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Projektet Klimatpiloterna och samspelet med invånare, politik och före
tag i kommunen för att minska utsläppen av växthusgaser 
 

Inledning 
Den enkätundersökning som redovisas här är en del av projektet Klimatpiloterna i Askersund och Laxå 
kommuner som pågår från och med oktober 2009 till och med maj 2010. I klimatpilotprojektets inledning 
intervjuades alla deltagare i projektet. Genom intervjustudien kunde vi få en bild av deltagarnas inställ-
ning till klimatfrågan och vad de ansåg vara ett klimatriktigt levnadssätt, liksom deras egna förväntningar 
på projektet och sitt eget deltagande. Intervjuerna gav också en bild av deltagarnas förväntningar på andra 
aktörers deltagande i klimatarbetet på lokal och nationell nivå (Gustavsson 2010).  

Intervjuerna gav upphov till idén att ställa liknande frågor till en större grupp invånare i de båda kommu-
nerna, vilka utgör den huvudsakliga målgruppen för projektet. Enkäten fyller två syften. För det första kan 
enkäten ge en bild av hur ”vanliga” pilothushållen är ur klimatsynpunkt. Är det någon skillnad på hur 
kommuninvånarna generellt ställer sig till klimatförändringen och vad de kan tänka sig göra själva för att 
leva mer klimatvänligt och på klimatpiloternas inställning? Vilka förväntningar har man på andra aktörer? 
Vilka hinder och möjligheter upplever man för att konsumera på ett mer klimatvänligt sätt? För det andra 
kan enkätsvaren kartlägga intresset och engagemanget för klimatfrågan hos en större grupp invånare i de 
båda kommunerna och ge en bild av kommuninvånarnas inställning till klimatfrågan och vad man själv är 
beredd att bidra med för att minska utsläppen av växthusgaser på individ- och hushållsnivå.  

Det vi kan se är att pilothushållen och gruppen som svarat på enkäten har en hel del gemensamt. Många 
säger sig redan sortera sitt hushållsavfall, släcka lampor och stänga av TV-apparaten och datorn med 
strömbrytaren, och anser att det är en viktig insats för klimatet, medan man tycker att det är betydligt svå-
rare att minska sitt bilresande. Man anser i enkäten att klimatpolitik och arbete med att minska utsläppen 
av växthusgaserna främst är en fråga för riksdag och regering, inte så mycket en uppgift för kommunen.  
Enkäten visar att man har uppfattningen att hushållen till stor del bidrar till utsläppen av växthusgaser, 
men att det finns en del hinder för hushållen att ändra sina konsumtionsvanor. De klimatvänliga alternati-
ven uppfattas som allt för dyra, och det är svårt att veta vad som är ”rätt” val ur klimatsynpunkt.  Det är 
kanske därför som reflektionen över klimatfrågan när man står inför ett val i butiken inte alltid leder till 
handling. Trots allt anser dock de flesta att det går att göra något åt klimatförändringen, enskilt eller till-
sammans med andra. Det finns dock skillnader mellan olika åldersgrupper och mellan mäns och kvinnors 
inställning till klimatfrågan. 

Projektet  
Projektet Klimatpiloterna i Askersund och Laxå kommuner har som övergripande syfte att öka delaktig-
heten i klimatarbetet på lokal nivå hos de tio pilothushåll som deltar i projektet såväl som alla andra hus-
håll i kommunerna och regionen. Projektet tar under ett års tid upp tio teman, där hushållen får ny kun-
skap som sedan prövas i de tio utmaningar som hushållen tilldelas. Det handlar till exempel om att mins-
ka utsläppen av växthusgaser i samband med konsumtionen av livsmedel under en bestämd tid, eller att 
minska energianvändningen i bostaden eller i det dagliga resandet. De tio hushållen som deltar i Klimatpi-
lotprojektet har valts ut på grundval av att de är ”vanliga” ur klimatsynpunkt, det vill säga hushåll som 
inte redan vid projektets start i ovanligt hög utsträckning levde ett miljö- och klimatvänligt liv. De repre-
senterar också olika åldrar och familjekonstellationer. Tanken är att pilothushållen ska fungera som före-
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bilder eller goda exempel, och inspirera övriga hushåll i kommunen att göra liknande förändringar i var-
dagslivet. Media i olika former förväntas spela en viktig roll i att under projektets gång, genom att sprida 
klimatpiloternas erfarenheter, men spontana och organiserade kontakter mellan projektdeltagarna och 
kommunpolitiker, tjänstemän, vänner och bekanta, grannar etc. tillskrivs också stor betydelse för sprid-
ningen av goda exempel och kunskap från projektet. 

Projektet konstaterar att hushållen och de enskilda individerna är beroende av sin omgivning och de förut-
sättningar som skapas av kommunen och aktörer på nationell nivå. Andra aktörer som påverkar hushål-
lens förutsättningar att agera klimatvänligt är företag och organisationer. Företagen är också i sig själva 
viktiga aktörer i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett ytterligare syfte med projektet är att 
identifiera förändringar som måste göras på nationell nivå för att underlätta förändringar på lokal nivå. Ett 
led i detta är att utveckla samverkansformer mellan kommunerna, dess invånare, företag, föreningar och 
organisationer när det gäller åtgärder för att minska klimatpåverkan. Därutöver avser projektet att öka 
kunskapen hos de lokala företagen för att motivera dem att klimatanpassa sin produktion. (Projektplan 
2009). 

Klimatpiloter, klimatpirater, klimatidoler, klimatbantare och andra i en  
teoretisk inramning 
 

Projektet klimatpiloterna är inte ensamt i sitt slag, flera liknande projekt pågår i landet, som Klimatidoler-
na i Växjö, Klimatpiraterna i Falun/Borlänge, KlimatVarDag i region Skåne och Klimatsmarta hushåll i 
Linköping. Inspiration har hämtats från nu avslutade projekt som Klimatpiloterna i Kalmar, Klimatban-
tarna i Kristianstad, MiljöVarDag i Karlstad eller Konsumera smartare i Stockholm, för att nämna några. 
Gemensamt för dessa projekt är att de syftar till att påverka människors attityder och beteende i en mer 
miljö- eller klimatvänlig riktning genom att utgå från ett mindre antal hushåll eller personer som sedan är 
skal fungera som förebilder för övriga kommuninvånare. Vissa projekt, som Klimatpiloterna i Askersund 
och Laxå har även ett uttalat syfte att skapa en dialog mellan kommuninvånarna och kommunen samt 
andra lokala aktörer om hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för en mer klimatriktig livsstil 
(det vill säga minskade utsläpp av växthusgaser), eller för att inlemma klimatfrågan i kommunens verk-
samhet och politik och i företagens strategier. Ännu finns inte några mer djupgående studier av i vilken 
utsträckning projekten har eller har haft någon påverkan på den lokala miljö- eller klimatpolitiken eller på 
människors livsstil eller konsumtion i en större skala.  

På ett mer generellt plan diskuteras dock dessa frågor i samhällsvetenskaplig forskning inom ramen för 
begreppet hållbar konsumtion (sustainable consumption). Vid FNs miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 
slogs fast att överkonsumtionen var en viktig orsak till att vi var på väg att skapa ett ohållbart samhälle. 
Det krävdes åtgärder på två plan, dels en minskad konsumtionsnivå och en ändrad inriktning på konsum-
tionen, dels en utveckling av ”grön” teknik, för att göra de varor och tjänster vi konsumerar resurs- och 
energieffektiva (Fuchs & Lorek 2005). Dessa två inriktningar kallas ibland för en stark respektive svag 
hållbar konsumtion (Scholl et al 2010) eller en alternativ respektive mainstream linje (Seyfang 2005). Det 
man från forskarhåll särskilt vill lyfta fram är att det inte är tillräckigt med den svaga eller mainstream 
linjen för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Med det menar man att samtidigt 
som det med energieffektiv teknik och ökad användning av förnybara energikällor för uppvärmning och 
elproduktion går att minska hushållens energianvändning och därmed deras klimatpåverkan, så skapas en 
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så kallad rebound-effekt. Det innebär att de pengar som hushållen sparar tack vare minskad energikostnad 
istället används för ökad konsumtion. Även utan denna rebound-effekt ökar konsumtionen på global ska-
la. Istället krävs mer genomgripande förändringar av politiken på både nationell och internationell nivå 
som tydligt kopplar samman ekonomisk tillväxt med miljö- och klimatfrågorna istället som att som nu 
sker, som många påpekar, se dem som separata politikområden. Denna politik är dock svårare att föra, då 
den troligen kräver åtgärder som kan uppfattas som begränsande för människors livsstil och därmed im-
populära. 

Tar man utgångspunkt från individen finns en rad forskare som ur samhälls- eller beteendevetenskapligt 
perspektiv studerat vad som krävs för att åstadkomma attityd- och beteendeförändringar för att uppnå en 
hållbar eller klimatriktig livsstil. Erfarenheter från informationsprojekt riktade till konsumenter visar att 
informations- och kunskapsspridning är en nödvändig men inte tillräcklig ingrediens för att uppnå ett mer 
hållbart konsumtionsmönster. Dagens konsument påverkas av en lång rad faktorer som gör valet i butiken 
svårt. Pris, utbud, vanan att köpa ett visst märke och reklam kan nämnas, men också ett medvetet eller 
omedvetet behov av att markera sin identitet i form av social status eller tillhörighet till en social grupp 
genom valet av varor eller tjänster. Ett förändrat utbud av varor, med fler klimatvänliga varor och en ut-
sortering av ”klimatovänliga” varor skulle i hög grad underlätta för konsumenten är en slutsats som dras i 
flera studier. Finns en god tillgång till gröna alternativ, förs människor mer eller mindre in i en livsstil där 
det gröna blir ett möjligt alternativ. Likaså behöver konsumentens nya konsumtionsvanor ”backas upp” av 
nationella politiska satsningar på stödjande infrastruktur och ekonomiska och andra regleringar. (Lindén 
2001, Spaargaren 2003; Yates 2008; Scholl et al 2010). En viktig poäng är därmed att man bör se på kon-
sumenten i sin sociala kontext, det vill säga omgiven av föreställningar om hur man bör leva, fysiska för-
utsättningar för att leva mer klimatvänligt, tillgång till kunskap och inte minst tillgång till ett utbud av 
varor och tjänster som gör valet av en miljö- och klimatvänlig livsstil möjlig. Det för över till de frågor 
som ställdes till 1 000 invånare i Askersund och Laxå för att få en bild av hur de ser på klimatfrågan och 
sin egen roll för att dämpa klimatförändringen. 

 

Enkät till 1000 personer i Askersund och Laxå kommuner 
Enkätfrågorna har till stor del formulerats med utgångspunkt från resultatet av intervjuerna som gjordes 
med deltagarna i Klimatpilotsprojektet. Frågorna har också inspirerats av Naturvårdsverkets årliga enkät 
till allmänheten om attityd till klimatförändringen. Vår enkät består av 14 frågor med flera olika svarsal-
ternativ (se bilaga 1). I samband med några av frågorna fanns också möjlighet att ge öppna svar.  

Tillvägagångssätt för urval, utskick och påminnelser 
Enkäten skickades till sammanlagt 1000 personer i åldrarna 16-75 år, i Askersund och Laxå kommuner. 
Adresserna har slumpats fram, men urvalet avspeglar sammansättningen av kön och ålder hos invånarna i 
de båda kommunerna. Urvalet har gjorts av PAR. Alla enkäter numrerades med en bokstav för kommu-
nen och ett ordningsnummer. Numreringen användes för att kunna påminna de som inte svarat. Efter att 
enkätsvaren registrerats hade ordningsnumren inte längre någon funktion, och alla svar är därmed anony-
ma. 

Enkäten med ett följebrev skickades ut i två omgångar, den 13 januari 2010 skickades enkäten med post 
till de 340 adressaterna i Laxå kommun, och den 19 januari till de 660 adressaterna i Askersunds kom-
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mun. Ett sista svarsdatum sattes en dryg vecka senare. Efter ytterligare en vecka fick de som inte svarat en 
påminnelse, i första hand per telefon, i andra hand med ett brev med en ny blankett och svarskuvert. Ett 
antal personer förklarade i samband med telefonsamtalen att de avstod från att svara, medan andra önska-
de en ny blankett vilket de också fick. Sammanlagt fick vi 543 svar, varav 359 från Askersunds kommun 
och 184 från Laxå. Av dessa har totalt 526 svar registrerats i en databas. 

Bortfall 
Av de inkomna svaren betraktades 15 svar som ogiltiga, då de innehöll annat än svarsblanketten, eller 
meddelade att personen som fått enkäten inte kunde eller ville svara på den. Annat bortfall berodde på att 
mottagaren flyttat (åtta i Askersund, tre i Laxå). Vid påminnelsen per telefon sade 83 personer (50 i 
Askersund, 23 i Laxå) att de avstod från att svara på enkäten. I de fall man uppgett orsak, har det i de 
flesta fall handlat om att man haft brist på tid, inte är intresserad av frågan eller att man generellt inte 
svarar på enkäter. Några har ansett sig ha för liten kunskap om klimatfrågan för att kunna svara. Någon 
har ansett att enkäten var alltför tillrättalagd, eller att det ändå inte är någon som lyssnar på vad man sä-
ger. Vi anser dock att svarsfrekvensen är så pass hög att det går att dra slutsatser av materialet. Alla enkä-
ter är dock inte fullständigt besvarade, det gäller både uppgifterna om personen och hushållet samt övriga 
frågor.  

Sammansättning av gruppen som svarat på enkäten 
Enkäten inleds med ett antal frågor som talar om vem personen är som svarar på enkäten, det vill säga 
uppgifter om kön, åldersgrupp, bostadstyp och hushållets sammansättning.
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Figur 1. Fördelning av enkätsvaren på kön och åldersgrupper i respektive kommun.  
Andel i procent av alla enkätsvar per kön, åldersgrupp och kommun respektive i hela kommunen. Befolkningssiffrorna är häm‐
tade från SCBs befolkningsstatistik. 
 

Könsfördelningen i enkätsvaren skiljer sig något från könsfördelningen bland invånarna i kommunerna. 
Andelen kvinnor som svarat på enkäten är något större än andelen kvinnor i kommunerna. Andelen män 
som svarat är istället mindre än andelen män i respektive kommun. Figur 1 visar också att gruppen yngre 
(16-25 år) är underrepresenterad och att den äldsta gruppen (64-75 år) är överrepresenterad bland enkät-
svaren. (se även tabell 1-4 i tabellbilagan). 
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Figur 2. Uppgifter ur enkätsvaren om boendeform och hushållets sammansättning. 
Andel i procent av alla svar från respektive kommun. 
 

Den vanligaste boendeformen bland dem som svarat är en villa i en tätort eller ett hus på landet, särskilt 
tydligt är det i Laxå kommun. Det kan jämföras med de senaste uppgifterna från SCB om befolkning i 
tätorter från år 2005. Då bodde 77 % av Laxå kommuns befolkning i någon av tätorterna Laxå, Finneröd-
ja, Hasselfors eller Röfors. Majoriteten av invånarna bodde i tätorten Laxå (70 % av kommunens innevå-
nare), där en övervägande del av bebyggelsen är just villor samtidigt som ett stort antal lägenheter har 
rivits. När det gäller Askersunds kommun bodde 61 % av invånarna i någon av tätorterna Askersund, 
Åsbro, Åmmeberg, Zinkgruvan, Olshammar, Rönneshytta eller Hammar. I tätorten Askersund bodde 56 
% av kommunens invånare. Askersund kommuns befolkning är alltså spridd på fler mindre tätorter, och 
har en större andel invånare som bor på landsbygden jämfört med Laxå kommun. Detta förhållande kan 
förklara den större andelen i kategorin ”hus på landet” när det gäller Askersund, och den ännu större an-
delen ”villa/hus i tätort” när det gäller Laxå. (Se även Tabell 5 i tabellbilagan.) 

Resultat  

Kännedom om klimatfrågan 
Till att börja med ville vi få en uppfattning om hur väl man tyckte sig känna till klimatförändringen, och i 
vilken grad de som svarande upplevde klimatförändringen som ett hot eller kanske som något positivt. Vi 
har valt att även redovisa svaren fördelade på kön och på åldersgrupp. 
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Figur 3. Svar på frågan ”Känner du till något om klimatförändringen? ” 
Andel i procent av alla kvinnor respektive män som svarat (totalt 511 svar, varav 262 kvinnor och 240 män. Utöver det har 9 
svarat som ej uppgett kön). 
 

Som Figur 3 och Figur 4 visar anser de flesta att känner till rätt så mycket eller åtminstone litet om klimat-
förändringen. Endast ett fåtal (16 stycken) uppger att de inte känner till något om klimatförändringen 
medan något fler, 36 stycken, anser att de känner till mycket om klimatförändringen (se Tabell 6). Det 
tycks inte vara någon nämnvärd skillnad mellan män och kvinnors uppfattning om hur väl de känner till 
klimatfrågan.  
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Figur 4. Svar på frågan ”Känner du till något om klimatförändringen?”  
Fördelning av svaren inom respektive åldersgrupp och kön. Andel i procent. Sammanlagt har 272 kvinnor och 245 män svarat på 
denna fråga, fördelat på 50 personer i åldrarna 16‐25 år, 136 i åldrarna 26‐45 år, 194 i åldrarna 46‐64 år och 144 i åldrarna 65‐
75 år. I totalsumman ingår dessutom 9 personer som ej uppgett kön och 2 personer som ej angett ålder. 
 

Figur 4 visar att runt 90 procent av alla i ådrarna 16-64 år tycker att de känner till mycket, rätt så mycket 
eller litet om klimatfrågan (de gröna och orange fälten i diagrammet). Den grupp som avviker något är 
65-75-åringarna som tycks vara mindre säkra på sin kunskap än övriga åldersgrupper. Vi kan konstatera 
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att andelen som svarat att de vet mycket om klimatfrågan sjunker med stigande ålder. I övrigt är skillna-
derna mellan åldersgrupperna små.  

Naturvårdsverket har i sin undersökning av allmänhetens attityder till klimatförändringen ställt en liknan-
de fråga; om man anser sig vara klimatmedveten. I den undersökningen visade det sig att 9 av 10 personer 
ansåg sig vara klimatmedvetna. Den visade också att fler kvinnor än män ansåg sig vara klimatmedvetna, 
och att den äldre gruppen ansåg sig i högre grad vara klimatmedvetna än den yngsta gruppen (NV 2009a). 
(Naturvårdsverkets undersökning vände sig till 1000 personer i åldrarna 15-75 år i hela landet.) Resultatet 
i vår undersökning skiljer sig från Naturvårdsverkets på ett par punkter, dels ser vi ingen skillnad på kvin-
nor och män när det gäller kännedom om klimatfrågan, dels är det i vår undersökning den äldsta gruppen 
som anser sig ha minst kännedom om frågan. En förklaring till skillnaderna kan vara att frågorna är något 
olika formulerade. 

Inställning till klimatförändringen 
Att man känner till vad som menas med klimatförändringen behöver inte betyda att man ser den som ett 
hot eller allvarligt problem. För att ta reda på inställningen till klimatförändringen fick man på en femgra-
dig skala ange hur man ställde sig tre påståenden. I diagrammet nedan (Figur 5) kan vi se att av de som 
anser sig känna till mycket eller rätt så mycket om klimatförändringen (240 personer) i allmänhet också 
anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot bland många andra eller det i särklass största hotet mot 
människa och natur (de gröna och orange fälten) (se även Tabell 6 i tabellbilagan). 
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Figur 5. Svar på frågan ”Vilken är din inställning till klimatförändringen?  
Tycker du att klimatförändringen på lång sikt är 1) Det i särklass största hotet mot mänskligheten och naturen, 2) ett allvarligt 
hot, men ett bland många andra hot mot människor och natur eller 3) till största delen något positivt, vi får ett varmare och 
skönare klimat i Sverige. 
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Bland de som angett att de inte känner till något om klimatförändringen (45 personer) är inställningen till 
klimatförändringen mer ambivalent. Något färre är beredda att helt ta avstånd från påståendet att klimat-
förändringen innebär en positiv förändring (de röda/rosa staplarna) medan betydligt färre instämmer i att 
klimatförändringen är det största hotet. I det andra påståendet jämställs klimatförändringen med andra hot 
mot människa och natur, vilket gör att betydligt fler i denna grupp kan instämma helt eller delvis i påstå-
endet. 

Oavsett kunskap om klimatfrågan är det endast ett fåtal som helt vill instämma i att klimatförändringen 
till största delen är något positivt. 

En slutsats är då att ju mer man känner till om klimatförändringen desto större är sannolikheten att man 
klimatförändringen som ett allvarligt hot, eller som det allvarligaste hotet. Man kan också tänka sig det 
omvända förhållandet, att en oro för klimatförändringen medför att man skaffar sig mer kunskap.  
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Figur 6. Svar på frågan ”Vilken är din inställning till klimatförändringen?”  
Tycker du att klimatförändringen på lång sikt är 1) Det i särklass största hotet mot mänskligheten och naturen, 2) ett allvarligt 
hot, men ett bland många andra hot mot människor och natur eller 3) till största delen något positivt, vi får ett varmare och 
skönare klimat i Sverige. Andel i procent av alla kvinnor respektive män som har svarat på frågan . På delfråga 1 har 478 perso‐
ner svarat, på delfråga 2 484 personer och på delfråga 3 455 personer. 
 

Fördelar vi svaren på kön kan vi se att det finns en liten skillnad mellan kvinnors och mäns inställning till 
klimatförändringen. Kvinnorna är något mer benägna att instämma i att klimatförändringen är ett hot, och 
tar i högre grad avstånd från påståendet att den främst är något positivt. Skillnaderna är dock inte stora (se 
även Tabell 8, Tabell 10 och Tabell 12 i tabellbilagan). 
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Figur 7. Svar på frågan ”Vilken är din inställning till klimatförändringen?”  
Tycker du att klimatförändringen på lång sikt är 1) Det i särklass största hotet mot mänskligheten och naturen, 2) ett allvarligt 
hot, men ett bland många andra hot mot människor och natur eller 3) till största delen något positivt, vi får ett varmare och 
skönare klimat i Sverige. Andel i procent av alla i respektive åldersgrupp som har svarat på frågan. På delfråga 1 har 478 perso‐
ner svarat, på delfråga 2 484 personer och på delfråga 3 455 personer.  
 

Fördelar vi istället svaren på åldersgrupper framträder några skillnader mellan de olika grupperna. Den 
yngsta gruppen är den som i högst utsträckning helt tar avstånd från att klimatförändringen är det största 
hotet av alla mot människa och natur, medan 26-45-åringarna och 65-75-åringarna i högst grad istället 
instämmer helt i påståendet. 26-45-åringarna utmärker sig särskilt genom att också i störst utsträckning ta 
avstånd från påståendet att klimatförändringen är något positivt (se även Tabell 9, Tabell 11och Tabell 13 
i tabellbilagan). 

Det visar sig också vara lättare för alla åldersgrupper att instämma i det andra påståendet, även om skill-
naderna mellan hur man ställer sig till påstående ett och två inte är särskilt stora. Här kan det dock finnas 
ett problem inbyggt i frågan, det visar sig att många både anser att klimatförändringen är det största hotet 
och ett hot bland många andra. Det krävs ytterligare analys av svaren på denna fråga för att tolka svaret 
rätt . 

Aktörer och aktiviteter som bidrar till klimatförändringen 
I klimatdebatten som förs bland forskare, inom organisationer och politik ställs ofta olika grupper i sam-
häller eller aktiviteter mot varandra och vissa utpekas om mer klimatpåverkande än andra. Industrin har 
traditionellt anklagats för att vara en ”miljöbov” på grund av sina utsläpp till luft, mark och vatten som 
givit upphov till olika slags miljöproblem. Transportsektorn har allt mer kommit i fokus i klimatdebatten, 
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inte minst genom att godstransporterna ökar i omfattning och längd liksom de resor vi gör som privatper-
soner med bil och flyg. En annan orsak är den aktuella debatten om vad som kan klassas som miljö- eller 
klimatvänliga drivmedel. Jordbrukets bidrag till växthusgaserna är också omdebatterat med tanke på pro-
duktionsmetoder och av livsmedel och energigrödor. En fråga som diskuteras är vilket kött som man ska 
välja som klimatmedveten konsument, eller om en vegetarisk diet är mest klimatvänligt. Närproducerat 
och säsongsanpassning av dieter förs också ofta fram som det mest klimatvänliga 

Hushållens roll i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser har inte uppmärksammats särskilt 
mycket i den allmänna debatten om ansvarsfördelning av klimatarbetet. Istället har fokus varit på de na-
tionella och internationella aktörerna, särskilt under den tid som föregick enkäten då klimatförhandlingar-
na i Köpenhamn pågick. Hushållens och individernas roll som konsumenter av varor och tjänster lyfts 
dock fram i projekt som Klimatpiloterna.  

I denna fråga fick man skatta på en fyragradig skala, i vilken grad man trodde att sex olika grupper bidrog 
till klimatförändringen. Ett femte alternativ, ”vet ej” fanns också. 

Tabellen visar att flyget, industrin och vägtransporter anses vara de sektorer som i högst grad påverkar 
klimatet. Däremot betraktas de mer småskaliga verksamheterna, som i enkäten representeras av hushållen, 
privatbilismen och jordbruket som ”snällare” mot klimatet. Förhållandet illustreras med diagrammen ne-
dan (se även Tabell 14 i tabellbilagan). 
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Figur 8. Svar på frågan ”Till vilken grad tror du att följande grupper bidrar till att öka klimatförändringen”  
(Med vägtransporter menas lastbilstrafik). Andel i procent. Mellan 504 och 519 personer har bedömt de olika alternativen.  

 

Det behöver inte med nödvändighet vara så att de aktörer som påverkar klimatet mest också är de som har 
det största ansvaret för att utsläppsminskningarna kommer till stånd. På internationell nivå, är FN och 
dess klimatpanel IPCC betydelsefulla aktörer, liksom EU som är en tung aktör i förhandlingar om nytt 
globalt klimatavtal, och har satt upp gemensamma klimatmål för EUs länder. I Sverige har vi ett nationellt 
klimatmål som nyligen skärpts väsentligt. Den klimatpolitik som riksdag och regering för ger vissa förut-
sättningar för klimatarbete på lokal nivå, i privat och offentlig sektor genom olika satsningar och stöd. 
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Kommunerna har ingen skyldighet att bedriva klimatarbete, men en majoritet av landets kommuner har 
ändå formulerat mer eller mindre ambitiösa klimatmål och strategier. Askersund och Laxå kommuner har 
ännu inte kommit så långt i det arbetet. Först under de senaste åren har ett mer systematiskt klimatarbete 
kommit igång genom att mål och strategier formulerats. För företagen kan man tänka sig att minskade 
energikostnader kan vara en drivkraft för att genomföra åtgärder för att göra produktionen mer klimatvän-
lig. Det kan också ligga ett marknadsföringsvärde i att ligga i framkant i klimatarbetet, det gäller både 
företagen och kommunen. Miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen har också en roll i klimatarbe-
tet, de kan påverka genom kunskapsspridning och opinionsbildning. Naturskyddsföreningen finns till 
exempel representerad lokalt i Askersund och medverkar också i Klimatpilotsprojektet. Hushållen själva 
har också en roll, men i vilken utsträckning man deltar som individ i klimatarbetet regleras inte på något 
sätt. 

I enkäten fick man möjlighet att ange vem eller vilka av sex tänkbara aktörer man trodde hade störst bety-
delse för att utsläppen av växthusgaser i Sverige skulle minska, av de sex alternativen fick man markera 
högst tre. Det visar sig dock att man i enkäterna har marketrat mellan noll och sex alternativ, med ett me-
delvärde på 2,6 markerade alternativ. 
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Figur 9. Svar på frågan ”Vem eller vilka tror du har störst betydelse för att utsläppen av växthusgaser ska minska i Sverige?  
Antal markeringar som varje alternativ fått. Man fick markera högst tre alternativ av sex möjliga. Mellan 504 och 517 personer 
har gjort svarat på delfrågorna. I figuren redovisas svaren fördelade på kvinnor och män. 

 

Trots att industrin enligt Figur 8 utgör en sektor som anses att i hög grad bidra till utsläppen av växthus-
gaser, så har riksdag och regering och den enskilda individen ändå tilldelats större betydelse för att en 
utsläppsminskning ska komma till stånd. Att riksdag och regering samt individerna har fått så pass stor 
andel av markeringarna kan vara ett uttryck för att den nationella politiken sätter ramarna genom re-
glering och resurstilldelning, och att individerna genom att förändra sin konsumtion av varor och tjänster 
kan påverka utbudet. Kommunerna upplevs i det här fallet inte ha någon avgörande betydelse, och ännu 
mindre de olika frivilligorganisationerna (se även Tabell 15 i tabellbilagan). 

Kommunens roll som aktör i klimatarbetet 
Både Askersund och Laxå kommuner har formulerat mål för sitt klimatarbete, men är det något som 
kommuninvånarna känner till? Här fick man välja på att svara ja eller nej. 
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Figur 10. Svar på frågan ”Känner du till om din kommun har något program eller plan för sitt klimatarbete?  
Svaren är redovisade per kommun, kön och åldersgrupp. Totalt har 516 personer svarat på frågan, varav 272 kvinnor och 245 
män, därutöver 9 som ej uppgett kön. 
 

Endast cirka en femtedel av de svarande kände till att kommunen hade någon form av klimatprogram (se 
Tabell 16 i tabellbilagan). Några har kommenterat att de känner till att det finns ett program men att de 
inte vet vad programmet innehåller. Är intresset för den lokala klimatpolitiken kopplat till en persons 
kunskap om klimatfrågan? Här visar det sig att de som ansåg sig känna till rätt så mycket om klimatför-
ändringen i högst utsträckning också kände till kommunens klimatarbete (se Tabell 17 i tabellbilagan). 

Vad kan kommunen göra? 
Även om kommunen inte ansågs ha så stor möjlighet att påverka utsläppen av växthusgaser (se Figur 9), 
så kan kommunen göra en hel del åtgärder för att minska sin egen och sina invånares klimatpåverkan 
direkt eller indirekt. Exempel på detta är infrastrukturella åtgärder. Redan idag har många kommuner 
byggt ut fjärrvärmenätet och konverterat sina fjärrvärmeanläggningar från fossila till förnybara bränslen. 
Kommunen kan också genom upphandling av råvaror, inte minst till måltidsverksamhet i barn- och äldre-
omsorg och inom skolan, öka efterfrågan på ekologiskt och/eller närodlade livsmedel, och därmed också 
utbudet av sådana produkter. Produktion och konsumtion av livsmedel diskuteras ofta i samband med 
klimatfrågan, även om diskussionen också präglas av en osäkerhet om i vilken utsträckning ekologiskt 
odlade livsmedel respektive närodlade livsmedel är bättre ut klimatsynpunkt än konventionellt odlade 
eller långväga transporterade varor. Dessutom är kommunernas möjligheter att ställa krav vid upphand-
lingen i viss mån begränsad enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (Miljöstyrningsrådet 
2008), vilket kan göra det problematiskt att efterfråga just närodlade produkter. I samband med den fysis-
ka planeringen kan kommunen och lägga in klimataspekter. Avfallshantering är ett annat område som 
påverkar miljön. Kommunen kan också delta i eller genomföra egna informationskampanjer eller ge råd 
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via energirådgivare, miljökontor eller med hjälp av andra resurser inom kommunens organisation. Kom-
munen som organisation kan också agera som ett föredöme för sina invånare och andra verksamma inom 
kommunens gränser genom att ställa högre krav inom sin egen verksamhet, som till exempel att spara 
energi, sätta upp klimatvänliga regler för tjänsteresor etc. 

För att undersöka vilken uppfattning kommuninvånarna har om vad kommunen kan göra ställde vi frågan 
om vilka man tycker är de viktigaste uppgifterna för kommunen för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Man fick välja på 14 alternativ, samt fick möjlighet att lägga till ett eget alternativ, eller markera att inget 
av alternativen passade. Man uppmanades att markera tre alternativ, men det förekommer att man marke-
rat både färre eller fler alternativ.  
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Figur 11. Svar på frågan ”Vilka tycker du är de viktigaste uppgifterna för din kommun för att minska utsläppen av växthusgaser? 
(Välj 3 alternativ)”.  
 517 personer har svarat på frågan, de flesta (421 st) har markerat 3 alternativ, 46 har markerat färre, 28 har markerat 4‐5 
alternativ och övriga 12 har markerat 7 eller fler alternativ. 
 

Svaren kan tolkas som att man uppfattar kommunen som en viktig förebild som visar att den tar ett kli-
matansvar genom att ställa höga klimatkrav på sin egen verksamhet, och förhoppningsvis också genomför 
i praktiken. Betydligt färre vill att kommunen ställer högre krav på hushållen. Det innebär dock inte att 
hushållen är ointresserade. Svaren visar att individer och hushåll är intresserade av bidra till klimatarbetet 
om de får mer information som ökar deras kunskaper om klimatfrågan och om vad man rent praktiskt kan 
göra i hemmet och som enskild person. Framför allt bättre, men även billigare kollektivtrafik är också 
efterfrågat, vilket också avspeglas i Figur 21, där just bristen på kollektivtrafik anses om ett hinder för att 
dra ner på bilåkandet till arbete och fritidsaktiviteter.  I kommunernas måltidsverksamhet anser man att 
närproducerade livsmedel är viktigare ur klimatsynpunkt än ekologiska livsmedel, att minska på mängden 
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kött som serveras bedöms inte som särskilt viktigt. Att bygga fler cykelvägar är inte heller något man 
anser vara viktigt. 

Klimatpiloternas genomslag hittills 
Ett sätt att uppmärksamma problematiken runt klimatförändringen är genomförandet av lokala projekt 
som Klimatpiloterna, som inte bara har till syfte att påverka de utvalda pilothushållen, utan också alla 
invånare i kommunen liksom beslutsfattare i kommunerna, samt det lokala näringslivet. Projektet Klimat-
piloterna har sedan starten i oktober 2009 uppmärksammats i lokalpressen och i lokalradion (Radio Öre-
bro) och i regional tv (Tvärsnytt). När enkäten skickades ut hade projektet pågått fyra månader, och frå-
gan var om invånarna i Askersund och Laxå hade lagt märke till det. 
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Figur 12. Svar på frågan ”Känner du till projektet Klimatpiloterna i Askersund och Laxå kommuner? 
Svaren på frågan har kategoriserats efter kommun, kön, åldersgrupp, hur väl man anser sig känna till klimatförändringen och 
om man känner till om kommunen har någon form av klimatprogram eller ej. 517 personer har svarat på frågan om de känner 
till klimatpiloterna. 
 

Hälften av de som svarat kände till Klimatpilotsprojektet, men det var vanligare att kvinnor kände till 
projektet, än män. Den yngsta åldersgruppen hade sämst kännedom om projektet, medan medelålders, 46-
64 var mest kunniga om projektet. Lite förvånande så säger drygt hälften av de som anser sig känna till 
mycket om klimatförändringen att de inte känner till Klimatpiloterna. Det kan finnas flera tänkbara för-
klaringar till varför man svarat på detta sätt. En är att de som svarat känner till mycket om klimatföränd-
ringen men däremot inte anser att den har någon koppling till mänsklig aktivitet och därför inte är intres-
serad av Klimatpilotprojektets verksamhet. En annan förklaring kan vara att de i första hand är intressera-
de av vad som pågår i klimatarbetet på nationell eller internationell skala, inte av det lokala arbetet. Bland 
dem som känner till rätt så mycket eller litet om klimatförändringen är däremot kännedomen om klimatpi-
lotprojektet relativt god 
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De som kände till Klimatpilotprojektet fick svara på en fråga om och hur de i så fall följer projektet. En-
dast ett fåtal följde projektet regelbundet eller sökte aktivt information om det. Det visar sig dock att flera 
läser om projektet i dagstidningen då och då. Om man fördelar kategorin ”läser i tidningen då och då” på 
de båda kommunerna visar det sig att den innehåller 145 svar från Askersund och 78 från Laxå (se även 
Tabell 16, Tabell 17, Tabell 20 och Tabell 21 i tabellbilagan).  

Tanke och/eller handling för klimatets skull? Personligt handlande 
Även om man känner till klimatförändringen, och tycker att den är ett problem, så behöver det inte per 
automatik innebära att det påverkar ens köpvanor eller resvanor. Det kan vara så att man reflekterar över 
klimatproblematiken när man står inför att välja vilken vara man vill köpa en hur man vill göra sin resa, 
men att det sedan av olika orsaker ändå inte påverkar det val man gör. Andra kanske inte anser att klimat-
förändringen är ett så stort problem, eller tycker att det inte spelar så stor roll vad man gör som enskild 
person. Vi ställde därför två frågor på detta tema; tänker du på klimatförändringen när du ska köpa en 
vara eller välja hur du ska resa, och leder detta till att du avstår från att köpa varan, eller väljer en annan 
vara eller ett annat sätt att resa?  
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Figur 13. Svar på frågan ”Brukar du tänka på klimatförändringen när du väljer vilken vara du ska köpa i butiken, som till 
exempel livsmedel, kläder, tekniska prylar eller när du väljer hur du ska göra dina dagliga resor? Brukar det leda till att du 
väljer en annan vara, eller avstår från att göra inköpet eller väljer du ett annat sätt att resa?  
Andel i procent. (På frågan om tanke resp. handling vid köp av vara har 524 resp. 522 personer svarat, på samma fråga om resor 
har 516 resp. 514 personer svarat.) 
 

Inte förvånande visar enkäten att det är vanligare att reflektera över klimateffekterna av sitt val av vara 
eller sätt att resa än att agera genom att avstå från köpet eller välja en annan vara eller transportsätt. Drygt 
hälften av de svarande tänker på klimatförändringen när de väljer vara och resa, och lika många agerar 
utefter det när de väljer vara, om inte alltid så åtminstone ibland. För lite färre, (för ca 40 procent) leder 
det till att man väljer ett annat sätt att resa. Cirka 50 respektive 60 procent väljer sällan eller aldrig en 
klimatvänlig vara eller sätt att resa, 17 respektive 20 procent reflekterar och agerar ofta eller alltid med 
klimathänsyn i dessa situationer (se även Tabell 22 och Tabell 23 i tabellbilagan) 
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Figur 14. Svar på frågan ”Brukar du tänka på klimatförändringen när du väljer vilken vara du ska köpa i butiken, som till 
exempel livsmedel, kläder, tekniska prylar eller när du väljer hur du ska göra dina dagliga resor? Brukar det leda till att du 
väljer en annan vara, eller avstår från att göra inköpet eller väljer du ett annat sätt att resa?  
Andel i procent. (På frågan om tanke resp. handling vid köp av vara har 524 resp. 522 personer svarat, på samma fråga om resor 
har 516 resp. 514 personer svarat.) 
 

Figur 14 ovan visar att den yngsta gruppen, 16-25 år är den som i minst utsträckning tänker på klimatför-
ändringen när de överväger och genomför ett köp av en vara eller väljer hur de ska resa (de röda och rosa 
staplarna).  

En undersökning gjord av SIFO i april 2010 (SIFO 2010) visar att 55 % av svenskarna någon gång har 
valt bort en produkt för att den inte var bra för klimatet (kvinnor i högre utsträckning än män, och 30-45-
åringar i högre grad än övriga åldersgrupper).  
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Figur 15. Svar på  frågan ”Brukar du  tänka på klimatförändringen när du väljer vilken vara du  ska köpa  i butiken,  som  till 
exempel  livsmedel, kläder, tekniska prylar eller när du väljer hur du ska göra dina dagliga resor? Brukar det  leda till att du 
väljer en annan vara, eller avstår från att göra inköpet eller väljer du ett annat sätt att resa?  
På frågan om tanke resp. handling vid köp av vara har 524 resp. 522 personer svarat, på samma fråga om resor har 516 resp. 
514 personer svarat. 
 

Fördelat på kön (Figur 15 ovan) ser vi att kvinnor något oftare än män reflekterar över klimatförändringen 
och agerar därefter . Något fler män än kvinnor påstår att de aldrig eller sällan gör det. 

Hinder och stimulans för klimatmedvetna köp 
Vad är det då som hindrar människor från att välja klimatvänliga alternativ? Vi ställde upp sju alternativ, 
samt ett öppet alternativ och en ruta för dem som inte ville välja något av alternativen. Man ombads mar-
kera högst tre alternativ. 

Priset på varan upplevdes som det allra största hindret, därefter att man inte hade tillräckligt mycket in-
formation eller kunskap för att veta vad som var det mest klimatvänliga alternativet. Brist på kunskap och 
information gör att det tar för lång tid att sätta sig in i vad som är rätt val ur klimatperspektiv. Det finns 
också för lite att välja på (se även Tabell 25 i tabellbilagan). Prisfrågan talar emot SIFOs aprilundersök-
ning (SIFO 2010), som istället visar att 78 % av de tillfrågade var beredda att betala mer för en vara om 
den var bra för klimatet (kvinnor i högre grad än män). Endast 15 % var inte beredda att betala mer. Nu är 
frågorna inte likalydande, vår fråga är inte avgränsad till köp av en vara, och vi utgick dessutom från att 
priset kunde uppfattas som ett hinder, men skillnaden mellan enkäternas resultat är ändå anmärknings-
värd. 
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Figur 16. Svar på frågan ”Vilka tycker du är de största hindren för dig att välja klimatvänliga alternativ?”  
Man ombads att markera högst 3 alternativ. 516 personer har svarat på denna fråga, varav 192 har markerat 3 alternativ, 6 
personer har markerat fler och övriga har markerat färre alternativ än 3. 

 

Vi gav också en möjlighet att ange vad man trodde skulle kunna stimulera till att i ökad utsträckning välja 
klimatvänliga alternativ. Även här fick man välja max tre alternativ
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Figur 17. Svar på frågan ”Vad tror du skulle kunna stimulera dig till att i ökad utsträckning välja klimatvänliga alternativ?”  
Man ombads att markera högst 3 alternativ. 518 personer har svarat på denna fråga, varav 230 har markerat 3 alternativ, 4 
personer har markerat fler och övriga har markerat 1‐2 alternativ. 
 

Som konsekvens av den förra frågan var lägre priser på klimatvänliga varor det som var mest efterfrågat, 
samt enklare information om vad som är bästa val ur klimatsynpunkt följt av enkel information och större 
utbud av klimatvänliga varor och tjänster (se även Tabell 26 i tabellbilagan). 
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Vad är viktigt att göra och vad är man beredd att göra själv i hemmet och i 
vardagen 
En stor fråga som dock fått lägre svarsfrekvens handlade om hur man själv och i förekommande fall fa-
miljen ställer sig till ett antal åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Först fick man välja vilka 
tre av de uppräknade alternativen som man ansåg vara allra viktigast att göra för att minska utsläppen av 
växthusgaser, därefter fick man ange vad man själv skulle kunna tänka sig att göra av dessa alternativ 
samt vad man i realiteten redan gjorde. I de fall man hushållet bestod av flera personer fick man även 
markera vad familjen kunde tänka sig att göra respektive redan gjorde. Avsikten var att kunna se om det 
fanns en skillnad i ambitionsnivå mellan vad den svarande själv vill göra och övriga familjen. Till sist fick 
man ange om det var några av alternativen man inte trodde påverkade klimatat i någon större utsträckning 
samt om det av andra anledningar fanns alternativ man inte kunde tänka sig att göra. I denna rapport re-
dovisas inga resultat av frågan vad man i familjen kan tänka sig att göra eller redan gör då dessa frågor 
fått mycket låg svarsfrekvens.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Egna åtgärder ‐ vad som är viktigast, vad man  kan tänka sig att göra eller  redan gör 
antal markeringar per alternativ

Viktigast 
att göra

Kan 
tänka sig 
(men 
gör ännu 
inte)

Gör 
redan

22 
 



Figur 18. Svar på frågan ”Hur ställer sig du själv till nedanstående åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser?  
På frågan om vad som är viktigast att göra har 454 personer svarat. Av dem har 428 angett 3 alternativ, 18 har markerat färre, 8 
har markerat fler alternativ än 3. På frågan om vad man kan tänka sig att göra har 460 personer svarat. Av dem har 128 marke‐
rat 3 alternativ, 106 markerat 1‐2 alternativ och övriga markerat fler alternativ. På frågan om vad man redan gör har 487 perso‐
ner svarat varav 101 markerat tre alternativ, 103 markerat färre och övriga markerat fler alternativ än 3. 
Observera att på frågan om vad som är viktigast ombands man att markera tre alternativ, på övriga delfrågor fick man markera 
så många alternativ man ville. 

De enklaste åtgärderna, som var och en kan göra utan att göra avkall på sin bekvämlighet var också de 
alternativ som utsågs som viktigaste och som de flesta redan gjorde. Där återfinns åtgärder som är lätta att 
göra utan att egentligen behöva göra avkall på bekvämligheten, som att källsortera sina hushållssopor, slå 
av strömbrytaren på elektriska apparater och släcka lampor i rum där ingen befinner sig. Dessa aktiviteter 
är också förknippade med möjlighet att minska utgifterna. Så är även fallet med en minskad konsumtion 
av prylar, kläder och annat. Att så många angett att de redan minskat sin konsumtion av klimatskäl (168 
stycken) är överraskande, men det kan jämföras med att 257 personer angav att de alltid, ofta eller ibland 
avstod från köp eller valde annan vara med tanke på klimatet (se Tabell 22). Att byta till miljöbil och 
köpa mer lokalproducerade eller KRAV-odlade livsmedel är något man kan tänka sig, men inte gör i så 
stor utsträckning. Det kan delvis vara kopplat till att man tycker att dessa varor är för dyra som vi såg i 
Figur 16 (se även Tabell 27 i tabellbilagan). 

Överraskande var också att så pass många redan bytt värmekälla. Det visar sig dock att det så gott som 
alla svar kommer från personer som bor i hus på landet eller villa/hus i en tätort (46 respektive 78 svar). 
Här vore det intressant att veta i vilken omfattning olje- eller eluppvärmning av hus konverteras till fjärr-
värmenätet, jord- eller bergvärme eller någon form av träbränsle. Intervjustudien visar att intresset för 
alternativ till olja och el är stort. 

Naturvårdsverkets attitydundersökning visar att 89 % av de svarande försökte minska sin klimatpåverkan 
genom att källsortera mer. Därefter kom, i fallande ordning, att göra något som rörde energiförbrukningen 
i hemmet, att återvända saker, val av dagliga transporter, köttkonsumtionen och val av semesterresor. I 
vår undersökning toppar liknande åtgärder som att slå av strömbrytare och släcka lampor och att sortera 
sopor, följt av att minska konsumtionen av kläder och prylar . Att äta mindre kött är dock något som de 
som svarat på vår enkät ställer sig ganska negativa till. 
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Figur 19. Svarat att man redan har minskat sin konsumtion av kläder och prylar och kött, samt köper mer närodlat eller 
KRAV/ekologiskt odlade livsmedel. 
Antal svar fördelade på kön och åldersgrupper. Varje person har kunnat markera ett obegränsat antal alternativ. 
Diagrammet ska läsas som att av de kvinnor som svarat på frågan säger ca 100 stycken att de minskat konsumtionen av kläder 
och prylar, ca 50 äter mindre kött, ca 100 köper mer närodlade  livsmedel och ca 75 köper mer KRAV‐märkta eller ekologiska 
livsmedel.  
 
Diagrammet ovan visar att kvinnorna i något högre grad än männen ändrat sina vanor när det gäller denna 
typ av konsumtion. Av de 539 markeringar som gjorts har kvinnorna gjort 325 markeringar och männen 
214 markeringar fördelade enligt diagrammet ovan. Omräknat i procent har kvinnorna gjort 60 % och 
männen 40 % av markeringarna. Könsfördelningen i alla enkätsvar är 52 % kvinnor och 47 % män. Ser vi 
till de olika åldersgrupperna står 16–25-åringarna för 5 % av markeringarna, 26-45-åringarna för 27 %, 
46-64-åringarna för 40 % och 65-75-åringarna för 27 % av markeringarna. Det kan jämföras åldersgrup-
pernas fördelning 10 %, 26 %, 37 % och 27 % per grupp. Det innebär att den yngsta gruppen i mindre 
utsträckning än övriga har ändrat sina konsumtionsvanor på de områden som efterfrågades (se även 
Tabell 28  i tabellbilagan). 
 
Vad avser konsumtion av kläder och prylar är det dock tydligt att de yngre åldersgrupperna är mer motvil-
liga att dra ner på konsumtionen av prylar och kläder. Det kan bero på flera saker, dels kan det vara så att 
utseende och kläder betyder mer i dessa åldrar, eller att man är mer intresserad av datorer, mobiler, musik 
under dessa år och vill ha den senaste utrustningen. En annan orsak kan vara att man i dessa åldrar flyttar 
hemifrån och sätter eget bo. 

Att minska på köttkonsumtionen kom långt ner på prioriteringslistan av vad som är viktigt att göra, lik-
som vad man kan tänka sig att göra eller redan gör. Främst är det kvinnor som är positiva till att minska 
köttkonsumtionen (50 svar eller 18 % av alla kvinnor som svarat på enkäten) jämfört med 20 män (eller 8 
% av männen). 52 kvinnor och 26 män uppger att de redan äter mindre kött. Bland åldersgrupperna är det 
vanligast bland 26-64-åringarna att man kan tänka sig äta mindre kött, de yngsta är minst pigga på att 
ändra matvanor. NV hade en liknande fråga, där 45 procent angav att de minskat sin köttkonsumtion (NV 
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2009as 13). Även i denna undersökning var männen mest negativa till att minska sin konsumtion av kött, 
liksom de yngre (15-29 år). 
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Figur 20. Data från svar på frågan i vilken utsträckning man redan har ändrat sitt resande I vardagen och på semestern, eller 
bytt till miljöbil, fördelat på åldersgrupper. 

Även när det gäller resvanorna ser vi att kvinnorna i något högre grad än männen har svarat att de föränd-
rat sitt resande. Den yngsta och den äldsta gruppen har varit minst förändringsbenägen. Det kan förklaras 
med att de yngre redan åker buss eller tåg till skolan och inte kan ändra sitt resande, och att de som har bil 
inte kar ekonomisk möjlighet att köpa en miljöbil om det är aktuellt att skaffa en bil. Den äldsta gruppen 
reser inte heller i regel till något arbete, men däremot till fritidsaktivteter och semesterresor. Generellt ser 
det ut som att det finns ett visst motstånd mot att byta till miljöbil, och att avstå från semesterresor med 
flyg och bil. 

Svaren är fördelade så att kvinnorna har gjort 58 % av markeringarna, männen 42 %. Fördelar vi istället 
markeringarna på åldersgrupperna ser vi att gruppen 16-25 år har gjort 8 %, 26-45 år 33 %, 46-64 år 42 % 
och gruppen 65-75 år 17 % av markeringarna som sedan fördelats som redovisas i figuren ovan (se även 
Tabell 29 i tabellbilagan). 
 

Vad kan man inte tänka sig att göra 
I enkäten ställdes också frågan om det är några av alternativen som man inte tror påverkar klimatföränd-
ringen i någon större utsträckning (och därför inte borde var intressanta att göra ur det perspektivet) samt 
vilka av alternativen man inte kan tänka sig göra av andra orsaker. Tänkbara orsaker skulle till exempel 
kunna vara de hinder som nämndes i en tidigare fråga.  
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Figur 21. Svar på frågan ”Jag tror inte det här påverkar klimatförändringen i någon större utsträckning” (kolumn F), respekti‐
ve Det här kan jag inte tänka mig göra av andra orsaker än vad som nämns i kolumn F?” 

På frågan om vad man inte tror påverkar klimatet har 327 personer svarat, de flesta, 112 stycken, har gjort en markering, 162 
personer har markerat två eller tre alternativ, 39 personer har markerat fyra eller fem alternativ, övriga har markerat sex till 
femton alternativ. På frågan om vad man inte kan tänka sig göra av andra orsaker har 332 personer svarat, varav 266 har mar‐
kerat ett till tre alternativ, 45 personer har markerat fyra eller fem alternativ, övriga har markerat sex till elva alternativ. 

 

Diagrammet ovan (och Tabell 30 i tabellbilagan) ska läsas så att de alternativ som fått flest markering 
anses som de som minst påverkar klimatet, i det här fallet att äta mindre kött följt av att prata med vänner 
och bekanta om vad man kan göra för att förhindra klimatförändringen. Mest tilltro, ur klimatperspektiv, 
har man till att köpa närproducerade livsmedel, att undvika stand-by läget på TVn och andra apparater 
och att ändra sitt dagliga resande. Däremot visar sig just resandet vara det som är svårast att ändra på – 
bilresorna till jobbet är det alternativ som de flesta valt som något man inte kan tänka sig ändra på av 
andra orsaker även om man kanske inte ifrågasätter deras klimatpåverkan. Även om man skulle kunna 
tänka sig åka mer kollektivt så uppfattas det som en omöjlighet om man bor på landsbygden där kollektiv-
trafiken är gles eller obefintlig. Det framkommer också tydligt i de fria kommentarerna till frågan (se 
Tabell 30). Det visar sig också att man har större tilltro till närproducerade livsmedel jämfört med KRAV-
märkta/ekologiska varor ur klimatsynpunkt, en inställning som vi också kunde se i Figur 11, där man 
ansåg att det var viktigare att kommunen serverade närproducerade livsmedel i jämförelse med KRAV-
märkta eller ekologiska varor. 
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Möjlighet att påverka klimatförändringen 
Avslutningsvis fick deltagarna i enkäten uppskatta vilken möjlighet de hade att påverka klimatförändring-
en. Det fick de göra genom att ta ställning till sex stycken påståenden 

Påståendena lyder i sin helhet: 
1. Jag tror att jag själv kan göra något för att dämpa klimatförändringen. 
2. Jag vet att det finns ett antal saker som jag själv kan göra för att förbättra klimatproblematiken.  
3. Jag anser att vi tillsammans kan göra något åt klimatförändringen 
4. Jag är säker på att vi tillsammans kan lösa klimatproblemen 
5. Jag tycker att klimatproblematiken är en för svår fråga för att jag skall kunna göra någonting åt den. 
6. Jag tvivlar på att klimatförändringen är ett så stort problem som vissa forskare påstår 

 
Utfallet av frågorna blev följande: 
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Figur 22. Svar på frågan ”Vilken tror du är din påverkansmöjlighet? Kryssa för det svar som stämmer bäst för dig, dvs enbart ett 
kryss per fråga. 

Sammanlagt har 521 personer svarat på frågan om påverkansmöjlighet. 

 

De allra flesta ansåg att vi tillsammans kan göra något åt klimatförändringen (75 % av alla som tagit ställ-
ning till detta påstående svarade att det stämde mycket eller ganska bra) medan en mindre andel, 57%, var 
säkra på det.  

När det gäller vad man kan göra själv var man inte lika starkt övertygad som man var om det man kunde 
göra tillsammans. Det var dock fler som ansåg att de visste att det fanns saker man kunde göra själv än de 
som bara trodde det. 

Jämför man påståendena 1 och 2 med 3 och 4 kan man dra slutsatsen att de svarande har större tilltro till 
vad man kan göra tillsammans än vad man kan göra var och en för sig, men att närmare 60% av de sva-
rande ändå är ganska säkra på att det finns saker de kan göra själva för att påverka klimatförändringen. 
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Vad gäller påstående 5 och 6, så instämde 24 % respektive 23 % i att klimatfrågan var ett allt för svår 
fråga respektive tvivlade på forskningen, medan övriga var mer ambivalenta eller tog helt avstånd från 
påståenden (vilket 19 respektive 27 % gjorde, de röda staplarna i diagrammet). 

Vi kan också redovisa och analysera de olika delpåståendena efter kön och åldersgrupp. Procentandelarna 
är beräknade på alla kvinnor respektive män eller alla i respektive åldersgrupp som svarat på varje delfrå-
ga. Se även   
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Tabell 31, Tabell 32 och Tabell 33 i tabellbilagan. 
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Figur 23. Jag tror jag själv kan göra något för att dämpa klimatförändringen. Svaren fördelade på kön och ålder. 
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Figur 24. Jag vet att det finns ett antal saker som jag själv kan göra för att förbättra klimatproblematiken. Svaren föredelade 
på kön och ålder. 

Kvinnorna både tror och vet i högre grad än männen att de kan göra något själva för att dämpa klimatför-
ändringen, liksom gruppen 26-45 år i förhållande till övriga åldersgrupper. Den äldsta gruppen är i det här 
fallet mer ambivalent till påståendena (Figur 23 och Figur 24). 
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Figur 25. Jag anser att vi tillsammans kan göra något åt klimatförändringen. Svaren fördelade på kön och ålder. 
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Kvinnorna anser i högre grad än männen att vi tillsammans kan göra något åt klimatförändringen, liksom 
gruppen 24-45 år Även här är den äldsta gruppen den mest ambivalenta (Figur 25). När det gäller om man 
är säker på att i tillsammans kan lösa klimatproblemen är skillnaden mellan kön och åldersgrupper mindre 
Figur 26). 
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Figur 26. Jag är säker på att vi tillsamman kan lösa klimatproblemen. Svaren fördelade på kön och ålder. 

 Den grupp som framstår som mest säker på att vi tillsammans kan lösa klimatproblemen är 26-45-
åringarna, medan den yngsta och äldsta gruppen är mest osäker (Figur 26). 
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Figur 27. Jag tycker att klimatproblematiken är en för svår fråga för att jag skall kunna göra någonting åt den. 
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Figur 28. Jag tvivlar på att klimatförändringen är ett så stort problem som vissa forskare påstår. 

Vänder vi på argumenten så finner vi i Figur 27 och Figur 28 att det är i den äldsta gruppen som osäker-
heten eller tvivlet på att klimatförändringen är ett problem är som störst, liksom hos männen i jämförelse 
med kvinnorna. Det är också kvinnorna som i störst utsträckning tar avstånd från påståendet att man tviv-
lar på att klimatförändringen är ett så stort problem som vissa forskare påstår, liksom gruppen 26-35 år. 

Sammanfattning 
Enkäten gick i januari-februari 2010 ut till 1000 personer i Askersund och Laxå kommuner, varav 526 
personer har svarat på den. Köns- och åldersfördelning följer i stor sett fördelning i kommunernas befolk-
ning, liksom boendeformen. En majoritet av de svarande bor i villa/hus i tätort eller på landsbygden. De 
allra flesta ansåg att de hade rätt så mycket eller åtminstone litet kännedom om klimatförändringen. 
Könsmässigt är det inte något större skillnad på vad man anser dig känna till om klimatfrågan, inte heller 
åldersmässigt med undantag för den äldsta gruppen som anser sig ha lite mindre eller osäkrare kunskap 
om klimatförändringen än övriga. 

Med ökad kännedom om klimatförändringen följer också inställningen att klimatförändringen är ett hot. 
De som ansåg att de hade god kännedom om klimatfrågan var mer benägna att se klimatförändringen som 
ett allvarligt hot eller det största hotet, än de som hade liten eller inte hade någon kunskap alls. Kvinnorna 
var i något större utsträckning än männen benägna att se klimatförändringen som det i särklass största 
hotet eller som ett allvarligt hot bland många andra samt att ta avstånd från påståendet att klimatföränd-
ringen till största delen är något positivt. Ser vi istället till de olika åldersgrupperna så instämmer en majo-
ritet i alla åldrarna att klimatförändringen är det största eller ett allvarligt hot bland många andra. De 
grupper som utmärker sig något är 26-45-åringarna som i störst utsträckning instämmer helt med att kli-
matförändringen är det största hotet och tar avstånd från att klimatförändringen är något positivt.  

Flyget, industrin och vägtransporterna ansågs vara de samhällssektorer som i mest bidrog till utsläppen av 
växthusgaser, medan privatbilismen, jordbruket och hushållen inte ansågs ge lika stort bidrag. Däremot 
ansågs den enskilda individen, näst efter riksdag och regeringen och följt av företagen, höra till de aktörer 
som var mest betydelsefulla för minskade utsläpp av växthusgaser. Minde betydelsefulla ansågs interna-
tionella organ som EU och FN, kommunerna och organisationer som Naturskyddsföreningen vara. 

Även om kommunerna inte tillskrivs så stor betydelse i klimatarbetet av de svarande, sker en hel del akti-
viteter i landets kommuner, som på kort eller lång sikt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Både 
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Askersund och Laxå kommun har under år 2008 formulerat kvalitativa mål för sitt klimatarbete. En fem-
tedel av de svarande kände till detta. Den viktigaste uppgiften för kommunen för att minska utsläppen av 
växthusgaser, bland de alternativ som fanns att välja på, ansåg de svarande vara att ställa högre krav på 
sin egen verksamhet. Därefter kom att ge invånarna mer och bättre information om vad klimatförändring-
en innebär och vad man kan göra åt den som enskild kommuninvånare, erbjuda bättre kollektivtrafik och 
servera mer lokalproducerat mat i skola och omsorgsverksamhet. 

Hälften av de som svarat kände till Klimatpiloterna i Askersund och Laxå kommuner. Det var vanligare 
att kvinnor kände till projektet jämfört med män. Uppemot 60 % av 46-64-åringarna kände till projektet, 
medan endast ca 20 % av 16-25-åringarna gjorde det. Sannolikheten att man kände till klimatpiloterna var 
störst bland dem som kände till rätt mycket om klimatförändringen. Kände man till att kommunen hade 
ett klimatprogram kände man också i regel till klimatpilotprojektet. 

Drygt hälften eller ca 55 % av de som svarat reflekterade åtminstone ibland över klimatfrågan när de 
skulle göra ett inköp av en vara eller välja hur man skulle göra sina dagliga resor. En liten grupp, ca 5 % 
tänkte alltid på klimatet i dessa situationer. En större grupp, nästan 20 % av de svarande, reflekterade 
aldrig över klimatet vid valet av vara eller resesätt. För ca 50 % procent påverkade klimattanken köpet av 
vara varje gång, ofta eller ibland, medan något färre, ca 40 % svarade att tanken på klimatet alltid, ofta 
eller ibland påverkade valet av sätt att resa. Den yngsta gruppen var den åldersgrupp som i minst ut-
sträckning tänkte på klimatet när de övervägde och genomförde köp av en vara eller valde hur de skulle 
resa. Kvinnor reflekterade något oftare än män på klimatet i samma situation. 

Det som i första hand upplevdes som ett hinder för att välja klimatvänliga alternativ var priset på dessa, 
lägre priser var också det som i första hand ansågs kunna stimulera till att välja denna typ av varor. Brist 
på kunskap eller information om vad som är det mest klimatvänliga var också ett stort hinder, liksom att 
det tog för lång tid att sätta sig in i vad som var rätt val ur klimatsynpunkt. Enkel information om vad som 
är det bästa alternativet ur klimatsynpunkt var därför önskvärt. 

Man kan föreställa sig en rad åtgärder man kan göra i hushållet som är mer eller mindre krävande och 
kostsamma i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Av 14 uppräknade alternativ ansågs att slå av 
strömbrytare på datorer, TV-apparater och liknande utrustning, att släcka lampor i rum där ingen befinner 
sig och att källsortera sopor vara de som var viktigast ur klimatsynpunkt. Det var också dessa tre åtgärder 
man i de flesta fall redan gjorde. De som ansågs som minst vikigt var att resa mindre med bil till fritidsak-
tiviteter, att äta mindre kött och att prata med vänner och bekanta om vad man kan göra för att minska 
klimatpåverkan. Utöver det man redan gjorde kunde man främst tänka sig att även köpa mer närodlade 
livsmedel, byta till miljöbil, resa med tåg eller buss istället för flyg och bil på semesterresan samt köpa 
mer ekologiska livsmedel. 

Kvinnorna hade redan ändrat sina konsumtionsmönster av kläder och prylar, kött, närproducerade och 
ekologiska produkter i högre grad än männen, åldersmässig är det ingen större skillnad mellan de olika 
grupperna, förutom att den yngsta gruppen ändrat sin konsumtion i lägre grad än de övriga åldersgrupper-
na. Kvinnorna hade också i högre utsträckning än männen ändrat sitt resande. Den yngsta och den äldsta 
åldersgruppen hade ändrat sitt resande mindre än övriga åldersgrupper. 

Att äta mindre mängd kött var det som man allra minst ansåg skulle ha någon påverkan på klimatet. Där-
efter följde samtal med vänner och bekanta om vad man kunde göra för klimatfrågan, att köpa ekologiska 
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produkter eller att minska konsumtionen av kläder och prylar. Det som man främst inte var beredd att 
göra avkall på av andra orsaker (även om man kanske förstod att det hade en negativ klimatpåverkan) var 
att använda bilen för att resa till arbetet, till fritidsaktiviteter eller på semesterresor, att byta till miljöbil 
samt att avstå från att äta kött. 

Mer än hälften av de svarande (närmare 60 %) var ganska säkra på att det finns saker de kan göra själva 
för att påverka klimatförändringen, ännu fler, ca 75 % ansåg att alla kan göra något tillsammans. Något 
färre, ca 60 % var säkra på att vi kan lösa klimatproblemet tillsammans. Närmare 25 % tyckte att klimat-
förändringen var en allt för stor fråga för dem att göra något åt, och nästa lika många menade att de tviv-
lade på att klimatförändringen är ett så stort problem som vissa forskare påstår. 

 

Avslutande reflektioner 
Enkäten ger en bild av att Askersund- och Laxåborna är medvetna om klimatförändringen och den pro-
blematik som är förknippad med den i ungefär samma utsträckning som svenskarna i allmänhet. De allra 
flesta uppfattar klimatförändringen som ett allvarligt hot mot livsbetingelserna, och är beredda att med-
verka till att minska utsläppen av växthusgaser. Redan idag släcker många lampor, TV-apparater, datorer 
och annat - åtgärder som minskar energiförbrukningen – eller källsorterar hushållsavfallen och gör annat 
som man tycker är viktigt ur klimatsynpunkt. Det handlar alltså om saker som är enkla att göra utan att 
behöva göra avkall på bekvämligheten eller göra dyra investeringar. Då den största delen av dem som 
svarat på enkäten bor i villa i tätort eller i hus på landet kan det finnas ett ekonomiskt incitament för att 
spara energi eller sänka kostnader för sophämtning. Det sättet att resonera känner vi igen från intervjuerna 
med klimatpiloterna, att spara pengar var också ett argument för att locka deltagare till projektet. Däremot 
är det svårare att ändra sitt resande, både för piloterna och för dem som svarat på enkäten. I det fallet 
handlar det dels om bekvämlighet, som att kunna uträtta ärenden på vägen mellan hemmet och arbetet 
eller skolan, slippa byten mellan tåg, landsvägsbuss och stadsbuss, men det är också en fråga om brist på 
kollektivtrafikförbindelser eller att buss- och tågtiderna inte passar för ens behov – argument som kommit 
fram i de tidigare intervjuerna. 

Medvetenheten om klimatförändringen avspeglas till stor del, men inte helt, i att man reflekterar över 
klimatförändringen när man ska köpa en vara eller hur man ska göra sina dagliga resor. Medan nära 90 % 
av de svarande kände till något klimatförändringen så är det inte fullt så många som tänker på det när de 
överväger vilken vara man ska välja och ytterligare några faller bort när det kommer till konkret handling, 
särskilt när det gäller hur man ska resa. De flesta tycker att de klimatvänliga alternativen är för dyra, sänk-
ta priser skulle göra dem attraktivare. Det ger en annan bild jämfört med den nyligen genomförda SIFO-
undersökning som istället visar att drygt hälften av de tillfrågade var beredda att betala mer för en klimat-
vänlig produkt, och illustrerar problematiken med att människor ofta ger en mer positiv bild av sitt kom-
mande handlande än hur man sedan agerar i verkligheten. Ibland används begreppet ”value-action gap” 
för att förklara att individen ibland agerar på ett sätt som verkar motstridigt mot individens värderingar, 
på grund av till exempel praktiska skäl eller att man inte vill bryta mot rådande normer (se t ex Blake 
1999; Barr 2004). 

Vår enkät visar att det finns ett behov av mer kunskap och gärna enkel information och praktiska råd om 
hur man blir en klimatmedveten konsument. Där finns en överensstämmelse mellan klimatpiloternas upp-
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fattning och svaren i enkäten som talar för detta. Det får inte upplevas som dyrt, krångligt och tidskonsu-
merande att agera klimatvänligt i vardagen. Tid är en bristvara för många, och det är ofta tillräckligt kom-
plicerat att få ihop vardagen ändå, utan att behöva lära in nya handlingssätt.  

Här kan ett projekt som Klimatpiloterna ha betydelse för att i möten med invånarna i kommunerna fånga 
upp behovet av kunskap och konkreta råd, och genom att vara förebilder sprida de erfarenheter de gör i 
projektet. Hälften av de svarande känner till Klimatpiloterna i Askersund och Laxå, och läser om dem då 
och då i media, ett fåtal följer piloterna regelbundet. Av de 119 personer som känner till att kommunen 
har någon form av klimatprogram känner också 105 till klimatpilotprojektet (totalt känner 259 personer 
till projektet). Dessa bildar en liten ”kärntrupp” med intresse för lokala miljöfrågor.  

Det bör också vara av intresse för kommunerna att föra en dialog med invånarna om vad kommunen kan 
göra för att underlätta för dem att minska sin klimatpåverkan genom informationsinsatser eller infrastruk-
turella åtgärder. Enkäten visar att kommunen i första hand förväntas ställa högre krav på sin egen verk-
samhet och föregå med gott exempel. Det skulle exempelvis kunna vara genom att i högre utsträckning 
servera en större andel lokalproducerade livsmedel inom kommunernas skolor och omsorgsverksamhet. 
Bättre (snarare än billigare) kollektivtrafik efterfrågas också i enkäten för att göra det möjligt att dra ner 
på bilåkandet. Som nämnts ovan är resandet det som verkar svårast att ändra på från individernas sida, 
och för kommunerna är det ofta en kostsam historia att bygga ut kollektivtrafiken, särskilt på landsbyg-
den. Det finns idag möjligheter att pendla med buss eller tåg från Askersund och Laxå till Örebro, där 
många arbetar eller studerar, men resandet sker naturligtvis också från många andra punkter i kommuner-
na och till andra mål. Enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) resvaneundersökning är 
ca en tredjedel av vardagsresandet kopplat till fritidsaktiviteter (SIKA 2007). Resmönstren är också olika 
för män och kvinnor. Enligt en annan SIKA-rapport (SIKA 2002) kombinerar kvinnor fler ärenden under 
en och samma resa medan männen reser längre sträckor i sitt arbete, för att nämna ett par exempel. 

Enkäten visar på flera punkter att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors attityd till klimatföränd-
ringen. Andra liknande undersökningar har gett liknande resultat, Naturvårdsverket redovisar i sin rapport 
Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffek-
ten) (NV 2009b) att fler kvinnor än män tycker det är viktigt att göra något åt klimatförändringen, och de 
är i högre grad än männen beredda att åka mer kollektivt, köra bränslesnålare, spara mer energi i hemmet 
och så vidare för att minska utsläppen av växthusgaser. I några fall finns i vår undersökning också skill-
nader mellan åldersgrupperna, ett exempel är att den yngsta gruppen mer sällan än övriga reflekterar över 
klimatförändringen när de köper en vara eller faktiskt låter det påverka sitt val av vara eller resa. Denna 
skillnad i attityder och handlande är intressant och viktig att ta i beaktande i sammanhang med informa-
tions- och kunskapsspridning och för att möta de olika gruppernas behov av stöd för att kunna agera mer 
klimatvänligt. 

Ur Klimatpilotprojektets perspektiv visar enkätundersökningen att ett projekt av denna typ kan göra nytta 
på lokal skala genom att sprida goda exempel på praktiskt genomförbara förändringar i vardagslivet för 
att göra det lite klimatvänligare. Pilothushållen liknar i mångt och mycket hushållen i allmänhet när det 
gäller attityderna till klimatförändringen, vilket gör att man förmodligen lättare kan ta till sig av Klimatpi-
loternas erfarenheter och råd. Den grupp som i enkäten visar att de tvivlar på allvaret i klimatförändringen 
eller att det inte är någon mening att göra något åt en så stor och svår fråga är dock inte representerad 
bland klimatpiloterna. Det ligger troligtvis i sakens natur att dessa inte heller söker sig till projekt av det 
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slaget. Klimatpiloterna kan inte påverka prisbilden på klimatvänliga varor, men bidra till kunskapssprid-
ning och kanske utgöra en länk mellan kommunen, företag och invånare eller vara en katalysator för att 
sådana länkar skapas lokalt. Det behövs dock arenor för att möten mellan dessa aktörer.  

För att nå projektets huvudsyfte, att öka delaktigheten från invånare och verksamheter i kommunerna i 
klimatarbetet på lokal nivå krävs fler möten mellan de olika aktörerna. Kommuninvånarna anser att den 
enskilda individen, näst efter riksdag och regering är den mest betydelsefulla aktören för minskade ut-
släpp av växthusgaser, en åsikt som också kommer fram i intervjuerna med klimatpiloterna, vilket kan 
vara en bra grund att bygga vidare på för lokala projekt av det slag som Klimatpiloterna utgör ett bra ex-
empel på. 

Tar man de slutsatser som dragits i den forskning som refererats tidigare i beaktande, kan man konstatera 
att ett förändrat konsumtionsmönster och en mer klimatvänlig livsstil kräver långsiktiga insatser från så-
väl privata som offentliga aktörer i samhället för att öka kunskapen om sambandet mellan konsumtion, 
livsstil och klimat och miljö, och för att göra en sådan förändring attraktiv. En del har redan gjorts på 
området, som att erbjuda alternativ till olja och el som uppvärmning av bostäder, energisnål belysning och 
vitvaror, vilket också anammats av konsumenterna av såväl miljö- som ekonomiska skäl. Att åstadkomma 
mer genomgripande förändringar som utmanar och ifrågasätter konsumtionssamhället är en betydligt 
större och svårare uppgift. 
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Tabellbilaga 

Tabell 1. Antal enkätsvar fördelat på kommun och kön. 

  Askersunds kommun  Laxå kommun  Summa 
Kvinnor  181  91  272 
Män  157  88  245 
Ej uppgett kön   4   5  9 
TOTALT  342  184  526 
 

Tabell 2. Andel enkätsvar per kommun och kön (andel av alla svar i respektive kommun), jämfört med 
befolkningssammansättning i åldern 16‐75 år i respektive kommun den 31 dec 2009 (källa: SCB). 
  Askersund 

enkätsvar 
Askersund 
befolkning 

Laxå 
enkätsvar 

Laxå 
befolkning 

Andel kvinnor  53 %  49 %  51 %  48 % 
Andel män  46 %  51 %  48 %  52 % 
 
 
Tabell 3. Antal enkätsvar fördelat på kommun och åldersgrupp. 
Åldersgrupp  16‐25 år  26‐45 år  46‐64 år  65‐75 år  Ej uppgett  

ålder 
TOTALT 

Askersunds  
kommun 

30    83    134   93    2 
342 

Laxå kommun  20    53    60   51    0  184 
TOTALT  50  136  194  144  2  526 
 

Tabell 4. Andel inkomna enkätsvar per kommun och åldersgrupp (andel av alla svar i respektive kom‐
mun) samt befolkningssammansättningen i respektive åldersgrupp den 31 december 2009 (källa: SCB). 
  Askersund – åldersgruppernas andel av:  Laxå – åldersgruppernas andel av: 
Åldersgrupp Enkätsvaren Befolkningen i 

åldersgruppen 
Differens, 
%-enheter 

Enkätsvaren Befolkningen i 
åldersgruppen 

Differens, 
%-enheter 

16‐25 år    9 %   15 %  ‐6  11 %  15 %  ‐4 
26‐45 år  24 %  28 %  ‐4  29 %  28 %  +1 
46‐64 år  39 %  38 %  +1  33 %  37 %  ‐4 
65‐75 år  27 %  19 %  +8  28 %  19 %  +9 
 
Tabell 5. Typ av boende, antal enkätsvar (procentsiffrorna anger andel av svaren från respektive kom‐
mun). 
  Hyreslägenhet Bostadsrätt Hus på landet Villa/hus i 

tätort 
Annat Ej uppgett 

boendeform 
Askersunds 
kommun 

53 (15 %)  15 (4 %)  131 (38 %)  133 (39 %)  4 (1 %)   6 

Laxå kom‐
mun 

21 (11 %)   4 (2 %)   39 (21 %)  114 (62 %)  1 (1 %)   5 
 

TOTALT  74 (14 %)  19 (4 %)  170 (32 %)  247 (47 %)  5 (1 %)  11 (2 %) 
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Tabell 6. Känner du till något om klimatförändringen? (antal svar)( de fem svarsgraderna är här sam‐
manslagna till tre). 
  Känner till mycket eller 

rätt så mycket 
Känner till litet Har hört talas om den men kän-

ner inte till något, eller känner 
inte till något alls 

Ej svarat på 
frågan 

Kvinnor  120   117   25   10  
Män  117   104   19   5  
Ej uppgett kön            3         5                1        0 
TOTALT      240 (46 %)     226 (43 %)  45 (9 %)  15 (3 %) 
 

Tabell 7. Känner du till något om klimatförändringen. Antal svar fördelat på åldersgrupper. 
Åldersgrupp Mycket eller rätt så 

mycket 
Känner till litet Har hört talas om den men 

känner inte till något, eller 
känner inte till något alls 

Ej svarat på 
frågan 

16‐25 år  25   19    6   0 
26‐45 år  69   56   11    0 
46‐64 år  94   80   13    7  
64‐75 år  51    70   15   8  

Ej uppgett ålder  1  1  0  0 
TOTALT     240 (46 %)    226 (43 %)  45 (9 %)  15 (3 %) 

 

Tabell 8. Inställning till klimatförändringen: Klimatförändringen är det i särklass största hotet mot 
mänskligheten och naturen. Antal svar samt andel av alla svar från kvinnor respektive män. 
  Kvinnor  Män  Ej uppgett kön 
Instämmer inte alls eller inte riktigt   34     51    2 
Är varken för eller mot   33     39    1 
Instämmer helt eller delvis  186    135    4 
Ej svarat på frågan   19     20    2 
TOTALT  272    245  9 
 

Tabell 9. Inställning till klimatförändringen: Klimatförändringen är det i särklass största hotet mot 
mänskligheten och naturen. Svaren fördelade på åldersgrupper (inom parentes andel av alla svar från 
åldersgruppen). 
Åldersgrupp  Instämmer inte alls 

eller inte riktigt 
Är varken för 
eller emot 

Instämmer helt 
eller delvis 

Ej svarat på frågan 

16‐25 år  10    11    29   0 
26‐45 år  23   15    94   4   
46‐64 år  30    28   121   15   
64‐75 år  24    19     79   22  

Ej uppgett ålder  0  0  2  0 
TOTALT  87 (17 %)  76 (14 %)  325 (62 %)  41 (8 %) 
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Tabell 10. Inställning till klimatfrågan: Klimatförändringen är på lång sikt ett allvarligt hot, men ett bland 
många andra hot mot människor och natur 
Antal svar. Inom parentes andel av alla som svarat på frågan. 

  Instämmer inte alls 
eller inte riktigt 

Är varken för 
eller emot 

Instämmer helt 
eller delvis 

Ej svarat på frågan 

kvinnor  25   28   200   19  
män  33   29   169   14  
ej uppgett kön   1   1    7   0 
TOTALT  59 (11 %)  58 (11 %)  376 (71 %)  33 (6 %) 
 

Tabell 11: Inställning till klimatfrågan: Klimatförändringen är på lång sikt ett allvarligt hot, men ett bland 
många andra hot mot människor och natur. Fördelat på åldersgrupper. Antal svar, inom parentes andel 
av alla som svarat på frågan. 

Åldersgrupp Instämmer inte alls eller 
inte riktigt 

Är varken för eller 
emot 

Instämmer helt eller 
delvis Ej svarat på frågan 

16-25 år  7    8    34   1  
26-45 år 13   13   106   4  
46-64 år 26   25   135   8  
64-75 år 13   12     99   20  

Ej uppgett ålder 0  0  2  0 
TOTALT 59 (11 %)  58 (11 %)  374 (71 %)  33 (6 %) 

 

Tabell 12: Inställningen till klimatfrågan: Klimatförändringen innebär på lång sikt till största delen något 
positivt, vi får ett varmare och skönare klimat i Sverige. Fördelat på kön. 
Antal svar, inom parentes andel av alla kvinnor respektive män som svarat på frågan. 

  Instämmer inte alls 
eller inte riktigt 

Är varken för 
eller emot 

Instämmer helt 
eller delvis 

Ej svarat på frågan 

kvinnor  188   27   25    32  
män  157   30   28   30  
ej uppgett kön    5   0   2   2 
TOTALT  350 (67 %)  57 (11 %)  55 (10 %)  64 (12 %) 
 

Tabell 13: Inställningen till klimatfrågan: Klimatförändringen innebär på lång sikt till största delen något 
positivt, vi för ett varmare och skönare klimat i Sverige. Fördelat på åldersgrupper. 

Åldersgrupp  Instämmer inte alls 
eller inte riktigt 

Är varken för 
eller emot 

Instämmer helt 
eller delvis 

Ej svarat på frågan 

16‐25 år  29  12  8  1 
26‐45 år  107  12  9  8 
46‐64 år  132  21  20  21 
64‐75 år  80  12  18  34 

Ej uppgett ålder  2  0  0  0 
TOTALT  350 (67 %)  57 (11 %)  55 (10 %)  64 (12 %) 

40 
 



Tabell 14. Vilka samhällssektorer man tror bidrar mest till klimatförändringen. Andel i procent av alla 
enkätsvar som markerat sektorn. 

Bidrar till klimat‐
förändringen  

I hög grad  I viss grad  Knappast 
något 

Inte alls  Vet ej  Ej svarat 

Hushållen  15  63  12  3  3  4 
Industrin  67  26  2  2  2  3 
Privatbilismen  39  46  7  2  2  3 
Vägtransporter  62  28  4  2  2  2 
Flyget  69  22  4  2  2  1 
Jordbruket   23  52  13  4  4  4 
En fri kommentar har gjorts i anslutning till grupperna ”hushåll” och ”Jordbruk”: ”beror på hur man lever 
och brukar marken”. 

Tabell 15. Vilken aktör har störst betydelse för att utsläppen av växthusgaser ska minska I Sverige? 

Aktör  Totalt antal mar‐
keringar 

Därav  
av kvinnor 

 
av män 

Ej uppgett 
kön 

Riksdag och regering  353  182  164  7 
Den enskilda individen  302  170  127  5 
Företagen  285  149  133  3 
Internationella org. som FN, EU  242  114  122  6 
Kommunerna  138   78    58  2 
Organisationer som SNF m fl    44   24   20  0 
 

Tabell 16. Känner du till om din kommun har någon plan eller program för sitt klimatarbete? 

  Ja  Nej  Ej svarat 
Askersunds kommun   80 (23 %)  256 (75 %)  6 
Laxå kommun   39 (21 %)  141 (76 %)  4 
SUMMA  119 (23 %)  397 (75 %)     10 (2 %) 
 

 

Tabell 17. Kunskap om klimatförändringen i relation till kännedom om kommunens klimatprogram. 

Antal svar (båda kommunerna tillsammans) 

  Känner till klimatförändringen 
  Mycket  Rätt så myck‐

et 
Litet  Hört talas 

om 
Inte alls 

Känner till att 
kommunen har 
klimatprogram 

12  63  36  3  2 

Fria kommentarer från dem som svarat ja på frågan: (kännedom om kommunalt program) 
Den är inte fullständig och behöver fyllas på med konkreta åtgärder (Askersund). 
 
Från dem som svarat nej på frågan: 
Vet att den har diskuterats, men vet ej resultatet (Laxå). 
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Tabell 18. Viktigaste uppgifterna för din kommun för att minska utsläppen av växthusgaser 

Uppgift för kommunen  Antal markeringar 
Kommunen ställer högre krav på sin egen verksamhet  270 
 Kommunen ger mer och bättre information om vad klimatförändringen 
innebär och vad man som enskild kommuninvånare kan göra 

218 

Bättre kollektivtrafik  200 
Mer lokalproducerad mat i skola, dagis och i äldreomsorg  183 
Mer information och praktiska råd till allmänheten om energifrågor  117 
Billigare kollektivtrafik  114 
Att kommunen ställer högre krav på de privata företagen i kommunen  115 
Bättre sophantering   93 
Utbyggt fjärrvärmenät   82 
Mer ekologisk mat i skolan, på dagis och i äldreomsorgen   56 
Att kommunen ställer högre krav på hushållen i kommunen   56 
Fler cykelbanor/cykelvägar   34 
Servera mindre kött i skolan, på dagis och i äldreomsorgen   17 
Annat   16 
Inget av ovanstående   14 
Ej svarat på frågan    7 
 

Tabell 19. Känner du till projektet Klimatpiloterna I Askersund och Laxå kommuner? 
Antal (inom parentes procent av samtliga svar per kommun) 

Svarat ja  antal 
Askersunds kommun  168 (49 %) 
Laxå kommun   91 (49 %) 

 

Tabell 20. Antal som svarat att de känner till projektet Klimatpiloterna, fördelat på kön. 
(inom parentes andel i procent av samtliga kvinnor respektive män som svarat på enkäten.) 

Kvinnor   Män   Ej uppgett kön 
156 (57 %)  99 (40 %)  4  
Antal som svarat att de känner till projektet Klimatpiloterna, fördelat på åldersgrupper 

Tabell 21. Antal som svarat att de känner till projektet Klimatpiloterna, fördelat på åldersgrupper. 
(inom parentes andel i procent av samtliga svarande i båda kommunerna tillsammans.)  

Åldersgrupp  Känner till klimatpiloterna  Känner inte till klimatpiloterna 
16‐25 år   11  (2 %)  39 (7 %) 
26‐45 år   65 (12 %)  70 (13 %) 
46‐64 år  111 (21 %)  83 (16 %) 
65‐75 år   71 (14 %)  72 (14 %) 
Ej uppgett ålder            1              1 
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Tabell 22. Brukar du tänka på klimatförändringen när du väljer vilken vara du ska köpa i butiken, samt 
brukar det leda till att du väljer en annan vara eller avstår från köpet? 

  Ja alltid  Ja ofta  Ja ibland  Sällan  Aldrig  Ej svarat 
Tanke (an‐
tal) 

27  64  200  142   91  2 

Val  
(antal) 

16  46  195  148  117  4 

 

 
Fria svar: ”tänker på klimatet främst vid köp av fordon”. ”Handlar bara det jag måste ha och då köper 
jag det bästa till ett bra pris”. 

 

Tabell 23: Brukar du tänka på klimatförändringen när du väljer hur du ska göra dina dagliga resor, samt 
brukar det leda till att du väljer ett annat sätt att resa? 

  Ja alltid  Ja ofta  Ja ibland  Sällan  Aldrig  Ej svarat 
Tanke (antal)  27  75  172  143   99  10 
Val (antal)  12  34  163  169  136  12 

 

 
En fri kommentar: ”har inga alternativ, är hänvisad till bilen”, ”kan ej välja” 

Tabell 24. sammanfattning av Tabell 23 (vid köp av vara) 

  Vid köp av vara  Vid val av sätt att resa 
  Tanke  Val  Tanke  Val 
 Ja alltid/ofta/ibland  291  257  274  209 
Sällan/aldrig  233  265  242  305 

 

Tabell 25. Vilka är de största hindren för att välja klimatvänliga alternativ? 
Antal markeringer, inom parentes alternativets andel av alla markeringar. 

Alternativ  Antal markeringar 
De klimatvänliga alternativen är för dyra  309 (28 %) 
Jag vet inte vad som är det mest klimatvänliga alternativet  256 (23 %) 
Det tar för lång tid att sätta sig in i vad som är rätt val ur klimatsynpunkt  159 (15 %) 
Det finns för lite att välja på (för litet utbud)  157 (14 %) 
De är ofta krångliga och tidskrävande att använda   95  (9 %) 
Jag tror inte det spelar någon roll för klimatet vilka varor jag köper   64  (6 %) 
Annat    22  (2 %) 
Inget av ovanstående   19  (2 %) 
Jag vill inte framstå som en ”klimatnörd”   13  (1 %) 
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Bland de egna förslagen på hinder märks synpunkter om kollektivtrafik: 
Finns ingen kollektivtrafik ute i Tived mot Karlsborg; det finns inga alternativ för resor till jobbet är 
man bor på landet; att avstå från att åka bil, då det inte finns kommunikationer där jag bor; saknar 
kollektivtrafik till barnomsorgen,  
 
Hinder kopplade till bilar och resande: 
Älskar att resa; miljöbilar ‐ hur klimatvänligt är det med etanol egentligen; alternativ till fossila bräns‐
len för bil etc; begränsar min frihet att äta och resa vart och hur jag vill; har småbarn, då blir man 
bekväm med resor etc.; bor på landet, svårt att inte använda bil 
 
Annat: 
odlar så mycket som möjligt själv; enkel prioriteringslista; ”sannare” info; med denna kyla, hur ska 
man vara klimatvänlig då? Värme går åt!; ”Klimatvänlighet” har inte riktigt slagit igenom i samhället, 
men gör förhoppningsvis det snart; Mer information; för bekvämt att hålla samma spår; jag handlar 
aldrig, frugan handlar det mesta; många av dom [alternativen i listan] kan vara svåra på landsbygden 
 
Men också tvivel om klimatfrågan: 
”Jag kan bara påverka miljön, inte klimatet; Kommentar: Studera lite klimathistoria, det är inte 10 år 
utan betydligt längre tid. T.ex 13‐1400‐tal fick vi en plötslig temperatursänkning (klimatförsämring), 
sedan 1800‐tal temperaturhöjning (klimatförbättring”); ”futtighet” i ett globalt perspektiv ;” Det 
finns inget klimathot skapa av människan”. 
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Tabell 26. Vad kan stimulera till att välja klimatvänliga alternativ? 
Antal markeringer, inom parentes alternativets andel av alla markeringar. 

Alternativ  Antal markeringar 
Lägre priser på klimatvänliga varor och produkter  411 (36 %) 
Enklare information om vad som är mest klimatvänligt  311 (27 %) 
Fler alternativ att välja på  224 (19 %) 
Mer utförlig information om vad som är mest klimatvänligt  178 (15 %) 
Inget av ovanstående   20   (1%) 
Annat    16   (1 %) 

 

Tabell 27. Det som är viktigast att göra som enskild person, för att minska utsläppen av växthusgaser, 
åtgärder man antingen kan tänka sig att göra, eller redan gör, för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Alternativ     
                  Antal markeringar 

Viktigast att göra  Kan tänka sig (men 
gör ännu inte) 

Gör redan 

Slå av strömbrytare på tv, dator etc  203  63  353 
Källsortera sopor  202  80  320 
Släcka lampor i rum där ingen befin‐
ner sig 

157  51  333 

Köpa mer närodlade livsmedel  147  133  168 
Minska konsumtionen av kläder, pry‐
lar etc 

105  84  177 

Byta värmekälla i bostaden  104  65  134 
Byta till miljöbil  82  151  37 
Åka tåg/buss på semesterresor istället 
för bil eller flyg 

80  113  54 

Resa mindre med bil till jobbet  72  49  113 
Köpa mer KRAV‐märkta eller ekologis‐
ka livsmedel 

62  116  125 

Sänka inomhustemperaturen hemma  50  55  153 
Resa mindre med bil till fritidsaktivite‐
ter 

38  69  91 

Äta mindre kött  23  71  79 
Prata med vänner och bekanta om 
vad man kan göra för att förhindra 
klimatförändringen 

13  70  70 

Annat  7    8 
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Här fanns förslag rörande trafik: 
utökad kollektivtrafik, fungerande kollektivtrafik, vad är bäst, ex etanol eller bensin, att framställ‐
ningen av etanol säkras, certifieras så att det verkligen är miljövänligt i alla länder som etanol och att 
staten sänker bränsleskatten på etanol, med 4‐5 kr, information om transportsträcka, alt på bil (? 
Kolla), vad är bäst, ex etanol eller bensin? 
 
men också inom andra områden: 
Odla mer själv. (med naturgödsel), att USA o Kina gör något!, lagstiftning (alt skatter), om industrier, 
tung trafik och elbolag föregick med gott exempel. 
 
och tvivel: 
att forskarna verkligen har rätt, ”ekologiska produkter är ofta lögn= lika mkt klimatpåverkan som 
andra produkter. Alltså: när konsumenter slutar att föras bakom ljuset. Visa sanningen”, ingen vet 
vad som är rätt. 

Tabell 28. Antal personer som har förändrat sin konsumtion av kläder, prylar och livsmedel med tanke 
på klimatförändringen. 

  minskat konsumtionen av  ökat konsumtionen av livsmedel som är 
  kläder och 

prylar 
kött  närodlade  KRAV‐märkta eller ekologis‐

ka 
Kvinnor  99  52  98  76 
Män  76  26  66  46 
16‐25 år  8  5  8  9 
26‐45 år  49  19  46  36 
46‐64 år  71  35  64  48 
65‐75 år  48  20  50  32 
 

Tabell 29. Antal personer som har förändrat sina resvanor med tanke på klimatförändringen. 

 

Reser mindre med bil till 

Byter flyg och 
bil mot tåg och 
buss på  Bytt till  Summa 

  Jobbet  fritidsaktiviteter semesterresor  miljöbil  markeringar 
Kvinnor  67  48  33  20  168 
Män  44  38  21  17  120 
16‐25 år  10  9  4  0  23 
26‐45 år  37  31  19  9  96 
46‐64 år  46  34  21  23  124 
65‐75 år  19  16  9  5  49 
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Här fanns förslag rörande trafik: 
utökad kollektivtrafik, fungerande kollektivtrafik, vad är bäst, ex etanol eller bensin, att framställ‐
ningen av etanol säkras, certifieras så att det verkligen är miljövänligt i alla länder som etanol och att 
staten sänker bränsleskatten på etanol, med 4‐5 kr, information om transportsträcka, alt på bil (? 
Kolla), vad är bäst, ex etanol eller bensin? 
 
men också inom andra områden: 
Odla mer själv. (med naturgödsel), att USA o Kina gör något!, lagstiftning (alt skatter), om industrier, 
tung trafik och elbolag föregick med gott exempel. 
 
och tvivel: 
att forskarna verkligen har rätt, ”ekologiska produkter är ofta lögn= lika mkt klimatpåverkan som 
andra produkter. Alltså: när konsumenter slutar att föras bakom ljuset. Visa sanningen”, ingen vet 
vad som är rätt 

Tabell 30: Vad man inte tror påverkar klimatförändringen och vad man inte kan tänka sig göra av andra 
orsaker. 

Alternativ  Tror inte detta påverkar 
klimatet  
(antal markeringar) 

Kan inte tänka sig göra detta 
av andra orsaker  
(antal markeringar) 

Källsortera sopor   39   14 
Slå av strömbrytare på tv, dator etc   29    9 
Släcka lampor i rum där ingen befinner sig   48   12 
Köpa mer närodlade livsmedel   29   19 
Minska konsumtionen av kläder, prylar etc   83   48 
Byta värmekälla i bostaden   33    75 
Byta till miljöbil   66  107 
Åka tåg/buss på semesterresor istället för bil 
eller flyg 

 32  107 

Resa mindre med bil till jobbet   26  131 
Köpa mer KRAV‐märkta eller ekologiska livs‐
medel 

 86   44 

Sänka inomhustemperaturen hemma   53   85 
Resa mindre med bil till fritidsaktiviteter   46  104 
Äta mindre kött  174  110 
Prata med vänner och bekanta om vad man 
kan göra för att förhindra klimatförändringen 

 98   33 

Annat   4     3 
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Till dessa frågor har det lämnats en hel del fria kommentarer. inom parentes vilken kolumn i enkäten 
som svaret hänför till.

Om resande:  Slopa långväga flygresor (c, e) 

Har ingen bil, och kan därför inte ändra sitt bil‐
åkande (a, b, c) 

Har inget jobb (g resa mindre med bil till jobbet) 

Vill men ej möjligt, vill åka buss men det finns 
knappt några bussturer (g resa mindre med bil till 
jobbet) 

Har ingen bil (b, c, g) 

Slopar långväga resor (c,e) Sl 

Om energi och uppvärmning:  Inte använda fossila bränslen (a, b, c) 

Har redan kallt nog och vill inte sänka tempera‐
turen ytterligare (g) 

God el (a b, c, d, e) 

Värme (hus/vatten) vedpanna oh solfångare (c, e) 
Stoppa etanolvansinnet (a, b, c)  Har redan sol och ved och välisolerat (b, c, d, g) 

Tvivel: Livsmedel och matvanor: 

Äter inte kött (a, b, c)          Tror ej på klimatförändringen (alla kolumner) 

 Äter inge kött (g) 

Äta mer kött (a)    

Kan inte tänka sig köpa mer krav eller närodlat 
om det är dyrare (g) 
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Tabell 31. Påverkansmöjlighet ‐ ställningstaganden till påståenden 

(Antal markeringar. Kursiv siffra andel i procent av alla svar per fråga.) (Obs att i enkäten kom påståen‐
dena i en annan ordning; 1, 3, 5, 6, 4, 2. För att det ska vara lättare att tolka resultatet har påståendena 
ordnats i tre grupper; vad jag kan göra själv, vad vi kan göra tillsammans och en sista grupp där de som 
anser att det inte går att göra något åt klimatproblemet, eller tvivlar på klimatproblemets omfattning. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
sådär 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra 

Ej svarat 

1. Jag tror jag kan 
göra något själv 

34  6,5  46  8,7  186  35,4  173  32,9  82  15,6  5  1,0 

2. Jag vet det finns 
saker jag kan göra 
själv 

26  4,9  35  6,7  151  28,7  177  33,7  127  24,1  10  1,9 

3. Jag anser att vi 
kan göra något 
tillsammans 

17  3,2  19  3,6  88  16,7  192  36,5  203  38,6  7  1,3 

4. Jag är säker på 
att vi kan lösa pro‐
blemet tillsam‐
mans 

29  5,5  49  9,3  138  26,2  201  38,2  100  19,0  9  1,7 

5. För svårt pro‐
blem för mig 

102 19,4  123  23,4  163  31,0  91  17,3  36  6,9  10  1,9 

6. Jag tvivlar på 
klimatförändringen 

143 27,2  144  27,4  108  20,5  86  16,3  36  6,8  9  1,7 

 

Tabell 32. Tvivlar på allvaret enligt forskarna – könsfördelat (inom parentes andel i procent av alla kvin‐
nor respektive män som svarat på enkäten). 

Jag tvivlar på att klimatför‐
ändringen är ett så stort 
problem… 

Stämmer inte 
alls/stämmer inte så bra
(antal svar) 

Stämmer sådär 
 
(antal svar) 

Stämmer ganska 
bra/mycket bra 
(antal svar) 

kvinnor  171 (63%)  50 (18%)  45 (17%)   
män  112 (46%)  58 (24%)  73 (30%) 
Ej uppgett kön    4   0   4 
 

Tabell 33. Tvivlar på allvaret ‐ fördelat på åldersgrupper 
Antal samt andel av åldersgruppen  

Jag tvivlar på att klimatför‐
ändringen är ett så stort 
problem… 

Stämmer inte 
alls/stämmer inte så bra
 

Stämmer sådär 
 

Stämmer ganska 
bra/mycket bra 
 

16‐25 år   23  46 %   14  28 %  13  26 % 
26‐45 år   97  72 %   19  14 %  20  14 % 
46‐64 år  110  56 %   40  21 %  41  21 % 
65‐75 år   55  38 %   35  25 %  48  33 % 
Ej uppgett ålder    2     
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