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ABSTRACT 

The world is in a stage of climate crisis where the average temperature is rising, with 

consequences such as, melting ice sheets, increasing sea levels, and floods. The 

climate panel of the UN, IPCC, has stated that this is a reaction of anthropogenic 

emissions of greenhouse gases. The most important gas is carbon dioxide, which 

contributes with 80 per cent to the on going climate crisis.  

The increasing emissions of carbon dioxide are connected to human consumption 

patterns. This puts pressure on the earth, as humans demand more and more resources. 

Today the earth needs one and a half year to regenerate the resources humans’ 

demand of it, by the year 2030 we will need two planets in order to cope with this 

increasing demand of resources.  

At a global level it is established that richer countries have a stronger consumption 

pattern than poorer, and thus generate higher levels of carbon dioxide emissions. The 

goal of this essay was to examine if this pattern appeared the same at a local level; to 

see if different socioeconomic profiles lead to variations regarding consumption and 

thus emissions of carbon dioxide.  

This study has shown that socioeconomic factors play a part regarding sustainable 

development, where more wealthy residential areas contribute with higher levels of 

carbon dioxide emissions than the poorer do. Thus, what this essay has shown is that 

the global pattern is consistent with the local. 
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1. INLEDNING 
Global uppvärmning är idag ett väletablerat begrepp där diskussioner om människans 

påverkan och ansvar är framträdande. Förenta Nationernas (FN) klimatpanel 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kom år 2007 ut med en rapport 

där det görs tydligt att människans aktiviteter medverkar till den globala 

uppvärmningen (FN:s klimatpanel, rapport 5763, 2007, s5). Rapporten beskriver 

således att jordens nuvarande tillstånd är en reaktion på människans aktiviteter och att 

utsläpp av den klimatpåverkande gasen koldioxid är ett framträdande problem. IPCCs 

rapport beskriver att de årliga utsläppen av denna gas har ökat med ungefärligen 80 

procent mellan åren 1970 och 2004 (Ibid, s36).  

Människans aktiviteter utgörs bland annat av konsumtionsmönster, vilka ständigt når 

högre nivåer och anses idag vara grundade i den traditionella välfärdsteorin, med 

mottot ju mer, desto bättre (Naturvårdsverket, 2006, s22). Den ökande konsumtionen 

är kopplad till ökade löner vilka leder till en ökad energiförbrukning och därmed 

större utsläpp av koldioxid. Denna tendens står i direkt motsatts till vad en hållbar 

utveckling innebär och det är tydligt att människans konsumtion måste begränsas så 

att möjligheterna för framtida generationer inte begränsas (Ibid, s26).  

Ur ett globalt perspektiv ser vi att de ekonomiskt mer välbärgade länderna tenderar att 

ha ett starkare konsumtionsmönster än de ekonomiskt svagare (UNDP, 2007/2008, 

s14), vilket har resulterat i krav på minskade utsläpp från samma länder genom bland 

annat Kyotoprotokollet. På den lokala arenan är detta fenomen, i min mening, inte 

tillräckligt studerat. Ekonomiska skillnader utgör, ur ett globalt perspektiv, en 

betydande faktor, och det bör således vara av intresse att undersöka om samma 

tendenser återfinns på den lokala arenan. Om ekonomiska skillnader genererar olika 

ageranden gällande hållbar utveckling är det av vikt att studera. En sådan analys kan 

förtydliga devisen tänk globalt, agera lokalt och därmed erhålla ett äkta genomslag då 

den är anpassningsbar på samhällets alla ekonomiska nivåer. 

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, konsumtion, klimatpåverkan och socioekonomiska 

profiler 
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1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Ett av de största problemen med klimathotet är den ökande konsumtionen tillika 

produktionen människan utövar, vilken leder till höga utsläpp av växthusgaser, så som 

koldioxid. I Sverige ser vi hur konsumtionen ökar från år till år (Jonstad, 2009, s107), 

ett mönster som inte är unikt. På den globala arenan lever människan över hennes 

tillgångar, dock är det främst människorna i de ekonomiskt starkare länderna vilka 

uppvisar detta mönster av hög konsumtion. Konsumtionen och därmed utsläppen av 

växthusgaser är inte jämt fördelat mellan världens länder, där 15 procent av den 

globala befolkningen står för nästan hälften av jordens totala koldioxidutsläpp (UNDP, 

2007/2008, s14).  

Den ökande konsumtionen har resulterat i att vi idag lever i en värld vilken blir 

nyttjad till mer än vad den klarar av, där vår jord arbetar hårdare än vad den 

egentligen har kapacitet till. Anledningen till denna ohållbara situation grundas i 

människans ökande behov av resurser samt det avfall som skapas. Detta förhållande 

har resulterat i en överutnyttjande tendens där människor idag använder en och en 

halv planet, vilket innebär att det tar vår jord ett år och sex månader för att regenerera 

vad vi människor kräver av den. Fortsätter denna tendens kommer det behövas två 

jordklot vid år 2030 för att tillgodose människans behov. Problemet är så klart att vi 

endast har en jord. På något sätt måste denna negativa trend förändras till ett mer 

hållbart system (Global Footprint Network, 2011). 

Idag kan vi se några av konsekvenserna av detta negativa förhållande. Det vi upplever 

är att klimatet blir varmare, vilket leder till flera följdeffekter så som smältning av 

inlandsis, förhöjda havsnivåer, torkor samt översvämningar. Vi ser även tecken på att 

skogar håller på att försvinna samt att djurarter håller på att utrotas (Minx et al., 2008, 

s8). Precis som begreppet global uppvärmning antyder görs konsekvenserna synliga 

över hela världen, vilket innebär att problemet är en global angelägenhet. Detta har 

världens länder uppmärksammat och ett flertal miljömöten, arrangerade av FN, har 

hållits där de senaste har ägt rum i Köpenhamn 2009, Cancún 2010 och nyligen i 

Durban 2011. Det allra första klimatmötet hölls i Stockholm år 1972.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt intresse för denna uppsats väcktes då jag var nyfiken på att se om det globala 

mönstret, där de rika länderna anses stå för den största klimatpåverkan (UNDP, 
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2007/2008, s14), ter sig likadant på lokal nivå. Med denna bakgrund är mitt syfte att 

undersöka om, och i så fall hur, de två socioekonomiskt skilda bostadsområdena 

Araby och Söder i Växjö skiljer sig vad gäller klimatpåverkan.  

För att precisera mitt syfte har jag formulerat två frågeställningar, dessa är: 

1. Har en individ med högre inkomst en större konsumtion och därmed en större 

klimatpåverkan än en individ med lägre inkomst? 

2. På vilket sätt påverkar den ekonomiska ställningen individen att agera 

gentemot en hållbar utveckling.  

Karin Bradley (Bradley, 2008) har tidigare studerat innebörden av olikheter inom 

hållbar utveckling, där hon tittade närmare på bostadsområdena Tensta och Gamla 

Spånga i Stockholm. I studien placerade Bradley tonvikten på hur förbisedda attribut 

så som etniska skillnader, genererade en skev bild av hur man bäst planerar för en 

hållbar utveckling. Bradleys avhandling Exploring environmental justice in Sweden – 

how to improve planning for environmental sustainability and social equity in 

an ”eco-friendly context” (Ibid) har varit en grundläggande start för uppsatsens syfte 

och frågeställningar.   

2. TEORETISK BAKGRUND 
Nedan följer en redovisning av mitt insamlade material vilket berör förhållandet 

mellan konsumtion och individen samt de konsekvenser vilka uppkommer. 

2.1 HÅLLBAR UTVECKLING 

Global uppvärmning är som orden avslöjar ett problem vilket berör samtliga länder i 

världen. Det var genom Brundtlandkommissionens rapport Our common future (Vår 

gemensamma framtid) från 1987 som begreppet hållbar utveckling etablerades på den 

globala arenan (Wärneryd, Hallin och Hultman, 2002, s25).  I rapporten förmedlas en 

bild där grunden till miljöproblemen kretsar kring människans ökande krav från 

jordens begränsade resurser (Hägerhäll, 1988, s41f).  

Brundtlandrapporten formulerade att begreppet hållbar utveckling innebar; ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Ibid, s57).  
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Vidare betonade Brundtlandrapporten samspelet mellan ekonomisk-, social- och 

ekologisk utveckling. För att uppnå en god ekologisk hållbarhet var det av vikt att 

utveckla, eller bibehålla, en god ekonomisk- och social utveckling (Hägerhäll, 1988, 

s43). Dessa tre pelare är än idag vanligen kopplade till begreppet hållbar utveckling 

(Wärneryd, Hallin och Hultman, 2002, s28; Ammenberg, 2004, s41). Dock råder en 

osäkerhet gällande prioriteringen av dessa, där Ammenberg (2004, s41) menar att den 

ekologiska pelaren innehar större värde än de andra två, detta då varken ekonomiska- 

eller sociala aspekter erhåller utrymme om ekologin fallerar.  

2.2 GLOBAL UPPVÄRMNING 

De senaste åren har en stigning av jordens medeltemperatur gjorts tydlig, detta då de 

elva varmaste åren sedan år 1850 har inträffat mellan åren 1995 och 2006 (IPCC, 

2007, s30). Varför denna globala uppvärmning äger rum råder det delade meningar 

om. Vissa experter menar att det beteende jorden uppvisar idag är ett naturligt 

variationsmönster där eventuella temperaturhöjningar kommer generera kedjeeffekter 

vilka återställer klimatets balans (Purvis, 2006, s251). Dock slår FN:s klimatpanel 

IPCC fast att huvuddelen av den temperaturökning som skett sedan i mitten av 1900-

talet med största sannolikhet har sin grund i antropogena utsläpp av växthusgaser 

(FN:s klimatpanel, 2007, s5).  

Vad gäller växthusgaser utgör koldioxid (CO2) den enskilt mest viktigaste gasen och 

bidrar med 80 procent till dagens klimatpåverkan (Ammenberg, 2004, s34). Samma 

växthusgas har även ökat globalt med samma proportion, det vill säga 80 procent, 

mellan åren 1970 och 2004, av enbart antropogena utsläpp (FN:s klimatpanel, 2007, 

s5). Andra påverkande växthusgaser är metan (CH4), dikväveoxid (N2O) samt 

fluorföreningar (Ammenberg, 2004, s34). 

2.2.1 KONSEKVENSER I SVERIGE 

Effekterna av den globala uppvärmningen är synliga på flertalet platser och givetvis 

inom Sveriges gränser. I Sverige synliggörs den globala uppvärmningens effekter 

genom ett varmare klimat, där de senaste 15-20 åren påvisar en tydlig tendens (SOU 

2007:60, s115). Vidare är det även tydligt att nederbörden har ökat avsevärt under 

1900-talet, där det i vissa regioner varit en ökning med 15-20 procent (Ibid, s116f). 

Även frekvensen av annat extremt väder, så som stormar, ras och skred förväntas öka.  
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Stormen Gudrun passerade Sverige år 2005 med kraftiga påföljder. Framförallt 

Kronobergs- och omkringliggande län drabbades hårt. I Ljungby och Växjö blev 

skadorna som allra störst, där vindbyarna uppmättes till 33 meter per sekund (Ibid, 

s126f). Översvämningar och höga flöden till följd av intensiva regn är också ett 

problem, vilket följer i den globala uppvärmningens spår. Hösten 2000 och vintern 

2001 upplevdes kraftiga översvämningar, vilket påverkade främst Värmland och 

Västra Götaland. Flödena uppnådde nya höjder vilka anses vara de högsta på 200 år. 

De skador som följde var av kraftigt inslag (Ibid, s133).  

2.2.2 KOLDIOXIDUTSLÄPP I SVERIGE 

I Sverige har förbrukningen av fossila bränslen avtagit sedan 1970-talet, detta då 

elproduktionen gick från att vara oljebaserad till att alltmer komma från svenska 

kärnkraftverk. Idag kommer majoriteten av den el som produceras i Sverige från kärn-, 

vatten- och vindkraft (Bernes, 2007, s68). Dock är det inte alltid att landets 

elproduktion räcker till för att tillgodose befolkningens behov. Detta betyder att 

Sverige tvingas importera el från andra länder där Danmark, Tyskland, Polen och 

Ryssland via Finland utgör alternativ. Från vilken källa denna el produceras är svårt 

att säga. I en intervju med Ekot säger Karl Axel Karlsson, driftschef på Svenska 

Kraftnät, att han är övertygad om att majoriteten av den el Sverige importerade år 

2003 kom från fossila bränslen, så som kol och olja (Sveriges Radio, 2003). Vid det 

här tillfället utgjorde bristande tillskott i vattenreserverna, vilka förser vattenkraften, 

orsaken till den importerade elen. År 2003 var totalt en åttondel av den förbrukade 

elen i Sverige producerad utomlands, vilket var nytt rekord (Ibid). Detta visar att trots 

att Sverige främst producerar vad som kan klassas som renare el, förbrukar landet 

även, vad som således får benämnas som smutsigare el, det vill säga el producerad av 

kol och olja.  

2.3 DET OHÅLLBARA HUSHÅLLET  

I Sverige finns idag en strävan hos politiker och forskare att influera den enskilda 

individen till ett mer ekologiskt hållbart beteende då orsakerna, tillika lösningarna, 

med dagens miljöproblem återfinns på individnivå. I vårt samhälle ser vi hushållet 

som uppbyggt av individer, och därför faller det sig naturligt att placera fokus på 

hushållets agerande gällande vardagligt konsumtionsbeteende (Minx et al., 2008, s21).  
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Hushåll har de senaste åren erhållit ett större kapital vilket har genererat en ökning 

vad gäller konsumtion. Denna trend går hand i hand med ökande utsläpp av koldioxid, 

där hushållens ekonomi framstår som en avgörande faktor vad gäller koldioxidutsläpp. 

Ett ökat fokus på svenska hushålls konsumtion är av stor vikt då denna post uppgår 

till 76 procent av Sveriges totala konsumtion. Av denna anledning är det av vikt att 

påverka hushållens mönster vad gäller konsumtion (Ibid, s28).  

2.3.1 KONSUMTION  

I Sverige konsumerar vi idag som aldrig förr där försäljningsstatistiken ökar varje år. 

Inom elektronikbranschen har försäljningen mellan åren 2000-2007 tredubblats. Om 

denna trend fortsätter kommer försäljningen fördubblas vart fjärde år, vilket vid år 

2030 skulle betyda att försäljningen av elektronik är 32 gånger större än vad den var i 

slutet av 00-talet. (Jonstad, 2009, s107).  

Orsakerna till vår ökande konsumtion är flera, där en anledning grundar sig i den 

ständiga produktionen av nya behov; som konsument är vi aldrig nöjda för det finns 

alltid något bättre där ute (Ibid, s108). En annan orsak till vår ökande konsumtion 

ligger i hur tillverkaren utformar sina produkter, där företag erhåller en mindre 

avkastning desto mer hållbar produkten är. För att maximera tillverkarens avkastning 

är det bättre att produkten endast håller några år, på så sätt måste konsumenten 

inhandla en ny produkt några år senare (Ibid, s109).  

Annan forskning visar emellertid att bilen är en sådan vara vilken inte byts ut alltför 

ofta. Denna trend grundar sig förmodligen i den högre och jämnare kvalitet bilarna 

innehar, vilket har genererat en ökad livslängd. Dock är anledningen till denna trend 

något som inte kan sägas med all säkerhet (Granberg och Höjer, 2007, s220). 

Ytterligare en anledning till vår ökande konsumtion centrerar kring dagens 

postmoderna livsstil där intresset för design har ökat. Idag ser konsumenten först till 

produktens form, material och färg och sedan till dess centrala egenskap. Detta leder i 

förlängningen till en sorts åter-konsumtion där konsumenten inhandlar en likvärdig 

produkt, dock med ny utformning. Exempelvis kan en fullt fungerande vinterjacka 

bytas ut mot en ny, vilken fyller samma funktion, men som uppfattas tillfredsställa 

konsumenten i högre mån baserat på dess uppdaterade design (Ibid, s219f). En annan 

påverkande faktor är reklamen som har en influerande effekt på konsumenten. Idag är 

det inte ovanligt att en reklambyrå använder sig av psykologer, sociologer och 
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antropologer för att maximera genomslaget av reklaminslaget. I Sverige spenderas 

årligen cirka 60 miljarder kronor för att influera konsumentens behov och önskningar 

(Jonstad, 2009, s109).  

Samtidigt som svenskarnas konsumtion ökar, tenderar även köpen av mer gröna varor 

att följa samma linje. Detta innebär att de direkta utsläppen av koldioxid, har minskat 

sedan 1993, dock mörkas denna positiva trend då hushåll tenderar att införskaffa allt 

fler hushållsapparater, vilket innebär att de indirekta utsläppen ökar (Minx et al., 2008, 

s28,30)1.  

2.3.2 TRANSPORT 

I Sverige är bilen en favorit vad gäller val av transportmedel. Av de svenskar som 

regelbundet använder bilen uppger 78 procent att en stor fördel är den tid man vinner; 

det går fort att ta sig fram. Bekvämlighetsaspekten är också viktig menar 75 procent 

av bilisterna (Höjer, 2007, 204). Bilens popularitet görs tydligt på flera sätt då; 

snittpersonen reser 44 kilometer per dag; det görs totalt 5 miljarder resor per år; 83 

procent av befolkningen har tillgång till en bil; och totalt finns det 4 miljoner 

personbilar registrerade (Naturvårdsverket, 2005, s18). Resultatet av detta är en årlig 

förbrukning av nästan sex miljarder liter bensin och fyra miljarder liter diesel (Håll 

Sverige Rent, 2011). Bilens framfart har negativa konsekvenser för miljön. 

Naturvårdsverket (2005, s18) är stark i sin kritik och menar att ett av de största 

miljöproblemen i samhället kan härledas till transporter, där bilen är en given aktör.  

Vid val av transportmedel tillhör bussen inte svenskarnas favorit, utan upplevs istället 

vara det sämsta alternativet jämfört med bil, cykel och gång. Bussen dras med ett 

flertal negativa aspekter så som ståplats under längre sträckor, lång väntetid vid byten 

och bristande punktlighet, vilket påverkar dess popularitet hos resenärerna (Ibid, s18). 

Denna tendens är negativt, då bussen ur miljösynpunkt är ett bra transportmedel. Att 

välja bussen framför bilen innebär stora besparingar vad gäller koldioxidutsläpp 

(Augustinsson, 2008, s7). 

I Sverige utgör flyget en sektor vilken förbrukar mycket energi, där en resa tur och 

retur till Asien producerar ungefär lika mycket koldioxidekvivalenter som en 

personbil, driven av bensin, gör på ett år (Naturvårdsverket, 2008, s8). Dock bör 
                                                
1 Direkta utsläpp uppkommer vid nyttjandet av en produkt. Indirekta utsläpp uppkommer genom 
tillverkningen. (Minx et al., 2008, s28,30)  
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flygets klimatpåverkan ses ur en annan vinkel till biltrafiken, där Luftfartsstyrelsen 

(Luftfartsstyrelsen, 2007, s3) menar att biltrafiken står för över 90 procent av 

transportsektorns koldioxidutsläpp. Relevant är också att betydligt fler svenskar kör 

bil än vad de flyger, vilket påverkar mängden utsläpp av koldioxid från respektive 

sektor.   

Flyget innehar den dominerande rollen vad gäller längre sträckor. Utlandsresorna för 

svenskar har ökat och gått från 43 till 50 procent de senaste 25 åren 

(Luftfartsstyrelsen, 2007, s3). Om tendensen fortsätter i samma takt kommer en 

fördubbling av utsläppen ha skett om 25 år. En betydelsefull faktor till ökningen 

kopplas till biljettpriserna vilka har gått ner samt ett ökat turistresande till 

destinationer med långt avstånd (SvD, 2007).  

2.3.3 MAT 

Hushållets förhållande till mat har förändrats de senaste hundra åren. Där det tidigare 

fanns en direkt koppling till produktionen av mat finns idag ett avstånd där få hushåll 

producerar sin egen mat. Mat är idag en konsumtionsvara och inte en produktionsvara 

för svenska hushåll. För hundra år sedan hade mer än hälften av Sveriges befolkning 

sin huvudsakliga sysselsättning inom jordbruket, den siffran motsvarar idag några få 

procent (Wallgren och Pettersson, 2007, s180).  

Denna trend har inneburit att Sverige idag är ett importland vad gäller livsmedel och 

jordbruksvaror, där importen är dubbelt så stor som exporten. Denna handel är något 

som Sverige är högst beroende av (Jordbruksverket, 2011), där en konsekvens av 

detta beroendeförhållande är ökade utsläpp av koldioxid genom de längre 

transportsträckorna. Dock bör det påpekas att livsmedel producerade inom Sveriges 

gränser inte alltid är miljömässigt bättre då själva produktionen kan vara av skadlig 

art. Detta betyder att importerade livsmedel kan vara mer ekologiskt hållbara än 

inhemska (SOU 2005:51, s48).  

All matproduktion är en påfrestning för jorden vilket påverkar klimatet och idag 

möter den inte måttet av en hållbar utveckling (Pernler och Hansson 2009, s6). När 

svenska hushåll skall äta sin mat har den redan uppgått till 30 procent av hushållets 

utsläpp av växthusgaser (Ibid, s6).  
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Köttproduktionen är en kategori vilken erhåller mycket uppmärksamhet vad gäller 

klimatpåverkan och en del personer väljer idag att bli vegetarianer för att minska sina 

utsläpp av växthusgaser. Hushållets matvanor utgör en tredjedel av dess totala 

klimatpåverkan, där köttkonsumtionen utgör den största posten. En konsekvens till 

köttproduktionens miljöbelastning är den övergödning som många gånger följer (Ibid, 

s6). Då den svenska köttproduktionen är geografiskt begränsad till främst Skåne och 

Västkusten blir resultatet långa transportsträckor och zonering av övergödning (Ibid, 

s9).  

En annan faktor vilken är klimatpåverkande är den mat som varje år slängs, där 

svenska hushåll slänger 27 procent av all inhandlad mat. Detta betyder att nästan en 

tredjedel av maten svensken inhandlar hamnar i soporna. Vilket innebär att den 

klimatpåverkan matproduktionen bidrar med, till en tredjedel är helt i onödan. Av 

denna knappa tredjedel utgör fullt ätbar mat 18 procent (SvD, 2008).  

2.3.4 BOSTADEN 

Många av dagens svenska bostäder uppvisar ett mönster av ökad bekvämlighet, vilket 

leder till större vistelseytor och en förhöjning av inomhustemperaturen. Globalt sett 

tillhör Sverige de länder vilka har störst bostadsyta per invånare (Gullberg, 2007, 

s163f). Den större bostadsytan står i direkt relation till energiförbrukningen, där en 

ökad yta leder till ett ökat behov av energi. Större bostäder kräver mer energi för 

uppvärmning, belysning och varmvatten (Ibid, s166). Vidare kan det även antas att en 

större bostadsyta genererar en ökad konsumtion av exempelvis möbler och 

hemelektronik.   

2.3.5 AVFALL 

Hushåll producerar ungefär en femtedel av den totala avfallsmängden i Sverige. Den 

totala mängden för hushållen uppgick till knappt fem miljoner ton icke farligt avfall år 

2008, där den största kategorin var vanligt hushållsavfall på knappt två och en halv 

miljon ton. Till de övriga kategorierna hör avfall så som tidningar, kartonger och 

wellpapp, källsorterat bioavfall, glas, metall, samt hård- och mjukplast 

(Naturvårdsverket, b2010, s25). Mängden avfall de svenska hushållen producerar har 

ökat med 75 procent sedan år 1980. Detta har en ekonomisk koppling, där mängden 

avfall följer exakt samma kurva som den ekonomiska tillväxten (Helsingborgs 

Dagblad, 2011). Avfall är en ansträngning för jorden och för att uppnå en hållbar 
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utveckling krävs åtminstone en halvering av mängderna. Detta menar Jonny 

Meerwald, vd på Landskrona Svalöv Renhållnings AB (Ibid). 

2.4 FILOSOFISK GRUND 

Den främsta anledningen till denna uppsats är att undersöka hur begreppen ekonomi 

och konsumtion påverkar människors förhållning till en ekologiskt hållbar utveckling. 

Baserat på detta stämmer marxism med betoning på kapitalism in som filosofisk 

grund.  

Centralt inom marxismen är förhållandet mellan natur och samhälle, där Marx avsåg 

att förklara hur människans aktiviteter är starkt sammankopplade med den biologiska 

miljön; vad människan producerade kom från miljöns resurser. Detta menar Marx har 

inneburit att människans fokus på kapitalism har kommit att förändra och påverka den 

naturliga miljön (Henderson och Sheppard, 2009, s58). Den naturliga miljön blir 

under kapitalismens intressen undergiven och ofta ett föremål för slöseri. Detta 

menade Marx innebar att förståelsen om vad ett rikt liv innebar kom att rubbas, där 

människans värde mättes genom materiella tillgångar (Ibid, s63).  

Inom marxismen är kapitalismen framträdande där Marx menade att människan 

förblindades av produkternas tilltalande attribut, vilket gjorde att de glömde bort vilka 

resurser som krävdes vid tillverkningen (Ibid, s62f). Detta förhållande producerade en 

alienation mellan människor, samt mellan människor och naturen. Begreppet 

alienation kom senare att bytas ut mot reifikation och varufetischism där ekonomiska 

förhållanden avspeglas som en version av naturförhållanden. Genom detta blir bland 

annat pengar och varor saker vilka förhåller sig till människornas yttre. Kapitalismen, 

skapad av människan, kom därmed att regera över människan (Nordin, 2007, s15f).  

Marx uppmärksammade förhållandet mellan produktion och konsumtion, där de båda 

begreppen är i ett beroendeförhållande, ”produktionen är alltså omedelbart 

konsumtion, konsumtionen är omedelbart produktion” (Liedman, 2010, s50). Detta 

evigt snurrande hjul menade Marx var tvunget att expandera, där tillväxten ständigt 

måste öka. Marx förutsåg att världen skulle komma att utvecklas till det produktions 

och konsumtions samhälle vi idag lever i, där nya behov ständigt utvecklas 

(Henderson och Sheppard, 2009, s63). Genom förståelsen av förhållandet mellan 

mänskliga aktiviteter och den biologiska miljön, vilka nyttjas mer och mer på grund 
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av ökad tillväxt, kan Marx till viss del sägas ha förutspått dagens klimatkris, om än på 

en begränsad nivå. 

2.5 EKONOMISK TILLVÄXT 

Ekonomisk tillväxt är ett begrepp vilket avser att förklara hur ”det totala monetära 

värdet av samtliga varor och tjänster som produceras ökar” (Ammenberg, 2004, s115). 

Vad gäller ett lands ekonomiska tillväxt används främst begreppet 

bruttonationalprodukt (BNP) för analys, vilket antyder värdet av de varor och tjänster 

landet producerat under ett år. BNP kan beräknas utifrån tre skilda sidor av en 

ekonomi; (Söderqvist, Hammer och Gren, 2004, s240)  

• från användningssidan: BNP = konsumtion + bruttoinvesteringar 

+ export – import 

• från inkomstsidan: BNP = löner + vinster 

• från produktionssidan: BNP = summa förädlingsvärde = 

produktion - insatsvaror 

Ett problem med begreppet BNP är att endast det monetära värdet redovisas. Värdet 

för de insatsvaror, de resurser som krävs vid produktion, är exkluderade, vilket 

innebär att ingen skillnad görs för hur värdet erhålls (Söderqvist, Hammer och Gren, 

2004, s240). Med andra ord kan ett lands BNP vara starkt tack vare produktion av 

hållbar art, eller på grund av en produktion grundad i icke hållbara metoder. Genom 

insatsvarornas förbisedda värde erhålls ingen information om orsaken till tillväxten, 

vilket Ammenberg (2004, s116) menar är oerhört centralt.  

För att erhålla en tydligare bild av insatsvarornas förslitning utgör begreppet 

nettonationalprodukt (NNP) en god bas, vilket förmedlar värdet på landets produktion 

där avdrag för insatsvarornas förslitning är medräknat (Kågesson, 1993, s40). En 

förstärkning av NNP har föreslagits där miljön erhåller större utrymme, detta begrepp 

kallas miljöjusterad nettonationalprodukt (MNNP), eller grön NNP, och placerar 

fokus gällande investeringar och förslitningar inom naturkapitalet. Detta innebär att 

det totala värdet justeras, där resultatet av ett minskat naturkapital och miljöförstöring 

påvisas genom en minuspost, medan resultatet för ett ökat naturkapital redovisas 

genom en pluspost. MNNP genererar därmed en tydligare bild av ett lands BNP, där 

en stark ekonomi innebär en hänsyn till naturresurserna. Ett problem med MNNP är 
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att värdena av investeringar och förslitningar många gånger är svåra att värdera. Detta 

har dock inte hindrat ett flertal länder vilka arbetar ihärdigt med att upprätta underlag 

för att kunna generera ett MNNP-mått, där Sverige utgör ett sådant land (Söderqvist, 

Hammer och Gren, 2004, s241). 

2.5.1 EKONOMISK TILLVÄXT, EN MILJÖFÖRSTÖRARE 

Ovan analyserades fem kategorier gällande hushållet; konsumtion, transport, mat, 

bostad och avfall. Samtliga kategorier har starka kopplingar till dagens 

överkonsumtion vilken genererar en ökad ekonomisk tillväxt. I dagens västerländska 

länder där konsumtion, tillika produktion, har maximerats krävs en förbrukning av 

jordens resurser, vilket har genererat föroreningar och en i allmänhet försämrad miljö. 

Ur ett samhällsperspektiv är ekonomisk tillväxt en universell dröm, vilken många 

politiker eftersträvar. I dagens samhälle medför dock detta beteende negativa 

konsekvenser vad gäller hållbar utveckling, då arbetet åsidosätts till fördel för ett 

ekonomiskt övertag (Grainger, 2006, s10).  

Ekonomisk tillväxt är ett medel för att uppnå en ökad materiell välfärd (Kågesson, 

1993, s64). En ökad materiell välfärd innebär definitionsmässigt en ökad konsumtion 

där jordens resurser exploateras. Detta innebär att förhållandet mellan ekonomisk 

tillväxt och hållbar utveckling är problematiskt. Björn Forsberg (Forsberg, 2007, s43) 

menar att detta förhållande är ojämnt då den ekonomiska tillväxten alltid är av större 

vikt än miljön. Miljöpolitik är enligt Forsberg (Ibid, s72) endast möjligt när den inte 

påverkar tillväxten negativt. Detta kan ske inom fyra områden då åtgärderna; ”1, 

ligger utanför ekonomins vitala intressen; 2, insatskostnaden är marginell jämfört med 

priset för icke-handling; 3, de är nödvändiga då ekonomiska intressen är akut hotade; 

4, de skapar vinst, goodwill och ekonomisk tillväxt (”win-win”-lösningar)” (Ibid, s72). 

Forsberg (Ibid, s78) betonar dock att det ibland kan uppkomma mindre enstaka 

reaktioner vilka placerar miljön i första rummet.  

Den 19:e december förra året (2011) presenterade Naturvårdsverket Sveriges utsläpp 

av växthusgaser för år 2010 (Naturvårdsverket, 2011). Resultatet var en kraftig 

ökning jämfört med 2009, på elva procent. I ett inslag för nyhetsprogrammet Rapport 

sammanbinder Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet, de ökande utsläppen 

med Sveriges ekonomiska tillväxt, vilken också ökade under 2010. Vidare förmedlar 

Rosling även en bild där Sveriges koldioxidutsläpp ökar snabbare än landets 
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ekonomiska tillväxt (Rapport, 2011). De ökande utsläppen är något miljöminister 

Lena Ek anser vara ”en oroväckande läsning för alla som värnar om miljön och 

klimatet” (Regeringskansliet, 2011). De ökande utsläppen av växthusgaser bör 

visserligen ses ur ett bredare perspektiv; sedan år 1990 har de minskat med cirka nio 

procent (Naturvårdsverket, 2011).   

2.5.2 LIVSSTILEN KONSUMTION 

I dagens samhälle finns en stark koppling mellan konsumtion och livsstil, där 

individen har möjlighet att köpa sin livsstil (Soneryd och Uggla, 2001, s13). 

Individens livsstil är för det mesta automatisk där den följer samma spår baserat på 

tidigare erfarenheter. Detta underlättar vardagen men skapar samtidigt en tröghet vad 

gäller att förändra livsstilen. Vidare finns ett beteende hos individen där saker och 

ting tas för givet. Även detta skapar förändringsproblem då individen har svårigheter 

att uppfatta eventuella problem. Det är främst när individen hamnar i en problemfylld 

situation som en tillfällig möjlighet till förändring uppkommer. Att bilen inte startar 

när individen skall ta sig till jobbet utgör en sådan situation. En sådan händelse skulle 

kunna generera ett nytt, om än tillfälligt, ändrat beteende där individen får finna ett 

annat val av transportmedel. När bilen väl är lagad har individen möjlighet att återgå 

till sitt invanda beteende (Ibid, s50). Individens ta-för-givet- och automatiska 

beteende genererar ett hinder för en hållbar utveckling då en permanent 

livsstilsändring tycks vara svåruppnåelig.  

Hos den svenska regeringen har sambandet mellan konsumtion och livsstil 

uppmärksammats och det finns en strävan att informera och påverka hushållen till en 

mer hållbar livsstil. Ur klimatpropositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan 

(2005/06:172) kan man bland annat läsa följande;  

”Tillgänglig och trovärdig information riktad till hushållen om hur de kan 

konsumera på ett sätt som inte är klimatpåverkande är betydelsefullt … En 

särskild satsning bör således göras på informationsåtgärder om sambandet 

mellan konsumtionsmönster och klimatförändringar liksom om hur detta 

samband kan brytas” (Prop. 2005/06:172, s90). 

Denna informationsspridning är ett exempel på diskursiv styrning där den svenska 

regeringen strävar efter att förankra ett tankesätt hos individen och på så sätt lägga 

grunden för acceptans gällande kommande förändringar. Genom detta skapas 
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handlingsredskap där individens uppfattningar om en specifik fråga ändras. Resultatet 

förväntas vara ett ändrat beteende, vilket individen uppfattar som självvalt (Soneryd 

och Uggla, 2001, s65). Dock finns kritiska röster till hur väl denna typ av influens 

påverkar individen. Von Borgstede och Lundqvist (Miljöforskning, 2002) menar, med 

bakgrund av aktuell forskning, att attityder och faktiskt miljöbeteende inte påverkas i 

särskilt hög grad av informationsspridning. Istället pekas förtroendet för media ut som 

en viktig faktor, där personer med högt förtroende för TV och radio i stor utsträckning 

anammar information. Detta innebär att personer med lågt förtroende för TV och 

radio i lägre grad reflekterar över nyheter. Kontentan är att personer tar del av och 

värderar information högre desto större förtroende de har för TV och radio, vilket kan 

leda till ett förändrat beteende. Till detta tilläggs även vikten av miljön som politisk 

fråga, där personer vilka anser miljön vara oviktig har en tendens att begränsat 

konsumera nyhetsinformation, medan personer som anser att miljön är en viktig punkt 

på den politiska agendan är dem vilka exponerar sig för nyhetsinformation via TV och 

radio. Viktigt att poängtera är också att personer har större förtroende för den 

nyhetsförmedlare de nyttjar mest än andra samhällsinstitutioner (Ibid, 2002).   

Vidare påpekar Von Borgstede och Lundqvist att svenskar har ett starkt 

miljömedvetande men att den egna vinningen går före eventuella 

beteendeförändringar (Ibid, 2002). Detta beteende kallas för socialt dilemma, vilket 

innebär att den enskilde individen upplever fördelar av sin egen livsstil men har 

svårigheter med att se dess negativa konsekvenser, så som ökande koldioxidutsläpp. 

Vid ett socialt dilemma är det svårt för den enskilde individen att uppoffra sig för det 

gemensamma bästa när dennes egen handling kan gå förbi obemärkt. Ett vanligt 

argument för sådant beteende kan vara; ”alla andra tar bilen till jobbet, därför spelar 

det ingen roll vad jag gör”. Individen kan vid ett socialt dilemma resonera att det är 

mer rationellt att göra som alla andra och väljer därmed sin egen fördel framför 

kollektivets bästa. Detta genererar en situation där ansvaret förflyttas till andra; det är 

därmed andras fel att klimatet påverkas, inte individens (von Borgstede och Lundqvist, 

2002, s148). Det sociala dilemmat kan uppfattas vara en orsak till svenskarnas ökande 

konsumtionsvanor, där kollektivets bästa, det bästa för klimatet, är någon annans 

ansvar. Intressant är att åtta av tio svenskar uppger att de är ganska eller mycket 

oroliga vad gäller jordens klimat (Ibid, s151). Detta samtidigt som vi konsumerar allt 

mer och uppfattar bilen som det bästa transportmedlet.  
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3. METOD  
I detta kapitel följer en redovisning om hur jag utfört min socioekonomiska 

jämförelse mellan de två bostadsområdena Araby och Söder.  

3.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

En kvantitativ forskningsmetod utgör basen för undersökningarna av konsumtion och 

dess klimateffekter i bostadsområdena Araby och Söder. Detta val togs då min avsikt 

var att undersöka hur olika socioekonomiska profiler påverkar hållbar utveckling. 

Baserat på detta stämde en kvantitativ forskningsmetod väl överens med mitt mål 

(Bryman, 2011, s40).  

Genom en kvantitativ forskningsmetod erhålls tillvägagångssättet mätning, vilket 

utgjorde en god bas då det genererade en form av mätstock där jag erhöll möjlighet 

till en tydligare insyn gällande eventuella skillnader inom CO2e-utsläpp.2 Genom 

mätning erhöll jag data där små skillnader uppdagades mellan personerna, något som 

genom en mer övergripande frågeställning hade gått förlorad (Ibid, s155).  

3.2 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 

Undersökningarna genomfördes genom en strukturerad intervju, vilken utgjordes av 

färdigformulerade frågor med fasta svarsalternativ, vilket innebar att samtliga 

personer erhöll samma frågor och svarsalternativ. Detta eliminerade risken för 

feltolkade svar. I enlighet med en kvantitativ forskningsmetod innebar de fasta 

svarsalternativen att de kunde jämföras med varandra och på så sätt mätas (Bryman, 

2011, s203).   

Frågorna för de aktuella undersökningarna redovisas i bilaga 1. Där märks att två 

frågor (nummer 25 och 26) inte är representerade i denna uppsats. Dessa frågor togs 

bort då de två första informanterna uppvisade tecken på obehag då de besvarade 

frågor rörande antalet kronor de spenderat på diverse privata inköp. Detta obehag 

förmodades stämma överens med resterande informanter och togs därmed bort.  

Samtliga frågor är tagna från internetsidan klimatkontot.se med vilken jag erhöll 

möjlighet att beräkna informanternas utsläpp av koldioxid. Klimatkontot är ett 

                                                
2 CO2e står för koldioxidekvivalenter och fungerar som en gemensam måttenhet för utsläpp av 
växthusgaser där klimatpåverkande ämnen omvandlas till motsvarande mängd koldioxid 
(Naturvårdsverket, a2010).  
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verktyg framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, vilket är ett gemensamt projekt 

tillsammans med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms 

stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Svenska kyrkan, Sveriges Ingenjörers 

Miljöfond samt Naturskyddsföreningen. Med hjälp av klimatkontot erhåller jag 

möjligheten att få en tydligare insikt i individernas årliga utsläpp av CO2e 

(Klimatkontot).   

Klimatkontot har fyra områden där CO2e kan mätas, dessa är; bostad, resor, mat samt 

övrigt. Inom samtliga områden finns ett flertal kategorier, där jag valde de kategorier 

mest intressanta rörande min syfte. Följande kategorier valdes för denna uppsats; 

boendeform, bil, buss, flyg, vanor, kött och fisk, övrig mat, och slutligen återvinning. 

Vad gäller de övriga bortvalda kategorierna har jag valt att komplettera dessa med 

standardvärden. Vidare har jag även valt att inkludera offentlig konsumtion samt att 

klimatpåverkan från flyg har en RFI-faktor (Radiative Forcing Index) på medelnivån 

två.  

För bostadsområdena Araby och Söder ägde intervjuerna rum den 11 respektive den 4 

december 2011. Innan intervjuerna förberedde jag mig genom att kopiera upp 

tillräckligt många intervjuformulär, totalt 20 stycken. Dessa tog jag senare med mig 

när jag besökte bostadsområdena där jag följde ett slumpmässigt urval genom 

dörrknackning och intervjuade de personer som hade tid. När jag hade totalt tio 

färdiga intervjuer på respektive bostadsområde avslutade jag min dörrknackning. På 

Söder var det totalt 12 hushåll som inte var hemma eller inte hade tid. Detta nummer 

steg till 17 när jag besökte Araby. Samtliga informanter blev informerade om att jag 

var en student från Linnéuniversitetet och att deras svar skulle bidra till min c-uppsats 

i kulturgeografi. Informanterna blev vidare informerade om att deras svar var helt 

anonyma, det enda som skulle redovisas var vilket bostadsområde de bodde i. Jag 

informerade även om att frågororna inte var mina egna utan att de var tagna från 

klimatkontot.se.  

3.3 GENERALISERING 

Min förhoppning med denna uppsats var att etablera en generalisering för att påvisa 

hur socioekonomiska aspekter utgör en betydande roll gällande människans 

inställning gentemot en ekologisk hållbar utveckling. Dock talar det begränsade 

antalet informanter för att en generalisering inte är möjlig utan att ett visst unikt 
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förhållande förekommer (Bryman, 2011, s168f). Dessutom valdes ett stratifierat 

slumpmässigt urval vilket innebär att aktörerna har en gemensam egenskap, i detta 

fall en koppling till ekonomi (Ibid, s185), vilket gör att andra aspekter gentemot 

hållbar utveckling förbises. Vidare var mitt urval till viss del förutbestämt, då de 

aktuella bostadsområdena specifikt valdes då de uppvisade stora ekonomiska 

skillnader. Vilka aktörer som intervjuades var dock inte förutbestämt utan avgjordes 

av slump. Slutligen är det svårt att påvisa en nationell generalisering då endast två 

bostadsområden i Växjö studeras, vilket inte lämnar rum för eventuella regionala 

skillnader.  

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Reliabiliteten för uppsatsen anser jag är relativt låg, då den uppvisade datan kan 

komma att ändras med tiden (Bryman, 2011, s161). Reliabiliteten kan påverkas då 

informanterna vid ett senare tillfälle ändrat sin uppfattning gällande hållbar utveckling 

och därmed ge andra svar på de ställda frågorna. Framförallt tror jag att eventuella 

framtida konsekvenser av den globala uppvärmningen kan komma att påverka 

informanternas inställning. En ytterligare påverkande faktor anser jag vara 

socioekonomiska aspekter, vilka utgör en avgörande faktor för denna uppsats. En 

förändring inom detta område tror jag kan innebära att resultaten förändras. 

Gällande intern validitet anser jag att denna uppsats inte är totalt hållbar. Detta då den 

socioekonomiska faktorn inte uteslutande kan påstås bestämma graden av en hållbar 

ekologisk utveckling. De uppvisade CO2e-utsläppen för informanterna tror jag kan ha 

kopplingar till andra faktorer så som intresse och kunskap. Därmed anser jag att det 

inte helt säkert att socioekonomiska faktorer orsakar en svagare eller starkare hållbar 

utveckling i det egna hemmet (Ibid, s50).  

3.5 BOSTADSOMRÅDENA ARABY OCH SÖDER 

De två bostadsområdena Araby och Söder skiljer sig vad gäller medelinkomst och 

arbetslöshet, där Araby utgör den svagare parten. I Araby är totalt 25,4 procent av 

personer mellan åldrarna 18-64 öppet arbetslösa eller har aktivitetsstöd. Den årliga 

medelinkomsten (beräknat i tusen kronor) för området ligger på 146,4. Arbetslösheten 

i bostadsområdet Söder är lägre än den i Araby med en nivå på 4,2 procent av de 

öppet arbetslösa eller med aktivitetsstöd. Gällande den årliga medelinkomsten 



 22 

(beräknat i tusen kronor) uppvisar Söder en medelinkomst på 300,4 (Israelsson, 

personlig kontakt, 2011).   

 
Bild 1. Bostadsområdet Araby. Foto: Marie Danred 
 

 
Bild 2. Bostadsområdet Söder. Foto: Marie Danred 
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Totalt intervjuas 20 personer fördelat på bostadsområdena Araby och Söder. Detta 

förser mig med en någorlunda insikt, dock kan detta inte anses vara en övergripande 

tendens för hela Växjö stad, då urvalet är för begränsat.  

 
Bild 3. Centrala Växjö. Foto Eniro.se 

3.8 METODKRITIK 

För att beräkna de miljökonsekvenser som uppkommer vad gäller konsumtion och 

förbrukning finns ett flertal metoder till förfogande, för denna uppsats har jag valt att 

använda mig av klimatkontot, där CO2e beräknas. Det bör påpekas att metoderna för 

att beräkna konsumtionens klimatpåverkan är flera. Gemensamt för flertalet metoder 

är att resultaten är relativt grova vilket gör att en exakt uppskattning är svår att uppnå 

(Naturvårdsverket, c2010, s51).  

För att beräkna informanternas CO2e-utsläpp har jag valt att använda mig av 

klimatkontot. Dock menar IVL anställde Kristian Jelse som arbetar med klimatkontot 

att metoden inte är tänkt för mitt behov, utan skall främst användas som en bredare 

översikt av privatpersoner (Jelse, personlig kontakt, 2011). Klimatkontot är därmed 

för uppsatsens del inte den mest tillförlitligaste metoden. Dock förmedlas en 
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någorlunda insikt vad gäller individernas tendenser, men resultatet har svårigheter att 

mäta sig gentemot andra mer utvecklade metoder.   

4. KONSUMTIONSBETEENDE FÖR ARABY OCH SÖDER 
Denna del kommer förmedla resultaten av de strukturerade intervjuerna med 

informanter på Araby och Söder. Texten börjar med de fyra huvudområdena, dessa är 

bostad, resor, mat samt övrigt, där en skarp inblick i informanternas 

konsumtionsbeteende ges. I slutet förmedlas en mer övergripande bild då dessa fyra 

områden ställs i två tabeller, en för varje bostadsområde, detta för att förmedla en 

tydligare bild där de fyra områdenas totala CO2e-utsläpp analyseras.  

4.1. BOSTAD  

I tabell 4.1.1 görs det tydligt att bostadsområdet Söder har en större bostadsyta per 

hushåll än vad hushållen i Araby har. Vidare görs det även tydligt att hälften av 

hushållen på Söder har bra miljöval-el för uppvärmning och hushållsel, medan inget 

av de intervjuade hushållen på Araby förses med grön el. De båda bostadsområdena 

uppvisar ett likvärdigt värde vad gäller antalet personer boende i hushållet.  

Tabell 4.1.1 Bostadsrelaterad information, gällande Söder och Araby 

   Söder  Araby      

Bostadsyta i kvm (snitt)     181  74      

Pers/hushåll (snitt)   3,3  3,4      

Vanligt elavtal   5  10      

Bra miljöval-el   5  0      

 

4.2 RESOR 

Detta område är det som påverkar koldioxidutsläppen mest vad gäller de 20 

informanterna, där Söder uppvisar ett betydligt större utsläpp än Araby. Skillnaderna 

görs tydliga inom samtliga delområden. I tabell 4.2.1 ser vi att Söder, med totalt 14 

bilar äger fler än dubbelt så många än hushållen på Araby, vilka totalt äger sex 

stycken. I samma tabell görs det även tydligt att hushållen på Araby kör betydligt 

färre mil per år än Söder, vilket påverkar mängden av koldioxidutsläpp.  

Vad gäller bränsletyp för informanternas bilar är bensin det mest förekommande, 

vilket redovisas i tabell 4.4.2, där nio av fjorton hushåll på Söder och samtliga hushåll 
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på Araby uppgav att bilen brukade bensin. Diesel som bränsletyp är något populärt 

hos hushållen på Söder där resterande fem hushåll har bilar vilka drivs på det bränslet. 

Ett hushåll på Söder uppgav att deras bil kunde drivas av både bensin och etanol, men 

de boende menade att etanolen var minst förekommande. Av den anledningen 

placerades deras bränsletyp under bensin. Inget av hushållen hade en bil vilken drevs 

med etanol, fordonsgas eller el, med undantag för det nyss nämnda hushållet vilket i 

slutändan placerades under bränsleformen bensin.  

Bränsleförbrukningen för respektive bil och informant redovisas i tabell 4.2.3 Här 

görs det tydligt att hushållen på Söder innehar tre bilar vilka har en 

bränsleförbrukning på mindre än 0,6 liter per mil. Vidare har inget av hushållen en bil 

med en bränsleförbrukning på mer än 1,2 liter per mil. Majoriteten av informanterna 

på både Söder och Araby uppger att deras bilar har en bränsleförbrukning mellan 0,6 

och 0,8 liter per mil. Inget av hushållen på Araby har en bil vilken har en 

bränsleförbrukning på mindre än 0,6 liter per mil. Slutligen uppger en informant på 

Araby att dennes bil förbrukar mer än 1,7 liter bränsle per mil. Samtliga hushåll har 

ett snitt på 2,1 resenärer per bilresa, vilket redovisas i tabell 4.2.4.  

I tabell 4.2.5 uppvisas mönstret gällande bussresor. För informanterna på Söder är 

tätortsbussen ett ovanligt val av transportmedel. Informanterna på Araby uppvisar en 

positiv inställning gentemot tätortsbussen och nyttjar denne totalt 215 minuter per 

vardag.  

Flyget utgör även ett delområde där informanterna på Söder, med ett snitt på 18,2 

flygtimmar per år, har en högre nivå än Araby, där informanterna i snitt flyger 5,3 

timmar per år. Detta redovisas i tabell 4.2.6.  

Tabell 4.2.1 Bil ägarskap och körda mil/år, för Söder och Araby 

  Söder Araby    

Äger bil  10 6    

Äger ytterligare en bil  4 0    

Körda mil/år (snitt)  1355 325,4    
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Tabell 4.2.2 Bilens bränsletyp, för Araby och Söder 

  Söder Araby   

Bensin  9 6   

Diesel  5 0   

Etanol  0 0   

Fordonsgas  0 0   

El  0 0   

Vet ej  0 0   

 

Tabell 4.2.3 Bränsleförbrukning gällande informanternas bilar på Söder och Araby   

               (liter/mil) 
  Söder Araby    

Mindre än 0,6  3 0    

0,6-0,8  7 3    

0,9-1,1  4 1    

1,2-1,4  0 1    

1,5-1,7  0 0    

Mer än 1,7  0 1    

 

Tabell 4.2.4 Antalet resenärer/bilresa i snitt för hushållen på Söder och Araby 

Söder  Araby 

2,1  2,1 

  

Tabell 4.2.5 Bussresor, i minuter/vardag, för bostadsområdena Söder och Araby 

                (minuter) 
  Söder Araby   

Tätortsbuss  15 215   

Långdistansbuss  50 50   

 

Tabell 4.2.6 Flygtimmar/år i snitt, för bostadsområdena Söder och Araby 

           (timmar) 
Söder Araby     

18,2 5,3     

 

4.3 MAT 
I tabell 4.3.1 görs det tydligt att Araby är det bostadsområde vilket slänger mest mat, 

med totalt upp till 12,5 kilo slängd ätbar mat per vecka. Söder å andra sidan slänger 
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en mindre mängd ätbar mat per vecka och redovisar en nivå av upp till 6,5 kilo ätbar 

mat i veckan.  

Gällande matvanor visar tabellerna 4.3.2 och 4.3.3 att bostadsområdena skiljer sig 

gällande nöt- och fläskkött, där tre respektive fyra informanter på Araby aldrig äter 

nöt- respektive fläskkött. Detta jämförs med Söder där endast en informant uppger att 

denne aldrig äter fläskkött. När det totala antalet portioner av samtliga proteinkällor 

analyseras görs det tydligt att främst fläskkött och kyckling skiljer bostadsområdena 

åt, där informanterna på Araby konsumerar en mindre mängd fläskkött och en större 

mängd kyckling än informanterna på Söder. Gällande nötkött och köpt fisk uppvisas 

ingen påtaglig skillnad. Mest förekommande är att informanterna äter en till tre 

portioner i veckan av samtliga ovan nämnda proteiner där Araby uppvisar ett något 

lägre antal. Vidare uppger en till två informanter på Araby att de äter sju till nio 

portioner av nötkött, kyckling och fisk per vecka, något som endast en informant på 

Söder uppger att denne gör, då gällande fläskkött. Ingen av informanterna uppger att 

de äter mer än tio portioner gällande samtliga nyss nämnda proteiner.  

Vad gäller kategorierna mejerivaror, bröd och basmat, vilka redovisas i tabellerna 

4.3.4, 4.3.5 samt 4.3.6, uppvisas ingen större skillnad mellan de båda 

bostadsområdena. Med undantag för en högre frekvens av potatis och pasta för Söder, 

där Araby redovisar ett nollvärde.  

Tabell 4.3.1 Slängt ätbart matavfall/vecka, för Söder och Araby 

            (kilo) 
  Söder  Araby   

Inget  1  2   

Upp till 0,5  7  2   

Upp till 1,0  0  0   

Upp till 1,5   2  1   

Upp till 2,0  0  2   

Mer än 2,0   0  3   
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Tabell 4.3.2 Matvanor per vecka, Söder 

(à 100g) 
    Nötkött Fläskkött Kyckling Fisk    

Aldrig    0 1 0 0    

1-3 portioner    7 7 8 9    

4-6 portioner    3 1 2 1    

7-9 portioner    0 1 0 0    

Mer än 10 portioner    0 0 0 0    

 

Tabell 4.3.3 Matvanor per vecka, Araby 

(à 100g) 
    Nötkött Fläskkött Kyckling Fisk    

Aldrig    3 4 0 2    

1-3 portioner    5 4 7 7    

4-6 portioner    0 2 1 0    

7-9 portioner    2 0 2 1    

Mer än 10 portioner    0 0 0 0    

 

Tabell 4.3.4 Mängd mejeriprodukter/dag för Araby och Söder 

                                    (gram) 
  Söder Araby   

Aldrig  0 1   

Mindre än 200   3 5   

200-400  3 2   

400-600  3 1   

600-800  0 0   

800-1000  1 1   

Mer än 1000   0 0   

 

Tabell 4.3.5 Antal brödskivor/dag för Araby och Söder 

       Söder Araby  

Aldrig       0 0  

1       3 2  

2-4       6 7  

5-7       1 1  

Mer än 8       0 0  
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Tabell 4.3.6 Mest förekommande basmat, för Araby och Söder 

  Söder Araby   

Potatis  1 1   

Potatis och pasta  3 0   

Pasta  0 0   

Pasta och ris  1 1   

Ris  0 2   

Blandat  5 6   

 

4.4 ÖVRIGT 

I detta område redovisas skillnader mellan bostadsområdena, där Söder har en högre 

frekvens av en mer hållbar avfallshantering än Araby. Gällande samtliga kategorier 

(glas, plast, metall, kartong och wellpapp samt tidningspapper) uppger endast en 

informant på Söder att denne aldrig sorterar och slänger metall separat. Majoriteten av 

informanterna på Söder uppger att de alltid sorterar och slänger samtliga 

avfallsprodukter för sig. För hushållen på Araby är avfallshantering inte lika starkt 

förekommande. En till två informanter uppger att de aldrig sorterar och slänger glas, 

plast, kartong och wellpapp samt tidningspapper, fyra hushåll uppger att de aldrig 

sorterar och slänger metallförpackningar. De specifika siffrorna redovisas nedan i 

tabell 4.4.1 samt 4.4.2.  

Tabell 4.4.1 Avfallshantering, Söder 

  Glas Plast Metall Kartong och wellpapp Tidningspapper   

Alltid  8 5 7 10 10   

Nästan alltid  2 3 2 0 0   

Sällan  0 2 0 0 0   

Aldrig  0 0 1 0 0   

 

Tabell 4.4.2 Avfallshantering, Araby 

  Glas Plast Metall Kartong och wellpapp Tidningspapper   

Alltid  6 6 5 7 8   

Nästan alltid  1 1 0 1 1   

Sällan  1 1 1 1 0   

Aldrig  2 2 4 1 1   
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4.5 ÖVERSIKT 

I tabellerna 4.5.1 och 4.5.2 ges en översikt för bostadsområdenas årliga utsläpp av 

CO2e. Skillnaderna vad gäller hållbar utveckling mellan de två bostadsområdena görs 

tydliga där Söder med ett snitt på 11,74 ton CO2e per år och informant har en högre 

nivå av utsläpp än Araby, vilket har ett snitt på 8,11 ton CO2e per år och informant. 

Båda bostadsområden ligger enligt klimatkontot (klimatkontot) långt över gränsen för 

en hållbar utveckling, vilken är mellan 0,7 – 1,5 ton CO2e per år. Vidare menar 

klimatkontot (Ibid) att medelsvensken har ett utsläpp på 10 ton CO2e per år. Detta 

innebär att Araby uppvisar en lägre än medelsvensken medan Söder har en något 

högre. 

Det området vilket främst skiljer bostadsområdena åt är resor. Här framgår att 

informanterna på Söder har ett årligt snittutsläpp på 5,08 ton CO2e medan Araby 

ligger på 1,38 ton. Dock uppvisar Araby ett något högre utsläpp vad gäller områdena 

mat och övrigt. För området bostad uppvisas ingen skillnad mellan de båda 

bostadsområdena, utan båda uppvisar samma snitt, 2,6 ton CO2e. Detta då 

intervjuerna endast innehöll frågor från en kategori, boendeform, vilken enligt 

Kristian Jelse är tänkt som stöd för de övriga fyra kategorierna; värme, hushållsel, 

varmvatten samt fritidshus (Jelse, personlig kontakt, 2011). Då jag inte varit 

införstådd med detta när mina intervjuer ägde rum blev den data jag erhöll 

oanvändbar.  

Tabell 4.5.1 Sammanfattning av CO2e per år och informant för bostadsområdet Söder 

(ton CO2e)   
Informant Total Bostad Resor Mat Övrigt 

1 13,7 2,6 6,8 1,9 0,4 

2 13,0 2,6 6,1 1,8 0,5 

3 10,0 2,6 3,2 1,8 0,4 

4 12,6 2,6 6,1 1,5 0,4 

5 16,1 2,6 9,5 1,5 0,5 

6 9,8 2,6 3,3 1,4 0,4 

7 8,9 2,6 2,3 1,5 0,4 

8 10,5 2,6 3,9 1,6 0,4 

9 10,6 2,6 3,9 1,7 0,4 

10 12,2 2,6 5,7 1,4 0,4 

Totalt 117,4 26 50,8 16,1 4,2 

Snitt  11,74 2,6 5,08  1,61 0,42 
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Tabell 4.5.2 Sammanfattning av CO2e per år och informant för bostadsområdet Araby 

(ton CO2e)   
Informant Total Bostad Resor Mat Övrigt 

1 7,8 2,6 1,1 1,7 0,5 

2 11,7 2,6 4,2 2,4 0,4 

3 10,0 2,6 3,3 1,6 0,5 

4 7,0 2,6 0,5 1,5 0,4 

5 7,4 2,6 1,1 1,3 0,4 

6 7,1 2,6 0,1 2,0 0,4 

7 8,0 2,6 1,3 1,5 0,6 

8 6,6 2,6 0,1 1,4 0,4 

9 7,2 2,6 0,2 1,7 0,7 

10 8,3 2,6 1,9 1,4 0,4 

Totalt 81,1 26 13,8 16,5 4,7 

Snitt  8,11 2,6 1,38  1,65 0,47 

5. ANALYS 
Vad de strukturerade intervjuerna har förmedlat är en bild där personer med starkare 

ekonomiska medel har en högre konsumtion än de med svagare ekonomi.  

En analys av området bostad är svåruppnåelig då båda bostadsområdena uppvisar 

exakt samma nivå av utsläpp. Dock kan vissa mönster upptäckas. Det vi kan se är att 

informanterna på Söder har en större bostadsyta än de på Araby. Detta möjliggör 

slutsatsen om en högre energianvändning för uppvärmning och hushållsel gällande 

Söder. Detta förbättras visserligen då hälften av informanterna på Söder uppger att de 

har bra miljövals-el. Ingen av informanterna på Araby uppger att de har bra miljövals-

el, dock har de en mindre bostadsyta än de på Söder vilket drar ner hushållens 

energibehov.  

För bostadsområdena Araby och Söder syns de största skillnaderna vad gäller hållbar 

utveckling inom området resor. Söder uppvisar ett högre snitt av CO2e-utsläpp med en 

nivå på 11,74 per informant och år, medan Araby uppvisar ett snitt på 8,11 CO2e-

utsläpp per informant och år. Att informanterna på Söder släpper ut mer koldioxid 

kopplas samman med tre faktorer; bilen, bussen och flyget. Den första faktorn är 

antalet bilar per hushåll, vilken påverkar mängden utsläpp av CO2e. De tio hushållen 

på Söder äger totalt 14 bilar (vissa hushåll äger mer än en bil). I Araby är antalet 

bilägare färre, med ett total på 6 bilar. Detta genererar ett mönster där Söder årligen 
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kör i snitt lite drygt 1000 mil mer än vad Araby gör. Vidare görs det även tydligt i 

tabell 3.4.2 att samtliga hushåll på Söder äger bilar vilka har en bränsleförbrukning 

mellan mindre än 0,6 till 1,1 liter per mil. Inget av hushållen på Söder har en bil 

vilken har en större bränsleförbrukning än 1,1 liter per mil. Av de totalt sex bilar på 

Araby har en tredjedel av dessa en bränsleförbrukning på mellan 1,2 och mer än 1,7 

liter per mil. Det görs tydligt att informanterna på Söder prioriterar bilar med lägre 

bränsleförbrukning, en tendens vilken inte görs helt tydligt för bostadsområdet Araby. 

Varför informanterna på Söder tycks föredra bilar med lägre bränsleförbrukning kan 

vara på grund av de flertalen mil hushållen kör per år; för att dra ner något på 

kostnaderna är en snålare bränsleförbrukning att föredra. Detta argument borde 

stämma väl överens med informanterna på Araby vilka har en lägre medelinkomst än 

de på Söder, dock är inte tendens lika starkt.  

Att döma av de strukturerade intervjuerna nyttjar personer med tillgång till bil i 

mindre utsträckning bussen. Informanterna på Araby nyttjar bussen i större 

utsträckning då de inte har lika stor tillgång till bil, medan informanterna på Söder 

inte nyttjar bussen i större utsträckning då varje hushåll har tillgång till bil.  

Flyget utgör den tredje faktorn där stora skillnader existerar mellan bostadsområdena, 

där informanterna på Söder uppvisar ett snitt på knappt 13 flygtimmar fler än 

informanterna på Araby per år. Detta talar för att ekonomiskt starkare personer 

tenderar att flyga i större utsträckning än de med en begränsad ekonomi.  

Gällande området mat uppvisas ingen större skillnad vad gäller informanternas årliga 

CO2e-utsläpp, dock görs vissa skillnader tydliga när specifika kategorier synas. En 

intressant skillnad mellan bostadsområdena är inställningen till mat, där det 

ekonomiskt starkare Söder uppvisar en mer sparsam inställning medan informanterna 

på Araby, med en mer ansträngd ekonomi, tenderar att ha ett mer slösaktigt 

förhållande till mat. Detta då bostadsområdena slänger sex och ett halvt respektive 

tolv och ett halvt kilo ätbar mat i veckan. Det intervjuerna indikerar är att desto 

starkare ekonomi ett hushåll har desto mindre mat slängs i onödan, medan ett hushåll 

med en mer knaper ekonomi slänger desto större mängd ätbar mat.  

Av de genomförda intervjuerna framgår att den ekonomiska ställningen inte nämnvärt 

påverkar hur många portioner mat informanterna förbrukar. Att ingen direkt skillnad 

görs tydlig kopplas samman med antalet personer i hushållet, vilken för båda 
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bostadsområden är cirka tre personer. Oavsett inkomst behöver människokroppen 

samma mängd mat.  

Slutligen ser vi att området övrigt uppvisar stora skillnader vad gäller avfallshantering. 

Dock förmedlas detta inte som en större skillnad vad gäller det årliga utsläppet av 

CO2e för informanterna, vilket tyder på att mängden avfall hushållen producerar inte 

utgör den viktigaste faktorn vad gäller deras totala CO2e-utsläpp. Här förmedlar de 

genomförda intervjuerna att desto starkare ekonomi ett hushåll har desto bättre är det 

på att hantera sitt avfall.  

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Genomgående i denna uppsats har jag förmedlat en bild där individens konsumtion 

har en tydlig koppling till dennes nivå av CO2e-utsläpp, vilket påverkar klimatet och 

därmed står i kontrast till begreppet hållbar utveckling. Med bakgrund från de 

genomförda intervjuerna på Araby och Söder har uppsatsen visat att de mer 

välbärgade personerna på Söder har en högre nivå av CO2e-utsläpp än de med en mer 

ansträngd ekonomi på Araby. Därmed stämmer det globala mönstret, där mer 

välbärgade länder konsumerar mer och därigenom släpper ut mer CO2e än mer 

ekonomiskt begränsade länder, överens med det lokala rummet. Men, som kommer 

att göras tydligt i kommande text, är mönstret inte helt svart och vitt.  

6.1 EKONOMINS BETYDELSE GÄLLANDE KOLDIOXIDUTSLÄPP 

Min första frågeställning besvaras nedan där jag med hjälp från intervjuerna försöker 

påvisa att en högre inkomst resulterar i ett bredare konsumtionsmönster, vilket i sin 

tur påverkar nivån av CO2e-utsläpp negativt.  

Det första området, bostad är av tidigare nämnda skäl svårt att dra några konkreta 

slutsatser av, dock kan en viss diskussion påbörjas. Utifrån intervjuerna görs det 

tydligt att de välbärgade informanterna innehar störst bostadsyta. Detta innebär att 

hushållen på Söder behöver mer energi till uppvärmning av hushållet. Dessutom är 

det ett rimligt antagande att ett större hushåll innehar fler antal elektriska apparater än 

ett av mindre bostadsyta, vilket gör att mer energi behövs. Detta bör leda till att 

informanterna på Söder producerar en högre nivå av CO2e-utsläpp än vad 

informanterna på Araby gör. Dock skall påpekas att hälften av informanterna på 

Söder har bra miljövals-el vilket har en mindre klimatpåverkan, vilket inget av 
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hushållen på Araby har. Det är som sagt svårt att forma en djupare diskussion inom 

detta område. Dock tror jag att Söder med den större bostadsytan har en högre nivå 

vad gäller CO2e-utsläpp än Araby.  

Inom det andra området, resor, påvisar intervjuerna att informanterna med starkare 

ekonomi tenderar att använda både bil och flyg mer flitigt än personerna med svagare 

ekonomi. Informanterna på Söder uppfattas vara beroende av bilen, i vissa fall bilarna. 

Med bakgrunden att de i snitt kör 1355 mil per år, jämfört med informanterna på 

Araby vilka endast kör 325 mil i snitt per år, är det tydligt att informanterna på Söder 

står för den största klimatpåverkan. Genom intervjuerna framgår det vidare att 

bostadsområdenas årliga CO2e-utsläpp inom området resor skiljer sig markant. Där de 

mer välbärgade informanterna har ett årligt snitt på 5,08 CO2e, medan de mer 

ekonomiskt begränsade informanterna uppvisar en nivå på 1,38. Detta tyder på att 

informanterna på Araby använder bilen mer sällan, vilket påvisar ett nyttjande vid 

behov, en tendens vilken kopplas samman med den begränsade ekonomin.  

Inom det tredje området mat uppvisas inga uppenbara skillnader mellan 

bostadsområdena då deras klimatpåverkan är nästintill lika stor. Men vid en 

granskning av antalet slängda kilon ätbar mat uppdagas stora olikheter mellan 

bostadsområdena, vilka båda har utrymmen till förbättring, framförallt informanterna 

på Araby. Att Araby, vilket är ekonomiskt mer begränsat än Söder, slänger cirka tolv 

och ett halvt kilo ätbart matavfall i veckan är förvånande. Informanterna på Söder 

slänger ungefärligen hälften så mycket mat med en mängd av sex och ett halvt kilo i 

veckan. En kvalificerad gissning hade varit ombytta roller för bostadsområdena, då 

Söder innehar större ekonomiskt utrymme för slöseri. Ett rimligt antagande till den 

aktuella tendensen är att Araby i större utsträckning än Söder storhandlar, vilket kan 

resultera i att mat slängs då utbudet i kylen är något stort.  

Övrigt utgör det fjärde och sista området, där informanterna på Söder förmedlar en 

bild av ett hållbart tänkande gällande avfallshantering. Denna tendens är intressant då 

de boende på Söder endast har vanlig sophantering i direkt anknytning till det egna 

hemmet, då genom en traditionell grön tunna. Övrigt hushållsavfall måste 

transporteras till en mindre återvinningsstation inom bostadsområdet. På Araby är 

avfallshanteringen inte lika vanligt förekommande. Detta är underligt då en miljöbod 

är lokaliserad på gården, vilken samtliga hushåll har tillgång till. I miljöboden kan allt 



 35 

hushållsavfall slängas och det är även där den traditionella gröna tunnan befinner sig. 

Med andra ord måste informanterna på Araby ändå bege sig till miljöboden för att 

slänga sina vanliga sopor, varför deras frekvens av god avfallshantering är låg är för 

mig förbryllande.  

En rimlig anledning till den nästintill obefintliga avfallshanteringen kan ha att göra 

med utrymme, detta då sorteringen av avfallet först måste ske i det egna hemmet, 

vilket betyder att extra utrymme måste disponeras, än om ingen avfallshantering sker. 

Då informanterna på Araby har en mindre bostadsyta än de på Söder kan det vara 

anledningen till den bristfälliga avfallshanteringen.  

6.2 EKONOMINS BETYDELSE GÄLLANDE BETEENDEN 

Nedan följer min diskussion gällande den andra frågeställningen; på vilket sätt 

påverkar den ekonomiska ställningen individen att agera gentemot en hållbar 

utveckling.  

En övergripande syn på de två bostadsområdenas CO2e-utsläpp förmedlar en bild där 

det mer välbärgade Söder är den större klimatboven, dock uppdagas ett annat mönster 

när de fyra områdena analyseras separat, och det görs tydligt att Söder har en mer 

hållbar betoning gällande två punkter, mat och övrigt. Detta då informanterna 

uppvisar ett lägre, om än knappt, CO2e-utsläpp än vad Araby gör. Detta då 

informanterna uppger att de endast slänger sex och ett halvt kilo ätbar mat per vecka, 

medan informanterna på Araby uppger att de slänger tolv och ett halvt kilo per vecka. 

Grovt uppmätt är det möjligt att påstå att Araby har ett dubbelt så högt CO2e-utsläpp 

än Söder gällande denna kategori. Gällande övrigt görs det tydligt att informanterna 

på Söder har en mer hållbar ställning gentemot avfallshantering. Av de totalt fem 

olika kategorierna, glas, plast, metall, kartong och wellpapp samt tidningspapper, var 

det endast en informant som uppgav att denne aldrig sorterade avfallet korrekt, då 

gällande metall. För Arabys räkning var det totalt tio tillfällen då något från de fem 

kategorierna inte sorterades på ett hållbart sätt. 

Denna uppsats påvisar därmed att mer välbärgade personer har en starkare tendens att 

anstränga bättre gällande avfallshantering och hushållning av mat. Detta även fast 

informanterna på Söder har ett ekonomiskt övertag och därmed har råd att agera mer 

slösaktigt.  
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På båda punkterna anser jag att Söder är det grönare bostadsområdet vad gäller 

hållbar utveckling, då informanterna uppvisar en förståelse för vikten av 

avfallshantering samt ett intresse av att hushålla med mat. Dessa personer uppvisar 

inte ett slösaktigt beteende, vilket är tydligt hos informanterna på Araby. Detta är 

samtidigt något förbryllande då informanterna på Söder tycks inneha ekonomin till att 

bete sig slösaktigt, vilket Araby inte har. De hållbara tendenser Söder uppvisar 

gällande avfallshantering och mat anser jag har kopplingar till deras ekonomiska 

ställning. Informanterna på Araby uppvisar ett visst ointresse vad gäller hållbar 

utveckling, framförallt med tanke på deras låga frekvens av avfallshantering, detta när 

de har god tillgång en miljöbod.  

6.3 AVSLUTANDE ORD 

Min uppsats har visat att en högre inkomst resulterar i ett bredare 

konsumtionsmönster, vilket i sin tur påverkar nivån av CO2e-utsläpp negativt. Dock 

uppdagas ett annat mönster när man analyserar de olika områdena, bostad, resor, mat 

och avfall. Då görs det tydligt att Söder endast uppvisar den högsta nivån av CO2e-

utsläpp gällande området resor. För områdena mat och övrigt uppvisar Söder ett lägre, 

om än marginellt, CO2e-utsläpp än Araby. Det fjärde området, bostad, är som tidigare 

nämnt svårt att diskutera då båda bostadsområden uppvisar samma nivå av CO2e-

utsläpp. 

Därmed är området resor det enda där informanterna på Söder har ett större CO2e-

utsläpp än Araby. Av denna anledning är det viktigt att poängtera att informanterna på 

Araby uppvisar ett sämre resultat än Söder vad gäller två av tre områden. Detta gör att 

en översiktlig analys förmedlar en bild där mer välbärgade personer konsumerar mer 

och på så vis har en högre nivå av CO2e-utsläpp, medan en mer grundlig analys 

påvisar en annan bild där de med en mer begränsad ekonomi konsumerar mer inom 

två specifika områden, vilket gör att deras klimatpåverkan blir större. Av denna 

anledning är det svårt att dra en komplett slutsats. Den slutsatsen som kan göras är att 

mer välbärgade personer tenderar att konsumera mest inom området resor, vilket görs 

i en sådan så stor grad att deras totala CO2e-utsläpp överstiger de personer med en 

mer begränsad ekonomi.  

Slutsatsen förmedlar en bild där pengar förverkligar möjligheterna till en insikt 

gällande en hållbar utveckling, dock överskuggas detta av att samma faktor höjer 
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konsumtionen av antalet resor, vilket inte är i linje med en hållbar utveckling. 

Personer med en begränsad ekonomi uppvisar en viss nonchalans vad gäller hållbar 

utveckling. Dessa personer gör inget aktivt val för en hållbar utveckling, då de varken 

sorterar sitt avfall i större utsträckning eller har ett hushållande perspektiv gällande 

mat. Det är den ekonomiska faktorn som styr hur hållbara informanterna på Araby är. 

Detta då informanterna helt enkelt inte har råd att producera en högre nivå av CO2e-

utsläpp då de bland annat inte har möjligheten att äga fler bilar och därmed köra fler 

mil per år. Dock skall det påpekas att om mitt argument stämmer skulle en högre 

inkomst för Araby generera en mer hållbar tendens vad gäller områdena mat och 

övrigt, samtidigt skulle området resor få ett ökat CO2e-utsläpp.  

Eftersom informanterna på Söder uppvisar den högsta nivån av CO2e-utsläpp är det 

enkelt att påstå att dessa personer är de största klimatbovarna. Men en grundligare 

analys påvisar att Araby lever efter en mer låt-gå filosofi, medan Söder har en tendens 

att göra aktiva val för att erhålla en hållbar utveckling. Sammantaget uppfattas varken 

informanterna på Araby eller Söder vara goda förebilder vad gäller hållbar utveckling, 

utan båda bostadsområden är på olika sätt ett typexempel på hur dagens strävan efter 

tillväxt påverkar klimatet, där Söder är något värre än Araby.  

Vidare är båda bostadsområdena enligt Marx tankar, förblindade av kapitalismen och 

har därmed glömt bort samspelet mellan natur och samhälle. Dock är det olika 

varianter av förblindelse, där Araby inte fullt ut ser sambandet mellan samhällets 

avfallshantering och mathushållning med naturens resurser. Söder brister i att se 

sambandet mellan samhällets konsumtion och naturens resurser.   

Med bakgrund från denna uppsats föreslår jag att mer forskning bedrivs inom 

socioekonomiska områden med betoning på hållbar utveckling. Vad uppsatsen visar 

är att ett sådant behov finns. Fokus bör placeras på att olika socioekonomiska grupper 

har styrkor och svagheter gällande hållbar utveckling. Att förmedla ett agerande 

gentemot hållbar utveckling kan därmed inte ske utifrån endast ett perspektiv, utan 

måste införlivas utifrån ett flertal. Detta för att erhålla en verklig chans att integrera en 

hållbar utveckling utefter bostadsområdens, men kanske framförallt individens, 

socioekonomiska olikheter. Ett sådant arbete förmedlar en insikt om att devisen tänk 

globalt, agera lokalt inte sker utifrån endast ett tillvägagångssätt.   

 



 38 

7. SAMMANFATTNING 
De senaste åren har vi sett hur den globala medeltemperaturen ökat, vilken FN:s 

klimatpanel IPCC menar med största sannolikhet härrör till antropogena utsläpp av 

växthusgaser, där gasen koldioxid mest framträdande. Detta då denna gas är den 

enskilt viktigaste eftersom den bidrar med 80 procent till dagens klimathot. De 

konsekvenser vi ser av människans utsläpp av koldioxid är bland annat en smältning 

av inlandsis, förhöjda havsnivåer, torkor samt översvämningar. Detta påverkar inte 

bara oss människor utan får även konsekvenser för djurlivet.  

De ökande utsläppen av växthusgaser kopplas samman med människans ökande 

konsumtion vilken innebär ett uttag av jordens resurser. Idag är konsumtionen så pass 

stor att det tar jorden ett och ett halvt år att regenerera vad människans kräver av den. 

Om detta mönster fortsätter kommer det behövas två jordklot vid år 2030. Detta är 

onekligen en ohållbar tendens. Vad som krävs att människan utövar en mer begränsad 

konsumtion, för att på så sätt erhålla en mer hållbar utveckling. Dock uppvisas 

skillnader gällande ekonomiska profiler, där rikare länder har en högre nivå av 

konsumtion än vad fattigare har. Av denna anledning såg jag det intressant att 

undersöka om mönstret var likadant på lokal nivå.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om olika socioekonomiska profiler 

innebär skillnader gällande konsumtion och därmed nivån av koldioxidutsläpp. Jag 

valde två bostadsområden i Växjö, Araby och Söder vilka skiljer sig avsevärt vad 

gäller medelinkomst, där Araby utgör det ekonomiskt svagare bostadsområdet. För att 

precisera mitt syfte valde jag två frågeställningar, dessa var; 1, Har en individ med 

högre inkomst en större konsumtion och därmed en större klimatpåverkan än en 

individ med lägre inkomst? 2, På vilket sätt påverkar den ekonomiska ställningen 

individen att agera gentemot en hållbar utveckling.  

Då jag var intresserad av att kunna mäta mitt resultat för att på så sätt erhålla en tydlig 

inblick gällande bostadsområdenas konsumtion och tillika koldioxidutsläpp, valde jag 

en kvantitativ forskningsmetod. Jag intervjuade totalt 20 personer från de båda 

bostadsområdena, och i enlighet med en kvantitativ forskningsmetod erhöll de samma 

frågor och svarsalternativ. Dessa frågor var tagna från internetsidan klimatkontot.se 

med vilken jag erhöll möjligheten att beräkna informanternas utsläpp av koldioxid.  
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Grunden för denna uppsats har varit att undersöka hur konsumtion och hållbar 

utveckling är sammankopplat på en lokal nivå. Av denna anledning har jag undersökt 

fem områden av konsumtion inom hushållet; generell konsumtion, transport, mat, 

bostaden och avfall. För att förankra detta till hållbar utveckling har jag tittat närmare 

på vad en hållbar utveckling innebär och vilka konsekvenserna är av en ohållbar 

utveckling.  

Vad min uppsats har visat är att ekonomin har en betydande roll vad gäller 

konsumtion och därmed koldioxidutsläpp på den lokala nivån, där mer välbärgade 

personer har ett högre utsläpp av koldioxid än personer med en begränsad ekonomi. 

Dock var detta mönster endast tydligt när området resor studerades, gällande 

avfallshantering och mat uppvisade de mer välbärgade personerna ett mer sparsamt 

beteende. Detta då de slängde ungefär hälften så mycket ätbar mat i veckan och var 

bättre på att sortera sitt hushållsavfall än vad personerna med en begränsad ekonomi 

var.  
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8. BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 

Intervjumaterial till de 20 informanterna på Araby och Söder.  

1. Vilken typ av hus bor Du i?   Småhus …  Flerbostadshus … 

2. Hur stor är hushållets totala uppvärmda yta?   … kvadratmeter 

3. Hur många personer bor i hushållet?    …  

4. Vilken typ av el används för hushållsel och el för uppvärmning? 

Vanligt elavtal …    Bra miljöval-el (förnybar energi) … Egen produktion … 

5. Använder hushållet någon bil?  

Ja, äger en bil … Ja, vi delar en bil, ex bilpool …  Nej … 

6. Hur många mil reser Du per år? ….. 

7. Vilket bränsle använder bilen?   Bensin … Diesel … Etanol … 

Fordonsgas …  El …  Vet ej … 

8. Hur stor är bilens genomsnittliga bränsleförbrukning per mil?  

Mindre än 0,6 liter … 0,6-0,8 liter …  0,9-1,1 liter … 1,2-1,4 liter … 1,5-1,7 liter … 
Mer än 1,7 liter … Vet ej … 

9. Hur många brukar åka med i bilen? ….. 

10. Använder hushållet någon ytterligare bil?   Ja, äger en till … Ja, 
delar en bil, ex bilpool … Nej …. 

11. Hur mycket reser Du med denna bil?   …..mil 

12. Vilket bränsle använder bilen?   Bensin … Diesel … Etanol … 

Fordonsgas …  El …  Vet ej … 

13. Hur stor är bilens genomsnittliga bränsleförbrukning per mil?  

Mindre än 0,6 liter … 0,6-0,8 liter …  0,9-1,1 liter … 1,2-1,4 liter … 1,5-1,7 liter … 
Mer än 1,7 liter … Vet ej … 

14. Hur många brukar åka med i bilen? ….. 

15. Hur mycket reser Du med buss? 

Tätortsbuss, restiden i minuter/vardag … Långdistansbuss, sträckan i mil/år … 
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16. Hur länge reser Du med flyg per år?   … timmar/år 

17. Hur mycket ätbart matavfall slänger Du per vecka?  Inget … Upp till 
0,5 kilo … Upp till 1 kilo … Upp till 1,5 kilo … Upp till 2 kilo … Mer än 2 kilo … 

18. Hur många portioner nötkött (à 100 g) äter Du per vecka?   Aldrig … 
1-3 portioner … 4-6 portioner … 7-9 portioner … 10-12 portioner … 13-15 portioner 
… Mer än 15 portioner … 

19. Hur många portioner fläskkött (à 100 g) äter Du per vecka?  Aldrig … 
1-3 portioner … 4-6 portioner … 7-9 portioner … 10-12 portioner … 13-15 portioner 
… Mer än 15 portioner … 

20. Hur många portioner kyckling (à 100 g) äter Du per vecka?  Aldrig … 
1-3 portioner … 4-6 portioner … 7-9 portioner … 10-12 portioner … 13-15 portioner 
… Mer än 15 portioner … 

21. Hur många portioner köpt fisk (à 100 g) äter Du per vecka?  Aldrig … 
1-3 portioner … 4-6 portioner … 7-9 portioner … 10-12 portioner … 13-15 portioner 
… Mer än 15 portioner … 

22. Hur mycket mejeriprodukter äter Du per dag? (En dl mjölk = 100 g)       Aldrig … 
Mindre än 200 g … 200-400 g … 400-600 g … 600-800 g …                 800-1000 g 
… Mer än 1 kilo … 

23. Hur mycket bröd äter Du per dag?   Aldrig … 1 skiva … 2-4 skivor 
… 5-7 skivor … 8-10 skivor … Mer än 10 skivor …  

24. Vad av följande äter Du oftast?   Potatis … Potatis och pasta … Pasta … 
Pasta och ris … Ris … Blandat … 

25. Hur mycket har Du spenderat för dig själv på följande varugrupper under det 
senaste året?  Kläder …. Skor …. Varor för kropps- och skönhetsvård …. 

26. Hur mycket har ditt hushåll spenderat på följande varugrupper under det senaste 
året? Möbler och inredningsartiklar ….  Husdjur …. Tidningar …. 
Hemelektronik …. 

27. Källsorterar Du dina förpackningar av glas?  Alltid … Nästan alltid … Sällan 
… Aldrig … 

28. Källsorterar Du dina förpackningar av plast?  Alltid … Nästan alltid … Sällan 
… Aldrig … 

29. Källsorterar Du dina förpackningar av metall?  Alltid … Nästan alltid … Sällan 
… Aldrig … 

30. Källsorterar Du dina förpackningar av kartong och wellpapp?  Alltid … Nästan 
alltid … Sällan … Aldrig … 
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31. Källsorterar Du tidningspapper?  Alltid … Nästan alltid … Sällan … Aldrig … 

 

 

 


