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EU 1,5°C Lifestyles-teamet består av tio 
partners (universitet, forskningsinstitut 
och icke-statliga organisationer) från 
Finland, Tyskland, Ungern, Lettland, 
Nederländerna, Spanien och Sverige.

Nästan varje åtgärd vi vidtar i vårt 
dagliga liv lämnar ett koldioxidavtryck 
som bidrar till den globala 
uppvärmningen. 
Uppvärmning av vårt hem, maten vi äter 
och resorna vi gör. För att uppnå 1,5°C 
målet måste livsstilen förändras.  
Samtidigt bestäms alla våra livsstilsval 
av olika strukturella faktorer, t ex 
försörjningslogistik, 
marknadsstrukturer, olika regelverk, 
reklam, eller sociala normer vi följer. 
För att uppnå 1,5°C målet måste vi inte 
bara ändra vår livsstil, utan också de 
strukturerna som bestämmer den.

Detta projekt har fått stöd av den Europeiska Unionens 
program Horizon 2020. Projektets beteckningsnummer 
Nr 101003880.
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VÅRT ARBETSPROGRAM

Vi vill främja integreringen av 1,5°C 
livsstilen och underlätta förändringar 
som föreslås av 1,5°C målet.

VÅRA MÅL

1  Kvantifiera klimat- och 
hälsoeffekterna av förändrad livsstil

2  Analysera kvalitativt transformativa 
strategier för låga koldioxidutsläpp 
av hushåll

3 Analysera strukturella 
begränsningar och hinder för 
hållbara livsstilsförändringar

4  Bedöma potentiella risker med 
livsstilsförändringar på hushållsnivå

5  Bedöma effekterna av 
livsstilsförändringar på ekonomiska 
och välfärdssystem

6  Kommunicera och engagera sig 
med aktörer för att anta 
transformativa förhållningssätt till 
1,5°C livsstilen.

AP4 Rekyl-effekter och
 andra risker på hushållsnivå

WP6 Kommunikation och uppsökande verksamhet

Mål: Normalisera 1,5° Livsstil

AP1 Kvantitativ 
analys av livsstilens 

koldioxidavtryck

AP5 Risker för ekonomiska 
och välfärdssystem

AP2 Transformativa 
strategier 
för hushåll

AP3 Strukturella 
begränsningar/möjliggörare 

för 1,5°C livsstilar

Politiker/intressenter:
° policyrekommendationer
° kommunikationsstrategier
° praktiska verktyg

Medborgare/hushåll:
° engagera och utbilda
° praktiska verktyg

Vetenskap:
° samarbeta 
   och sprida
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I Parisavtalet 2015 åtog sig världens 
ledare att begränsa den globala 
medeltemperaturökningen till 2°C men 
helst 1,5°C. Detta beslut följde på 
varningen från klimatforskare om att en 
större ökning skulle resultera i en 
nödsituation för klimatet med 
oförutsägbara konsekvenser för jordens 
ekosystem. Även en bråkdel av 
temperaturökning har stora effekter på 
människor, djur, och naturen; den orsakar 
oftare och svårare väderhändelser som 
värmeböljor, skogsbränder, 
översvämningar och torka.  
Detta äventyrar vår framtid i grunden. 
För att säkerställa ett säkert liv på 
jorden måste vi göra det till vår 
huvudprioritet att uppnå målet på 1,5°C. 

VARFÖR 1.5°

+3.5°C+3.2°C+3.0°C+2.0°C+1.5°C
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Global 
medeltemperaturökning 
till 2100

Anpassad från MSCI 2021
www.msci.com/documents/1296102/24052645/paris-agreement-global-progress.pdf
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