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Sammanfattning

Kunskaper och attityder gällande klimatförändringen 
- En enkätstudie bland allmänheten 
Sara Hjorth 

Människans utsläpp av växthusgaser håller på att orsaka en förändring av jordens 
klimat. Den ökande koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, som till exempel 
koldioxid, medför att en större del av värmestrålningen hindras från att återstråla ut i 
rymden igen, vilket driver på den globala uppvärmningen. För att kunna nå uppsatta 
klimatmål och minska de klimatpåverkande utsläppen krävs att hela samhället ändrar 
sin livsstil i en mer miljövänlig riktning. En central del av Sveriges klimatarbete är att 
sprida kunskap om klimatförändringens orsaker, konsekvenser och åtgärder i syfte 
att öka människors deltagande och intresse för klimatfrågan. Syftet med denna 
studie är att mäta allmänhetens kunskaper om och attityder till klimatförändringen 
genom en enkätundersökning samt analysera om det finns ett samband mellan 
kunskap och attityd genom regressionsanalys. I enkäten deltog totalt 149 
respondenter från Sveriges allmänhet. Resultatet indikerar att det finns ett stort 
engagemang för att lösa klimatproblemet och en övervägande positiv attityd hos 
allmänheten till att minska sin klimatpåverkan men att kunskapsnivån om 
klimatförändringen är måttlig. Regressionsanalysen visar att det saknas ett tydligt 
linjärt samband mellan kunskap och attityd. Av resultatet konstateras att det behövs 
en högre grad av utbildning om klimatförändringens orsaker och konsekvenser samt 
mer lättillgänglig information till allmänheten om hur de kan bidra till ett bättre klimat. 
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Abstract

Knowledge and Attitudes Regarding Climate Change
- a Survey of the Public
Sara Hjorth 

Human emissions of greenhouse gases are causing a change in the Earth's climate. 
The increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere, such as 
carbon dioxide, prevents a greater proportion of heat radiation from being re-emitted 
to space, which drives global warming. In order to achieve set climate goals and 
reduce climate-related emissions, the entire society needs to change its lifestyle into 
a more environmentally friendly way. A central part of Sweden's climate work is to 
disseminate knowledge about the causes and consequences of climate change as 
well as possible actions, in order to increase people's participation and interest in 
climate issues. The purpose of this study is to measure the public's knowledge and 
attitudes towards climate change through a survey and analyze whether there is a 
relationship between knowledge and attitude through regression analysis. The survey 
included a total of 149 respondents from the general public of Sweden. The result 
indicates that there is a great commitment to solve the climate problem and a 
predominantly positive attitude among the public to reduce its climate impact, but that 
the level of knowledge about climate change is moderate. The regression analysis 
shows that there is no clear linear link between knowledge and attitude. The result 
states that there is a need for a higher degree of education about the causes and 
consequences of climate change, as well as more accessible information to the 
public on how they can contribute to a better climate.
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
Det pågår en klimatförändring som innebär att temperaturen på jorden stiger. Variationer i 
klimatet har alltid förekommit men klimatforskare menar att den snabba uppvärmning som 
sker idag tyder på en förändring utöver den naturliga klimatvariationen (SMHI 2015). 
Effekterna av den globala uppvärmningen märks redan idag i form av extrema 
väderförhållanden, smältande glaciärer och stigande havsnivåer. FN:s klimatpanel (IPCC) 
konstaterar att det är människans utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid (CO2), som 
ligger bakom uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet (IPCC 2014). Koldioxidhalten i 
atmosfären har ökat med 45 procent sedan förindustriell tid (WMO 2017). Den ökande 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären leder till att växthuseffekten förstärks och 
jorden succesivt blir varmare. Den globala medeltemperaturen har stigit med drygt 0,9 
grader de senaste 100 åren och beräknas fortsätta att stiga med fortsatta utsläpp 
(Naturvårdsverket 2017a). Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
kommer risken för allvarliga konsekvenser av klimatförändringen att öka i takt med 
stigande medeltemperatur (IPCC 2014). För att EU:s klimatmål om en maximal global 
temperaturökning på 2 grader ska kunna uppnås, behöver de antropogena utsläppen av 
växthusgaser minska betydligt (WWF 2017a). 

En central del av Sveriges klimatarbete är att sprida information till allmänheten om 
klimatförändringens orsaker och konsekvenser, samt möjliga åtgärder (Regeringskansliet 
2014). Information är viktigt då det ger människor kunskap och verktyg att förändra 
miljöskadliga beteenden och leva mer klimatvänligt. Information kan dessutom påverka 
den allmänna opinionen och därigenom även politiska beslut som är nödvändigt för att 
kunna styra samhället i en mer hållbar och klimatanpassad riktning (Nilsson & Martinsson 
2012). Regeringen bedömer att klimatproblemet måste lösas med gemensamma insatser 
av såväl engagerade privatpersoner som företag (Prop 2008/09:162). Genom att studera 
hur befolkningen förhåller sig till klimatproblemet kan man få en uppfattning om vilket stöd 
och engagemang som finns i klimatarbetet gentemot olika åtgärder och om det finns ett 
behov av attitydförändring i samhället. Attityder säger något om vad vi tycker är viktigt och 
vill förändra men även något om våra framtida beteenden och handlingar, vilka är 
avgörande för hur vi kommer att kunna hantera de utmaningar som klimatförändringen 
innebär (Nilsson & Martinsson 2012). Med bakgrund av detta är det intressant att 
undersöka om det finns ett allmänt klimatengagemang samt om kunskap och information 
skulle kunna påverka människors attityder i en mer klimatvänlig riktning och därmed vara 
en del av lösningen på klimatproblemet på sikt.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att (1) mäta allmänhetens kunskaper och attityder gällande 
klimatförändringen samt att (2) undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan 
kunskap och attityd genom regressionsanalys för att analysera om en högre nivå av 
kunskap bidrar till ett större klimatengagemang. För att kunna besvara studiens syfte har 
följande frågeställningar utformats:

• Vilken kunskapsnivå har allmänheten om frågor gällande klimatförändringen?
• Vilken attityd har allmänheten till frågor gällande klimatförändringen?
• Finns det ett samband mellan nivå på kunskap och attityd/grad av 

klimatengagemang? 
• Vilken är allmänhetens främsta kunskapskälla när det gäller klimatförändringen?
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2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Antropogen klimatförändring
Klimatet beror av en rad olika grundläggande faktorer såsom inkommande solstrålning och 
utgående värmestrålning, atmosfärens och havets cirkulation samt jordytans topografi och 
höjdförhållanden (SMHI 2016). Det finns flera naturliga företeelser som kan orsaka 
förändringar av klimatet, exempelvis variationer i jordaxelns lutning och jordbanans form, 
kraftiga vulkanutbrott och skiftningar i solaktivitet (Bernes 2017). Det regionala och lokala 
klimatet styrs även av hur landskapet ser ut och om det ligger vid havet eller nära inlandet 
(Björndahl et al. 2003). Klimatet påverkas dessutom av mänsklig aktivitet i form av 
förbränning av fossila bränsen (kol, olja & naturgas), transporter, industrier samt 
avskogning, risodling och köttproduktion inom skogs- och jordbruk. Samtliga av dessa 
aktiviteter bidrar till att andelen växthusgaser i atmosfären ökar (WWF 2017b). Antropogen 
klimatförändring syftar till den mänskliga påverkan på klimatet och anses av klimatforskare 
vara den främsta orsaken till att jorden värms upp (IPCC 2014). Växthusgaser finns 
naturligt i atmosfären och är nödvändiga för att bibehålla temperaturen på jorden. De utgör 
grunden för växthuseffekten genom att de absorberar en del av jordytans värmestrålning 
och hindrar den från att återstråla ut i rymden igen. Det stora problemet är att människors 
aktivitet resulterar i mycket stora utsläpp av växthusgaser till atmosfären, vilket ger ett 
tillskott som förstärker denna växthuseffekt. En större del av värmestrålningen hålls kvar i 
atmosfären istället för att återstråla ut i rymden igen, vilket driver på den globala 
uppvärmningen (Gore & Waltman 2007).

2.2 Klimatarbete och klimatkommunikation
Miljöfrågors betydelse har sedan 1970-talet vuxit sig allt starkare i samhället. I och med en 
ökad uppmärksamhet och medvetenhet kring dessa frågor har även det allmänna 
engagemanget och intresset för miljö- och klimatfrågor ökat (Lindén 2004). Idag är 
klimatfrågan en av de viktigaste samhällsfrågorna och ett begrepp som de flesta 
människor känner till och har en åsikt om (Regeringskansliet 2014).

Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges sexton miljökvalitetsmål som i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, avser att stabilisera halten av 
växthusgaser i atmosfären till en nivå där människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
skadlig. Sverige ansvarar tillsammans med andra länder för att detta mål kan uppnås med 
hjälp av olika styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket 2017b). I målet om begränsad 
klimatpåverkan ingår ett ”tvågradersmål” som syftar till att hålla den globala 
temperaturökningen under två grader jämfört med förindustriell nivå. Dessutom finns ett 
mål om att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 (Kjellström et 
al. 2014). Vidare har Sveriges riksdag beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk som 
innefattar ett klimatpolitiskt råd, en ny klimatlag med syftet att driva klimatarbetet framåt, 
samt ett nytt klimatmål där Sverige senast år 2045 ska ha uppnått nollutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären (Regeringskansliet 2017). Utöver det politiska arbetet bedrivs 
klimatrelaterad forskning som utgör det kunskapsbaserade och vetenskapliga underlaget 
för olika beslut och anpassningsåtgärder. Framtagande av olika klimatscenarier är även en 
viktig del i klimatarbetet, då de ger oss information om klimatets möjliga utveckling i 
framtiden och dess tänkbara effekter för samhället (Regeringskansliet 2015). 

Klimatkommunikation är en avgörande del av arbetet för att minska 
växthusgasutsläppen och centrala myndigheter såsom SMHI, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten arbetar aktivt med att sprida kunskap om klimatförändringen och 
klimatanpassning till både allmänhet, företag och andra myndigheter. De arbetar även med 
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att öka allmänhetens engagemang och delaktighet i klimatarbetet, där media är en viktig 
källa för informationsspridning (Regeringskansliet 2014). Tidigare studier har konstaterat 
att det finns ett tydligt samband mellan medias klimatrapportering och allmänhetens 
miljöengagemang. Då uppmärksamheten kring olika miljö- och klimathändelser har ökat i 
media har även allmänhetens miljöengagemang ökat, exempelvis var miljöfrågan som 
störst år 1988 efter att Tjernobylkatastrofen hade inträffat år 1986 (Harring et al. 2011). 
Nilsson och Martinsson (2012) menar att människor tenderar att uppfatta den förstärkta 
mediebevakningen som viktigare ur samhällsperspektiv och därmed utvärderar 
informationen därefter. På så sätt påverkar media inte bara människors kunskaper utan 
även attityder och åsikter (Nilsson & Martinsson 2012).

2.3 Koppling mellan kunskap, värdering och attityd 
Det kan tänkas att god kunskap om klimatförändringen och dess orsaker och 
konsekvenser skulle kunna bidra till ett ökat engagemang och en posititv attityd till att 
minska sin egen och samhällets klimatpåverkan. I nuläget finns det ingen studie som 
styrker denna koppling, däremot finns det litteratur och teoretiska modeller som talar för att 
tidigare kunskaper och uppfattningar om ett objekt påverkar attityderna till det (Nilsson & 
Martinsson 2012). Enligt den så kallade Expectancy-value-teorin, formas attityder generellt 
av processer som är relaterade till tidigare kunskaper och värderingar. Beroende på vilken 
uppfattning man har om en viss fråga och vilken värdering som är kopplad till 
uppfattningen, får man en positiv eller negativ attityd gentemot den. Generellt sett är 
attityder som är baserade på god kunskap och erfarenhet stabilare än attityder som är 
baserade på okunskap, då de lättare påverkas av ytliga faktorer såsom omgivning. Teorin 
har även används för att studera handlingars koppling till attityder, där man kommit fram till 
att människor i huvudsak agerar i enlighet med vad som förväntas av en och vilken attityd 
man har till handlingen (Nilsson & Martinsson 2012). De etiska och moraliska 
grundvärderingarna påverkar dessutom hur vi väljer att agera utifrån våra kunskaper 
(Björndahl et al. 2003). En annan teori som har fått stöd i olika miljörelaterade 
opinionsundersökningar är den så kallade Value-belief-norm-teorin som beskriver hur våra 
värden (riktlinjer för vad vi anser är viktigt i livet) samt vårt upplevda personliga ansvar för 
att hjälpa miljön ligger till grund för våra miljövänliga attityder och beteenden (Nilsson & 
Martinsson 2012). 

2.4 Tidigare enkätstudier 
Ett fåtal enkätstudier har gjorts i Sverige som visar att det finns både ett starkt intresse och 
engagemang hos befolkningen för att lösa klimatproblemet, men även en upplevd oro inför 
framtiden. I en attitydundersökning genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket framkom 
det att allmänhetens attityd till både egna och samhällets klimatåtgärder är mycket positiv 
och att majoriteten av svenskarna (80 %) upplever att de är klimatmedvetna. 
Undersökningen visade även att befolkningen upplever ett personligt ansvar för 
klimatproblemet då varannan person får dåligt samvete för sin klimatpåverkan (Carlsson et 
al. 2015). WWFs klimatbarometer 2017 visade även att det finns en stark oro, främst bland 
unga mellan 16-25 år, för hur deras framtid kommer att påverkas av det förändrade 
klimatet då de tänker på klimatförändringen minst varje vecka (60 %). Av undersökningen 
framkom även att klimatfrågan är den viktigaste samhällsfrågan idag bland unga, och den 
tredje viktigaste samhällsfrågan bland befolkningen i stort (WWF 2017). Enkäter som 
mäter kunskaper om klimatförändringen verkar dock vara relativt ovanligt, då inga tidigare 
studier som behandlar detta undersökningsområde har påträffats under arbetets gång. 
Kunskapsnivån har därför bedömts utifrån studiens enkätmetodik och teoretiska 
utgångspunkter.
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3. Metod och metodik
Här presenteras och motiveras de metoder som har använts för att besvara studiens syfte 
och aktuella frågeställningar. Datainsamlingsmetoden för denna undersökning var en 
webbaserad enkät där allmänheten fick svara på frågor om kunskaper och attityder 
gällande klimatförändringen. Kompletterande material hämtades från internet, 
vetenskapliga artiklar och ämnesrelaterad litteratur.

3.1 Enkätmetodik
Den kvantitativa enkätmetodiken används ofta då man vill mäta hur olika egenskaper 
fördelar sig inom en grupp (Eliasson 2013). Enkätmetodiken lägger fokus på 
mätbara resultat, ofta i form av tal, som kan säkerställas statistiskt och generaliseras till 
skillnad från den kvalitativa metodiken som använder sig av ord och beskrivande resultat i 
syfte att fördjupa sig i ett ämne (Hjerm & Lindgren 2010).

I jämförelse med den kvalitativa metodiken är den kvantitativa enkätmetodiken mer 
strukturerad där forskaren utgår ifrån ett bestämt frågeformulär med övervägande fasta 
svarsalternativ. Fördelen med detta är att undersökningen kan göras på ett förhållandevis 
stort antal respondenter i relation till tiden (Ejlertsson 2014). Den kvalitativa metodiken är 
mer flexibel i den meningen att forskaren är fri att formulera frågor och innehåll efter 
respondenternas individuella uppfattningar (Eliasson 2013). 

Det fördelaktiga med webbenkäter som mätmetod är att de ger respondenterna 
möjlighet att tänka igenom svarsalternativen och besvara frågorna i sin egen takt 
(Ejlertsson 2014). Respondenterna tenderar dessutom att känna sig mer bekväma med att 
uttrycka sina åsikter och kunskaper anonymt via webben än direkt till en människa, vilket 
kan resultera i ärligare svar (Kylén 2004). En annan fördel är att en enkät är bättre lämpad 
för flervalsfrågor, i jämförelse med intervjuer som passar bättre för mer kvalitativa frågor 
och formuleringar. Det mindre fördelaktiga med denna typ av undersökning är att den 
generellt ger lägre svarsfrekvens än exempelvis telefonintervjuer samt att den kräver 
mycket tid och noggrannhet gällande förberedelser av enkäten (Eliasson 2013).

Med detta som bakgrund, och med tanke på undersökningens syfte och 
frågeställningar, är den kvantitativa enkätmetodiken ett naturligt val som huvudsakliga bas 
för undersökningen. 

3.2 Urval 
Urvalet för enkätundersökningen omfattade allmänheten (Sveriges medborgare) utan 
selektion med avseende på exempelvis kön, ålder eller utbildning. Detta med anledning av 
att jag ville ta reda på hur de allmänna kunskaperna och attityderna gällade 
klimatförändringen ser ut. Enkätundersökningen byggde på ett tillgänglighetsurval, vilket 
innebär att det urval som finns tillgängligt ingår i undersökningen. Denna metod används 
vanligen när möjligheten att undersöka hela den tänkta målgruppen är begränsad 
(Berntson et al. 2016).

3.3 Genomförande 
Inför enkätundersökningen skapades ett frågeformulär innehållandes fyra olika 
huvudområden som var centrala för studiens syfte och frågeställningar: bakgrund, kontakt, 
attityd och kunskap. Dessa områden användes som riktlinjer vid utformningen av 
enkätfrågor. Utformningen av enkätfrågor inleddes med en operationalisering som innebär 
att huvudområdena bryts ned till konkreta frågor. Denna process skedde i flera steg tills 
dess att frågorna mätte det som undersökningen avsåg att mäta (Ejlertsson 2014).

Vid konstruktionen av enkätfrågor beaktades faktorer så som språk, meningslängd, 
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frågeformulering och ordningsföljd. Frågorna formulerades så tydliga som möjligt för att 
undvika misstolkningar och så att de kunde förstås av samtliga i målgruppen (Kylén 2004). 
Svarsmöjligheterna anpassades efter enkätfrågorna och dess frågetyp, exempelvis 
utformades attitydfrågorna med skattningsskalor där respondenterna fick fler nyanserade 
svarsmöjligheter. En vanlig skattningsskala är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller 
dåligt, Ganska dåligt, Mycket dåligt (Hagevi & Viscovi 2016). Svarsalternativen i alla frågor 
följde samma ordning för att undvika förväxling. Positiva svarsalternativ, såsom 
exempelvis "Mycket bra" i en attitydfråga, sattes konsekvent som första alternativ medan 
negativa svarsalternativ, såsom "Mycket dåligt", sattes sist. Enkätfrågorna testades på fem 
provrespondenter som fick ge synpunkter gällande frågornas tydlighet och innehålll. Detta 
för att ta reda på om något behövde ändras eller förtydligas ytterligare innan den slutliga 
utformningen av enkäten (Ejlertsson 2014).

Kunskapsfrågorna konstruerades med stöd av klimatrelaterad forskning och litteratur, 
främst från IPCC och SMHI men inspiration hämtades även från tidigare 
enkätundersökningar exempelvis Naturvårdsverkets attityd- och klimatundersökning 
(Carlsson et al. 2015). Tre av kunskapsfrågorna (fråga 21, 22 och 28) kommer från det 
internetbaserade forskningsverktyget Geoscience Concept Inventory (GCI) som är skapad 
av Libarkin & Anderson (2006). Konceptinventeringar (eng. concept inventories) är test 
uppbyggda i syfte att utvärdera elevers kunskap och förståelse kring vetenskapliga frågor 
och begrepp. Frågorna i konceptinventeringar är generellt väl genomarbetade och testade 
av ett stort antal personer för att säkerställa testens reliabilitet och validitet (Undersander, 
Kettler & Stains 2017). 

3.4 Utformning av enkät
Webbenkäten utformades via enkätverktyget Google Formulär (docs.google.com/forms). 
Det enda som behövdes för att kunna skapa, dela och samla in data var ett Google-konto. 
Enkätsvaren samlades automatiskt in i realtid, vilket gjorde det möjligt att komma åt 
informationen varifrån som helst. Enkätprogrammet översatte samtidigt svaren till 
kvantitativ data, vilket gjorde det möjligt att analysera dem statistiskt. 

Enkäten innehöll totalt 35 frågor som var ordnade efter undersökningens fyra olika 
frågeområden för att göra enkäten mer strukturerad och överskådlig (Ejlertsson 2014). 
Frågorna var övervägande slutna med fasta svarsalternativ för att möjliggöra den 
kvantitativa analysen, men innehöll även tre öppna frågor. Syftet med de öppna frågorna 
var att ge respondenterna möjligheten att fritt uttrycka sin uppfattning för att tillföra både 
djup och bredd på dessa punkter (Hagevi & Viscovi 2016).

Enkäten inleddes med frågor om respondenternas bakgrund såsom kön, ålder och 
utbildning. Vidare ställdes frågor om respondenternas kontakt med olika klimattermer samt 
i vilka sammanhang de upplever att de är mest exponerade för information om 
klimatförändringen. Enkätens tredje och fjärde del bestod av frågor om respondenternas 
attityder och kunskaper gällande klimatförändringen. Samtliga enkätfrågor finns bifogade i 
Bilaga 1. 

Enkäten kompletterades med ett kortare följebrev innehållande information om studiens 
undersökningssyfte och målgrupp, den förväntade tidsåtgången för att besvara enkäten, 
kontaktuppgifter, samt var resultaten och uppsatsen kommer finnas tillgängliga efter att de 
sammanställts. 

3.5 Utskick
Totalt två utskick av enkäten gjordes till allmänheten. Det första utskicket gjordes den 11 
april 2016 och en påminnelse skickades ut en vecka senare den 18 april. För att nå den 
valda målgruppen gjordes enkäten tillgänglig som en länk på Facebook, där 
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respondenterna uppmanades att dela länken vidare till alla sina kontakter. Eftersom 
enkäten var webbaserad behövde man ha tillgång till internet för att kunna besvara den. 
Enkäten var tillgänglig att besvara under totalt två veckor.

Anledningen till att Facebook användes som distributionssida är att Facebook är det 
sociala närverk som används mest i Sverige, vilket gör det till ett effektivt sätt att nå många 
personer på. Enligt en studie utförd av IIS (Internetstiftelsen i Sverige) framkom att ungefär 
hälften av Sveriges internetanvändare besöker facebook varje dag. Samma studie påvisar 
även att gruppen Facebookanvändare domineras av unga personer i åldrarna 16-25 år 
samt har en könsfördelning med drygt 10 % fler kvinnliga än manliga användare 
(Davidsson 2016).

3.6 Bearbetning av data 
Insamlad enkätdata bearbetades och samanställdes statistiskt i figurer och tabeller med 
hjälp av Microsoft Excel. Se resultatavsnitt på sida 7. Bearbetningen av de öppna frågorna 
gjordes med hjälp av text- och innehållsanalys, som innebär att likartade svar 
kategoriseras och omvandlas till variabelvärden så att även de kan bearbetas statistiskt 
(Ejlertsson 2014). I och med att öppna frågor ger mer nyanserad och svårtolkad data än 
slutna frågor valde jag att behandla de öppna frågorna som kompletterande material i 
förhållande till de slutna frågorna.

3.6.1 Kunskapsskala 
För att mäta respondenternas kunskap om klimatförändringen, användes quiz-funktionen i 
Google Formulär. Genom att göra om det befintliga enkätformuläret till en quiz, kunde rätt 
svarsalternativ markeras i frågorna och poäng tilldelas varje respondent. Rätt 
svarsalternativ gav 1 poäng medan fel svarsalternativ gav 0 poäng. I de frågor där flera 
svarsalternativ var rätt, gav varje rätt svar 1 poäng. Genom att summera poängen för varje 
fråga erhölls ett indexvärde för huvudområdet kunskap, som motsvarade respondenternas 
kunskapsnivå. Ett högt indexvärde motsvarade god kunskap om klimatförändringen och 
vice versa.

3.6.2 Attitydskala
För att mäta respondenternas attityd till klimatförändringen ersattes varje svarsalternativ 
från de utvalda attitydfrågorna med ett numeriskt värde från exempelvis 5 (Ja, mycket ofta) 
till 1 (Nej, nästan aldrig). Genom att summera värdena för varje fråga erhölls ett 
indexvärde för huvudområdet attityd, som motsvarade respondenternas attityd/grad av 
engagemang för att lösa klimatproblemet. Ett högt indexvärde motsvarade en positiv 
attityd och ett starkt engagemang för att lösa klimatproblemet och vice versa. Då man slår 
ihop flera frågor som gemensamt mäter en variabel så som attityd, bildar man ett index, 
vilket ofta används då en enskild fråga inte är tillräcklig för att undersöka den aktuella 
variabeln (Hagevi & Viscovi 2016).

3.6.3 Korrelation och regressionsanalys
Inom enkätmetodiken är det ofta intressant att ta reda på huruvida enkätdata korrelerar 
med varandra. För att undersöka sambandet mellan kunskap och attityd gällande 
klimatförändringen användes modellen regressionsanalys (Berntson et al. 2016). Ett 
spridningsdiagram över uppmätta värden för respondenternas kunskap respektive attityd 
kan skapas utifrån vilket man kan beräkna Pearsons korrelationskoefficient, r, som ger en 
indikation om sambandets styrka. Ett värde nära 1 indikerar att det finns ett starkt positivt 
samband mellan variablerna, medan ett värde nära -1 indikerar att det finns ett starkt 
negativt samband mellan dem. Finns inget samband är värdet 0. Förklaringsgraden (r2) 
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kallas korrelationskoefficienten i kvadrat och beskriver procentuellt hur bra sambandet är 
anpassat till den linjära modellen. Ett högt procentuellt värde på r2 indikerar att sambandet 
är linjärt medan ett lågt procentuellt värde på r2 indikerar att den slumpmässiga variationen 
har en stor inverkan eller att sambandet är ickelinjärt (Berntson et al. 2016). 

3.7 Etiska överväganden
Ejlertsson (2014) lyfter fram fyra etiska principer som bör beaktas vid en 
enkätundersökning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa principer uppfylldes via ett följebrev där respondenterna 
informerades om enkätundersökningens syfte och vad som förväntades av dem. Där 
framgick att det var frivilligt att delta i enkäten och att det när som helst var tillåtet att 
avbryta sitt deltagande eller låta bli att svara på en fråga. Samtycke hämtades då 
respondenterna valde att besvara enkäten. Samtliga respondenter var anonyma i sitt 
deltagande och de insamlade enkätsvaren användes endast i syfte av denna uppsats 
(Ejlertsson 2014).

4. Resultat
Här presenteras enkätens resultat och den kvantitativa analysen av svaren på frågorna. 
En sammanställning av svaren på de öppna frågorna redovisas på sida 19.

4.1 Respondenter 
I enkätundersökningen deltog totalt 150 respondenter från allmänheten. En respondent 
togs bort från enkäten på grund av avsaknad av svar (n=149). 

Könsfördelningen hos respondenterna var relativt ojämn då det deltog 25,6 % fler 
kvinnor än män i enkäten (se Figur 1). Åldersfördelningen inom enkäten visar att en klar 
majoritet av respondenterna tillhörde åldersgruppen 20-30 år (53,7 %). Övriga 
respondenters åldrar varierade något (se Figur 2).

Figur 1. Könsfördelningen hos respondenterna inom enkäten.

Figur 2. Åldersfördelningen hos respondenterna inom enkäten.
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När det gäller respondenternas utbildningsnivå svarade den största andelen (65,5 %) 
att de har en universitet- eller högskoleutbildning (se Figur 3). På följdfrågan om huruvida 
respondenterna läser eller har läst en naturvetenskaplig utbildning (på gymnasiet, 
högskola eller universitet), svarade endast en dryg tredjedel ja (36,3 %), medan 
resterande svarade nej (63,7 %). Därmed är andelen respondenter som saknar 
naturvetenskaplig utbildning 27,4 % högre än, eller nästan dubbelt så stor som, andelen 
respondenter med en sådan utbildning.

Respondenternas friluftsvanor varierade något. Den största andelen av respondenterna 
svarade att de ibland eller ofta är ute i naturen i olika friluftsaktiviteter (exempelvis på 
promenad, vandring, picknick, fiske, fågelskådning eller liknande). Andelen respondenter 
som svarade att de är ute i naturen mycket ofta eller ofta visade sig vara 28,9 % högre än 
andelen respondenter som är ute i naturen sällan eller nästan aldrig. Gällande 
respondenternas huvudsakliga sysselsättning, svarade majoriteten att de är arbetande 
(56,1 %) eller studerande (35,1 %) (se Figur 4). Den största gruppen av respondenterna 
angav att de var bosatt i storstad (45,6 %) eller tätort/stad (43 %).

Figur 3. Utbildningsnivån hos respondenterna inom enkäten. 

Figur 4. Sysselsättningen hos respondenterna inom enkäten.
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4.2 Klimatkommunikation 
På frågan gällande om respondenterna tidigare har hört talas om termen klimatförändring 
svarade 100 % ja. Majoriteten (72,5 %) av respondenterna svarade att de senast 
läste/hörde talas om klimatförändringen via Media (se Figur 5). Media var dessutom den 
källa som störst andel (44,4 %) av respondenterna upplevde att de har fått mest kunskap 
om klimatförändringen av (se Figur 6). Andra vanliga kunskapskällor var skolan, i 
diskussion med andra och litteratur. De källor som respondenterna upplevde att de har fått 
minst klimatkunskap ifrån var jobbet, svenska myndigheter och personliga kontakter. På 
frågan om huruvida respondenterna brukar diskutera klimatförändringen med andra 
människor svarade den största andelen (54,4 %) ibland. Fritiden var den miljö där de flesta 
av respondenternas diskussioner kring klimatförändringen brukar ske. Andra vanliga 
miljöer var jobbet och skolan.

Figur 5. Var läste/hörde du talas om klimatförändringen senast?

Figur 6. Av vilken/vilka av följande källor upplever du att du fått mest kunskap om 
klimatförändringen?

De termer som respondenterna upplevde att de oftast kommer i kontakt med i sin 
vardag var hållbar utveckling, global uppvärmning, fossila bränslen och växthuseffekt 
(se Figur 7). Andra välkända termer för respondenterna var klimatkompensation, 
växthusgaser, global medeltemperatur och klimatscenarier. De termer som 
respondenterna upplevde att de minst kommer i kontakt med var milanković-cykler, 
termohalin cirkulation, paleoklimat, proxydata, antropogen klimatförändring, IPCC och 
aerosol.
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Figur 7. Hur ofta kommer du i kontakt med följande termer i din vardag? Se utvalda termer i 
Tabell 1.

Tabell 1. Utvalda termer kopplade till klimatförändringen. 
Nr.  Term Nr.  Term 
1.    Växthuseffekt  9.   Klimatscenarier
2.    Global uppvärmning 10.  Paleoklimat
3.    Fossila bränslen 11.  Global medeltemperatur
4.    Aerosol 12.  Antropogen klimatförändring
5.    Växthusgaser 13.  IPCC (Intergovernmental Panel 

       on Climate Change)
6.    Proxydata 14.  Klimatkompensation
7.    Termohalin cirkulation 15.  Milanković-cykler
8.    Hållbar utveckling 

4.3 Attityder 
Här presenteras resultatet från enkätens attitydfrågor. Figur 8 visar den totala fördelningen 
av respondenternas attityder gällande klimatförändringen, det vill säga grad av 
engagemang för att lösa klimatproblemet. I genomsnitt uppnådde respondenterna 29 av 
totalt 37 poäng, vilket motsvarar 78 %. Medianvärdet beräknades till 24,5 poäng.

På frågan angående i vilken grad respondenterna värdesätter naturen svarade en klar 
majoritet att de värdesätter naturen i mycket hög eller hög grad (Se Figur 9). 
Respondenternas tillit till forskarnas slutsatser kring klimatförändringen visade sig vara 
stor (53,4 %) eller måttlig (39,9 %). 

Majoriteten av respondenterna svarade att de absolut (37,6 %) eller till viss del (51 %) 
anser sig själva vara klimatmedvetna (se Figur 10). Respondenternas inställning till om de 
själva kan göra något åt klimatförändringen var generellt positiv. Majoriteten svarade att de 
delvis eller absolut tror att de själva kan göra något åt klimatförändringen. En minoritet 
(12,8 %) av respondenterna trodde inte att de själva kan göra något åt klimatet (se Figur 
11).

På frågan angående om respondenterna känner att de gör tillräckligt för att minska sin 
klimatpåverkan svarade ungefär varannan ja (46,3 %) och varannan nej (50,4 %). 
Majoriteten (57,8 %) av respondenterna svarade att de ofta eller nästan alltid får dåligt 
samvete när de gör något som de tror påverkar miljön negativt, medan en mindre andel 
(37,6 %) svarade att de sällan eller nästan aldrig får dåligt samvete av handlingar som 
påverkar miljön negativt. Vidare ansåg majoriteten av respondenterna (92 %) att 
klimatförändringen är ett mycket allvarligt till ganska allvarligt problem (se Figur 12). 
Endast 7,5 procent ansåg att klimatförändringen inte är ett allvarligt problem. 
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Figur 8. Den totala fördelningen av attityder hos respondenterna.

Figur 9. I vilken grad värdesätter du naturen?

Figur 10. Ser du dig själv som klimatmedveten?

Figur 11. Tror du att du själv kan göra något åt klimatförändringen? 

Figur 12. Hur allvarligt problem tycker du att klimatförändringen är?
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Majoriteten av respondenterna svarade att de ibland (38,3 %) eller ofta/mycket ofta 
(37,6 %) oroar sig över den globala uppvärmningen. En mindre andel av respondenterna 
svarade att de sällan eller nästa aldrig (23,5 %) oroar sig över den globala uppvärmningen 
(se Figur 13). Angående frågan om respondenterna tror att det är möjligt att bromsa 
klimatförändringen svarade en klar majoritet ja (68,7 %) medan en mindre andel svarade 
att de inte tror att det är möjligt att bromsa klimatförändringen (14,3 %) (se Figur 14). På 
frågan gällande om respondenterna upplever att de får tillräckligt med information om hur 
de kan påverka klimatet positivt, svarade nära hälften (49,3 %) ja medan 37,8 % av 
respondenterna upplevde att de saknar information om hur de kan påverka klimatet 
positivt (se Figur 15). En klar majoritet (87,9 %) av respondenterna ansåg att det är 
mycket viktigt (64,4 %) eller viktigt (23,5 %) att Sverige gör något åt klimatförändringen (se 
Figur 16).  

Respondenternas åsikter gällande om Sveriges insatser för att lösa klimatet är 
tillräckliga skiljde sig något. Dock ansåg majoriteten (68 %) att Sveriges insatser inte är 
tillräckliga för att lösa klimatfrågan. På frågan gällande sannolikheten att Sverige kommer 
att kunna uppnå målet om en minskning av utsläppen, jämfört med 1990 års nivå, med 40 
% fram till år 2020, svarade nära hälften av respondenterna nej (47,7 %) medan en dryg 
fjärdedel (28,2 %) trodde att vi kommer att uppnå klimatmålet. 21,5 % av respondenterna 
svarade att de inte vet. Respondenternas upplevda insikt angående orsakerna till och 
konsekvenserna av klimatförändringen visade sig var måttliga till stora (se Figur 17).

Figur 13. Händer det att du oroar dig över den globala uppvärmningen?

Figur 14. Tror du att det är möjligt att bromsa klimatförändringen?

Figur 15. Upplever du att du får tillräckligt med information om hur du kan påverka klimatet 
positivt?
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Figur 16. Hur viktigt anser du det är att Sverige gör något åt klimatförändringen?

Figur 17. Hur stor insikt anser du att du har angående orsakerna till och konsekvenserna av 
klimatförändringen?

4.4 Kunskaper 
Här presenteras resultatet från enkätens kunskapsfrågor. Figur 18 visar den totala 
fördelningen av respondenternas kunskaper gällande klimatförändringen. I genomsnitt 
uppnådde respondenterna 4 av totalt 9 poäng på kunskapsfrågorna, vilket motsvarar 44 
%. Medianvärdet beräknades till 4 poäng.

Majoriteten av respondenterna (81,2 %) var eniga om att de flesta forskare tror att det 
pågår en global uppvärmning. En minoritet (16,1 %) svarade att de tror att forskare 
generellt är oeniga om huruvida den globala uppvärmningen pågår eller inte (se Figur 19). 
En klar majoritet (86,4 %) av respondenterna var överens om att den globala 
uppvärmningen under de senaste 50 åren främst är orsakad av mänsklig aktivitet (se Figur 
20). Nära 10 procent trodde att den globala uppvärmningen främst är orsakad av naturliga 
processer. En minoritet av respondenterna (4,1 %) svarade att den globala 
uppvärmningen inte förekommer alls. 

Nära hälften (53,1 %) av respondenterna upplever att sitt lokala klimat har förändrats till 
följd av klimatförändringen medan 25,9 % upplever att det inte har förändrats. Andelen 
som svarade att de inte vet var 21,1 %. I en öppen följdfråga (fråga 24) fick de 
respondenter som svarade ja på föregående fråga beskriva på vilket sätt de upplever att 
sitt lokala klimat har förändrats till följd av klimatförändringen (se svar på öppna frågor på 
sida 19). Det var drygt hälften (53,5 %) av respondenterna som svarade att klimatfrågan 
innebär att jorden blir varmare till följd av antropogena växthusgaser (se Figur 21). En 
femtedel av respondenterna (20,1 %) kände inte till vad klimatfrågan handlar om. En 
minoritet av respondenterna svarade att klimatfrågan innebär att jorden blir varmare till 
följd av naturliga växthusgaser eller antropogen nedbrytning av ozon.
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Figur 18. Den totala fördelningen av kunskaper hos respondenterna. 

Figur 19. Vilket av följande alternativ ligger närmast din uppfattning om den globala 
uppvärmningen? Se svarsalternativ i Tabell 2.

Tabell 2. Svarsalternativ till Figur 19.
Nr. Påstående
1. De flesta forskare tror att den globala uppvärmningen pågår. 
2. De flesta forskare tror att den globala uppvärmningen inte pågår.

3.
Forskare är generellt oeniga om huruvida den globala 
uppvärmningen pågår eller inte.

4. Vet ej.

Figur 20. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din synpunkt om den globala 
uppvärmningen under de senaste 50 åren? Se svarsalternativ i Tabell 3.

Tabell 3. Svarsalternativ till Figur 20. 
Nr. Påstående

1. Den globala uppvärmningen under de senaste 50 åren är främst 
orsakad av mänsklig aktivitet.

2.
Den globala uppvärmningen under de senaste 50 åren är främst 
orsakad av naturliga processer.

3.
Den globala uppvärmningen har inte förekommit under de senaste 
50 åren.

4. Vet ej.
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Figur 21. När man talar om “klimatfrågan”, vad syftar man till då? Se svarsalternativ i Tabell 4.

Tabell 4. Svarsalternativ till Figur 21. 
Nr. Påstående
1. Att jorden blir varmare till följd av naturliga växthusgaser.
2. Att jorden blir varmare till följd av antropogena växthusgaser.
3. Att jorden blir varmare till följd av utsläpp från vulkanutbrott.
4. Att jorden blir varmare till följd av antropogen nedbrytning av ozon.
5. Att jorden blir varmare till följd av växternas fotosyntes.
6. Vet ej.

Respondenternas uppfattning angående hur många grader den globala 
medeltemperaturen har ökat under det senaste seklet varierade kraftigt (se Figur 22). En 
dryg fjärdedel (26,5 %) svarade att de inte visste, därefter var den vanligaste 
uppfattningen att medeltemperaturen har ökat med 1,5 grader eller 2 grader. Endast 17 
procent av respondenterna valde rätt svarsalternativ om att den globala 
medeltemperaturen har ökat med ca 0,9 grader under det senaste seklet. 

Respondenternas uppfattningar angående växthuseffekten varierade. Nära hälften 
(46,3 %) av respondenterna valde rätt alternativ om att växthuseffekten hade förekommit 
även om den industriella revolutionen aldrig hade utvecklats (se Figur 23). En mindre 
andel (23,8 %) av respondenterna trodde att växthuseffekten inte hade existerat utan den 
industriella revolutionens utveckling på grund av att den är orsakad av människans 
förbränning av fossila bränslen. Ungefär en lika stor andel (20,4 %) svarade att de inte vet.

Figur 22. Hur många grader har den globala medeltemperaturen ökat under det senaste seklet? 
Se svarsalternativ i Tabell 5.

Tabell 5. Svarsalternativ till Figur 22. 
Nr. Ökning
1. ca 2 grader
2. ca 1,5 grader
3. ca 0,5 grader
4. ca 0,9 grader
5. Vet ej
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Figur 23. Om den industriella revolutionen aldrig hade utvecklats, skulle det finnas en 
växthuseffekt då? Se svarsalternativ i Tabell 6.

Tabell 6. Svarsalternativ till Figur 23. 
Nr. Påstående
1. Ja, växthuseffekten orsakas av naturligt förekommande gaser.
2. Ja, växthuseffekten orsakas av växter som avger gaser.

3.
Nej, växthuseffekten orsakas av människans förbränning av 
fossila bränslen.

4. Nej, växthuseffekten orsakas av människans nedbrytning av ozon.

5.
Nej, det finns inga väsentliga bevis på att växthuseffekten 
existerar.

6. Vet ej.

Uppfattningen gällande vilka växthusgaser som bidrar mest till den globala 
uppvärmningen varierade kraftigt (se Figur 24). Nära en tredjedel (28,8 %) valde rätt 
alternativ om att koldioxid, metan, lustgas och halokarboner är de växthusgaser som bidrar 
mest till den globala uppvärmningen. På frågan gällande vilka länder som respondenterna 
tror står för den största andelen av världens totala koldioxidutsläpp svarade majoriteten 
(55,5 %) Kina.

De faktorer som respondenterna trodde påverkar klimatet i störst grad var: 
växthusgaser, förbränning av fossila bränslen, förändringar av jordytan, havscirkulation 
och atmosfärens kemiska sammansättning (se Figur 25). De faktorer som det rådde mest 
osäkerhet kring var topografi (höjd över havet) och albedo (markens reflektionsförmåga). 
Kontinentalplattor som ändrar position var det alternativ som respondenterna trodde 
påverkar jordens klimat i lägst grad.

Majoriteten (43,2 %) av respondenterna trodde att namnet på klimatkonventionen är 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Det var därmed endast 24 % som 
valde rätt aternativ om att namnet på klimatkonventionen är United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). Vidare var det vanligt att respondenterna 
svarade vet ej på frågan. Angående vilken svensk myndighet som ansvarar för information 
om klimatanpassning var det störst andel (41,1 %) som inte visste svaret på frågan (se 
Figur 26). Därefter var den vanligaste uppfattningen hos respondenterna att Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) eller Statens geotekniska institut (SGI) är 
den myndighet som ansvarar nationellt för information om klimatanpassning. 

När det gäller metoder som används för att studera tidigare klimat på jorden svarade 
den största andelen av respondenterna: isborrkärnor, geologiska avlagringar och 
djuphavssediment (se Figur 27). Samtliga metoder förutom gravimetri och CPT-sondering 
används för att studera tidigare klimat på jorden. De metoder som respondenterna var 
minst bekanta med visade sig vara pollenanalys, syreisotopanalys och tefrakronologi 
(asklager). 
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Figur 24. Vilka av följande växthusgaser bidrar mest till den globala uppvärmningen?

Figur 25. I vilken grad tror du följande faktorer påverkar jordens klimat? 
Se utvalda faktorer i Tabell 7.

Tabell 7. Utvalda faktorer till Figur 25. 
Nr. Term Nr. Term 
1. Vindcirkulation  7.  Förbränning av fossila bränslen

2. Havscirkulation  8.  Förändringar av jordytan (t.ex. 
      avskogning, jordbruk)

3. Topografi (höjd över havet)  9.  Variationer i jordens
      omloppsbana

4. Kraftiga vulkanutbrott 10. Markens reflektionsförmåga 
      (albedo)

5. Solaktivitet 11. Atmosfärens kemiska 
      sammansättning

6. Växthusgaser 12. Kontinentalplattor som ändrar 
      position

Figur 26. Vilken nationell myndighet ansvarar för information om klimatanpassning?
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Figur 27. Vilken/vilka av följande metoder används för att studera tidigare klimat på jorden?  
Se utvalda metoder i Tabell 8.

Tabell 8. Metoder till Figur 27. 
Nr. Metod
1. Dendrokronologi (träds årsringar)
2. Pollenanalys
3. Gravimetri (tyngdkraftsmätningar)
4. Korallrev
5. Syreisotopanalys
6. CPT-Sondering (jordens lagerföljd och egenskaper)
7. Geologiska avlagringar
8. Isborrkärnor
9. Tefrakronologi (asklager)
10. Djuphavssediment

De kunskapsfrågor som respondenterna ofta svarade fel på var fråga 26, 28, 29, 32 och 
33 (se Tabell 9). Frågorna innefattade hur många grader den globala medeltemperaturen 
har ökat under det senaste seklet, om det skulle finnas en växthuseffekt om den 
industriella revolutionen aldrig hade utvecklats samt vilka växthusgaser som bidrar mest till 
den globala uppvärmningen. Vidare var det få som visste namnet på den globala 
klimatkonventionen samt vilken nationell myndighet som ansvarar för information om 
klimatanpassning.

Tabell 9. Frågor som hade en korrekt svarsfrekvens på mindre än 50 procent.
Fråga Andel korrekta svar ( % )
26. 17
28. 46,3
29. 28,8
32. 24
33. 21,2
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4.4.1 Öppna frågor 
Här redovisas resultatet från enkätens öppna frågor (fråga 24, 27 och 35). Citaten är 
oredigerade, samtliga svar från de öppna frågorna finns i Bilaga 2. 

Fråga 24. Hur upplever du att ditt lokala klimat har förändrats till följd av 
klimatförändringen? 
Av de 78 respondenter som svarade ja på fråga 23: "Upplever du att ditt lokala klimat har 
förändrats till följd av klimatförändringen?", var det totalt 68 respondenter 
(87,2 %) som valde att svara på denna följdfråga om hur de upplever att sitt lokala klimat 
har förändrats. Majoriteten (67,6 %) av respondenterna upplevde att vintrarna har blivit 
varmare och mildare i form av mindre snö och mer nederbörd. De upplevde även att 
vintrarna har blivit kortare och somrarna svalare. Något annat som framgick av de öppna 
svaren var att respondenterna upplevde att växlingen mellan årstiderna har blivit mer 
diffusa och otydligare idag jämfört med tidigare. Följande citat visar ett urval av 
respondenternas svar på den öppna frågan:

”Varmare, kortare vinter, mindre snö”

”Årstiderna har flyttats och förändrats. Klimatet inom dem skiljer sig sett till de senaste 30  
åren.”

”Varmare vintrar (ökad nederbörd i form av regn), förskjutna årstider m.m”

”Lynnigt klimat. Snabba omkastningar. Årstidsväxlingarna är oklara.”

”Annorlunda väderförändringar, mer extrema väderomslag, djurarter som inte förekommer  
i lika stor utsträckning som förr, tidigare vårtecken, senare snötäcke.”

”Vintern är förskjuten, inte lika kallt och snörikt som för 20 år sedan”

Fråga 27. Beskriv kort vilken/vilka effekter du tror klimatförändringen medför på 
mänskligheten? 
Det var totalt 95 respondenter (64 %) som besvarade frågan gällande vilka effekter de tror 
att klimatförändringen medför på mänskligheten. Den vanligaste uppfattningen hos 
respondenterna gällande klimatförändringens effekter på mänskligheten var: extrema 
väderförhållanden, torka, översvämningar, förhöjda havsnivåer, vattenbrist, svält, fler 
naturkatastrofer, odlingssvårigheter till följd av obrukbara marker samt ett varmare klimat. 
Citaten nedan visar ett urval av respondenternas svar på den öppna frågan: 

”Extrema väderförhållanden, uttorkning vilket gör det svårt att odla/skaffa föda i varma  
delar av världen, översvämningar till följd av ökade havsnivåer, varmare klimat överlag,  
ökad migration på grund av värmeböljor osv..”

”Tvångsändringar av vårt samhälle med tanke på hur beroende vi är av t.ex. jordbruk och  
industri samt hur vi använder oss av våra artificiella såväl som naturliga resurser.”

”Havsnivåökningar, extremväder (torka, orkaner, översvämningar, bränder). Det påverkar  
boplatser, skördar (matförsörjning). Kan skapa svält, krig, ekonomisk kolaps,  
miljöflyktingar mm.”
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”Människan resilient, därför tror jag mänskligheten kommer finnas kvar, dock med ett  
minskat antal. Klimatförändringen är en förändring där människan måste anpassa sig till  
planeten. I grunden tror jag inte att klimatförändringen är det största hotet pga människans  
resiliens utan energibehovet människan är beroende av.”

Andra effekter som respondenterna trodde att klimatförändringen medför på oss 
människor var sämre hälsa och ökad spridning av sjukdomar på grund av svårare 
levnadsförhållanden till följd av exempelvis sämre luft- och vattenkvalitet, brist på föda och 
varmare temperaturer. Respondenterna trodde dessutom att klyftorna och konflikterna 
mellan rika och fattiga länder kommer att öka på grund av att länder med bättre 
ekonomiska och sociala förutsättningar kan anpassa sig bättre till ett förändrat klimat än 
länder med sämre förutsättningar. En annan uppfattning som respondenterna hade var att 
människor kommer att behöva flytta och att antalet klimatflyktingar kommer att öka på 
grund av att vissa platser på jorden blir obeboeliga till följd av bland annat torka, sämre 
odlingsmarker, översvämningar och fler naturkatastrofer. Följande utvalda citat visar 
respondenternas uppfattningar kring detta: 

”Stora migrationsrörelser - pga att områden blir obeboeliga pga torka/översvämningar.” 

”Det mest akuta (som jag förstått) är att klimatförändringar kommer att kunna påverka  
beboligheten på många platser. Säg ex att polarisar smälter i allt större utsträckning, då  
kommer många ytor att läggas under vatten och antalet "klimatflyktningar" kommer att  
öka.”

”Obeboeliga platser, olika katastrofer; torka,svält,översvämningar mm. Mass flykt” 

Fråga 35. Vad anser du att man skulle kunna göra för att begränsa 
klimatförändringen? 
Det var totalt 80 respondenter (53,7 %) som svarade på frågan angående vad man skulle 
kunna göra för att begränsa klimatförändringen. Generellt ansåg respondenterna att det 
finns mycket som man kan göra både som privatperson och inom företag och 
myndigheter. De ansåg bland annat att ett större gemensamt ansvar för att lösa 
klimatproblemet bör tas såväl inom nationer som mellan nationer, exempelvis genom att 
se till att uppsatta mål nås och informera befolkningen om hur de konkret kan bidra till att 
uppnå dessa mål. Respondenterna ansåg även att det är viktigt att sprida kunskap om 
klimatförändringen till allmänheten för att öka människors förståelse och engagemang för 
klimatfrågan. En respondent föreslog att ämnet miljö borde finnas med i 
nyhetsrapporteringen i media såsom exempelvis sporten. Flera av respondenterna tyckte 
även att klimatundervisning borde införas i grundskolan så att kommande generationer får 
förståelse för klimat- och miljöfrågor redan i tidig ålder. Citaten nedan visar ett urval av 
respondenternas svar på den öppna frågan:

”Skolor borde införa klimatundervisning så att barnen får med sig klimattänket redan från  
början, eftersom det är just barnen som sedan ska bära upp samhället.”

”Just nu, efter jag svarat på denna enkät, känner jag verkligen att utbildning skulle  
fungera, iallafall för mig, då jag gärna sprider kunskap om detta ämne. Alla individer har ett  
ansvar i klimatförändrings-frågan och har man mer kunskap om detta är det lättare att  
förstå exakt vad man kan göra för att förhindra och på så sätt påverka andra runt omkring  
en.”
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”Klimatdebatten bör ta större plats i media så att människor som inte av olika anledningar  
har koll på vad det handlar om och hur allvarligt det är, får reda på det. Konkreta exempel  
på vad man själv kan göra i sitt vardagliga liv och hur viktigt det är. Ta med det i  
grundskoleutbildningen, det borde finnas ett ämne som heter 'Klimat och hållbar  
utveckling' redan i den åldern. Inför vegetarisk mat minst en gång i veckan på skolor och  
andra offentliga institutioner.”

”Sprida förståelse och allvaret med klimatproblemen för allmänheten så att politikerna  
förstår hur allvarligt problemet är.”

”Pressa företag att ta sitt ansvar, varje land måste sätta upp riktlinjer som följer globala  
överenskommelser. Mer lättillgänglig information för konsumenter för att öka förståelsen  
och intresse. Idag behöver konsumenter aktivt leta efter information, så ska det inte  
behöva vara. Företag måste vara mer öppna och tydliga.”

Andra konkreta exempel som respondenterna ansåg kan begränsa klimatförändringen 
var att minska skadande utsläpp och ersätta fossila bränslen med förnyelsebara 
drivmedel. De svarade även att vi borde utnyttja förnyelsebara energikällor så som 
solenergi, vindkraft, vattenkraft och vågkraft i högre grad än idag och hjälpa 
utvecklingsländer med sämre ekonomiska och sociala förhållanden att skapa hållbara 
energisystem. En annan åsikt var att det behövs striktare lagar som gynnar klimatet och 
miljön, främst för företagen och industrierna, likaså strängare straff för den som bryter mot 
dessa lagar. Vidare ansåg respondenterna att klimatfrågan borde prioriteras högre av 
politikerna då de trodde att direkta politiska beslut är nödvändiga för att kunna påverka 
klimatet i tillräckligt stor utsträckning. Att minska köttkonsumtionen och äta mer grönt och 
närodlat var också något som respondenterna trodde skulle bidra till ett bättre klimat, 
likaså att begränsa sitt bil- och flygresande och åka mer kollektivt. Respondenterna ansåg 
även att dagens konsumtionsbeteende behöver förändras och bli mer hållbart, exempelvis 
genom att handla mer miljövänliga produkter samt återvinna och källsortera mera. 
Följande punkter sammanfattar respondenternas synpunkter angående vad man skulle 
kunna göra för att begränsa klimatförändringen:

• Utbilda, uppmärksamma och informera människor om problemet och om hur de kan 
leva mer klimatvänligt. 

• Införa ämnet i skolan så att yngre generationer lär sig redan i tidig ålder om 
klimatet, miljön och hållbar utveckling.

• Minska på utsläppen och byta ut fossila bränslen till förnybara bränslen.
• Dra ner på transporter av varor, konsumera mer närodlad mat och lokal produktion, 

använda mer elbilar, åka mer kollektivt och begränsa bil- och flygtrafik. 
• Använda mer hållbar och förnyelsebar energi exempelvis vind-, sol-, vatten- och 

vågkraft.
• Äta närodlad och ekologisk mat, minska köttkonsumtionen och äta mer grönt.
• Hårdare miljölagstiftning och strängare straff för de som bryter mot den.
• Ett större ansvar bland poliker att ta itu med klimatproblemet och uppmärksamma 

klimatpolitiken.
• Mera källsortering och återvinning. 
• Implementering av flygskatt och global koldioxidskatt.
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4.5 Samband mellan kunskap och attityd 
Här presenteras resultatet av regressionsanalysen, som visar huruvida det finns ett linjärt 
samband mellan variablerna kunskap och attityd (se Figur 28). Korrelationskoefficienten 
beräknades till 0,36 och förklaringsgraden (r2) beräknades till 0,13 d.v.s. 13 %.

Figur 28. Regressionsanalys av respondenternas kunskaper och attityder gällande 
klimatförändringen.

5. Diskussion och analys

5.1 Metoddiskussion
En webbenkät har använts som mätmetod för att skapa en ökad insikt över allmänhetens 
kunskaper och attityder gällande klimatförändringen. Kunskap är generellt svårt att mäta 
då risken finns att respondenterna chansar sig till rätt svarsalternativ eller letar fram fakta 
och därmed inte svarar utifrån deras egentliga uppfattningar, vilket bör beaktas vid 
tolkningen av resultatet. Genom att inkludera alternativet "vet ej" i kunskapsfrågorna 
gjordes dock ett försök att minska risken för missvisande svar. Hade frågorna istället ställts 
via en telefonintervju, finns risken att respondenterna hade upplevt kunskapsfrågorna som 
stötande, vilket i slutändan gör webbenkäten till en mer lämplig metod för studien. 
Attitydfrågor förutsätter dessutom att respondenterna har en inställning eller åsikt kring det 
som efterfrågas, vilket nödvändigtvis inte alltid stämmer. Då finns risken att man svarar 
utifrån den sociala önskvärdheten och vad man tror att man borde svara, även om den 
företeelsen är vanligare vid intervjuer än enkäter. För att undvika denna effekt har även 
enkätens attitydfrågor getts alternativet vet ej (Persson 2016).

Valet av webbenkät som metod medför både för och nackdelar. Fördelarna är att man 
på ett smidigt sätt kan samla in information om många personer på relativt kort tid. Andra 
fördelar är att respondenterna inte påverkas av frågeställaren på samma sätt som vid 
exempelvis en personlig intervju, där tonläge och omgivning kan inverka på svaren. 
Respondenterna får dessutom möjlighet att besvara frågorna i sin egen takt och tänka 
igenom svaren, villket är en fördel när man vill ta reda på känsligare ämnen så som 
kunskaper och attityder. Nackdelarna med en webbenkät som metod är att den förutsätter 
att respondenterna har tillgång till dator och de tekniska kunskaper som krävs för att kunna 
hantera en digital enkät. Personer som saknar dessa förutsättningar missgynnas därför i 
undersökningen, likaså personer med läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare nackdelar är att 
respondenterna inte har möjlighet att ställa följdfrågor vid eventuella oklarheter, vilket kan 
leda till misstolkning av frågorna som i sin tur kan påverka undersökningens kvalitet och 
tillförlitlighet. Bortsett från detta så är webbenkäten ett billigt, tidseffektivt och miljövänligt 
sätt att genomföra en undersökning på (Hagevi & Viscovi 2016).

Att enkätens utskick har gjorts via Facebook kan troligtvis ha påverkat resultatet då alla 
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grupper i samhället inte har haft samma sannolikhet att ingå i undersökningen. Den 
ojämna könsfördelningen och åldersfördelningen hos respondenterna skulle kunna 
förklaras av att mina kontakter troligtvis består av fler kvinnor än män och tillhör min 
åldergrupp (20-30 år). Dock framkom det av den tidigare nämnda studien av Davidsson 
(2016) att drygt 10 % fler av facebookanvändarna är kvinnor än män och att den 
dominerande åldersgruppen är 16-25 år, vilket även kan ha haft en viss inverkan på 
studiens resultat.

Något som hade kunnat göras annorlunda är att jag hade kunnat använda mig av ett 
sannolikhetsurval, exempelvis ett systematiskt urval eller ett obundet slumpmässigt urval 
där alla i målgruppen har samma sannolikhet att ingå i undersökningen. På så sätt hade 
troligtvis undersökningens resultat blivit mer representativt för allmänheten (Hagevi & 
Viscovi 2016). 

Så här i efterhand hade jag även kunnat inkludera färre frågor i enkäten och preciserat 
de ytterligare för att öka kvaliteten på mätningen. Hanteringen av enkätfrågor kan vara 
relativt arbetskrävande och en bättre statistikvana innan jag påbörjade 
enkätundersökningen hade dessutom underlättat efterarbetet något. Trots dessa tänkbara 
nackdelar var det dock nödvändigt att göra en kvantitativ enkätundersökning eftersom 
studiens syfte krävde mätdata från ett större antal respondenter (Berntson et al. 2016).

Gällande undersökningens reliabilitet och tillförlitlighet kräver enkätmetodiken ofta ett 
större urval respondenter för att resultatet ska kunna vara representativt för fler än de som 
ingår i undersökningen (Ejlertsson 2014). I och med uppsatsens begränsade tidsram och 
omfång var det inte möjligt att göra en totalundersökning av hela Sveriges allmänhet. 
Tillgänglighetsurval ger dessutom sällan generaliserbara resultat då urvalet inte är 
sannolikhetsbaserat (Berntson et al. 2016). Med bakgrund av detta kan troligtvis inte 
studiens resultat tolkas eller generaliseras till att gälla andra än de som ingår i denna 
enkätundersökning. Resultatet kan däremot visa vissa tendenser gällande allmänhetens 
kunskaper och attityder till klimatförändringen och komplettera studier inom liknande 
undersökningsområde.

5.2 Resultatdiskussion

Kunskap om klimatförändringen 
Resultatet från kunskapsfrågorna visar att respondenterna generellt är väl medvetna om 
klimatförändringens orsaker och konsekvenser, då nära 90 % av respondenterna svarade 
att klimatförändringen främst är orsakad av mänsklig aktivitet (se Figur 20) och över 
hälften var medvetna om att jorden blir varmare till följd av människans utsläpp av 
växthusgaser (se Figur 21). Detta resultat stämmer överens med regeringens 
konstaterande om att klimatförändringen är ett välkänt begrepp för allmänheten 
(Regeringskansliet 2014). Samtidigt visar enkätens resultat att det finns bristfälliga 
kunskaper gällande de naturvetenskapliga orsakerna och effekterna av 
klimatförändringen, till exempel vilka växthusgaser som främst bidrar till den globala 
uppvärmningen och med hur många grader den globala uppvärmningen har ökat. Likaså 
var det få som visste att klimatkonventionen (UNFCCC) och SMHI har ett centralt ansvar 
för klimatarbetet. 

Det var relativt svårt att göra en allmän bedömning av respondenternas kunskapsnivå, 
då jag upplevde att nivån på svaren varierade relativt mycket från fråga till fråga. 
Exempelvis upplevde jag att svaren i de öppna frågorna höll en något högre nivå än vad 
svaren i de slutna kunskapsfrågorna gjorde. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
respondenter som är naturligt insatta i klimatproblemet var mer motiverade att svara på de 
öppna frågorna och därmed blev överrepresenterade i dessa frågor. I och med att 
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svarsfrekvensen var högre i de slutna frågorna var troligtvis också kunskaperna mer 
varierande där, vilket eventuellt visar en mer verklig bild av kunskapsnivån i samhället. Om 
man slutligen ser till den uppmätta totala fördelningen av kunskaper i undersökingen så 
tolkar jag ändå den allmänna kunskapsnivån gällande klimatförändringen som måttlig (se 
Figur 18). 

Frågorna som användes för att mäta kunskap låg eventuellt på en högre nivå än vad 
som vanligtvis används i enkätundersökningar, då en del frågor innehöll vissa klimattermer 
som kan vara svåra för allmänheten att förstå, exempelvis albedo och topografi. Detta 
skulle kunna ha inverkat på resultatet av respondenternas kunskapsnivå (Statistiska 
centralbyrån 2016). Dock var målet med undersökingen ändå att mäta allmänhetens 
klimatkunskaper ur ett vetenskapligt perspektiv och inte ett populärvetenskapligt 
perspektiv, vilket är orsaken till att jag ändå valde att använda dessa frågor.

Attityd till klimatförändringen 
Resultatet av fördelningen av attityder (se Figur 8) visar att respondenterna är mycket 
engagerade i klimatproblemet och vill lära sig mer om hur de kan påverka klimatet positivt, 
vilket även stämmer överens med resultatet av tidigare attitydundersökningar exempelvis 
Naturvårdsverkets attitydundersökning (Carlsson et al. 2015) och WWFs klimatbarometer 
(WWF 2017). Majoriteten av respondenterna (88,6 %) i denna undersökning ser sig själva 
som klimatmedvetna och i stort sett alla (95,3 %) uppgav att de värderar naturen högt. 
Nilsson och Martinsson (2012) menar att våra värden och etiska grundvärderingar är 
viktiga för hur våra miljöattityder skapas och att personer som värdesätter djuren och 
naturens egenvärde högt generellt är mer miljövänliga. Av resultaten framkom även att det 
finns en oro kring den globala uppvärmningen och att många känner ett personligt ansvar 
för klimatproblemet, då nära 60 % av respondenterna får dåligt samvete när de gör något 
som de tror påverkar miljön negativt. WWFs klimatbarometer (2017) visade att oron kring 
klimatförändringen är starkast bland unga i åldern 16-25, som även tycker att klimatfrågan 
är den viktigaste samhällsfrågan idag. Med tanke på att majoriteten av respondenterna i 
denna enkät också tillhör den yngre åldersgruppen (20-30 år) skulle de övervägande 
klimatvänliga attityderna i undersökningen eventuellt kunna förklaras av detta. Om urvalet 
hade varit mer heterogent och variationen hos respondenterna större, hade möjligtvis 
attityderna sett annorlunda ut. 

Samband mellan kunskap och attityd 
Av regressionsanalysen erhölls en korrelationskoefficient på 0,36 och en förklaringsgrad 
på 13 %. Resultatet tyder på att det finns ett svagt positivt samband mellan kunskap och 
attityd gällande klimatförändringen men att det troligtvis är icke-linjärt. Detta kan man även 
se genom att kolla på spridningsdiagrammet i Figur 28, att punkterna är dåligt anpassade 
till linjen. En hög förklaringsgrad, dvs ett procentvärde närmare 100, visar på samband 
som är väl anpassade till den linjära modellen. I detta fall tyder den låga förklaringsgraden 
på enbart 13 % på att den slumpmässiga variationen kan ha stor inverkan på resultatet. 
Därmed är modellen för osäker för att kunna säga att det finns ett samband mellan nivå på 
kunskap och attityd/grad av klimatengagemang. Eftersom det enligt uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter inte heller finns ett befintligt samband som förklarar kopplingen mellan 
kunskap och attityd gällande klimatförändringen, är det svårt att diskutera eventuella 
felkällor. Troligtvis är det flera andra faktorer än kunskap som spelar in i hur man förhåller 
sig till klimatfrågan. Felkällor i undersökningen så som urval och bortfall skulle även ha 
kunnat inverka på resultatet. Vid psykologiska mätningar tillkommer dessutom ofta mätfel 
på grund av olika mänskliga faktorer så som misstolkning av frågor eller dagshumör. Detta 
kan medföra att sambandet blir lägre än vad det annars hade varit utan mätfel (Berntson 
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et al. 2016). 

Klimatkommunikation 
För att öka människors klimatmedvetenhet och delaktighet i klimatarbetet är det viktigt att 
nå ut med lättillgänglig information till allmänheten. Resultatet från enkäten visade att 
respondenternas huvudsakliga källa till information och kunskap om klimatförändringen är 
media (tv, internet, radio, dagstidning) (se Figur 5 och 6). Samtidigt konstateras att 
rapporteringen om klimatfrågan i media har minskat idag jämfört med tidigare 
(Regeringskansliet 2014). Om det kan vara en bidragande faktor till att det finns 
kunskapsluckor hos respondenterna gällande klimatet är svårt att veta, men tidigare 
studier har visat att media har ett stort inflytande på hur allmänheten förhåller sig till miljö- 
och klimatfrågor (Harring et al. 2011). Med bakgrund av detta anser jag att det är viktigt att 
media når ut med rätt budskap, exempelvis med råd om hur man kan minska de 
personliga utsläppen i vardagen och agera mer klimatvänligt överlag för att på så sätt 
bidra till att öka den allmänna medvetenheten och engagemanget kring klimatet (Nilsson & 
Martinsson 2012). 

6. Sammanfattning och slutsats
Denna enkätstudie syftade till att skapa en ökad insikt över allmänhetens attityder och 
kunskaper rörande klimatförändringen samt analysera huruvida det finns ett samband 
mellan nivå på kunskap och attityd/grad av engagemang för att lösa klimatproblemet. Av 
undersökningens resultat kan konstateras att det allmänna engagemanget och intresset 
för klimatfrågan är stort och att klimatförändringen som samhällsfråga rankas högt av 
allmänheten. Det finns dessutom en vilja att lära sig mer om hur man kan minska sin 
klimatpåverkan samt en önskan om att klimatinformation ska bli mer lättillgänglig i 
samhället, så att fler människor blir upplysta om problemet och inser allvaret i det 
förändrade klimatet. Kommunikation och utbildning går hand i hand med kunskap och i 
och med att enkätens resultat tyder på att det finns utrymme för förbättring av 
allmänhetens kunskap gällande klimatförändringen, anser jag att en högre grad av 
utbildning och en tydligare klimatkommunikation till medborgare är nödvändigt för att på 
sikt kunna påverka klimatet i tillräckligt stor utsträckning. Med tanke på att media visade 
sig vara respondenternas främsta källa till kunskap och information om klimatförändringen, 
skulle eventuellt en ökad klimatrapportering i media kunna vara en möjlig väg till att öka 
den allmänna kunskapsnivån och förståelsen kring det förändrade klimatet. 

Tackord
Jag vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att delta i enkäten, ni gjorde detta arbete 
möjligt! Tack även till min familj (Malin, Adam, Nina och Håkan) som har stöttat mig genom 
hela skrivprocessen och gett mig motivation att slutföra mitt examensarbete. Stor kram till 
er! 
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Bilagor

Bilaga 1. Enkätfrågor
• Kön
• Ålder
• Utbildning
• Naturvetenskaplig utbildning
• Friluftsvanor
• Sysselsättning
• Bostadsort

Kontakt 
1. Har du tidigare hört talas om termen klimatförändring?
2. Var läste/hörde du talas om klimatförändringen senast?
3. Av vilken/vilka av följande källor upplever du att du fått mest kunskap om           
    klimatförändringen?
4. Brukar du diskutera klimatförändringen med andra människor?
5. I vilken/vilka miljöer sker de flesta av dina diskussioner kring klimatförändringen?
6. Hur ofta kommer du i kontakt med följande termer i din vardag?

• Växthuseffekt
• Global uppvärmning
• Fossila bränslen
• Aerosol
• Växthusgaser
• Proxydata
• Termohalin cirkulation
• Hållbar utveckling
• Klimatscenarier
• Paleoklimat
• Global medeltemperatur
• Antropogen klimatförändring
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
• Klimatkompensation
• Milanković-cykler

Attityd 
7. I vilken grad värdesätter du naturen?
8. Hur stor är din tillit till forskarnas slutsatser kring klimatförändringen?
9. Ser du dig själv som klimatmedveten?
10. Tror du att du själv kan göra något åt klimatförändringen? 
11. Känner du att det du gör är tillräckligt för att minska din klimatpåverkan?
12. Får du dåligt samvete när du gör något som du tror påverkar miljön negativt?
13. Hur allvarligt problem tycker du att klimatförändringen är?
14. Händer det att du oroar dig över den globala uppvärmningen?
15. Tror du att det är möjligt att bromsa klimatförändringen?
16. Upplever du att du får tillräckligt med information om hur du kan påverka klimatet 
      positivt?
17. Hur viktigt anser du det är att Sverige gör något åt klimatförändringen?
18. Anser du att Sverige gör tillräckligt i sin makt för att lösa klimatfrågan?
19. Tror du att Sverige kommer att kunna uppnå målet om att minska utsläppen med 
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      40 % år 2020 jämfört med 1990 års nivå?
20. Hur stor insikt anser du att du har angående

• Orsakerna till klimatförändringen
• Konsekvenserna av klimatförändringen 

Kunskap (Rätt svar är markerad med *)
21. Vilket av följande alternativ ligger närmast din uppfattning om den globala 
uppvärmningen?

• De flesta forskare tror att den globala uppvärmningen pågår*
• De flesta forskare tror att den globala uppvärmningen inte pågår
• Forskare är generellt oeniga om huruvida den globala uppvärmningen pågår eller 

inte
• Vet ej

22. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din synpunkt om den globala 
uppvärmningen under de senaste 50 åren?

• Den globala uppvärmningen under de senaste 50 åren är främst orsakad av 
mänsklig aktivitet.*

• Den globala uppvärmningen under de senaste 50 åren är främst orsakad av 
naturliga processer.

• Den globala uppvärmningen har inte förekommit under de senaste 50 åren.
• Vet ej

23. Upplever du att ditt lokala klimat har förändrats till följd av klimatförändringen?
24. Om du svarade ja på föregående fråga, hur upplever du att ditt lokala klimat har    
      förändrats till följd av klimatförändringen?
25. När man talar om “klimatfrågan”, vad syftar man till då?

• Att jorden blir varmare till följd av naturliga växthusgaser
• Att jorden blir varmare till följd av antropogena växthusgaser*
• Att jorden blir varmare till följd av utsläpp från vulkanutbrott
• Att jorden blir varmare till följd av antropogen nedbrytning av ozon
• Att jorden blir varmare till följd av växternas fotosyntes

26. Hur många grader har den globala medeltemperaturen ökat under det senaste   
      seklet?

• ca 2 grader
• ca 1,5 grader
• ca 0,5 grader
• ca 0,9 grader *
• Vet ej

27. Beskriv kort vilken/vilka effekter du tror klimatförändringen medför på  
      mänskligheten
28. Om den industriella revolutionen aldrig hade utvecklats, skulle det finnas en 
      växthuseffekt då?

• Ja, växthuseffekten orsakas av naturligt förekommande gaser*
• Ja, växthuseffekten orsakas av växter som avger gaser
• Nej, växthuseffekten orsakas av människans förbränning av fossila bränslen
• Nej, växthuseffekten orsakas av människans nedbrytning av ozon
• Nej, det finns inga väsentliga bevis på att växthuseffekten existerar
• Vet ej

29. Vilka av följande växthusgaser bidrar mest till den globala uppvärmningen?
• Vattenånga (H2O), Koldioxid(CO2), Metan (CH4) och halokarboner
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• Koldioxid (CO2), Metan (CH4), lustgas (N2O) och halokarboner*
• Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Vattenånga (H2O) och Ozon

30. Vilket av följande länder står för största andelen av världens totala  
      koldioxidutsläpp?

• USA
• Indien
• Kina*
• Iran

31. I vilken grad tror du följande faktorer påverkar jordens klimat?
• Vindcirkulation
• Havscirkulation
• Topografi (höjd över havet)
• Kraftiga vulkanutbrott
• Solaktivitet
• Växthusgaser
• Förbränning av fossila bränslen
• Förändringar av jordytan (t.ex. avskogning, jordbruk)
• Variationer i jordens omloppsbana 
• Markens reflektionsförmåga (albedo)
• Atmosfärens kemiska sammansättning
• Kontinentplattor som ändrar position 

32. Klimatkonventionen är en global konvention i syfte att förhindra 
      klimatförändringarna. Vilket är namnet på klimatkonventionen?

• World Wide Fund for Nature (WWF)
• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
• World Meteorological Organization (WMO)

33. Vilken nationell myndighet ansvarar för information om klimatanpassning?
• Sveriges geologiska undersökning (SGU)
• Sveriges geotekniska institut (SGI)
• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)*
• Naturvårdsverket
• Boverket
• Havs- och vattenmyndigheten   

34. Vilken/vilka av följande metoder används för att studera tidigare klimat på jorden?
• Dendrokronologi (träds årsringar)*
• Pollen analys*
• Gravimetri (tyngdkraftsmätningar)
• Korallrev*
• Syreisotopanalys*
• CPT-Sondering (jordens lagerföljd och egenskaper)
• Geologiska avlagringar*
• Isborrkärnor*
• Tefrakronologi (asklager)*
• Djuphavssediment*

35. Vad anser du att man skulle kunna göra för att begränsa klimatförändringen?
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Bilaga 2. Svar på öppna frågor
Här redovisas respondenternas svar från de öppna frågorna i enkäten. Samtliga svar är 
oredigerade.

Fråga 24
Om du svarade ja på föregående fråga, hur upplever du att ditt lokala klimat har 
förändrats till följd av klimatförändringen? (68 svar)
• Mildare vintrar
• Mildare vintrar
• Varmare, mindre snö
• mildare vintrar med mindre snö
• Varmare och kortare vintrar
• Vintern är förskjuten, inte lika kallt och snörikt som för 20 år sedan
• Tycker att vintrarna blir kortare och ojämnare.
• Mildare vintrar, minskat snötäcke, varmare och torrare under resten av året.
• årstidsvädret är annorlunda än när jag var barn
• Växter och tillhörande pollinerande insekter ligger i ofas, mer ombytligt väder, varmare 
vintrar
• Varmare, kortare vinter, mindre snö
• Årstiderna har flyttats och förändrats. Klimatet inom dem skiljer sig sett till de senaste 30 
åren.
• Stormigare, opålitligare, mer extremt
• kortare vintrar.
• Kalla somrar, varma vintrar, stormar som drar med sig förödelse.
• Mindre riktiga vintrar
• Vintrarna har dåligt med snö bland annat
• Vintern blir varmare och sommaren kallare.
• Lynnigt klimat. Snabba omkastningar. Årstidsväxlingarna är oklara.
• Översvämningar, korta vintrar, varmare vintrar.
• Snön kommer senare och sommaren är svalare
• i det stora hela.
• Regnigare vintrar. Varmare, torrare somrar.
• Varmare o kortare vintrar
• Mindre snö, varmare på vintern, dålig sommar. Knasiga temperaturer såklart!
• Ovanliga väderförhållanden
• Mildrare vintrar
• Våren kommer tidigare, det känns som om vädret svänger mer. Antingen är det 
supertorrt med stor brandfara eller så regnar det så in i norden! Det har blivit betydligt 
blåsigare de senaste 10 åren.
• Inga årstider är som de var för 30 år sedan. Mindre snö på vintern, sommaren är kortare 
upplever jag det som tex.
• Varmare vintrar och varmare somrar.
• Mer svängningar i vädret, regnigare och fuktigare
• Algblomning, fåglarnas migration
• Varmare, nästan ingen snö etc.
• Vädret har mer extrema skillnader än förut
• Mer nederbörd, blåsigare, varmare somrar, blir aldrig en "riktig" vinter.
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• Annorlunda väderförändringar, mer extrema väderomslag, djurarter som inte förekommer 
i lika stor utsträckning som förr, tidigare vårtecken, senare snötäcke.
• Lite varmare vintrar
• Medeltemperaturen har ökat sista 10-15 åren bl.a.
• All köttproduktionen har ökat och det gör att vi släpper ut mer koldioxid. Minska köttet för 
varje familj och ät mer vegetarisk/ Vegan . Bara det kommer göra en stor skillnad.
• Högre temperaturer samt en förskjutning av årstiderna.
• Varmare vintrar och regnigare somrar
• Väder och temperatur.
• Förändrad klimatzon i Uppsala
• Varmare vintrar, kallare somrar
• Mer varierande väder. Varmare generellt, speciellt under vintern
• Oregelbundnare årstider dvs diffusare övergångar, kortare vintrar (ej nödvändigtvis 
mildare lr nederbördsmässigt), större variation i max/min temp.
• kortare vintrar t.ex
• Mer nederbörd, mildare klimat överlag.
• Det känns som att vintrarna har blivit kortare med mindre snö, och att somrarna har blivit 
torrare.
• Varmare vintrar, svalare somrar, mer extremväder
• Det känns som årstiderna är flyttade.
• Mindre snö på vintrarna
• Färre snövintrar etc.
• Något
• Tidigare vår, generellt mildare vintrar än vad man kommer ihåg från barndomen. Ek som 
växer i vilt tillstånd norr om Dalälven.
• Inga riktiga vintrar längre.
• Transport
• Milda vintrar, kall sommar.
• Vädret är inte lika åtskiljaktigt under årstiderna som förut.
• Varmare somrar, senare vintrar
• Sjunkande grundvattennivåer under sommartid
• Vintrarna blir mildare med mindre snö. Mer nederbörd på somrarna. Djurens 
fortplantning (grodor och fåglar) minskar eller förskjuts i tid.
• Vintrarna kommer senare, hösten blir längre och det är alltför stora skillnader i 
temperaturen - det har blivit mindre stabilt - samt pollensäsongen har blivit kraftigare.
• Mildare vintrar, varmare somrar
• Tack vara medvetenheten om pågående nersmutsning av vatten är flera av vattendragen 
renare idag än på 60- och 70-talet. Exempel på negativ påverkan är ökad trafik och 
utsläpp av CO2.
• Varmare vintrar (ökad nederbörd i form av regn), förskjutna årstider m.m.
• Regniga vintrar
• Längre vintrar än när jag var liten men mindre snö och mer slask. Varmare somrar
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Fråga 27
Beskriv kort vilken/vilka effekter du tror klimatförändringen medför på 
mänskligheten? (95 svar)
• Vet ej
• Vet ej
• Död
• Sjukdomar, mindre mark mer vatten, påverkan på djur, högre medeltemperatur
• Svält på grund av torka, översvämningar, skogsbränder.
• jag vet inte
• Obeboeliga platser, olika katastrofer; torka,svält,översvämningar mm. Mass flykt
• Områden med torra perioder blir längre och vice versa, orsakar vattenbrist osv
• Vi måste flytta, kan inte bo på alla platsersom tidigare pga temperatur eller att det inte 
går att odla där
• försämrad levnadsstandard(för vissa), ökning av vissa cancerformer, mer 
Torka/översvämningar.
• Vädret blir mer extremt och svårhanterligt.
• Folk kommer inte kunna leva kvar där de lever idag pga torka, översvämningar etc.
• varmare klimat, höjd vattennivå
• Vi kommer att få bygga dyra dajkar (som holland har), fler stormar och mer skada av 
väder.
• Ändrade nederbördsmönster, globalt minskad tillgång till vatten, ökad problematik med 
infektionssjukdomar, ökad mängd migration etc.
• naturkatastrofer, övergödning av sjöar, förändringar av näringskedjan, sämre luft
• Sämre skördar när odlingsbar mark blir obrukbar, minskad biologisk mångfald, minskad 
landyta då havet stiger, mer "extremväder" med mänsklig och ekonomiska skada.
• Svårare att leva. Färre områden att leva och odla på. Sjukdomar sprids lättare. Torka och 
värmeböljor.
• Ingen nämnvärd. Det blir lite besvärligare.
• Krig, svält, migration
• Vi kommer att få cancer allihopa, och torka och svält på vissa ställen och storm och 
oväder på andra.
• Fler naturkatastrofer som påverkar människor.
• Väldigt små i Skandinavien.
• Som att fiska slut på olika arter fiskar.
• Större strålningsgrad och fler cancerfall. Naturkatastrofer.
• Vi blir sjukare
• Jorden kommer gå under och vi kommer alla dö. Filmen 2012, typ.
• Sämre hälsa. Förvirring. Praktiska svårigheter.
• Stora migrationsrörelser - pga att områden blir obeboeliga pga torka/översvämningar
• Extremare temperaturer i vissa områden. Sämre luft för människor, djur och växter. 
Vattennivåer som stiger och täcker områden som inte kommer vara beboeliga längre. Och 
fler.
• Varmare och torrare i vissa områden på jorden innebär mindre möjlighet för att bruka jord 
vilket innebär mindre mat, spec. i områden där människor redan har det svårt. Mer 
orkaner, mer översvämningar etc. leder till förödelse, olyckor och dödsfall. Under kortare 
tidsperspektivet påverkar det andra organismer, tex. korallreven, eller isbjörnarna. Men 
planeten är dynamisk och alla organismer inklusive människan ingår i ekosystemet, så 
långsiktigt påverkas vi också av att andra arter utrotas.
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• Fler översvämningar och mer torka.
• Torka
• Vi förstör för oss själva. Sjukdomar, svält, död och krig
• Stigande havsnivåer, så att vissa samhällen, städer hamnar under vatten. Vissa områden 
drabbas av extrem torka medan andra drabbas av översvämningar. Får framförallt 
negativa konsekvenser för utvecklingsländer vilka är de som bidragit minst. Öbefolkningar 
drabbas negativt. Samernas rennäring missgynnas osv osv osv....
• Flytt från kuster, ökad risk för dödsfall pga värme och hudcancer m.m., sämre luft, 
naturkatastrofer, brist på mat, krig om resurser, hotade djurarter, obalans i naturen o.s.v.
• Värme vatten o föroreningar
• Skiftande matproduktionsmöjligheter, ökade risker för naturkatastrofer med påföljande 
mat-, vattenbrist och konflikter, ökade sociala och ekonomiska differenser mellan 
nationer/individer där vissa med ekonomiska medel kan skydda sig/sin befolkning mot 
förändringarna. Ökade flyktingströmmar, förluster i den biologiska mångfalden och 
försvårat internationellt samarbete till följd av ökade klyftor nationer emellan.
• Brist på vatten, torka som leda till svält, naturkatastrofer och flykt. Krig i slutändan pga 
resursbrist
• Svält, naturkatastrofer
• Levnadsvillkoren förändras
• Extremare väder, förhöjd havsnivå, naturkatastrofer
• Att jorden blir så förstörd och klimatet så förändrat att jordytor där vi kan bo och bruka 
jord mm är så små att vi inte kan försörja jordens befolkning.
• Man vill att ens barn och barnbarn ska kunna leva på vår fantastiska hörs.
• Vi kommer drabbas av mer opålitligt väder där tex regnperioder uteblir så att bönder inte 
kan odla mat på platser där de är beroende av regnperioden. Att det istället blir torka på de 
platserna och att regnet istället faller på platser där människor istället blir drabbade av 
översvämningar pga att de inte är förberedda på så mycket nederbörd.
• Massutdöende
• Människor kan måste flytta runt, kan få problem att få saker att äta om saker dör ut etc
• Jorde kommer bli överbefolkad på grund av att delar av jorden blir översvämmade
• Platser blir obeboeliga till följd av exempelvis översvämning pga stigande havsnivå.
• Det förändrar livsbetingelserna i grunden för liv på jorden, dvs hotar livet.
• Människan resilient, därför tror jag mänskligheten kommer finnas kvar, dock med ett 
minskat antal. Klimatförändringen är en förändring där människan måste anpassa sig till 
planeten. I grunden tror jag inte att klimatförändringen är det största hotet pga människans 
resiliens utan energibehovet människan är beroende av.
• Svårare för de som redan har det fattigt. Exempelvis varmare på platser som redan är 
drabbade av extrem torka. Extremare klimat och ökning av naturkatastrofer.
• Bl.a. höjd temperatur och höjd vattennivå. Konsekvenser bl.a. att vi inte kommer kunna 
leva som vi gör idag, då vårt landskap förändras drastiskt och mycket snabbt. Problem 
med att odla grödor, för lite mat till för många människor.
• Extrema väderförhållanden, uttorkning vilket gör det svårt att odla/skaffa föda i varma 
delar av världen, översvämningar till följd av ökade havsnivåer, varmare klimat överlag, 
ökad migration på grund av värmeböljor osv..
• Torka, översvämningar, orkaner.
• Ingen aning.
• Varmare klimat. Fler/kraftigare oväder. Höjda havsnivåer. Mer regn på vissa områden, 
torka på andra
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• Varmare grader, sämre luft, ökad vattennivå.
• I slutändan kan Jorden bli obeboelig. Även om det är en bit dit.
• Haven stiger, människor måste flytta.
• Det blir allt varmare, isar smälter. Folk måste flytta och odling av grödor påverkas.
• Extremväder
• Mer översvämningar och mer utbredning av öknar
• Torka och översvärmningar, extremiteter
• En tristare värld med aggressivt klimat. Mindre artrikedom, extremare väder på sina 
ställen, minskad tillgång av naturliga resurser och odlingssvårigheter.
• Extremare väderförhållanden orsakar skador i samhällen och tar människors liv, värst 
drabbas de länder med sämre ekonomiska förhållanden. Jag tror att klimatförändringen 
även har en slags "positiv" bieffekt som gör att människor kan bli mer medvetna om hur de 
lever och hur de kan leva mer hållbart.
• Att vi måste ändra vårt sätt att leva och vart vi bosätter oss.
• Jordens yta förändras, vädret förändras så kan vi vara på väg mot en ny istid.
• Mer extrema oväder leder till katastrofer i ofta fattiga länder. Det+vattenhöjningar leder till 
att männisor måste fly från sina hem.
• Svårare att bo på vissa områden. Svårt med redursförsörjningen och-och ett ökat antal 
konflikter till följd av ovanstående.
• Höjd havsnivå påverka öar med befolkning,uttorkade marker, svårt att odla. Minskad 
vattentillgång i vissa delar av världen. Kraftigare stormar och översvämningar.
• vet ej
• Havsnivåökningar, extremväder (torka, orkaner, översvämningar, bränder). Det påverkar 
boplatser, skördar (matförsörjning). Kan skapa svält, krig, ekonomisk kolaps, miljöflyktingar 
mm.
• Extremare väder, torka, ofantlig nederbörd, höjda vattennivåer i haven mm
• _
• Mindre landyta, varmare klimat
• Människor blir oroade och deppiga av tanken av det och sen sticker ner huvudet i 
sanden för att glömma det eftersom det är en process som tar lång tid.
• Det mest akuta (som jag förstått) är att klimatförändringar kommer att kunna påverka 
beboligheten på många platser. Säg ex att polarisar smälter i allt större utsträckning, då 
kommer många ytor att läggas under vatten och antalet "klimatflyktningar" kommer att öka.
• Att jorden går in i en ny istid.
• Färre platser som blir beboliga, störningar i klimat påverkar tillväxt av föda negativt.
• sjukdomar kommer att sprida sig lättare över större ytor, extremväder som 
översvämningar/torka kommer påverka utsatta samhällen och bli allt vanligare, 
vattenkvaliteten kan försämras
• Större skillnader mellan rika och fattiga. För i-länderna går det alltid att lösa 
överlevnaden genom vetenskap/teknik m.m. Men i de fattiga länderna där pengarna inte 
finns och överlevnaden beror på hur klimatet är konstant för odling etc. kommer det kunna 
leda till massvält och fler sjukdomar.
• Att det blir varmare och isen smälter vilket leder till andra konsekvenser
• Framför allt svårare levnadsvillkor för den fattigaste delen av befolkningen som inte har 
råd att göra de anpassningar som krävs för att möta effekterna av mer extrema klimat.
• Tvångsändringar av vårt samhälle med tanke på hur beroende vi är av t.ex. jordbruk och 
industri samt hur vi använder oss av våra artificiella såväl som naturliga resurser.
• Tuffare levnadsvillkor på många platser på jorden
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• negativ effekt
• Förändrade levnadsvillkor pga förändringar gällande odling av grödor och tillgång på 
bytesdjur.
• Blir svårare att odla "nära" ekvatorn;svårare att producera mat.
• Ökad medeltemperatur, djurarter hotas att dö ut, översvämningar på grund av att 
glaciärisarna smälter = påverkan på både människor och växt/djurliv.
• Att vi inte kan skydda oss mot naturkatastrofer som skyfall tsunamis mm
• Varmare klimat, farlig strålning från solen, havsnivån stiger, golfströmmen påverkas.
• Jag vet inte och jag skiter i det
• Obeboliga områden på jorden
• Förändrade väderlekar ger upphov till fler naturkatastrofer och förändrade levnadsmiljöer 
vilket medför hinder i form av för stark kyla eller hetta eller översvämmningar och dylikt.

Fråga 35
Vad anser du att man skulle kunna göra för att begränsa klimatförändringen? (80 
svar)
• Förbjuda fossila bränslen, minska jordens population
• Elbilar, utbilda människor i vad som händer
• Skaffa solceller - börja gå över till egen produktion av el. Börja i liten skala med någon 
andel av egen producerad el för att sedan vidga systemet
• Utbilda i skolan. Införa lag om att källsortera i alla länder. Vi med utvecklad återvinning 
måste lära de som inte kAn
• Äta mindre kött, åka kollektivt, mer förnybar energy.
• Hårdare lagstiftning
• Ändra sitt levnadssätt radikalt och att staten i länder tar sitt ansvar och ser till att de når 
uppsatta mål och att de utbildar befolkningen i hur!
• Just nu, efter jag svarat på denna enkät, känner jag verkligen att utbildning skulle 
fungera, iallafall för mig, då jag gärna sprider kunskap om detta ämne. Alla individer har ett 
ansvar i klimatförändrings-frågan och har man mer kunskap om detta är det lättare att 
förstå exakt vad man kan göra för att förhindra och på så sätt påverka andra runt omkring 
en.
• *Avskaffa all form av subventionering/skatteavdrag för bensin/diselbilar. *Införandet av 
personliga utsläppsrätter (en extrem handling men nödvändigt ont i ett worst-case-
scenario, förmodligen kommer en hel mängd korruption uppstå kring systemet). *Begränsa 
resandet, inte hållbart att flyga runt i världen 1-2ggr per år. *Äta mer nationellt/regionalt 
producerad mat och efter säsong. *Satsa på snabbtåg mellan större orter. *Bygga ut 
kärnkraften, vind- och speciellt solgenererad el är suboptimalt på dessa breddgrader och 
är i längden dyr i relation till kärnkraft. *Städer måste gå i fronten för en omställning till ett 
hållbart samhälle. *CO2 lagring *CO2 fällor i form olika slag där de gör mest effekt 
(Sibierien, Nord Amerika och Europa samt Kina). Att klimatkompensera i Afrika söder om 
ekvatorn hjälper ej pga Corioliseffekten (se https://www.youtube.com/watch?
v=0sWSQKc78fw).
• påverka usa att satsa mer på miljöfrågor
• Utrota mänskligheten skulle ju hjälpa... mer konstruktiva lösningar är att belöna 
"klimatvänliga" metoder (tex "bättre" bränsle) och beskatta sämre alternativ. se till att få 
med alla länder. Det viktigaste är väl att informera människor.
• Mycket.. Mer förnyelsebar energi, energisnåla bränslen, äta annorlunda (ekologiskt och 
vegetariskt), plantera träd, producera saker som håller längre, återvinna saker, göra 

36



långsiktiga investeringar..
• Direkta politiska beslut och tillräckligt stora subventioner för att det ska bli lönlöst att göra 
annat.
• Ställa om från kapitalism
• Sprida förståelse och allvaret med klimatproblemen för allmänheten så att politikerna 
förstår hur allvarligt problemet är.
• Förbjuda stora företag att tjäna pengar på bekostnad av klimatet. Totalförbud!
• Något omöjligt; få alla länder att gemensamt ta sitt ansvar..
• Inte mycket
• Aldrig flyga korta sträckor. Stänga igen alla kolkraftverk. Kanske korka igen lite vulkaner. 
Men framför allt använda biobränsle.
• Lämna bilen hemma, ät mindre kött,sortera sopor,ta bort fossilfri bränsle,mindre 
fabriksutsläpp, flyg mindre
• Minskade utsläpp från fabriker bilar flyg mm
• Minska utsläpp. Låta bli att hugga ner regnskogarna.
• Arbeta bort användningen av fossila bränslen, ändra människors livsstil i västländerna, 
äta mindre kött
• Striktare lagar för företag
• Jag anser att regeringen måste vara modiga och ställa högre krav även fast långt ifrån 
alla skulle gilla det. Varför kör så många bilar i storstäderna exempelvis? Utöka 
lokaltrafiken, gör den gratis, höj tullavgifter och bensinskatter. Gör det lättare för människor 
på landet (och i stan om man nu behöver bil) att köpa elbilar. Klimatdebatten bör ta större 
plats i media så att människor som inte av olika anledningar har koll på vad det handlar 
om och hur allvarligt det är, får reda på det. Konkreta exempel på vad man själv kan göra i 
sitt vardagliga liv och hur viktigt det är. Ta med det i grundskoleutbildningen, det borde 
finnas ett ämne som heter 'Klimat och hållbar utveckling' redan i den åldern. Inför 
vegetarisk mat minst en gång i veckan på skolor och andra offentliga institutioner.
• Påverka politiker att ta större ansvar och ta klimatförändringarna på större allvar. Mer 
information om det i media, miljö borde vara en egen del i nyhetsrapporteringen på samma 
sätt som t.ex. ekonomi och sport. På individnivå äta mindre kött, flyga mindre, köra mindre 
bil, ha förnybar energiförsörjning, minska sin konsumtion(köpa second hand istället för nytt 
tex. ) Behövs en omställning i hela samhället till mer förnybar energi, mer kollektivtrafik, 
inte bygga stora bilvägar som förbifart Stockholm som gör att folk kör mer bil, förändra 
köttnormen genom mer vegetariskt i skolan t.ex. och mer vegetariska alternativ i 
mataffärer/ på restauranger så att det blir lättare att ställa om till att äta mindre kött o.s.v....
• Begränsa hysterin kring konsumerande, öka andel hållbar energiproduktion, informera 
och införa lagar och regler kring återvinning m.m., begränsa resande, satsa mer på 
bevarande av skog och naturen rent allmänt, införa 2-barnspolitik i hela världen (begränsa 
den mänskliga populationen och inverkan på planeten).
• Sätta ett pris på utsläpp av växthusgaser och annan socialt och ekologiskt nedbrytande 
verksamhet. Ökade forskningsanslag och ekonomiska subventioner som förespråkar 
förnybara energislag, hållbart skogsbruk med fokus på återplantering. Rättvisare 
handelskonventioner som möjliggör för fattigare länder att konkurrera på den globala 
marknaden och styra dess ekonomier bort från miljöskadlig verksamhet med låg 
ekonomisk lönsamhet och höga ekologiska förluster. Investeringar i ett hållbart jordbruk 
och kraftigt minskad köttkonsumtion. Beskatta flygtrafik. Ge ekosystemtjänster ett 
ekonomiskt värde som vägs in i politiska beslut. Förespråka en maktöverföring från män till 
kvinnor och förbättra minoritetsgruppers ställning inom utbildning och arbetsmarknad för 
ett jämlikare samhälle med större möjligheter till bra politiska beslut. Förespråka globala 
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avtal med tydlig uppföljning och återkoppling.
• Dö ut.
• Ta mer ansvar. Både som privatperson och som företag och myndighet.
• Backa tillbaka den tekniska utvecklingen till en olidlig nivå
• Ändra sina kostvanor och resevanor
• Det vet jag inte, men jag skulle verkligen önska att varje land tog sitt ansvar och att 
länderna börjar samarbeta kring miljöfrågorna, på riktigt. Att länderna kommer överens. 
Svårt. En utopi, men det skulle jag önska! Ett exempel är att Sverige inte tar ansvar att fler 
åker kommunalt, cyklar eller går till jobbet. Med minskning av tillgänglighet i kommunala 
kommunikationer och höjda priser så minskar lusten att åka kommunalt. Bygg ut! Minska 
biltrafinen!
• Dra ner på flygtransporter, mer elbilar, ta hand om avfall på ett bättre sätt, bra kollektiv 
trafik, konsumera mer grönsaker å mindre kött, värna mer om skog å mark, minska 
utsläppen
• Börja tidigt i skolan och prata om vad vi kan göra. Lagar som förbjuder klimatpåverkan.
• Pressa företag att ta sitt ansvar, varje land måste sätta upp riktlinjer som följer globala 
överenskommelser. Mer lättillgänglig information för konsumenter för att öka förståelsen 
och intresse. Idag behöver konsumenter aktivt leta efter information, så ska det inte 
behöva vara. Företag måste vara mer öppna och tydliga.
• Utbilda yngre generationen, sätta press på politiker, obligatoriska restriktioner för 
allmänheten
• Sluta använda fossila bränslen, minska utsläpp öht, hitta teknik som gör det möjligt att få 
bort en del gaser/förbättra på ozonet
• Sopsortera
• Se till helheten, utanför sitt eget lands gränser. Minska långa transporter av exempelvis 
mat och djur till slakt.
• Minska fossila bränslen.
• Att förändra energianvändningen är nyckeluppgiften för att förminska klimatförändringen. 
en kamp mot Klimatförändringen specifikt är inte en kamp människan kan vinna. Den sker 
varesig vi vill det eller inte, frågan är snarare hur den kan bromsas. Mao minska 
energianväningen. Regering har fel fokus, begränsa energiåtgång. Paradoxalt nog ökar 
människorna på planeten vilket kräver högre konsumtion av energi. Då energin minskar 
minskar även populationen.
• skära ner köttkonsumtion och användning av fossila bränslen
• Tänka på vad man äter, hur det är odlat och vart det kommer ifrån. Hur man 
transporterar sig, vad man köper för produkter och vilket ursprung dessa har. Att informera 
andra om problemet och uppmärksamma det så mycket möjligt, samt sprida information 
om hur man kan minska utsläpp och negativ påverkan. Tänka på var man placerar sina 
pengar, vad man investerar i, om man verkligen behöver en så dyr bil som man kör. 
Planera resor bättre. Bli vegan.
• Att byta ut fossila bränslen mot förnybart bränsle och likaså med energi.
• Det mest avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen är att minska CO2-
utsläppen genom att sluta använda/minska användningen av fossila bränslen inom 
samhällets sektorer (energi, trafik, byggnad, livsmedel osv.)
• Jag tror klimatförändringarna är tämligen naturliga, och att vi inte påverkar dessa i 
speciellt stor grad. Blir det en ny istid är det knappast vi själva som orsakat denna.
• Minska fossila bränslen
• Minska på allt och leva närmare naturen återgå till livs stora livsharmoni med moder jord
• Högre politiska mål. Mer förbud mot miljönegativa produkter och tillverkningsprocesser. 
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Politisk styrning mot ett grönare samhälle.
• Ät bättre mat, mindre utsläpp, bättre återvinning, sänka priset på det som folk tycker man 
ska äta/dricka/köpa som är bättre för miljön, så folk köper det istället för det som är 
billigast (och kanske då sämst för miljön),
• Stora industriländer (USA, Kina, Indien etc) måste ta sitt ansvar.
• FÖRBJUDA diesel, brännolja, mopeder, gräsklippare, utombordare, motorsågar.
• Färre transporter av varor, låta boskap äta gräs och foder från Sverige. Köpa lokalt 
odlade grönsaker och kött som producerats lokalt. Man kanske inte behöver kunna äta 
färska jordgubbar året om :) Färre flygresor...
• Snabbare politiska beslut
• Ät inget eller mkt mindre kött och mjölkprodukter.
• Reducera jordens totala population av människor. Istället för att konstant hylla ökningar 
av den. På nationell nivå, se över vårat skogsbruk vilket idag konstant avskogar mark, 
vilket binder stora delar CO2 och dessutom har ett lågt albedo värde. (här sitter vi och 
klagar på regnskogens avhuggning, när vi skövlar marken för snabba pengar)
• Genom att införa strängare lagar och regler i alla länder som begränsar mer än idag 
samt genom att ha strängare straff för företag och enskilda individer som bryter mot dessa 
lagar. Storföretagen behöver kontrolleras hårdare. Skolor borde införa klimatundervisning 
så att barnen får med sig klimattänket redan från början, eftersom det är just barnen som 
sedan ska bära upp samhället. Människor i länder med högt invånarantal och högt 
koldioxidutsläpp borde inte ha fler än ett fordon per hushåll, och genom att förbättra dessa 
länders kollektivtrafik kan människor bli mer tilltalade av att lämna bilen hemma. Antalet 
flygresor skulle kunna minskas från varje flygbolag, vilket jag tror skulle ha en stor positiv 
effekt i längden.
• Hjälpa "utvecklingsländerna" att använda förnyelsebara energikällor. Källsortera. Minska 
biltrafiken i städerna.
• Mera kärnkraft! Och elbilar. Begränsa folks energianvändning
• Minska onödiga transporter. Småskalig lokal produktion.
• Minska utsläppen som blir av kol och olja. Utveckla eldrift av fordon, solenergi,vindkraft 
vattenkraft samt återanvänd värmeutsläpp från industrin. Tror dock att moder jord hanterar 
klimatförändringar på sitt eget sätt och mött betydligt större klimatförändringar än vad 
människan någonsin kommer att kunna åstadkomma. Vi har en plats här och nu men 
anser att det är naivt och tro att vi kan överleva en komet, ett supervulkanutbrott eller 
något annan kraftfull naturpåverkan som definitivt kommer att ske igen och igen och igen. 
Gillar att vi tänker på vår natur och vårdar den. Har varit i både Beijing, Bangkok och 
Hanoi. Den smogen är inte att leka med vissa dagar. Moder jord klarar detta men vi 
människor kanske får sälla oss till den grupp motsvarande 99 % som levt på denna jord. 
Dvs att vi kanske bidrar till att utrota oss själva lite snabbare men att det kommer att ske är 
bara en tidsfråga. I morgon eller om 700 miljoner år. Moder jord återhämtar sig alltid under 
den livscykel hon följer.
• Införa en global koldioxidskatt
• Finna lösningar till alternativa bränslen till industrin och transportsektorn.
• Mycket mer
• Om man läser klimatförändringen som "växthuseffekten" så måste man uppenbart 
minska utsläppen från eldning av fossila bränslen. I-länder har ett stort ansvar (enligt mig) 
att utveckla hållbara energisystem för u-länder. Om dessa utvecklas på samma sätt som 
dagens I-länder kommer vi att få stora problem i framtiden.
• Ingenting tyvärr.
• Sätta krav på länder och dess industrier, som ska följas.
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• Förbättra ekonomin i länder som släpper ut mest koldioxid. På mindre "personlig sikt" 
börja tryck mer på lokal mat så att vi inte köper "billigt kött från Brasilien" som måste flygas 
långa sträckor.
• Tänka ekologiskt och inte överkonsumera exempelvis, källsortera
• Globala bindande avtal. Begränsa staters och företags makt över klimatet. Den enskilda 
människan kan inte påverka mycket utan stöd högre uppifrån.
• Starkare implementering av förnyelsebarenergi såsom vind-, sol-, vatten- och vågkraft 
samt minskning av flygtrafik - skall det verkligen vara så pass tillgängligt som det är idag? 
Även mindre köttkonsumtion.
• Byta ut till miljövänligare alternativ
• Möjligheten att påverka ex utsläpp ligger främst på regeringar världen över. Utan politiska 
beslut tror jag inte att de enskilda medborgarna kan påverka särskilt mycket.
• Ställa om en i hög grad fossilbaserad industri till något mer miljövänligt. Ex. kärnkraft
• Åka mer kollektivt, ersätta bensindrivna bilar mot eldrivna, handla närodlad kost, tänka 
på vad vi väljer att äta, höja kraven på humana läkemedel och se till så att man tar hänsyn 
till miljön vid framställning och tillverkning (något som endast görs vid läkemedel till djur) 
m.m.
• Unifierad CO2 och metangas skatt
• Vet ej
• Jag tror att vi i Sverige har kommit väldigt långt så jag tror att de insatser vi gör framöver 
bara påverkar hela jorden lite, men om vi skulle använda de pengarna till att förbättra i 
andra länder istället, så att fler länder kommer upp i vår nivå, då tror jag att vi skulle kunna 
få ett bättre resultat. :) Lycka till med uppsatsen!
• Hålla ner allt vad utsläpp heter
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