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Enkla saker du kan göra för klimatet 
 
 
Många människor oroar sig för klimatförändringarna. Du 
kanske känner att du borde göra något, eller mer, men har 
svårt för att komma dig för/orka/ha tid. Här kommer en del 
tips på saker som är enkla att göra och inte behöver ta mycket 
tid. Allt passar inte alla, men du kan säkert hitta något som 
passar just dig.  

Påverka beslutsfattare och makthavare 
För att bromsa klimatförändringarna krävs stora förändringar i 
samhället, och det är bråttom. Det kan inte åstadkommas utan 
kraftfulla beslut och åtgärder, både politiskt och inom 
finanssektorn och näringslivet. För att det ska ske måste vi 
"vanliga människor" visa vad vi vill!  
I det här skedet är detta förmodligen det viktigaste du kan 
göra.  
 

Du kan stödja organisationer som arbetar med att påverka politiker och näringsliv.  
Två väletablerade och inflytelserika sådana är: 
 
- WWF http://www.wwf.se 
- Svenska Naturskyddsföreningen  http://www.naturskyddsforeningen.se   

 
WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det handlar om allt från projekt kring enskilda områden 
och arter till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. De bedriver 
opinionsbildning mot allmänhet och politiker – både i Sverige och internationellt – och samarbetar 
med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid.  
 
Naturskyddsföreningen arbetar bland annat med att jämföra svensk miljöpolitik med andra 
länders, för att ta hem goda idéer och sätta press på svenska beslutsfattare. De bedriver politisk 
påverkan genom miljörättsarbete, remissvar, rapporter och debattartiklar samt granskar regelbundet 
politikerna och hur väl de uppfyller sina vallöften inom miljöområdet.  
På hemsidan finns mycket att hämta om du vill lära dig mer om klimatet och vad du själv kan göra. 
Som medlem i SNF kan du dessutom gå med i deras klimatnätverk eller i en lokal klimatgrupp.  

 
Du kan delta i kampanjer som riktar sig till politiker eller företag – alltså skriva under 
namninsamlingar eller skicka färdigformulerade mejl: 
 
- Skiftet är en organisation som "existerar för att förespråka positiv samhällsförändring, skydda 
miljön och utmana orättvisor." Detta sker genom kampanjer på nätet, som man kan delta i. Man kan 
även själv skapa en kampanj. För närvarande finns flera med klimatinriktning. https://skiftet.org/ 
 
- Big Shift Global bidrog till att Världsbanken lovade att sluta finansiera utvinning av olja och gas 
efter 2019. BSG fortsätter nu att ligga på så att Världsbanken håller sitt löfte och ökar sina 
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klimatambitioner. Du kan bidra till kampanjen genom att skicka ett färdigformulerat mejl. Bara att 
klicka, alltså. Där finns även andra globala kampanjer. https://bigshiftglobal.org/ 
 
- Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och 
lånar ut pengar. I Sverige granskas bl.a. de sju största bankerna. Via webbsidan kan du enkelt 
jämföra bankernas resultat och skicka ett meddelande till din egen bank om vad du tycker. Det finns 
färdigformulerade mejl. Dessutom kan man få tips – och förslag på formuleringar – om hur man kan 
bemöta bankens eventuella svar. Här kan du alltså direkt påverka ett företag som du är kund i och – 
om du vill – hota med att byta bank. https://fairfinanceguide.se/ 
 
- Tuffare klimatpolitik nu! är en kampanj av Naturskyddsföreningen på sajten signby.me. Ett 
mycket enkelt sätt att skriva till svenska partiledare och riksdagsledamöter. Viktigt att göra det nu, när 
vi äntligen fått en regering! Om man inte vill formulera sig själv kan man välja mellan olika 
inledningar, argument och avslutningar, och när man väl fått iväg ett brev kan man skicka samma till 
nya mottagare – det är bara att klicka sig fram. Ju fler dess bättre!  https://signby.me/se/tuffare-
klimatpolitik-nu 
 

Hitta ett nätverk 
Att engagera sig för klimatet på egen hand kan vara svårt. Det hela är så stort och komplicerat, och 
det kan kännas överväldigande och hopplöst. Att prata med människor som är likasinnade, att 
upptäcka hur många de faktiskt är och göra positiva saker tillsammans ger en helt annan känsla. Oron 
är befogad och en viktig drivkraft till att göra något, men det blir roligare att göra det och lättare att 
tro på framtiden. Man kan ge varandra uppmuntran, stöd, tips och idéer. Man kan lära av varandra 
och det blir lättare att hitta information och kunskap. Och du behöver inte göra mer än du själv vill.  

 
Om det inte finns så många där du bor, kan du hitta olika saker på nätet (utöver det 
som redan nämnts). På följande sidor finns information om olika grupper och nätverk 

   - http://klimataktion.se/ 
- https://klimatsverige.se/ 

 
  Variationen är stor. Här är bara några exempel: 
  Föräldravrålet  https://www.foraldravralet.se/  
  Klimatkäringar och Vädergubbar       

  http://klimataktion.se/grupper/natverk/klimatkarringar/ 

  Push Sverige (för unga med en gemensam    

  värdegrund om en långsiktigt hållbar värld)    

  https://pushsverige.se/ 

  Extinction Rebellion (agerar mot klimatförstörelsen    

  genom olydnadsaktioner)  https://xr-sweden.org/ 

  Fridays for future (skolstrejker, startades av Greta    

  Thunberg.) 
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Alla dessa kan samverka och stödja varandra på 
olika sätt, t.ex. i gemensamma klimatmarscher. 
Information om olika evenemang och 
manifestationer hittar du också på Klimatsverige 
och Klimaktion.Kolla din egen klimatpåverkan och 
gör en sak för att minska den 
Det finns flera klimattester på nätet. 
 
Klimatkontot (från Svenska Miljöinstitutet) börjar 
med "Snabba svar". Sedan kan man fylla på med 
fler frågor om man vill få en mer komplett 
beräkning. Med utgångspunkt från resultatet får 
man tips om vad man kan göra för att minska sin 
klimatpåverkan.  https://www.klimatkontot.se/  
Observera att man på detta och en del andra test 
inte räknar in den offentliga konsumtionen, dvs. de 
utsläpp som orsakas av sådant som finansieras 
med skattemedel. När man lägger till det kan 
resultatet bli litet nedslående, även om man tycker 
att man lever klimatvänligt. Det är därför det är så 
viktigt att även påverka politiskt!  

 
 
Två appar som kan göra livsstilsförändringar mer lustfyllda: 

- Oroeco  https://www.oroeco.com/    
- JouleBug   https://joulebug.com/ 
-  

Här får man belöningar i form av poäng och information om hur mycket pengar man spar, och kan 
tävla mot sig själv och andra.  
 
Om du funderar på om du borde sluta flyga kan du kolla uppropet Vi håller oss på jorden.  
http://vihallerosspajorden.blogspot.com/p/flygfritt-2020.html 

Kompensera dina utsläpp 
Klimatkompensation betyder att man betalar pengar för mängden koldioxid man själv har släppt ut. 
Pengarna investeras i klimatprojekt som reducerar lika stor mängd koldioxid, så att summan blir noll 
(eller – ännu bättre – negativ). Reducerar utsläpp gör man antingen genom att hjälpa någon annan 
att minska sina utsläpp eller att ta bort utsläpp från atmosfären.  
 
Go Climate Neutral är en organisation (ideell och icke vinstdrivande) som gör det lätt att 
klimatkompensera, inte bara för tillfälliga flygresor utan för alla utsläpp man själv orsakar. Genom ett 
väldigt enkelt test kommer man fram till hur mycket man behöver betala för att bli helt klimatneutral. 
Om man väljer att registrera sig dras en summa varje månad (via betalningstjänsten Stripe). 
Pengarna går till noggrannt utvalda projekt, som både är certifierade av FN och har Gold Standard-
certifiering (som bland annat WWF ligger bakom). Allt är helt transparent och det är enkelt att gå ur. 
Särskilt dyrt blir det inte heller. För en person utan bil, som äter kött ibland och aldrig flyger: 40 
kr/månad.  
Tanken med det här är inte att man ska köpa sig fri från ansvar. Men det kan vara svårt att ändra sin 
livsstil, och det här kan vara ett enkelt och bra första steg. Företag som klimatkompenserar har visat 
sig reducera sina utsläpp mer än de som inte gör det. Och så kan det bli även för privatpersoner.  
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Gå in och läs på hemsidan, som är föredömligt lättläst och informativ, och kolla hur mycket det skulle 
bli för dig! https://www.goclimateneutral.org 

Påverka din omgivning 
Är du rädd för att vara en jobbig kompis och bli betraktad som en glädjedödare och besser-wisser? 
Lugn, du behöver inte ge dig ut och tala om för andra vad de ska göra! Men du kan vara öppen och 
ärlig med det du själv kommit fram till och gör. Om du t.ex. bestämt att du inte vill flyga mer eller 
börjat äta mindre kött, kan du helt enkelt säga det om saken kommer på tal. Bara genom att visa att 
du tycker det här är så pass viktigt att du vill göra vissa ändringar i din livsstil, påverkar du andra. Om 
de vill veta varför kan du tala om det. Om du har svårt för att argumentera själv kan du dela med dig 
av eller hänvisa till något du läst.  
 
Du kan också ta hjälp av  

- "Svar på tal om klimatet"  https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet 
- "pepp mot klimatdepp" https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatpepp 
- Sceptical Science: Global Warming & Climate Change Myths. Lista med vanliga myter om 

klimatet och hur man kan bemöta dem, baserat på vetenskap.  
https://www.skepticalscience.com/argument.php 

- Klimataktion har börjat publicera en svensk översättning av ovanstående på sin hemsida: 
http://klimataktion.se/sceptical-science/ 

 
Och naturligtvis kan du vidarebefordra allt det här till vem du vill!  
Sammanställt av Klimatgruppen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, 2019.  
 
 

 
Illustrationer med måleri: www.annatoresdotter.se 

Oljemåleri: www.annatoresdotter.se 


