlimatPiraterna har inspirerat och fortsätter att inspirera många att ställa om på ett liknande sätt.
Denna rapport distribueras i huvusak digitalt som pdf. Referenser är helt integrerade i löpande text
som klickbara länkar. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida: www.medvetnaval.se
Falun den 17 maj 2012
Anders Thuresson, projektledare
Telefon: 073-075 46 00
e-post: anders.thuresson@medvetnaval.se

KlimatPirater vid upptaktsträffen på Vassbo Vandrarhem 18 februari 2010
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