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Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Public i Sifopanelen,
en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad onlinepanel.
1000 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten i
åldersgrupp 12-18 år. Åldersgrupp 12-15 år medverkade efter
godkännande från vårdnadshavare (i enlighet med
branschetiska riktlinjer, ESOMAR). Undersökningen
genomfördes 13-19 september 2022.
I denna rapport redovisas samtliga frågor och statistiskt
säkerställda skillnader kommenteras i text. Resultatet jämförs
även med en Novus-undersökning som genomfördes i oktober
2021 och september 2020 där motsvarande frågor
presenterades till samma målgrupp. I mätningarna från Novus
genomfördes 500 intervjuer vid respektive mättillfälle.
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Resultatet i korthet

55 procent av Sveriges unga är ganska eller
mycket oroliga för vad som kommer hända med
vårt klimat och vår miljö i framtiden. Kvinnor (65%)
och åldersgrupp 16-18 år (60%) uppger i högre
grad att de är oroliga jämfört med män och yngre.
Av de som är oroliga pratar 85 procent av dem med
någon annan om det. Främst med en förälder eller
annan vuxen i hemmet.
85 procent tycker det är viktigt att skolan undervisar
om klimat och miljö. Däremot är det 46 procent som
tycker att dessa frågor bara diskuteras lite i skolan.
Det har skett en förändring i frågan om vem som
anses bära det främsta ansvaret för att minska
klimatförändringarna. 2020 var det lika stor andel
som svarade att individen bär det största ansvaret
som att politikerna bär det största ansvaret. I
resultatet från 2022 är det 45 procent som svarar
att politiker bär det största ansvaret och 17 procent
svarar att det är individen.
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De oroliga utgör en intressant grupp: De vill ha mer
information från skolan och de frågar sina nära
vuxna oftare. Å ena sidan tror de sig i högre
utsträckning kunna påverka framtiden, å andra
sidan hyser de lägre hopp om en förändring. De är
också tydliga i att det är politikernas ansvar,
snarare än individens, och de är villiga att både
agera i sin egen vardag och försöka påverka andra
för att åstadkomma en förändring. Att hitta och
mobilisera de oroliga för att öka kunskap och
förändringsvilja hos de mindre oroliga, torde vara
en av de viktigaste åtgärderna för att stärka
rörelsen i rätt riktning.
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1
Resultat

Varannan känner klimatoro – en stabil andel av de unga
Är du orolig för vad som kommer att hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden?
Andel ganska/mycket oroliga:
55%

Drygt hälften uppger att de är ganska eller mycket oroliga.
Kvinnor (65%) och åldersgrupp 16-18 år (60%) uppger i högre grad att de är
oroliga, jämfört med män (46%) och åldersgrupp 12-15 år (52%).

54%

60%
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85 procent pratar med någon om sin oro för klimatet

Andel ganska eller
mycket oroliga:

Vem, om någon, pratar du med om din oro för klimat och miljö?
Flera svar möjliga
Antal intervjuer: 2022 - 571 st, de som uppger att de är oroliga

Drygt hälften av alla unga är oroliga för klimatet och
miljön i framtiden och 85 procent uppger att de
pratar med någon om det. Totalt är det 15 procent
som inte pratar med någon alls. De lite äldre, 16-18
år, uppger i högre grad att de inte pratar med
någon om sin oro (21%), jämfört med de yngre,
12-15 år (10%).
Två av tre uppger att de pratar med en förälder
eller annan vuxen i hemmet (66%). Det är fler
jämfört med tidigare år. Fler vuxna pratar därmed
med sina barn om klimatet.
I åldersgrupp 12-15 år är det större andel som
pratar med förälder/annan vuxen i hemmet (77%),
och lärare i skolan (49%), jämfört med de något
äldre, 16-18 år.
Tjejer pratar i högre grad med vänner om sin oro
(61%), jämfört med killar (45%).
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Varannan svarar att de diskuterar mycket kring klimat och miljö i skolan
Hur mycket eller lite tycker du att ni diskuterar frågor kring klimat och miljö i skolan?

Andel ganska/väldigt mycket
51%

Det finns en delad uppfattning i frågan om man
diskuterar frågor kring klimat och miljö i skolan.
Hälften svarar att de diskuterar frågorna mycket
(51%) och hälften svarar att de diskuterar lite
(46%).
Fler yngre (54%, 12-15 år) uppger att de diskuterar
det mycket i skolan, jämfört med åldersgrupp 16-18
år (47%).

52%

De som uppger att de är oroliga för klimatet svarar i
lägre grad att de pratar om det mycket i skolan
(47%), jämfört med de som inte oroar sig (56%).
Vi ser ingen tydlig skillnad i uppfattning mellan tjejer
och killar.

55%

Rapport: Unga och klimatet 2022

7

Var tredje ung tycker det är mycket viktigt att skolan undervisar om klimat och miljö
Hur viktigt eller oviktigt tycker du det är att skolan undervisar om klimat och miljö?

Andel ganska/mycket viktigt
85%

De som tycker det är viktigt respektive oviktigt att
skolan undervisar i klimat förändras inte nämnvärt
mellan åren. 85 procent tycker det är viktigt och 11
procent tycker inte det.
9 av 10 tjejer svarar att de tycker det är viktigt
(90%), jämfört med 8 av 10 killar (81%).

82%

I storstäder är det högre andel som tycker det är
viktigt (88%), jämfört med mellanstora städer
(83%) och landsbygd (86%).

82%
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Fyra av tio pratar minst en gång i veckan hemma om klimat och miljö
Ungefär hur ofta brukar ni prata om klimat och miljö hemma?
Nästan varannan, 44 procent, uppger att de pratar
hemma minst en gång i veckan om klimat och miljö.
De yngre, 12-15 år, uppger det i högre grad (48%)
jämfört med åldersgrupp 16-18 år (40%).
Fler av de som oroliga för klimatet pratar om
klimatet minst en gång i veckan (53%), jämfört med
de som inte oroar sig för klimatet (34%).
Det visas inga tydliga skillnader jämfört med
tidigare.
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Färre anser att de kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid
Känner du att du kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid?

2022: 53%

6 av 10 tjejer (58%) svarar att de kan vara med och
påverka klimatet och miljöns framtid, jämfört med 5
av 10 killar (48%).

2021: 64%

De som är oroliga för miljön och klimatet i världen
svarar i högre grad att de kan vara med och
påverka framtiden (60%), jämfört med de som inte
är oroliga (43%).

2021: 5%
2020: 6%

2021: 11%
2020: 16%

2020: 65%
Andel som säger sig kunna vara med och
påverka klimatet och miljöns framtid

2021: 29%
2020: 25%

2021: 53%
2020: 49%
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Hoppfullheten inför att lösa klimatproblemen på ett bra sätt minskar över tid
Känner du dig hoppfull eller inte hoppfull inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra
sätt?
Andel ganska/mycket hoppfull
42%

De mest hoppfulla är 12-15 år. Knappt varannan
(46%) svarar att de är hoppfulla inför framtiden när
det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra
sätt, jämfört med de äldre, 16-18 år (37%).
Bland de som är oroliga för klimatet är det var
tredje som svarar att de är hoppfulla (33%), vilket
är lägre andel jämfört med de som inte är oroliga
(54%).

46%

51%
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Fler anser att politiker bär ansvaret för att minska klimatförändringar
Vem av följande tycker du har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i
Sverige?
Sedan 2020 är det tydligt fler som tycker att
ansvaret ligger på politiker och markant färre som
anser att ansvaret ligger på individer.
I åldersgrupp 16-18 år uppger större andel (29%)
att ansvaret ligger på företagen, jämfört med
åldersgrupp 12-15 år (19%).
De som är oroliga för miljön och klimatet svarar
dels i högre grad att ansvaret ligger på politiker
(53%), jämfört med de som inte är oroliga (36%).
Dessutom uppger de oroliga i lägre grad att
ansvaret ligger på individer (15%), jämför med de
som inte är oroliga (20%).
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Skolan är fortfarande den främsta källan till information
Varifrån har du främst fått eller sökt information när det gäller klimat och miljö?
Flera svar möjliga
6 av 10 har fått eller sökt information om klimat och
miljö via skolan (61%). Åldersgrupp 12-15 år
instämmer i det i högre grad (64%), jämfört med
åldersgrupp 16-18 år (57%).
Fler yngre, 12-15 år, svarar också att de har sökt
eller fått information om klimat och miljö via
föräldrar eller annan vuxen (49%), jämfört med
åldersgrupp 16-18 år (26%).
De lite äldre, 16-18 år, har fått informationen via
nyhetsmedier (51%), sociala medier (38%), egna
sökningar på internet (26%), miljö och
klimatorganisationer (22%), jämfört med de yngre
(12-15 år).
De som är oroliga för klimatet svarar i högre grad
att de fått eller sökt information från nästintill
samtliga kanaler, jämfört med de som inte är
oroliga för klimatet.
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9 av 10 kan tänka sig att göra något för att påverka positivt i klimatfrågan
Vad, om något, skulle du kunna tänka dig att göra för att försöka påverka positivt i klimatfrågan?
Flera svar möjliga
Majoriteten uppger att de vill förändra vissa saker i
sitt dagliga liv (61%).
Fler tjejer uppger att de kan tänka sig att göra
följande, jämfört med killar:
Förändra vissa saker i mitt dagliga liv (T: 70%, K:
53%)
Prata med personer i min närhet om detta (T:
33%, K: 25%)
Visa min åsikt i sociala medier, t.ex. skriva eller
dela inlägg (T: 14%, K: 8%)
Engagera mig i en miljöorganisation eller
klimatgrupp (T: 15%, K: 5%)
De äldre,16-18 år, och de som är oroliga för
klimatet instämmer i högre grad på nästintill
samtliga påståenden, jämfört med åldersgrupp
12-15 år och de som inte är oroliga för klimatet.
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7 av 10 vill satsa extra resurser på att stärka lärares kunskaper gällande klimatförändringarna
Ett ”klimatlyft för skolan” är en utbildningssatsning för lärare gällande klimatförändringarna.
Hur viktigt eller oviktigt tycker du det är att satsa extra resurser på att stärka lärares kunskaper gällande klimatförändringarna?
Andel ganska/mycket viktigt:
69%

7 av 10 säger att det är viktigt att satsa extra
resurser på att stärka lärares kunskaper gällande
klimatförändringarna. Det är något fler som anser
det i år (69%), jämfört med 2021 (61%).
Tjejer instämmer i högre grad (77%) än killar
(62%).
Återigen svarar fler oroliga att det är viktigt att
stärka lärares kunskaper gällande
klimatförändringar (84%), jämfört med de som inte
är oroliga (50%).

61%
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Färre anser att miljö och klimat är den viktigaste politiska frågan
Vilken av följande frågor, om någon, tycker du är den allra viktigaste politiska frågan?
Färre anser att miljö och klimat är den viktigaste
politiska frågan jämfört med 2021. Det följer hur
allmänheten i stort värderar samma frågor:
klimatfrågan har fått ge vika för lag och ordning
samt integration.
Totalt uppger 18 procent att miljö/klimat är den
viktigaste frågan. Det är den viktigaste politiska
frågan för kvinnor (22%). Bland killar är det 14
procent som svarar att miljö/klimat är den viktigaste
frågan.
Killar anser i högre grad än tjejer att lag och
ordning (23%), landets ekonomi (10%) och
invandring/integration (10%) är den viktigaste
frågan, jämfört med tjejer.
Det är fler oroliga som svarar att miljö/klimat är den
viktigaste politiska frågan (29%), jämfört med de
som inte är oroliga (4%).
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Data från undersökning om allmänhetens viktigaste frågor
Andelen som instämmer att Miljö och Klimat är den viktigaste politiska frågan

Sex av tio kvinnor tycker Miljö och Klimat är den viktigaste
politiska frågan. Det är fler jämfört med män.
Andelen som tycker Miljö och Klimat är den viktigaste
politiska frågan minskar med ökad ålder. Bland 18-19
åringar uppger 4 av 10 att de tycker det är viktigt. I
åldersgrupp 65-79 år är det var fjärde som anser att det är
den viktigaste frågan.

- Data från augusti 2022. 1000 intervjuer. Fler svarsalternativ är möjliga. Frågeställning: Vilken eller vilka politiska frågor är viktigast för dig just nu?
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