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Rapport till  

Nacka kommun  

2016  
SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat 1000 personer om olika 

klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 2016.  

Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv 

återfinns undersökningen under beteckningen S10JUN16.  

Ansvariga för undersökningen åt Nacka kommun är Sofia Hammarström.  
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Metodbeskrivning  

Frågeformulär  

Frågorna utarbetades i samarbete mellan Nacka kommun och SKOP.  

Population  

Personer i åldrarna 18 till 84 år bosatta i Nacka kommun.  

Urval  

Ett slumpmässigt urval av personer bosatta i Nacka kommun.  

Datainsamlingsmetod  
Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s 

intervjucentral i Stockholm.  

Datainsamlingsperiod  

Datainsamlingen genomfördes under maj och juni 2016.  

Svarsfrekvens och bortfall  
Totalt har 1000 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 74 procent. 

Bortfallet består av 26 procent som inte ville medverka i undersökningen.  

Viktning  
Svaren har viktats med avseende på kön och ålder så att varje persons svar 

motsvarar dess andel av populationen.  
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Klimatförändringar  

Påverkan  
SKOP frågade: ”Tror du att klimatförändringar är något som nu eller i framtiden 

påverkar oss som bor i Nacka?”   

Nästan alla (95 procent) tror att klimatförändringar är något som påverkar dem som 

bos i Nacka; Tabell 1. En stor majoritet (79 procent) tror absolut att 

klimatförändringarna påverkar.  

Kvinnor och personer med akademisk examen tror i större utsträckning än män och 

personer med kortare utbildning att klimatförändringarna påverkar dem som bor i 

Nacka.  

 

Bromsa klimatförändringen  
SKOP frågade: ”Tror du att vi i Nacka kan göra något för att bromsa 

klimatförändringen?”   

De flesta intervjupersoner (87 procent) tror att dem som bor i Nacka kan göra något 

för att bromsa klimatförändringen; Tabell 2. En stor majoritet (62 procent) tror 

absolut att nackaborna kan göra något för att bromsa klimatförändringar.   

Kvinnor tror i större utsträckning än män att nackaborna kan bromsa 

klimatförändringen.  

Tror du att klimatförändringar är något som nu eller i framtiden  
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Vad man själv kan göra  
SKOP frågade: ”Bedömer du att du själv kan göra något för att bromsa 

klimatförändringen?”   

Nästan lika många (86 procent) tror att de själva kan medverka för att bromsa 

klimatförändringen; Tabell 3. Många (61 procent) tror att de absolut kan göra det.   

Kvinnor och yngre personer tror i större utsträckning än män och äldre personer att 

de själva kan medverka för att bromsa klimatförändringen.  

Största källan till utsläpp  
SKOP frågade: ”Vad tror du? Vad av följande är den största källan till 

klimatpåverkande utsläpp som orsakas av boende i Nacka?”   

Hälften (51 procent) av intervjupersonerna tror att det är vägtrafiken som är den 

största källan till klimatpåverkande utsläpp som orsakas av nackaborna; Tabell 4. 

På andra plats med 28 procent kommer hushållens inköpta varor. Därefter följer 

flygresor (14 procent) och uppvärmning och annan energianvändning i byggnader, 

bostäder och hushåll (7 procent).  
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Störst ansvar  
SKOP frågade: ”Vem anser du har störst ansvar för att minska klimatpåverkande 

utsläpp i Nacka?”   

Tre av tio intervjupersoner (30 procent) anser att privatpersonerna i Nacka har störst 

ansvar för att minska klimatpåverkande utsläpp i Nacka; Tabell 5. På andra plats 

kommer kommunpolitiker (20 procent) och på tredje plats kommer regeringen (16 
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procent). Därefter följer politiker i riksdagen (10 procent), EU (8 procent), 

företagen i Nacka (5 procent) och grannländer (2 procent).  

9 procent har svarat att det är någon annan som har störst ansvar för att minska 

klimatpåverkande utsläpp i Nacka, de svaren finns listade i Tabell 5. Många har 

svarat att det är allas ansvar.  

 

Klimatmedveten  
SKOP frågade: ”Ser du dig själv som en person som är klimatmedveten?”   

De flesta intervjupersoner (89 procent) tycker att de är klimatmedvetna; Tabell 6. 

Hälften (52 procent) tycker absolut att de är klimatmedvetna.  
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Företag som begränsar klimatförändringen  
SKOP frågade: ”När du köper varor eller tjänster, föredrar du då att köpa dem från 

ett företag som du vet arbetar för att begränsa klimatförändringen?”   

Många (80 procent) föredrar att köpa varor och tjänster från företag som de vet 

arbetar för att begränsa klimatförändringen; Tabell 7. Drygt två av fem (44 procent) 

föredrar absolut att handla från företag som arbetar för att begränsa 

klimatförändringen.   

Kvinnor föredrar att köpa varor och tjänster från företag som de vet arbetar för att 

begränsa klimatförändringen i större utsträckning än män.  
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När du köper varor eller tjänster, föredrar du då att köpa dem från ett  

företag som du vet arbetar för att begränsa klimatförändringen?  
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Bil  

Tillgång till bil  
SKOP frågade: ”Har du tillgång till bil genom att…” Intervjuarna läste upp fem 

olika alternativ.  

De flesta (80 procent) äger en bil själva eller tillsammans med familjen; Tabell 8. 

Mycket få är med i en bilpool eller brukar hyra bil (1 procent vardera) och något 

fler (2 procent) kan låna bil på något annat sätt när de behöver.  

En av sju (16 procent) har inte tillgång till bil.  

 

Bränsle  
SKOP frågade dem som tillgång till bil: ”Vilket bränsle kör du oftast på?”  

Nästan alla (93 procent) kör oftast på bensin eller diesel; Tabell 9. Mycket få har 

svarat med något av alternativen elhybrid eller elbil (4 procent), etanol (2 procent) 

eller fordonsgas (färre än en procent). En procent har svarat med något annat 

alternativ, de svaren finns listade i Tabell 9.  
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Använda bilen varje vecka  
SKOP frågade dem som tillgång till bil: ”Brukar du varje vecka använda bilen för 

att göra något av följande?” Intervjupersonerna fick svara med flera svarsalternativ.  

En mycket stor majoritet (77 procent) använder bilen varje vecka för att handla; 

Tabell 10. Drygt en av tre (37 procent) använder bilen för att åka till och från arbetet 

eller skolan. Därefter följer för att skjutsa barn till fritidsaktiviteter (27 procent) och 

för att skjutsa barn till förskola eller skola (19 procent).  

Kvinnor använder bilen i större utsträckning till att skjutsa barn i större utsträckning 

än män.  
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OM TILLGÅNG TILL BIL:  

Brukar du varje vecka använda bilen för att göra något av följande? 

Flera svar fick anges. 
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Kommunikationer till arbetet m.m.  
SKOP frågade dem som är anställda, egen företagare eller studerande: ”Hur tar du 

dig vanligen till arbetet eller skolan?”  

Nästan hälften (49 procent) använder oftast kollektivtrafik när de ska till arbetet 

eller skolan; Tabell 11. På andra plats med 24 procent kommer att 

intervjupersonerna åker bil ensamma. 10 procent använder oftast en vanlig cykel. 

Relativt få har svarat med något av de andra alternativen.  
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Flygresor  

Flugit de senaste 12 månaderna  
SKOP frågade: ”Hur många gånger har du flugit privat under de senaste 12 

månaderna?”   

En av fem (23 procent) har flugit tre gånger eller fler under de senaste tolv 

månaderna; Tabell 12. Ytterligare 23 procent har flugit två gånger och något fler 

(24 procent) har flugit en gång. Tre av tio (30 procent) har inte flugit privat under 

de senaste tolv månaderna.  

Personer med lång utbildning har flugit mer i större utsträckning än personer med 

kortare utbildning.  

 

Hur långt man flyger  
SKOP frågade dem som flugit minst en gång: ”Hur långt flög du senast du flög 

privat?”  

En stor majoritet (66 procent) har svarat att de flög inom Europa den senaste gången 

de flög privat; Tabell 13. Några (9 procent) flög inom Sverige och nästan lika många 

(8 procent) flög till Asien. Några flög till Nordamerika (6 procent) och Afrika (5 

procent). Få flög inom Norden (3 procent), till Sydamerika (2 procent) och till 

Australien/Oceanien (1 procent).  

Män flög inom Sverige i större utsträckning än kvinnor.   

Kvinnor flög inom Europa i större utsträckning än män.  
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Minska flygandets klimatpåverkan  
SKOP frågade dem som flugit minst en gång: ”Vilket alternativ skulle passa dig 

bäst för att minska flygandets klimatpåverkan?”  

Två av fem (41 procent) av dem som flugit minst en gång svarar att det skulle passa 

dem bäst att ersätta en flygresa med tåg, buss, bil, båt eller annat färdsätt; Tabell 

14. En femtedel (22 procent) svarar att det bästa alternativet skulle vara att välja en 

kortare semesterresa med flyg före en lång flygresa. Lika många (22 procent) tycker 

att det bästa vore att ersätta flygresan med semester hemma. 15 procent har svarat 

med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 14.  
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Mat  

Köttkonsumtion  
SKOP frågade: ”Hur ofta äter du kött?”   

De flesta intervjupersoner (80 procent) äter kött minst en gång i veckan; Tabell 15. 

43 procent svarar att de gör det flera gånger i veckan och 11 procent svarar att de 

äter kött varje dag. Några (8 procent) äter kött någon eller några gånger i månaden 

och färre svarar att de gör det mer sällen eller ibland (6 procent). Lika många (6 

procent) äter aldrig kött.  

Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de äter kött varje dag.  

 

Mat som passerat bäst före datum  
SKOP frågade: ”Brukar du äta mat som passerat bäst före datum?”   

Många (64 procent) brukar äta mat som passerat bäst före datum om den inte luktar 

eller smakar konstigt; Tabell 16. En av sju (16 procent) gör det sällan och fler (20 

procent) gör det aldrig.  
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Minska klimatpåverkan från matkonsumtion  
SKOP frågade: ”Vilka av dessa alternativ kan du tänka dig för att minska 

klimatpåverkan från din matkonsumtion?” Intervjupersonerna fick svara med flera 

svarsalternativ.  

Många intervjupersoner kan tänka sig flera alternativ för att minska klimatpåverkan 

från deras matkonsumtion; Tabell 17. De flesta har svarat att de kan byta ut kött 

mot fisk och kyckling (86 procent). Nästan lika många kan tänka sig att minska 

köttmängden i måltiderna (85 procent) och äta fler vegetariska måltider (84 

procent). En stor majoritet (78 procent) kan också tänka sig att äta mat som passerat 

bäst före datum istället för att slänga den.  

44 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 17. 

Det är relativt många som inte har kunnat ange vad de kan tänka sig att göra.  
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Vilka av dessa alternativ kan du tänka dig för att minska  

klimatpåverkan från din matkonsumtion? 
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Fonder m.fl.  

Val kring fondens miljöpåverkan  
SKOP frågade: ”Om du sparar i fonder, aktier eller pensionsfonder, har du gjort ett 

aktivt val kring fondens miljöpåverkan?”   

En av fem (22 procent) har gjort ett aktivt val kring fondens miljöpåverkan; Tabell 

18. Däremot har en majoritet (59 procent) inte gjort det.  

De intervjupersoner som inte har gjort ett aktivt val fick även besvara frågan: 

”Varför inte?” De svaren finns listade och grupperade efter kön och ålder i Tabell 

18.  
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Återanvändning  

Begagnat, second hand eller vintage  
SKOP frågade: ”Har du det senaste året köpt något av följande begagnat, second 

hand eller vintage?” Svaren finns redovisade i Tabell 20-22.  

Nästan två av fem (38 procent) har köpt begagnade/second hand/vintage kläder det 

senaste året, 19 procent har gjort det den senaste månaden; Tabell 19. Tre av tio (30 

procent) har köpt begagnade möbler under det senaste året, 10 procent har gjort det 

den senaste månaden. En av fem (19 procent) har köpt begagnad hemelektronik, 5 

procent har gjort det den senaste månaden.  

Kvinnor och yngre har köpt begagnade kläder i större utsträckning än män.  

Yngre personer har köpt begagnade möbler och begagnad hemelektronik i större 

utsträckning än äldre personer.  

 

Laga istället för att köpa nytt  
SKOP frågade: ”Man kan låta laga i stället för att köpa nytt när något går sönder. 

Vad av följande försöker du laga eller låta laga?” Intervjupersonerna fick svara med 

flera svarsalternativ.  

En mycket stor majoritet (72 procent) försöker laga mobiler, surfplattor och datorer 

istället för att köpa nytt; Tabell 23. Nästan lika många (71 procent) svarar att de 

försöker laga möbler och 69 procent försöker laga kläder.  

Yngre personer försöker i större utsträckning än äldre personer laga mobiler, 

surfplattor och datorer.  

Har du det senaste året köpt något av följande begagnat, second hand  
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Kvinnor försöker i större utsträckning än män att laga kläder.   
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Hinder för att leva klimatvänligt  
SKOP frågade: ”Vad av följande hindrar dig eventuellt från att leva klimatvänligt?” 

Intervjuaren läste upp fyra olika alternativ.  

Drygt två av fem (43 procent) av nackaborna svarar att det är deras invanda 

beteende som hindrar dem från att leva mer klimatvänligt; Tabell 24. En av fyra (26 

procent) svarar att det som hindrar dem är att miljö- och klimatvänliga alternativ 

oftast är dyrare. En sjundedel (17 procent) tycker att det finns för få miljö- och 

klimatvänliga alternativ och färre (14 procent) svarar att de saknar information om 

hur deras påverkan kan minskas.  
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