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Hållbar konsumtion



Vad är hållbar 

konsumtion?



Varför konsumerar 

vi ohållbart?



Blir vi lyckligare av 

att konsumera?



Workshop



Vad slänger ni hemma?
Lista allt ni kan komma på!

1



Varför slängs grejerna? 
Diskutera tillsammans

2



Vad kan ni göra för 
att slänga mindre?
Diskutera tillsammans och anteckna

3



Utmaningar



Hållbar konsumtion - utmaningar

Köpstopp

Secondhandpresenten

Inventera engångsprodukter

3p 

2p 

1p 



Detta får du köpa

✓ Mat

✓ Nödvändiga förbrukningsvaror 

(t.ex. hygienartiklar)

✓ Upplevelser (t.ex. biobesök)

✓ Secondhand-kläder och prylar

3p
Utmaning

Reflektera över och dela gärna på sociala medier
• Vad är svårt och vad är enkelt?

• Vilka frestelser dyker upp? 

• I vilka situationer innebär köpstoppet att du måste vara extra 

kreativ?

• Har du kommit till några insikter om dina konsumtionsvanor? 

Klarar du att inte shoppa på en månad?
Stopp för alla inköp av nyproducerade 
produkter under en månad. 

Köpstopp



2p
Utmaning

Reflektera över och dela gärna på sociala medier
• Hur kändes det att ge bort något redan använt?

• Vad fick du för reaktion från den som fick presenten?

• Varför valde du att ge bort just den sak som du gav bort?

• Hur tror du att du känt om du själv fick en begagnad present? 

Ge bort en present som är begagnad, 
antingen köpt på secondhand eller som 
du själv redan använt.

Second hand presenten 



1p
Utmaning

Reflektera över och dela gärna på sociala medier
• Vad har du för saker hemma som bara används en gång?

• Kan något bytas ut till flergångsprodukter eller behövs produkten 

inte alls?

Inventera vilka engångsprodukter som 
finns i ditt hem. 
• Inventera hemma och gör en lista på alla grejer 

som bara används en gång. 

Inventera engångsprodukter 



Utmaningar

• Låna en bok/film på biblioteket

• Köp en leksak, bok eller pryl på 
secondhand

• Starta en leksakspool med kompisar

• Pyssla med återbrukade saker – vad har ni 
hemma som kan bli ett roligt pyssel?

Barnutmaningar



Rapportera utmaningar

Utmaningar rapporteras 
in på hemsidan

www.minimeringsmastarna.se



• Dela gärna hur ni genomför utmaningar och 
deltar på träffar i sociala medier, t.ex. på 
Instagram, Facebook och Youtube

• Tagga @minimeringsmästarna så vi ser era 
inlägg och kan sprida dem i vårt flöde

• Tips och hjälp finns i informationsbladet

• Facebookgrupp för alla deltagare: 
Minimeringsmästarna Sverigekampen

#nöjdpunkt

#minimeringsmästarna

#Minimerginsmästarnatranemo

Minimeringsmästarna <3 sociala medier



Digitala Minimeringsmästare

• Följer tävlingen på sociala medier

• Deltar i utmaningar och kan vinna 
mindre priser

• Samlar poäng till kommunkampen 
- De kommuner med flest digitala 
följare per hushåll får extra poäng.

• Tipsa alla du känner så kan din 
kommun få poäng! 
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