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Hur klimat och miljö är
en facklig fråga
Det kommer ske en omställning av samhälle,
konsumtion och bransch. Omställningen
påverkar fackligt arbete därför behöver
Handels engagera sig

• Omställningen behöver bli rättvis
• Miljö- och klimat engagerar de anställda
• Goda arbetsvillkor behöver säkerställas
• Arbetsuppgifter och roller förändras
• Omställning ställer krav på
kompetensutveckling
• Ökat fokus på hållbarhet i samhället
påverkar hur anställda ser på sitt arbete

Handels miljö- och
klimatpolitiska program
• Handelsanställdas syn på miljö och
klimat.
• Handelns miljö- och klimatpåverkan.
• Åtgärdsförslag för en hållbar handel.

Handelsanställdas syn på miljö- och
klimatfrågor
• 9 av 10 tycker att branschen behöver
minska sin miljö- och klimatpåverkan.

• 90 procent tycker att företagen behöver ta
ökat ansvar och 85 procent efterfrågar
nya politiska styrmedel.
• 7 av 10 anser att den egna arbetsplatsen
gör ett förhållandevis bra jobb, men 60
procent ser utrymme för förbättring.
• Tydliga brister gällande kompetensutveckling, lyhördhet och information till
kunder.

• 45 procent skulle kunna tänka sig att
engagera sig för att
minska arbetsplatsens miljö- och
klimatpåverkan.

Miljö- och klimatfrågor ingår i utbildning och
insatser för kompetensutveckling på min
arbetsplats
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Konsumtionens och handelns klimatpåverkan
• De konsumtionsbaserade utsläppen är
nästan dubbelt så stora som de
territoriella.
• Handelsverksamheter i Sverige stod för
ca 2-3 % av klimatutsläppen år 2017.
• Samtidigt står varor för ca 50 % av
utsläppen orsakade av
privatkonsumtion.

Sveriges utsläpp av växthusgaser
(miljoner ton koldioxidekvivalenter)
120
100
80
60
40
20
0

Utsläpp i Sverige

Utsläpp från svensk
konsumtion

Viktiga mönster i statistiken
Andel av klimatutsläppen som sker i utlandet
100%
90%

• Det mesta av utsläppen från handelns
varor kommer från produktion i utlandet
och utanför Europa.
• Livsmedel står för ca 40 % av
klimatutsläppen. Kött är den enskilt
största klimatboven bland livsmedlen.
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• Övriga varor står för resterande ca 60 %
av utsläppen. Kläder, skor, fordon och
fritidsprylar har störst påverkan.
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• Vi har även undersökt annan
miljöpåverkan, t.ex. luftföroreningar
och kemikalier.
• Stort klimatavtryck sammanfaller ofta med
omfattande miljöförstöring av andra slag
samt exploatering av arbetare.

Utgångspunkter
• Klimatförändringarna hotar
jämlikheten och berör våra jobb –
därför är det en facklig fråga.
• Vi vill se en rättvis omställning med
kollektiva lösningar, inte enbart skuld
och ansvar på individer.
• Arbetstagares trygghet och möjlighet
till kompetensutveckling är
avgörande.
• Genom att komma med egna idéer
kan vi vara med och styra
omställningen.
• En fråga som engagerar medlemmar
och förtroendevalda.

Åtgärdsförslag inom 6 områden
1. Anställdas roll i omställningen
Politiken och branschen
•
•
•

Se till att anställda i branschen rustas med rätt kunskaper och färdigheter genom utbildning och
kompetensutveckling.
Ta hänsyn till frågor om ekologisk hållbarhet i partsgemensamt arbete och förhandlingar.
Utveckla former för anställda att engagera sig i hållbarhetsfrågor på arbetsplatsen.

2. Mål och åtgärder för förändrad konsumtion
Politiken

Branschen

•
•
•

•

Inför mål för de konsumtionsbaserade utsläppen.
Kräv deklaration av varors totala miljöpåverkan.
Inför gränsvärden för olika produkters miljöpåverkan.

Arbeta för att förändra konsumtionsnormer från snabb
omsättning av nya varor till cirkulation av mer hållbara
varor.

Åtgärdsförslag inom 6 områden
3. Åtgärder för en cirkulär ekonomi
Politiken

Branschen

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Subventionera second-handförsäljning, uthyrning och
reparationer.
Inför pant på fler produkter.
Förbjud planerat åldrande.
Kräv märkning med förväntad livslängd av varor inom
sällanköp, samt livslängdsgaranti.
Förbjud förstörande av osålda, funktionsdugliga varor.

Minska försäljningen av nyproducerade varor.
Öka utbudet av second hand-försäljning.
Öka utbudet av lagnings- och reparationstjänster.
Öka utbudet av uthyrning av produkter.

4. Åtgärder för minskade materialvolymer och bättre materialval
Politiken

Branschen

•

•
•

•

Kräv att produkter designas så att det går att
separera material från varandra.
Inför styrmedel som jämnar ut prisskillnaden mellan
återvunnen och ny råvara.

Minska emballageanvändningen inom e-handeln.
Använd en större andel återvunnet material i
produkter och förpackningar.

Åtgärdsförslag inom 6 områden
5. Åtgärder för effektiva och fossilfria transporter
Politiken

Branschen

•

•

•
•

Skärp kraven på övergång till fossilfria transporter,
t.ex. genom slutdatum för fossila bränslen.
Gör det obligatoriskt att ta betalt för frakt.
Krav på att e-handelsföretag informerar
om produkters ursprungsland.

•
•

Genomför fullständig övergång till förnybara bränslen
i alla transporter.
Effektivisera leverans- och returhantering inom ehandeln.
Premiera mer miljövänliga transportalternativ.

6. Åtgärder för en mer hållbar livsmedelshandel
Politiken

Branschen

•

•

•

•

Differentiera momsen utifrån livsmedels klimat- och
miljöpåverkan.
Inför styrmedel för att öka konsumtionen av
vegetarisk kost.
Stötta lantbrukare att övergå till ekologisk och
växtbaserad livsmedelsproduktion.

•

Premiera närodlade, ekologiska och växtbaserade
livsmedel i prissättning och sortiment.
Arbeta för att minska matsvinnet i butik och i
konsumentledet.

