
INFO OM ETC

V
ad ska vi göra resten av våra liv? Nej, de orden är 
inte deppiga, de innehåller en berättelse om att 
vi alla kan få det bättre, leva rättvisare och verka 
i en renare värld. Pessimism och ångest hjälper 
oss ingenstans. Istället är det den självklara 
känslan av att vi kan lösa detta som får oss att 

ta nästa steg. Och nästa.

JAG HAR SJÄLV AVSLUTAT en årslång turné som gått un-
der namnet Hoppet. Jag har åkt flera tusen mil med  elbilen, 

burit flera tusen böcker och ETC:s näringsflaskor 
uppför trappor och pratat med nära 10 000 

människor i allt från Malmö till Luleå. Ja, 
och en massa ställen däremellan. Som 

Röstånga. Eller Nora. Eller Avesta.
Det har varit fantastiskt. Ett enormt 

stöd för att verkligen göra saker, inte 
bara tycka.

Och eftersom jag ser ETC som en 
rörelse har jag bara blivit stärkt i den 

andan efter varje träff.
Sovit gott i vetskap om att vi gör världen 

bättre.
Så, nu är det dags att gå från hopp till handling.
Låt oss visa och göra något alla de som förstör vår jord 

säger är omöjligt.
Låt oss ta alla oss som är ETC, alla 10 000 som prenumere-

rar och alla 10 000 som har vår el och våra sol celler och alla 
deras familjer och lova varandra att göra oss alla, gemensamt 
klimatneutrala.

Ja, låt flr än 20 000 människor visa att det är lätt att rädda 
klimatet.

Vi sänker våra klimatavtryck på jordens hjässa ner till under 
1 ton per person och år, från de cirka 11 ton snittsvensken lever 
med att skapa idag.

HURDÅ?
Jo, vi gör det genom att företa oss saker. Till-

sammans skapa en förändring via det som 
heter ETC.

För företagen som är ETC finns ju inte 
för sin egen skull.

De finns för att förändra.

PÅ NÄSTA UPPSLAG ser du en plan på 
vad vi kan och vill göra. Bit för bit öka 

kraften för att bryta utsläpp och leva klimat-
positivt.

Vi 150 som jobbar på ETC är en liten kraft i detta, de viktiga 
är alla 20 000 som är med runt omkring.

Och alla 200 000 som finns runt dem. Och alla… ja, du för-
står nog.

I mina tal brukar jag säga att det inte finns någon som 
kommer rädda klimatet.

Ingen som lever heter nämligen Någon.
Det finns bara ett jag som gör det jag kan.

Det finns ett du som gör allt du 
kan.

Och tillsammans blir vi ett vi 
och det ordet är magiskt. För det är 
alltid vi som förändrar världen, det 
är vi som är hoppet.

Men också vi som är handlingen.

VÅR PLAN BYGGER PÅ FN:s rapport som be-
rättat för oss att vi har max tio år på oss att halvera utsläppen.

Så då gör vi det för alla 20 000. Och mer.
Tillsammans, med projekt och investeringar och föränd-

ringar minskar vi våra utsläpp.
En del gör vi var och en själva. (Genom att exempelvis 

inte flyga under dessa år.)
Nej, det här är inte en affärsplan, det är inte ens 

en långsam reformism, det är projekt som revolu-
tionerar och ändrar våra liv men utan att försämra 
på något sätt.

Och min tanke är enkel.
Kan vi så kan miljoner fler.
Låt oss bara visa hur man gör, genom att göra.

ALLT DU SER PÅ KOMMANDE sidor kommer vi att 
försöka göra och initiera. Allt kommer inte att gå bra, en del är 
säkert feltänkt, annat kommer gå mycket snabbare och bättre 
än vi ens vågat tro.

Den totala kostnaden per person är 35 000 kronor. Ja, det 
är prislappen för ett klimatneutralt liv. Och som vanligt gäl-
ler att den som har mycket betalar mer än den som har lite.

Det som skiljer ETC från andra när vi räknar på klimat-
åtgärder är att vi räknar inom tio år, vi accepterar inga 
ökade utsläpp inom den perioden, vi accepterar bara 
sänkning.

Det gör också att vi – i motsats till många andra 
svenska ekvationer kring klimatpolitik inte räk-
nar biobränsle som en del i lösningen, vi ser dem 
som ett problem.

Och det gör att våra utsläppskalkyler, alla 
exempel på hur mycket koldioxid vi binder och 
minskar, är  tuffare och hårdare räknat än det 
andra gör.

Vi vill helt enkelt göra mer än vad riksdag och 
myndigheter säger ska göras. Vi tycker de bevisligen 
har fel, gör fel,  eftersom vi trots många år av klimat-
politik fortfarande har ökande utsläpp i Sverige. Inte 
tvärtom.

Politiken och företagen har misslyckats. De lösningar 
som erbjuds duger inte.

Men det finns några enkla saker som kan och mås-
te göras storskaligt här och nu. Byta energi. Rädda 
mat jorden. Sluta bruka skog så att utsläpp ökar. Och 
med det ändra beteende, göra tvärtom, gå före politik 
och andra för det enda som kan ändra politiken är om 
människor redan börjat göra det rätta.

Vi gör.

FRN HOPP  
TILL HANDLING

Vänd! 
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Vi börjar med det vi kan starta 
direkt. Som du ser i planen 
är mycket smått och annat 
 gigantiskt stort.

Det stora tar några år, det 
lilla ofta bara ett. 

Men allt handlar om att 
minska utsläpp här och nu.

Men samtidigt göra ett 
överskott på varje projekt för 
att kunna göra ännu mer ihop 
med ännu fler.

VI VET ATT ETCS:s medlemmar 
har lägre utsläpp än svenskar i 
snitt. Vi flyger mindre, många 
har bytt till hållbar mat, vi 
har större andel elbilsägare 
än någon annan grupp och vi 
cyklar mer och längre än snit-
tet. Ändå har vi stora utsläpp 
genom boende, semester, 
investeringar (som vi oftast 
tvingas till via till exempel 
pensionsfonder) och ohållbara 
alternativ att välja på i butik 
och på arbetet.

Vi räknar med 7 ton i snitt 
utifrån våra läsarundersök-
ningar.

Det betyder att vi ska upp 
till en minskning på totalt 
nästan 150 000 ton för att kun-
na kalla oss klimatneutrala på 
riktigt.

Resten får vi göra själva 
med egna direkta privata 
insatser.

Utifrån det blir vår plan den 
här.

Vad kostar det 

att bli helt 

klimatneutral 

via det här?

35 000 kronor/person

3  500 kronor/år

EN PLAN FÖR 
UTSLÄPPS-
MINSKNINGAR 
UNDER TIO ÅR

SUMMA:  777 000 000 147 806 ton/år
Redan insamlat: 70 200 000. Självfinansierat av kund 
(som ETC torp): 309 000 000 kr. Kvarstående investe-
ringskapital cirka 40 miljoner kr per år

För ränta, avskrivning och 
återbetalningar per år.66 000 000 20 000 ETC-medlemmar blir då CO2-neutrala resten av livet. 

Och jobbet kan börja för att utvidga kretsen än mer.

OBS! Beräkningarna är desamma 
som för vår sajt klimatkom-
pensation.etc.se. Varje projekt 
utvärderas varje år och redovi-
sas öppet. Vi välkomnar andra 
förslag och beräkningsunderlag. 
Klimatarbetet är en process, 
inget som är fixat och färdigt.

Dagens ETC:s nya 
digitala plattform

Klimatportalen för 
barn på Dagens ETC

Solcellsdriven  
serverhall helt i trä

ETC Solel. 10 000 nya 
anläggningar hos läsare

ETC Bygg. Två hyreshus  
i Västerås 

ETC Bygg. Tre hyreshus  
i Växjö

ETC Bygg. Ett större  
 hyreshus i Malmö

ETC Bygg. 13 ytterligare 
hus (projektering)

Nytt elnät för mottagning 
av 4,5 MW i ETC Solpark

Utbyggnad ETC Solpark 
Katrineholm till 4 MW

Nya solcellsparker. 10x3 
MW i städer där ETC finns

ETC elbilspool  
för hyresgäster

ETC elbilspool  
för medlemmar

ETC akademin. Nya kurser, 
nya yrkesutbildningar

ETC Näring. Ny produktion

Rädda sjöarna!
Ny  lerbollsprodukt

ETC Torp.  100 stycken hus. 

ETC Sol.  Hotell i vår  
solpark i Katrineholm. 

ETC Pensionsfond.  Helt 
gröna investeringar

ETC Bank.  För solceller  
och ekohus

ETC tågresa. 12 stycken. Semes
ter med politik och aktivism

ETC butik. Två nya mötes
platser i Malmö och Göteborg

ETC lokala matkluster. 

Mer ETC Biokol med värme
lager och geoenergi

ETC Skog.  En skog som inte 
 avverkas utan får växa

ETC ny bokashijord 

ETC ljudbok

ETC Play, nytt system

ETC bredband
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Med
SPA!

Siktar på
20 000 

användare!

Mindre
prassel!

OBS! 
Husen står 

såklart kvar 
längre!

Ettor och
nollor

Vi gjorde 20 000 liter 
första året!

Byta  
penningmakt

Gärna mer 
gammelskog

Tack till 
Sjöfolk!

Kan pengar 
växa på träd?

SLURP!

Visningshus byggs i Katrineholm!

200 000 ton 
på tio år! 
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100 ton/år

100 ton/år

1 000 ton/år

70 000 ton/år
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Redan crowdfundat (2018).  
Mål: 2 000 nya digitala läsare. 

Statligt stöd 600 000 kr. Ytterligare 
800 000 ska crowdfundas

Crowdfundat (2018). Mål: 1 000 nya 
användare. Relansering 2020. 

Banklån (klart). Mål: 1000 nya använ-
dare. En utveckling av ETC Mobil. 

Banklån (klart). Mål: 5 000 digitala  
läsare får tidning, ETC Play och mejl  
från denna serverhall. 

Finansiering via crowdfunding 
(48 miljoner klart).

Finansiering via crowdfunding 
och banklån.

Finansiering via crowdfunding 
och banklån.

Redan crowdfundat.

Finansiering via banklån. 
Redan klart.

Via ETC sol-sparande och 
 samarbete med Seko Sjöfolk.

Via ETC sol och delägande  
med tredjepartsföretag.

Leasing och betalas av deltagare.

Finansieras av deltagare.  
1 000 st varav 100 st elbilsägare.

Finansieras av deltagare. Och statligt/
kommunalt utbildningsstöd.

Finansieras av nya användare, 
distributörer.

Finansieras av vattenreningsverk 
mfl.

Finansieras av köpare av huset.

Finansieras via banklån. Redan 
klart.

Avgifter från sparare finansierar 
utvecklingen.

En sparbanks grundkapital  
är 50 miljoner.

Betalas av resenärerna.

Betalas av prenumeranter.

Crowdfunding.

Användarfinansierad.

Crowdfunding via ETC Sol.

Crowdfunding via ETC Spar.

Via köpare av planteringsjord.

Direkt investering. Nytt säljsystem  
med montage och gemensamhets- 
inköp för alla ETC el-användare.

Minskar med 0,7 ton per år jämfört 
med papperstidning. 

Svårberäknat. Vi gissar att varje användare 
kan minska sin familjs utsläpp med 100 kg.

Minskar med 100 kg jämfört med  
internationella streamingtjänster. 

Minskar med 100 kg jämfört med  
vanliga bredbandstjänster. 

Minskar med 200 kg per läsare jämfört med 
normala serverhallar.

7 ton minskade utsläpp per anläggning  
på ca 10 000 W.

100 ton per lägenhet.

CO2-minskningen räknas i solparkens 
produktion.

700 kg per 1 000 solcells-watt Ytterligare 2,5 miljoner watt installeras 
i parken.

Ytterligare 30 miljoner watt solel i 
Sverige.

Beräknat på två bilar i de första tre 
städerna.

Skapa en gemensam frivillig bilpool där ETC- 
medlemmar med elbil gör den tillgänglig för andra.

Utbildning framför allt i media och solcellsmontage.

Produktion av fermenterad näring som bryter metan 
och lustgasutsläpp i jordbruket. 
Vi producerar 300 000 liter per år. 

700 kg per 1 000 solcells-watt

6 teslabilar som vardera används 10 000 
mil per år av hyresgäster.

Varje elbil ersätter 1 000 mil  
diesel/bensinkörning.

Utbildning i vår klimatpositiva solskola. 
Att använda klimatpositiva huset sparar 
energi och därmed utsläpp.

En revolution! Varje liter fermenterad 
näring minskar utsläpp med runt 20 kg. 
CO2 jämfört med gödsel eller kompost. 

Ny produkt som sänks i sjöar och vatten-
drag och ger renare vatten och återställt 
mikrobakteriellt liv.

Varje hus lagrar 23 ton CO2 i trästom-
mar. Solelen minskar utsläpp för 20 000 
kWh dvs 14 ton. 

Trähotellet med solceller lagrar 700 ton CO2 i 
trästommen. Minskade betongutsläpp med 800 
ton. Solel som minskar utsläpp med 70 ton/år.

Det går inte att beräkna vad investeringarna 
ger i CO2-minskning före de gjorts.

Bankens uppgift är att hjälpa ETC-medlemmar 
att minska sina utsläpp

Varje tågresa sparar 1 ton per resenär. Vi 
 räknar med 30 resenärer per resa.

Vi minskar utsläpp digitalt genom solcellsin-
vestering på en solpanel per utgiven ljudbok 
vilket i snitt motsvarar en boks utsläpp.

Uppgiften är att inspirera butiksbesökare 
till klimatsmartare val.

En vanlig matkasse har åkt många tusen kilo-
meter innan den hamnar på köksbordet. Det 
motsvarar 50 kg vanliga utsläpp.

Biokol lagrar 3 kg utsläpp per kilo kol.

Vi låter skog växa och 
lagrar då 0,5 ton per 
kubikmeter nytt trä.

Vi räknar med 20 kg sparade utsläpp CO2 
jämfört med konventionell torvrik plantjord 
per kg jord.

Redovisning av avkastning och CO2-minskning 
ingår i uppdraget.

Att starta en bank  är nödvändigt 
men ett mycket stort arbete.

Vi flyger inte och vi åker inte fossilt driven bil.

Målet är 1 000 prenumeranter av ljudboks-
abonnemang. Summan blir 10 ton.

Det behövs 1 000 medlemmar för tio lokala kluster. 
Besparing cirka 45 kg per vecka per person.

Vi producerar idag 300 kg per dag. Målet är att öka 
till 3 000 kg. På helåret blir det 900 ton. Som lagrar 
2 700 ton CO2.

Tillväxten i ETC-skogen är 500 kubikmeter per år.  
10 miljoner räcker till cirka 100 hektar skog.

Med storskalig bokashi skapar vi ny jord som är mer 
än 20 gånger smartare än ny jord skapad via rötning. 
Vi producerar 30 ton per år.

1 000 hotellnätter per år.  Per gäst 
 sparas 6 kg utsläpp per natt!

Vi kombinerar vår biokol, fermenterad drav och lera 
till en produkt som kan sänkas i sjöar och sakta sprida 
mikroorganismer på botten.

Helt klimatpositiva enfamiljshus i trä. Eluppvärmda.

Trä lagrar 1,8 kg CO2 per kg trä. Våra hus väger 
360 ton styck. Besparing mot cement/betong 
som inte används (1 629 ton) är 800 ton CO2. 
Energisparandet motsvarar 100 kWh per 
kvadratmeter vilket sparar 80 000kWh/år. Det 
sparar utsläpp på 80 g per kWh enligt bransch, 
men vi räknar på kortare utsläppstid, 400 g. 
Besparing 32 ton. Solcellerna minskar utsläpp 
med 32 ton. Summa per hus cirka 1 500 ton. 

Vi hjälper dig att få upp solcellerna.

Utan betongväggar 

Utan fjärrvärme 

Solelsdrivet 

Med egen odling. 

(Detaljerad livscykel-
analys ej klar). 

Vi räknar med 200 lägenheter per år. Utan betongväggar, 
utan fjärrvärme, solelsdrivet och med egen odling. 

Fossilfri och bioenergifri drift. 
Helt försörjd av solel.

Solcellsinvestering per användare. 

Solcellsinvestering per användare. 

Ändrat beteende med mer  
hänsyn till klimatet. 

Förbättrad digital läsupplevelse.

Investering Finansiering Netto intäkt/år Projekt tid CO2minskning Förklaring Metod

3 000 000

1 000 000

30 000 000

1 000 000

500 000

1 000 000

200 000

300 000

200 000

100 000

1 000 000

200 000

200 000

✔
✔
✔
✔

Vänd! 

10 ton/år

Lätta ton!
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VAD KAN DU GRA 
HR OCH NU?
Det enkla: Byt till ETC el. Det kostar dig inget utom 19 kronor extra varje månad till  
ny  solel. Och det här är motorn i hela vår solsatsning. Vi sprider solel runt landet och  
vi använder allt överskott till ännu mer solel.

Det långsiktiga: Spara i ETC. Klimatinvestera. Summan är inte det 
viktiga. Det viktiga är att vi är många.
Du ser de aktuella alternativen på spara.etc.se

Det självklara: Ställ fossilbilen och anmäl dig till vår elbilpool. Vill 
många kan det bli av redan 2020. Läs mer på elbilspool.etc.se

Det envisa: Använd vår solel och byt till vår mobil och (senare) vårt bredband.  
Det kan du göra på etcel.se och etcmobil.se

Det roliga: Odla med vår klimatsmarta näring och biokol. Finns på varuhuset.etc.se

Det sociala: Lär dig montera själv och hjälp andra få upp sina paneler via  
ETC  akademin. Kolla på varuhuset.etc.se

Den vardagliga: Gör ditt tidningsläsande mer klimatsmart och digitalt. 
www.etc.se/byttilldigitalt

Det nödvändiga: Använd ETC och sprid till fler.

VISST KAN DU RDDA VRLDEN!
VEM SKULLE ANNARS GRA DET?

Så fort ett projekt startar skickar vi info och anmälan för deltagande!

HAR VI

 RÄDDAT VÄRLDEN 

OM VI GÖR DET 

HÄR?
Javisst.

Kan vi kan nämligen andra. 

Och någon måste börja.

RÖSTA HÄR
Jag vill rädda 

klimatet
Ja! Nej!

VAD ÄR DETTA I PENGAR?
35 000 kronor under tio år för 20 000 människors 
 omställning per person.
3 500 kronor per år.
Samtidigt kommer ETC-bolagens  
omsättning öka till 300 miljoner i år  
(nu ligger vi på 200 miljoner) och antalet  
anställda kommer öka med 20 procent.


