
 
 

 

LATHUND – SÅ FYLLER DU I KLIMATKONTOT 

 
Hemuppgift 
Din hemläxa är att fylla i Klimatkontot, skriva ut dina resultat och ta med dig dem till nästa träff. Det 
tar cirka en halvtimme att göra testet. På nästa träff blir det en reflektion och gruppdiskussion kring 
resultaten. 

 

Vad är klimatkontot? 
Klimatkontot är ett webbverktyg som hjälper dig att snabbt få koll på dina utsläpp av koldioxid. Du 
kan också se hur du ligger till i förhållande till medelsvensken och den genomsnittlige 
”världsmedborgaren” och hur långt du har kvar till en hållbar utsläppsnivå. Utöver det får du även tips 
på vilka delar i din konsumtion du kan ändra för att på bästa sätt minska dina utsläpp.  

Hur gör jag för att fylla i Klimatkontot?  
Gå in på www.klimatkontot.se 
 

• Direkt när du kommer in på Klimatkontot kan du starta testet genom att klicka på Starta här. 
 

• Första frågan, som tillhör Boende och underkategori Boendeform, kommer upp. Svara på 
frågan genom att klicka i ett alternativ.  

 

• Därefter kommer du automatiskt vidare till nästa fråga. 
 

• Du kan svara på frågorna i vilken ordning du vill eftersom det går att hoppa mellan olika 
kategorier och underkategorier.  

 

• Ditt resultat uppdateras och visas i stapeldiagrammet till vänster allt eftersom du besvarar 
frågorna. Du kan också när som helst gå in under fliken Resultat för att se detsamma. 

 

Ska jag enbart utgå ifrån mina individuella vanor? 
De frågor som rör hushållet, det vill säga elförbrukning, besvarar du genom att ange hela hushållets 
förbrukning. Klimatkontot räknar sedan ut snittet för en person. De frågor som rör dina resor, som till 
exempel bilåkandet, besvarar du genom att ange dina personliga antal mil. Områdena mat och 
shopping besvarar du genom att ange hur mycket du själv konsumerar.  
 

Vad gör jag om det är någon fråga jag inte kan svara på?  
Försök att besvara samtliga frågor så gott du kan. Du kan också ta hjälp av de Visste du att-tips som 
finns till några av frågorna. Är det ändå så att du inte kan svara på någon fråga klickar du i Ja på 
Komplettera obesvarade kategorier med standardvärden på resultatsidan. Klimatkontot räknar då ut 
ett värde utifrån medelsvensken.  
 

Inställningar på resultatsidan 
De uppgifter du fyller i under Inställningar avgör hur Klimatkontot ska göra sina beräkningar.  

• Beroende på om du har obesvarade frågor eller inte svarar du Ja eller Nej på Komplettera 
obesvarade kategorier med standardvärden.  

• Svara Nej på frågorna om Inkludera offentlig konsumtion och Marginalel  
• Svara Medel på frågan om Klimatpåverkan från flyg 

 

Resultat 
Ditt resultat inom de fyra kategorierna och totalresultatet visas i stapeldiagrammet till vänster. 



När du har fyllt i alla frågor kan du jämföra dina utsläpp med medelsvensken och 
”världsmedborgaren”. 
 
Du kan också jämföra med en hållbar nivå på utsläppen. Den motsvarar uppskattningar på hur höga 
utsläppen per person får vara år 2050 för att de uppsatta klimatmålen ska kunna nås.  
 
Ta med dig en utskrift på ditt resultat till nästa träff i Klimatutbildningen 
 
Lycka till! 

 
 
Källa: Klimatkontot har tagits fram av IVL, Svenska Miljöinstitutet. 


