Bilaga 2 Workshop - inledande frågor
Deltagarna värmde upp inför workshopen genom att på blädderblock svara på frågorna
”Vad betyder klimatpåverkan, miljöpåverkan respektive hållbarhet för dig?”. Tanken
med övningen var att få deltagarna att tänka kring hur de olika termerna skiljer sig åt i
betydelse, men hur lätt det är att blanda ihop saker och ting.
Här sammanfattas deltagarnas uppfattning:
Klimatpåverkan
CO2-ekvivalenter

Miljöpåverkan
Negativa sidan av vår konsumtion

Risk!!! Vad gör vi för
prioritering
Vårt viktigaste miljöhot som
vi måste lösa tillsammans.
En mycket stor miljöaspekt
som även blir en social
överlevnadsfråga
En överlevnadsfråga – gott
liv på jorden
Mer och mer i jobb och
privat
Hur riggar vi så att
aktörernas incitament ökar?
Allmänningens dilemma
Kanske den viktigaste
miljöpåverkan
Risk för miljö och samhälle

Växthuseffekten

Hållbarhet
Typ allt, bara att välja
från trygghet i en källare
till FN:s globala mål
Långsiktighet

Försurning

Det vi vill uppnå

Övergödning

Stora möjligheter

Farliga ämnen

Helhet

Utsläpp

Livscykel

Förorening

Holistiskt

”Biodiversity”
Att den måste minska

Komplext
En ljus framtid!

Prioritering

Våra barns framtid

Människan

Ekologi + sociala +
ekonomiska aspekter
Ekologi + sociala +
ekonomiska aspekter
Ekologi + sociala +
ekonomiska aspekter

Helhet komplex men viktig
Olika miljöpåverkanskategorier
Effekter av många ämnesområden inom
”miljö”; natur, hälsa, material, energi,
transporter, miljökostnader
Vad är acceptabel miljöpåverkan? Det
mesta vi gör påverkar miljön
Avvägningar, ofta ”det minst dåliga
Viktigt; behöver kvantifieras
Behöver åtgärdas

Klimatpåverkan associeras av flera med risker och oro för våra barns framtid.
Klimatpåverkan är för flera en överlevnadsfråga och ett viktigt miljöhot som vi måste
lösa tillsammans.
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Miljöpåverkan förknippas med effekter såsom övergödning, försurning, föroreningar
och växthuseffekten. Det beskrivs att miljöpåverkan måste minska och att det krävs
åtgärder då det mesta vi gör påverkar miljön, exempelvis vår konsumtion.
Hållbarhet innebär långsiktighet för flera och beskrivs som det vi vill uppnå för att
skapa en ljus framtid. Det skildras även som något komplext där hänsyn tas till
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.
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