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Klimatfrågan är en av de 
allra mest stabila av alla 
frågor på den politiska 
dagordningen. Oron för 
klimatförändringarna 
är hög och få tror att vi 
kan nå tvågradersmålet. 
Däremot finns en tilltro till 
att vi i Sverige kan påverka 
klimatförändringarna och 
de allra flesta är beredda 
att förändra sin livsstil för 
klimatets skull. 



Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. 
Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 363 intervjuer under 
perioden 11-12 maj 2021 och är genomförd som en webbundersökning. 

Tidigare undersökningar omfattar drygt 1 000 intervjuer och målgruppen och intervjuform är 
densamma, det vill säga allmänheten 16 år och äldre samt inom ramen för Iniziopanelen.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågor om undersökningen besvaras av: 
Karin Nelsson, Telefon: +46 70 221 39 94 
karin.nelsson@demoskop.se

“Vi i den yrkesföra åldern är den generation som 
kan avgöra om dominobrickan klimat ramlar åt rätt 
eller fel håll för att kunna klara hållbarhetsmålen.”

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco



Klimatfrågan är en av de allra mest stabila av alla frågor på den 
politiska dagordningen. Oron för klimatförändringarna är hög och 
få tror att vi kan nå tvågradersmålet. Däremot finns en tilltro till att 
vi i Sverige kan påverka klimatförändringarna och de allra flesta 
är beredda att förändra sin livsstil för klimatets skull. Detta visar 
klimatrapporten som Demoskop gjort bland svenska folket.
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Klimatfrågan ligger stabilt över tid

Klimat- och miljöopinionen ligger relativt 
stabilt över tid. En viss höjd prioritering kan ses 
i samband med extrema väderförhållanden 
som kylan i vintras och diskussionen kring 
kärnkraft som kom i samband med den. 
Ett annat exempel är sommaren 2018 då 
långvarig hetta och omfattande bränder 
härjade i Sverige. Men förändringarna i 
opinionen är inte så kraftiga som till exempel 
opinionen kring sjukvård, lag och ordning eller 
invandring som varierar kraftigare. 

Drar man ut tidslinjen ser man att miljöfrågan 
dock legat allra högst på väljarnas dagordning 
i samband med säldöden 1988. Samma år 
konstaterade forskarna också övergödning 
i Östersjön och Laholmsbukten och döda 
fiskar flöt i land. Detta samt sommarens 
algblomning resulterade i att Miljöpartiet kom 
in i riksdagen samma år. Sedan dess har frågan 
legat högt på väljarnas dagordning, men inte 
toppat. Frågor som har mer konkret påverkan 
på väljarnas vardag prioriteras högre.

Klimat- och miljöfrågan ligger högre på yngre 
väljares dagordning än på äldre väljares. 
Kvinnor tycker att frågan är viktigare än män.

Oron för klimatförändringarna är hög bland 
svenska folket. 2015 uppgav varannan att de 
var oroade och i maj 2018 hade andelen ökat 
till 72 procent. Efter den heta sommarens 
torka och bränder samma år ökade andelen 
som uttryckte oro till 76 procent. Oron ökade 
överlag bland svenskarna, men mest ökade 
oron bland de över 65 år. Bland kvinnor, 
yngre, högutbildade och boende i storstäder 
uttrycker en större andel att de är oroliga 
för klimatförändringarna och sommaren 
2018 medförde en ökad oro bland samtliga 
väljargrupper, men mest förändrades 
inställningen bland de äldre där oron för 
klimatförändringarna ökade mest. Idag har 
oron minskat något och ligger stabilt på 71 
procent. De flesta svenskar är alltså oroliga för 
klimatförändringarna.  

Det har diskuterats om klimatförändringarna 
beror på naturliga orsaker, mänsklig påverkan 
eller om klimatförändringarna beror på 
naturliga orsaker. Bland svenskarna är det 
få som tror att det endast hänger samman 
med naturliga orsaker. Jämfört med 
liknande studier som Pew Research gjort 
bland amerikanska medborgare är andelen 
mycket låg i Sverige. De flesta svenskar anser 
alltså att klimatförändringarna antingen 

Klimatfrågan ligger stabilt över tid

Andelen oroade över klimatförändringen är 
oförändrad de senaste tre åren
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Klimat- och miljöopinionen ligger relativt stabilt över tid. En viss höjd prioritering kan ses i samband med extrema 
väderförhållanden som kylan i vintras och diskussionen kring kärnkraft som kom i samband med den. Ett annat 
exempel är sommaren 2018 då långvarig hetta och omfattande bränder härjade i Sverige.

Oron för klimatförändringarna är hög bland svenska folket. 2015 uppgav varannan att de var oroade och i maj 2018 
hade andelen ökat till 72 procent. Efter den heta sommarens torka och bränder samma år ökade andelen som uttryckte 
oro till 76 procent. 
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Få tror att klimatförändringarna har naturliga orsaker

Allt färre tror att vi klarar tvågradersmålet
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Bland svenskarna är det få som tror att det endast hänger samman med naturliga orsaker. Jämfört med liknande 
studier som Pew Research gjort bland amerikanska medborgare är andelen mycket låg i Sverige.  De flesta svenskar 
anser alltså att klimatförändringarna antingen beror på mänsklig påverkan (51%) eller på en kombination av mänsklig 
påverkan och naturliga orsaker (41%).

De allra flesta svenskar tror inte att vi klarar det tvågradersmål som världens länder enats om för att begränsa den 
globala temperaturhöjningen. Andelen som tror att vi klarar det har minskat från 16 procent 2015 till 12 procent idag. 
Andelen som tror att tvågradersmålet kan klaras är högre bland män, äldre och boende i storstäderna.

“Det finns ett starkt stöd för 
klimatpolitik och för att vi ska 
minska våra utsläpp. Åtgärderna 
under pandemiåret har kommit 
till ett väldigt högt pris. Vi måste 
göra mer, men vi måste också 
göra rätt. Att minska tillväxten är 
inte ett bra sätt för att kunna lösa 
klimatfrågan.”
Ellen Gustafsson, Miljö- och klimatansvarig Timbro



beror på mänsklig påverkan (51%) eller på 
en kombination av mänsklig påverkan och 
naturliga orsaker (41%).

De allra flesta svenskar tror inte att vi klarar 
det tvågradersmål som världens länder 
enats om för att begränsa den globala 
temperaturhöjningen. Andelen som tror 
att vi klarar det har minskat från 16 procent 
2015 till 12 procent idag. Andelen som tror att 
tvågradersmålet kan klaras är högre bland 
män, äldre och boende i storstäderna.

Även om få tror att vi klarar tvågradersmålet 
tror de flesta att vi i Sverige ändå kan 
påverka klimatförändringarna. Andelen 
ligger dessutom relativt stabilt. Vi ser att 
kvinnor, yngre, högutbildade och boende 
i storstäderna är mer optimistiska kring 
möjligheterna att kunna påverka läget.

De flesta svenskar säger att de har förändrat 
sitt liv för att minska sina utsläpp och andelen 
ökar över tid. Svaren ska dock snarast tolkas 
som ett uttryck för attityd snarare än faktiskt 
beteende, vilket är intressant i sig. Frågan 
uppmuntrar till så kallad självskattning, det 
vill säga att man gör något för att minska sina 
utsläpp. Det kan röra sig om både mindre 
och större saker man gjort och där man 
medvetet agerat för att minska utsläppen. 
Faktiskt beteende går att kontrollera via 
annan statistik såsom återvinning av sopor, 
konsumtion av varor och tjänster, användning 
av kollektivtrafik, andel genomförda flygresor 
eller köp av elcykel etcetera. 

Vi ser en förskjutning i opinionen mellan 
mätningarna i maj och augusti 2018 då allt 
fler uppgav att de ändrat sitt liv för att minska 

utsläppen. Sedan sjunker andelen 2019 för 
att sedan öka igen. Vissa saker kan man själv 
ta initiativ till och andra saker sker genom 
att man som medborgare och konsument 
informeras och erbjuds, eller till och med 
tvingas, använda varor och tjänster som 
minskar utsläppen.

Kvinnor uppger att de förändrat sitt liv mer 
än män för att minska sina utsläpp och det 
samma gäller de med högst utbildning och 
boende i storstäder. Vi ser inte samma tydliga 
mönster när det gäller olika åldersgrupper.

Följdfrågan tog upp några exempel på 
saker man som individ är beredd att göra för 
klimatet. De flesta uppger att de är beredda 
att kraftigt begränsa konsumtionen av kläder, 
elektronik och plast. Drygt var tredje säger att 
de är beredda att avstå att flyga helt och håller, 
att sluta äta kött och att betala ett kraftigt 
höjt bensinpris. Under det senaste året, då vi 
levt i en pandemi med kraftigt begränsade 
möjligheter att leva och resa som vi brukar, 
är det intressant att notera att nivåerna är 
desamma som vid undersökningen 2019.

Det finns en viss egennytta i de åtgärder 
man är beredda att göra för klimatet. En del 
åtgärder som man säger sig vara villig att 
vidta, innebär ingen uppoffring, då beteendet 
sannolikt redan är på plats. Äldre kan tänka 
sig att avstå från att flyga, boende i storstäder 
kan tänka sig att betala ett kraftigt högre 
bensinpris och kvinnor och yngre kan tänka sig 
att sluta äta kött. Det är däremot intressant att 
notera att kvinnor, äldre och högutbildade kan 
tänka sig att kraftigt begränsa sin konsumtion.
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Även om få tror att vi klarar tvågradersmålet tror de flesta att vi i Sverige ändå kan påverka klimatförändringarna. 
Andelen ligger dessutom relativt stabilt. Vi ser att kvinnor, yngre, högutbildade och boende i storstäderna är mer 
optimistiska kring möjligheterna att kunna påverka läget.

De flesta svenskar säger att de har förändrat sitt liv för att minska sina utsläpp och andelen ökar över tid. Svaren ska 
dock snarast tolkas som ett uttryck för attityd snarare än faktiskt beteende, vilket är intressant i sig.

De flesta tror att vi i Sverige kan påverka 
klimatförändringarna

De flesta har förändrat sitt liv för att minska sina 
utsläpp
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“Jag är väldigt oroad för läget och väldigt 
optimistisk för vad vi faktiskt kan göra. 
Pandemiåret har visat att det går att göra 
något åt globala kriser om man kommer 
samman och fattar de politiska beslut som 
behövs.”

Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace

Följdfrågan tog upp några exempel på saker man som individ är beredd att göra för klimatet. De flesta uppger att de är 
beredda att kraftigt begränsa konsumtionen av kläder, elektronik och plast. Drygt var tredje säger att de är beredda att 
avstå att flyga helt och håller, att sluta äta kött och att betala ett kraftigt höjt bensinpris. 

Oförändrad vilja att förändra beteende för klimatet
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För mer information kontakta:

Anders Lindholm, Senior Advisor 
Telefon: +46 735 22 55 36 
anders.lindholm@demoskop.se

Karin Nelsson, VD 
Telefon: +46 70 221 39 94 
karin.nelsson@demoskop.se


