
Hur mycket högre klimatpåverkan har 

chips jämfört med potatis?

1. 20 gånger mer

X. 10 gånger mer

2. 2 gånger mer

Fråga 1



År 2000 förbrukades ca 260 kg papper 

per person och år i Sverige. Mindre 

papper genom din brevlåda är positivt 

för skogen. Många använder digitala 

tjänster för räkningar, kvitton m.m. Dock 

är förbrukningen av papper fortsatt hög.

Hur mycket papper förbrukas per person 

i Sverige idag?

1. 200 kg

X. 158 kg

2. 185 kg

Fråga 2



Fråga 3

WWFs Living Planet Report 2020 visar 

oroväckande siffror kring bestånden av 

vilda ryggradsdjur som däggdjur, fiskar, 

fåglar, groddjur och kräldjur.

I genomsnitt hur mycket har bestånden 

minskat mellan 1970 – 2016?

1. 25%

X. 55%

2. 68%



Fråga 4 
A

Hur många jordklot skulle det 

behövas om alla människor på 

jorden skulle leva på samma sätt 

som vi gör i Sverige?

1. 4,2

X. 1,7

2. 3,5



Fråga 4 
B

Vi människor är beroende av bin och 

humlors pollinering för vår 

matförsörjning. Det finns knappt 

300 olika slags bin och humlor i 

Sverige. 

Hur många av dessa är hotade?

1. 12

X. 27

2. 46



Fråga 5

Hur mycket skulle havsnivån stiga i 

relation till havsnivån man mätte 

1990, om medeltemperaturen på 

jorden ökade med 3-4 grader?

1. ca 5,5 decimeter

X. ca 2 decimeter

2. ca 1,2 meter



Fråga 6

1/3 av den mat som produceras når 

inte våra magar. Hur många kilo ätlig 

mat slängs varje år per person i 

Sverige?

1. 10 kg

X. 95 kg

2. 45 kg



Fråga 7

Sverige har ett energipolitiskt mål om 

ett 100 procent förnybart elsystem 

2040. Vilken energiutvinning är minst 

hållbar för miljön?

1. Kolkraft

X. Vindkraft

2. Kärnkraft



Fråga 8

Arbetsrelaterade resor står för en 

stor del av Sveriges utsläpp. Hur 

mycket större klimatpåverkan har 

en flygresa mellan Stockholm –

Göteborg motsvarande en 

tågresa?

1. 1 000 gånger

X. 5 000 gånger

2. 20 000 gånger



Fråga 9

Ta med din egna kaffemugg/-termos!

Naturvårdsverkets kartläggning visar att 

användandet av engångsmuggar i 

Sverige är enormt. Hur många 

engångsmuggar används i Sverige per 

år?

1. 500 – 1000 miljoner

X. 40 – 80 miljoner

2. 10 – 20 miljoner



Fråga 10

Plustecknet i Earth Hour-loggan står 

för ”beyond the hour”. 

Vad tror du att det betyder?

1. Att man ska agera för att förändra 

sin klimatpåverkan på längre sikt än 

de 60 minuterna.

X. Att alla ska försöka få med sig 

minst 60 andra personer i 

förändringen.

2. Att Earth Hour handlar om minst 

60 saker vi ska göra som är bra för 

klimatet.


