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▪ Av de samhällsutmaningar som undersökningen tar upp, oroar sig svenska folket mest för 
segregationen i samhället, tätt följt av att vården eller skolan inte kommer fungerar som den ska.

▪ Fler svenskar känner sig oroade inför klimatförändringar jämfört med tidigare mätningar. En ökning 
bland svenskarna har skett som visar på att fler tror att vi inte kommer klara av målet att begränsa 
den globala temperaturhöjningen samt att vi inte kan göra något för att påverka 
klimatförändringarna.  

▪ Svenska folket tror i mindre utsträckning att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan. 
Naturliga orsaker som anledning till klimatförändringarna ökar.

▪ Undersökningen visar att svenskarna i större utsträckning än tidigare har förändrat sina liv för att 
minska sina utsläpp. 

Sammanfattning



Fråga: Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever du följande inför 
framtiden? (De som uppgett "Mycket oroande" eller "Ganska oroande")

Vad oroar sig svenskarna 
mest för i framtiden? 

Av de samhällsutmaningar som undersökningen tar upp, oroar 
sig svenska folket mest för segregationen i samhället, tätt följt 
av att vården eller skolan inte kommer fungerar som den ska.

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  

* I 2016 års mätning var svarsalternativet ”miljöförstöring”, varför jämförelser bör göras med försiktighet.
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Fråga: Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever                                                               
du följande inför framtiden [Klimatförändringar]?

Klimatförändringar
Tre av fyra svenskar uppger i undersökningen att de känner sig 
mycket eller ganska oroade inför framtidens klimatförändringar. 

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  
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Oro inför klimatförändringar 
sedan 2016

Fler svenskar känner sig oroade inför klimatförändringar 
jämfört med tidigare mätningar.

November 2016 Maj 2018 Augusti 2018

51% 72% 76%

48% 28% 23% 5%

4%

Fråga: Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever                                                               
du följande inför framtiden [Klimatförändringar]?

Inte oroande

Oroande



Fråga: Det diskuteras vad klimatförändringarna beror på naturliga orsaker och mänsklig påverkan. Tror du att 
klimatförändringarna i huvudsak beror på mänsklig påverkan eller beror det på naturliga orsaker?

Klimatförändringarna – mänsklig 
påverkan eller naturliga orsaker?

Hälften av svenskarna tror att klimatförändringarna beror på 
både mänsklig påverkan och naturliga orsaker. 41% av svenskar 
tror att det endast beror på mänsklig påverkan, och 8% av endast 
naturliga orsaker. 

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  
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Klimatförändringarna – mänsklig 
påverkan eller naturliga orsaker?

Undersökningen visar att svenska folket i mindre utsträckning 
tror att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan. 
Naturliga orsaker som anledning till klimatförändringarna ökar. 

Mänsklig 
påverkan

Båda delarna

Maj 2018 Augusti 2018

51% 41%

28% 23%

10%

Naturliga orsaker 5% 8%
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Fråga: Det diskuteras vad klimatförändringarna beror på naturliga orsaker och mänsklig påverkan. Tror du att 
klimatförändringarna i huvudsak beror på mänsklig påverkan eller beror det på naturliga orsaker?



Fråga: Världens länder har enats om att begränsa den globala                                                                 
temperaturhöjningen till två grader. Tror du vi klarar det målet?

Klarar vi att begränsa den 
globala temperaturhöjningen? 

Endast 14% av det svenska folket tror att vi kan klara av målet att 
begränsa den globala temperaturhöjningen. 80% tror inte att vi 
kommer att klara av målet. 

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  
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Klarar vi att begränsa den 
globala temperaturhöjningen? 

Fler svenskar tror i undersökningen att vi inte kommer klara 
av målet att begränsa den globala temperaturhöjningen 
jämfört med tidigare mätningar. 

November 2016 Maj 2018 Augusti 2018

75% 77% 80%

16% 18% 14% 4%

3%Nej

Ja

Fråga: Världens länder har enats om att begränsa den globala                                                                 
temperaturhöjningen till två grader. Tror du vi klarar det målet?



Fråga: Tror du att vi i Sverige kan göra något för att påverka klimatförändringarna?

Kan vi i Sverige göra något för 
att påverka klimat-
förändringarna? 

Undersökningen visar att var fjärde svensk tror att vi i Sverige inte 
kan göra något för att påverka klimatförändringarna. 

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  
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Kan vi i Sverige göra något för 
att påverka klimat-
förändringarna? 

Undersökningen visar att färre tror att vi i Sverige kan göra 
något för att påverka klimatförändringarna. 

Maj 2018 Augusti 2018

23% 26%

70% 67% 3%

3%Nej

Ja

Fråga: Tror du att vi i Sverige kan göra något för att påverka klimatförändringarna?



Fråga: I genomsnitt släpper varje svensk ut tio ton koldioxid om året.                                                       
Har du förändrat ditt liv för att minska dina utsläpp?

Har du förändrat ditt liv för 
att minska dina utsläpp?

Nästan fyra av fem svenskar menar att de i varierande grad har 
förändrat sina liv för att minska sina utsläpp. Drygt var femte 
svensk menar att de inte har förändrat sitt beteende alls. 

Bas: 1042 intervjuer, 9 augusti 2018  
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Har du förändrat ditt liv för 
att minska dina utsläpp?

Undersökningen visar att svenskarna i större utsträckning än 
tidigare har förändrat sina liv för att minska sina utsläpp. 

November 2016 Maj 2018 Augusti 2018

27% 21% 19%

68% 74% 78% 4%
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Fråga: I genomsnitt släpper varje svensk ut tio ton koldioxid om året.                                                       
Har du förändrat ditt liv för att minska dina utsläpp?



Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios
opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen 
omfattar 1042 intervjuer under perioden 9 augusti, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

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


