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I  den  europeiska1gröna  given,  som  lanserades  2019,
fastställs EU:s strategi för att bli den första klimatneutrala
kontinenten  senast  2050  och  omvandla  unionen  till  ett
hållbart,  rättvisare  och  mer  välmående  samhälle  som
respekterar planetens gränser. Rättvisa och solidaritet är
en integrerad del av den gröna given, där det betonas att
ingen person och ingen plats bör lämnas på efterkälken i
linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter2.
För  att  uppmuntra  åtgärder  fastställs  i  den  europeiska
klimatlagen, som är i kraft sedan juli  2021, ett bindande
mål  om klimatneutralitet  i  unionen  senast  2050  och  ett
bindande  delmål  om  en  inhemsk  nettominskning  av
växthusgasutsläppen med minst 55 % jämfört med 1990
års  nivåer  senast  2030.  Medlemsstaterna  vidtar  också
särskilt åtgärder för att uppnå sina klimatmål genom sina
nationella energi- och klimatplaner för perioden 2021–30. 

Genomförandet  av  den  europeiska  gröna  given  är  en
nyckelprioritering  för  Europeiska  kommissionen.
Kommissionen  antog  en  rad  politiska  förslag  för  att
genomföra  den  europeiska  gröna  given,  särskilt  det  så
kallade 55-paketet3. Lagstiftningspaketet kommer att göra
EU:s  klimat-,  energi-,  markanvändnings-,  transport-  och
skattepolitik  lämpliga  för  att  uppnå  EU:s  klimatmål.
Tillsammans  med  det  akuta  behovet  av  att  ta  itu  med
klimatförändringarna,  där  extrema  väderförhållanden  blir
vanligare  och  intensivare,  stärker  den  nya  geopolitiska
situationen tillsammans med höga energipriser och högre
levnadskostnader  tydligt  vikten  av  en  snabb  grön
omställning.  Den 18 maj 2022 presenterade Europeiska
kommissionen REPowerEU4, EU:s plan för att fasa ut sitt
beroende av ryska fossila bränslen genom en snabbare
utbyggnad  av  förnybar  energi,  energibesparingar  och
diversifiering  av  energiförsörjningen.  Sysselsättnings-,
kompetens- och socialpolitik, t.ex. för att ta itu med bristen
på  arbetskraft  i  gröna  sektorer  och  ge  stöd  till  utsatta
hushåll är ännu viktigare i ett sådant påskyndat scenario. 

På  det  hela  taget  erbjuder  den  gröna  omställningen
många stora möjligheter och – med rätt åtföljande politik –
en chans att 1) minska utsläppen och förbättra miljön. 2)
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet i omställningen, och
3)  förbättra  välfärden  och  välbefinnandet  överlag5.  Den
gröna  omställningen  kommer  dock  inte  att  vara
inkluderande  som  standard,  och  åtföljande  politik  är
nödvändig  för  att  säkerställa  en  rättvis  och  rättvis
omställning.  Vår politik måste se till  att  ingen och ingen
plats  lämnas  på  efterkälken  och  att  fördelarna  och
kostnaderna för  denna omvandling fördelas rättvist  över
hela samhället. Att säkerställa en rättvis grön omställning
är  avgörande  för  att  säkerställa  social  acceptans  för

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
european-green-deal_en 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
european-pillar-social-rights_en 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_21_3541 

4 ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_22_3131 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX  
%3A52021SC0452&qid=1643714268435 

klimatpolitiken och allmänhetens stöd för de reformer och
investeringar  som krävs  för  att  uppnå  EU:s  klimat-  och
miljömål. 

”Utan  omedelbara  och  djupa  utsläppsminskningar  inom
alla  sektorer  är  begränsningen  av  den  globala
uppvärmningen till 1,5 °C utom räckhåll”, varnar forskare i
den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC)
rapport från april 20226. I betänkandet efterlyses snabba
beteendeförändringar  (hållbar  rörlighet,  energieffektiv
byggnad...),  vilket  kan  leda  till  en  uppskattningsvis  40–
70 % minskning av de globala utsläppen av växthusgaser
fram  till  2050  och  föreslår  att  dessa  förändringar  kan
förbättra  människors hälsa och välbefinnande.  Samtidigt
finns  det  växande  bevis  för  att  kampen  mot
klimatförändringarna kräver att man tar itu med de stora
ojämlikheterna i koldioxidutsläppen7. 

EU:s medlemsstater åtog sig enhälligt den 16 juni 2022 en
gemensam politisk ram – en rådsrekommendation – för att
säkerställa en rättvis omställning till klimatneutralitet8. Med
utgångspunkt  i  pågående  politiska  åtgärder  ger  denna
rekommendation medlemsstaterna politisk vägledning om
hur övergångens sysselsättningsaspekter, kompetens och
sociala  aspekter  kan  hanteras  på  ett  övergripande  och
konsekvent  sätt.  Ett  brett  spektrum  av  EU-medel  kan
stödja  en  rättvis  grön  omställning,  särskilt  faciliteten  för
återhämtning  och  resiliens,  mekanismen  för  en  rättvis
omställning, Europeiska socialfonden+ och förslaget till en
social klimatfond. 

Den aktuella undersökningen har utformats för att bedöma
EU-medborgarnas attityder till och förväntningar kring den
gröna  omställningen  och  hur  den  kommer  att  påverka
deras liv. Den omfattar särskilt följande områden: 

● Uppfattningar  om klimatförändringarna  och  rättvisan  i
den gröna omställningen. 

●  Synpunkter  på  medborgarnas  och  olika  intressenters
delade  ansvar  när  det  gäller  att  bekämpa
klimatförändringarna  och  möjliggöra  den  gröna
omställningen. 

●  Förväntningar  på  arbetstillfällen  och  färdigheter  i  den
gröna omställningen. 

●  Uppfattningar  om  den  nuvarande  energisituationen,
energiförbrukningen,  inbegripet  viljan  att  minska
energianvändningen och motivationen till detta. 

● Energieffektiva bostäder. 

● Hållbara transporter, inbegripet kollektivtrafikens kvalitet,
tillgänglighet och överkomliga priser  och åtgärder
som  skulle  uppmuntra  till  mer  hållbara
transportalternativ. 

●  Tillgång  till  och  tillfredsställelse  med  lokala
grönområden. 

6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/  
IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf 

7 https://wir2022.wid.world/chapter-6/   

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
QANDA_21_6823 
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● Stöd till olika politikområden för att stödja en rättvis grön
omställning. 
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Metodik som använts för undersökningen 

I denna rapport presenteras de fullständiga resultaten av
den  särskilda  Eurobarometerundersökningen  nr  527
(EB97.4)  om  rättvisa  uppfattningar  om  den  gröna
omställningen, som genomfördes mellan den 30 maj och
den 28 juni 2022 i de 27 EU-medlemsstaterna. 26 395 EU-
medborgare  från  olika  sociala  och  demografiska
kategorier intervjuades. 

Den  metod  som  används  är
Eurobarometerundersökningar  som  genomförts  för
generaldirektoratet  för  kommunikation  (enheten  för
övervakning av medier och Eurobarometer). För att kunna
utföra  fältarbete  under  covidpandemin  var  det  dock
nödvändigt att ändra metoden i vissa länder (totala eller
partiella onlineintervjuer i vissa länder). En teknisk not om
metoderna för Eurobarometerundersökningarna samt det
sätt på vilket instituten inom Kantar-nätverket genomförde
intervjuerna  bifogas  denna  rapport.  Även
intervjumetoderna  och  konfidensintervallen  ingår.  I
enlighet  med  EU:s  allmänna  dataskyddsförordning9

(GDPR) tillfrågades respondenterna om de skulle gå med
på  att  få  frågor  om  frågor  som  kan  betraktas  som
”känsliga”. 

Lägg märke till: I denna rapport hänvisas till EU-länderna
genom sina officiella förkortningar.  De förkortningar  som
används i denna rapport är: 

Belgien VAR Litauen SVENSKA

Bulgarien SVENSKA Luxemburg SVENSKA

Tjeckien SVENSKA Ungern SVENSKA

Danmark SVENSKA Malta SVENSKA

Tyskland DE Nederländerna NL

Estland EE Österrike OM OSS

Irland IE Polen SVENSKA

Grekland EL Portugal SVENSKA

Spanien SVENSKA Rumänien SVENSKA

Frankrike SVENSKA Slovenien SVENSKA

Kroatien SVENSKA Slovakien SVENSKA

Italien OM OSS Finland SVENSKA

Republiken 
Cypern

CY* Sverige SVENSKA

Lettland LV

Europeiska unionen – vägt genomsnitt för de 27 
medlemsstaterna 

EU27

BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT, DVS, NL, FI, EL, EE, SI, 
CY, MT, SK, LV, LT 

euroområdet 

BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE 
utanför
euroområdet 

* Cypern som helhet är en av EU:s 27 medlemsstater. Gemenskapens 
regelverk har dock tillfälligt upphävts i den del av landet som inte 
kontrolleras av Republiken Cyperns regering. Av praktiska skäl ingår 
endast intervjuer i den del av landet som kontrolleras av Republiken 
Cyperns regering i kategorin ”CY” och i genomsnittet för EU-27. 

9 2016/679

Vi vill tacka de människor i hela Europeiska unionen
som har gett upp sin tid för att delta i denna

undersökning. 

Utan deras aktiva deltagande hade denna studie inte
varit möjlig. 
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En stor majoritet av EU-medborgarna som svarar på
denna  Eurobarometer  är  överens  om att  den  gröna
omställningen  inte  bör  lämna någon på efterkälken.
Vissa  européer,  särskilt  de  med  lägre  disponibel
inkomst, anser att regeringar, lokala myndigheter och
företag inte gör tillräckligt för att säkerställa detta. 

● Nästan nio av tio svarande (88 %) håller med om att den
gröna  omställningen  inte  bör  lämna  någon  på
efterkälken. 

● Mindre än hälften (46 %) är överens om att fram till 2050
kommer  hållbara  energiprodukter  och  tjänster  att
vara överkomliga för alla, även fattigare människor.

● Hälften (50 %) håller med om att EU gör tillräckligt för att
säkerställa  en rättvis  grön omställning,  och 50 %
säger  detta  om  sina  regionala,  kommunala  eller
lokala myndigheter. 47 % anser att deras nationella
regering  gör  tillräckligt,  medan  43 % säger  detta
om privata företag och företag. 

● Personer med ekonomiska svårigheter, eller bland den
första  kvintilen  av  inkomstfördelningen,  är  mer
benägna att tro att varje nivå av regeringen inte gör
tillräckligt. 

Sammantaget  finns det optimism om att  politik som
bekämpar klimatförändringarna kommer att skapa fler
arbetstillfällen  av  hög  kvalitet,  men  de  med  lägre
disponibel inkomst är mindre optimistiska. Lite mer än
hälften känner att de har kompetens att bidra till den
gröna omställningen, medan bara en tredjedel anser
att deras jobb bidrar till den gröna omställningen. 

● Nästan sex av tio svarande (57 %) håller med om att
politiken  för  att  bekämpa  klimatförändringarna
kommer att skapa fler nya jobb än de kommer att
ta bort. 

● Över sex av tio (61 %) är överens om att strategier för
att  bekämpa  klimatförändringarna  kommer  att
skapa arbetstillfällen av hög kvalitet. 

●  Mer  än  hälften  (54 %)  håller  med  om  att  deras
nuvarande kompetens gör det möjligt  för  dem att
bidra till den gröna omställningen. 

● De svarande har högre disponibla inkomster, desto mer
sannolikt är det att de känner att de har kompetens
att  bidra:  65 %  i  femte  kvintilen  anser  att  deras
nuvarande kompetens gör det möjligt  för  dem att
bidra  till  den  gröna  omställningen,  jämfört  med
43 % i  1:  a kvintilen.  Denna tendens återspeglas
också i de andra uttalandena om arbetstillfällen10. 

● Mer än hälften (55 %) håller med om att det är viktigt för
dem personligen att vara i ett arbete som bidrar till
att främja den gröna omställningen. 

● Men bara en tredjedel (34 %) håller med om att deras
arbete  bidrar  till  att  främja  den  gröna
omställningen. 

10 Ju  högre  kvintil,  desto  mer  disponibel  inkomst  har  en
svarande. 

Majoriteten  av  européerna  är  rädda  för
klimatförändringarna och känner ett personligt ansvar
att agera. 

●  Sju  av  tio  respondenter  (70 %)  håller  med  om  att
klimatförändringarna är något som skrämmer dem,
och kvinnor (74 %) är mer benägna att vara rädda
än män (66 %). 

● Mer än tre fjärdedelar (77 %) av respondenterna känner
ett  personligt  ansvar  att  agera  för  att  begränsa
klimatförändringarna. 

● Nästan tre fjärdedelar (72 %) av de svarande anser att
de  personligen  borde  göra  mer  än  de  för
närvarande  gör  för  att  bidra  till  den  gröna
omställningen och ta itu med klimatförändringarna,
oavsett vad andra gör. 

● Endast en tredjedel av de svarande (27 %) anser att de
inte  behöver  vidta  åtgärder  personligen  för  att
bekämpa klimatförändringarna om inte heller andra
människor  i  sitt  land  vidtar  några  åtgärder.  På
samma sätt  anser få att  deras land inte  behöver
vidta  åtgärder  för  att  bekämpa  klimat-  och
miljöförändringar om andra länder inte heller vidtar
några åtgärder (25 %). 

Dagens  energipriser  och  transportkostnader  är  ett
allvarligt problem för de allra flesta européer. 

● Mer än nio av tio (93 %) svarande i EU anser att nivån
på energipriserna för människor i deras land är ett
allvarligt problem. Faktum är att majoriteten (58 %)
anser att det är ett ”mycket allvarligt problem”. 

● Åtta av tio (79 %) säger att den nuvarande kostnaden
för  hushållets  energibehov  är  ett  problem.
Dessutom säger 4 av 5 (80 %) att den nuvarande
kostnaden för bränsle för deras transportbehov är
ett problem. 

●  De  svarande  med  den  mest  disponibla  inkomsten
(68 %) är minst benägna att säga att de nuvarande
kostnaderna  för  hushållens  energibehov  är  ett
allvarligt  problem,  särskilt  jämfört  med  dem med
minst disponibel inkomst (84 %). 

●  Svarande  i  sydeuropeiska  länder  och  vissa
östeuropeiska länder är mer benägna att säga att
den  nuvarande  kostnaden  för  hushållens
energibehov är ett problem jämfört med nord- och
västeuropeiska länder. Ett liknande mönster gäller
den  nuvarande  kostnaden  för  bränsle  för
transportbehov. 

Ungefär  hälften  av  européerna  säger  att  de  kan
använda mindre energi och de flesta är inte redo att
betala mer för sin energi. De svarande säger att rikare
människor särskilt bör göra större ansträngningar för
att minska sin energiförbrukning. 

●  Över  hälften  (53 %)  är  övertygade  om  att  de  kan
använda mindre energi än vad de gör nu. 

●  Svarande  med  färre  ekonomiska  svårigheter  är  mer
benägna  att  vara  övertygade  om  att  de  skulle
kunna använda mindre energi. 
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● Fyra av tio (37 %) är övertygade om att ett stort antal i
sitt land är redo att begränsa sin energianvändning
för att begränsa klimatförändringarna. 

● Mer än sex av tio (62 %) uppger att de skulle minska sin
energianvändning  främst  av  ekonomiska  skäl,
medan 36 % skulle göra det främst av miljöskäl. De
svarande som har den mest disponibla inkomsten
är  de  (47 %)  som  mest  sannolikt  kommer  att
minska  energianvändningen  av  miljöskäl.  De
svarande  med  lägst  disponibel  inkomst  är  de
(68 %)  som  mest  sannolikt  kommer  att  minska
energianvändningen av ekonomiska skäl. 

● Majoriteten (64 %) av de svarande är ovilliga att betala
högre energipriser för att bidra till att påskynda den
gröna omställningen: 46 % är ovilliga eftersom de
inte har råd att betala mer, medan 18 % är ovilliga
men har råd med det. 

●  Majoriteten  av  de  svarande  (87 %)  anser  att  särskilt
rikare  människor  bör  anstränga  sig  mer  för  att
minska sin energiförbrukning. 

● De flesta svarande bedömer sin energiförbrukning som
lägre  än  för  andra  människor  i  sitt  land  (70 %).
Endast  28 % anser  att  deras  konsumtion  är  hög
jämfört med andra människor i deras land. 

Mer  än  en  tredjedel  av  européerna  har  redan  gjort
förbättringar  av  energieffektiviteten i  sitt  hem under
de senaste fem åren. Kostnaden är det största hindret
för att förbättra energieffektiviteten i hemmet, särskilt
för sårbara kategorier. 

● Fyra av tio respondenter  (40 %) anser  att  deras hem
behöver en energieffektiv renovering. 

● Under de senaste fem åren har 35 % av de svarande
vidtagit en eller flera åtgärder för att göra hemmet
mer  energieffektivt  (t.ex.  värmeisolering,  byte  av
dörrar och fönster eller värmesystemet). 

● Under de senaste fem åren har 10 % av de svarande
fått offentliga medel, subventioner eller ekonomiskt
stöd  för  att  göra  sitt  hem  mer  hållbart  eller
energieffektivt. 

●  Kostnaden  är  det  största  hindret  för  att  förbättra
energieffektiviteten  i  hemmet.  43 %  av  de
tillfrågade säger att det är för dyrt att göra sitt hem
mer energieffektivt och att de inte har råd med det,
medan 21 % uppgav att det är för dyrt men att de
hade råd med det. 

●  Arbetslösa  respondenter,  de  som har  svårt  att  betala
räkningar eller ensamstående hushåll med barn är
mer  benägna  att  identifiera  kostnader  som  ett
hinder  för  att  förbättra  deras  energieffektivitet  i
hemmet. 

● Några svar (16 %) rapporterar också svårigheter att hitta
kvalificerade  personer  att  utföra  arbetet  eller
svårigheter  att  hitta  nödvändiga  material  och
utrustning på marknaden (15 %). 

Nästan  hälften  (48 %)  av  européerna  använder
hållbara  mobilitetslösningar  som  sitt  huvudsakliga
transportsätt, vilket är högre än 2019. 

● På en typisk dag är de vanligaste transportformerna en
bil  (47 %),  promenader  (21 %),  kollektivtrafik
(16 %) och cykling eller skoter (8 %). 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt är det att säga att deras huvudläge är en
bil, och desto mindre sannolikt är det att de säger
att det går. Till exempel, 31 % i 1: a inkomst kvintil
nämner  promenader,  jämfört  med  10 %  i  5:  e
kvintilen. 

● Sex av tio (60 %) anser att  kollektivtrafikens kvalitet  i
deras  område  är  bra,  (55 %)  anser  att
tillgängligheten  är  bra,  och  54 %  anser  att
överkomliga priser är bra. Dessa siffror är mycket
lägre på landsbygden. 

●  Vanligare  kollektivtrafik  (36 %),  mer  överkomlig
kollektivtrafik  (29 %),  snabbare  kollektivtrafik
(23 %),  nya  eller  bättre  utformade
kollektivtrafikvägar  (21 %)  eller  fler  och  säkrare
cykelvägar (20 %) är de mest nämnda funktionerna
som  skulle  hjälpa  de  svarande  att  välja  mer
hållbara  transportsätt,  särskilt  i
landsbygdsområden. 

De  flesta  respondenter  bor  inom  tio  minuters
promenad  från  ett  grönt  utrymme  av  god  kvalitet.
Tillfredsställelsen med närmaste grönområde är i viss
mån lägre i stadsområden. 

●  Hälften  (50 %)  av  alla  respondenter  bor  fem minuter
eller  mindre  från  ett  grönområde  genom  att  gå,
medan 26 % säger att de bor mellan sex och tio
minuter bort. 

● Skillnaderna i tillgång varierar kraftigt beroende på den
ekonomiska  situationen.  Till  exempel  bor  mer  än
hälften (55 %) av dem som sällan eller aldrig har
problem  med  att  betala  räkningar  inom  en  fem
minuters promenad från grönområden, jämfört med
omkring fyra av tio (42 %) som har problem med att
betala räkningar åtminstone en del av tiden. 

● En stor majoritet av respondenterna (85 %) säger att de
är  nöjda  med kvaliteten på det  grönområde som
ligger närmast deras hem. I storstäderna är 83 %
av de tillfrågade nöjda med kvaliteten på närmaste
grönområde, jämfört med 93 % av dem som bor på
en gård eller på landsbygden. 

Det finns ett  brett  stöd för  politik som syftar  till  att
göra  den  gröna  omställningen  rättvis  för  alla,
inklusive  subventioner  för  att  stödja  energieffektiva
renoveringar, investeringar i kollektivtrafik och regler
och incitament för privata företag. 

● Mer än sex av tio européer (62 %) är för att tilldela varje
medborgare en energikvot för att se till att alla gör
sin  skäliga  del  av  insatserna  för  att  bekämpa
klimatförändringarna. 

●  Över  sju  av  tio  (71 %)  förespråkar  beskattning  av
produkter  och  tjänster  som  bidrar  mest  till
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klimatförändringarna och omfördelar intäkter till de
fattigaste och mest utsatta hushållen. 

●  Nästan  nio  av  tio  (89 %)  är  för  att  subventionera
människor  för  att  göra  sina  hem  mer
energieffektiva,  särskilt  de  med  lägre  disponibel
inkomst och de mest utsatta hushållen. 

● På samma sätt är 89 % för att öka landets investeringar
i kollektivtrafikinfrastruktur. 

●  En stor  majoritet  (87 %)  är  för  att  uppmuntra  privata
företag att genom regler och incitament 1) minska
sina  utsläpp  snabbare,  2)  övergå  till  mer
energieffektiva  produktionsmetoder,  3)  införa  mer
cirkulära och hållbara processer och 4) omskola sin
arbetskraft efter behov. 
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EN RÄTTVIS GRÖN OMSTÄLLNING 
ÄR NÖDVÄNDIG OCH FÖRKNIPPAD
MED MÖJLIGHETER.
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1. Behovet av en rättvis grön
omställning
Majoriteten av de svarande är överens om att  ingen
bör lämnas på efterkälken i den gröna omställningen,
men en minoritet är övertygad om att hållbar energi,
tjänster  och produkter senast 2050 kommer att  vara
överkomliga för alla. 

Nästan nio av tio svarande (88 %) håller med om att den
gröna omställningen inte bör lämna någon bakom sig, och
hälften (50 %) säger att de ”helt håller med”11. Färre än en
av tio (8 %) håller inte med om detta uttalande, med bara
2 % som säger att de ”helt oense”. 

Mer än sju av tio svarande i varje medlemsstat är överens
om att den gröna omställningen inte bör lämna någon på
efterkälken, med andelar från 97 % i Cypern och 95 % i
Luxemburg  och  Malta  till  72 %  i  Rumänien,  78 %  i
Bulgarien och 80 % i Estland. 

11 QA1.2.  I  vilken utsträckning håller  du  med om eller  håller
med om följande påståenden? Den gröna omställningen får
inte lämna någon bakom sig 
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QA1.2.: I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med omföljande uttalanden? — Den gröna omställningen
bör inte lämna någon på efterkälken (% – EU-27)

Helt oense
2

Jag vet 
inte.

4

Tenderar 
att vara 
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6

Tenderar att 
hålla med

38

Instämm
er helt 
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50
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QA1.2: I vilken utsträckning håller du med om eller håller med omföljande uttalanden? (% – den gröna omställningen
bör inte lämna någon bakom sig)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att vara 
oense

Helt oense Jag vet inte.
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Förtroendet  för att  hållbar energi,  produkter och tjänster
senast 2050 kommer att vara överkomliga för alla, även
fattigare människor, är mindre utbredda, med 46 % som
säger  att  de  håller  med,  varav  14 % är  helt  överens12.
Nästan lika många (48 %) är oense, med 17 % säger att
de ”helt oense”. Drygt en av tjugo (6 %) säger att de inte
vet. 

I sju länder, däribland Italien (71 %), Rumänien (61 %) och
Kroatien (60 %), instämmer majoriteten i att hållbar energi,
produkter  och  tjänster  senast  2050  kommer  att  vara
överkomliga  för  alla.  Däremot  instämmer  endast  30 % i
Frankrike, 31 % i Tjeckien och 32 % i Slovenien. 

12 QA1.4.  I  vilken utsträckning håller  du  med om eller  håller
med om följande påståenden? Du är övertygad om att fram
till  2050 kommer  hållbar  energi,  produkter  och tjänster  att
vara överkomliga för alla, inklusive fattigare människor.
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QA1.4. I  vilken utsträckning håller du med om eller
håller med om följande påståenden? Du är övertygad
om att fram till 2050 kommer hållbar energi, produkter
och tjänster  att  vara överkomliga för  alla,  inklusive
fattigare människor.

Jag vet inte.
6 Instämmer helt och 
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Tenderar att 
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17
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QA1.4. I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden? (% - du är övertygad om
att fram till 2050 kommer hållbar energi, produkter och tjänster att vara överkomliga för alla, inklusive fattigare
människor) 
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Den  sociodemografiska  analysen på  ”EU-nivå”
illustrerar  en  rad  skillnader.  Svarande  som  är  unga,
upplever  få  svårigheter  att  betala  räkningar,  bor  i
storstäder eller har en positiv syn på EU är mer benägna
att  vara övertygade om att  hållbara energiprodukter och
energitjänster senast 2050 kommer att vara överkomliga
för alla. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de är övertygade om att hållbara energiprodukter
och -tjänster år 2050 kommer att vara överkomliga
för alla.  Till  exempel är 52 % av 15–24-åringarna
övertygade  om  att  hållbar  energi,  produkter  och
tjänster kommer att vara överkomliga 2050, jämfört
med 43 % av dem som är 55 år eller äldre. 

● Ju högre utbildningsnivå respondenterna är, desto högre
är  överenskommelsen  om  att  den  gröna
omställningen inte ska lämna någon på efterkälken.
Till  exempel  håller  92 %  av  de  svarande  med
universitetsexamen  om  att  den  gröna
omställningen inte bör lämna någon på efterkälken,
jämfört  med  74 % med  en  utbildningsnivå  under
gymnasiet. 

●  Ju  färre  svårigheter  en  svarande  upplever  att  betala
räkningar, desto mer sannolikt är de övertygade om
att  år  2050 hållbar  energi  produkter  och  tjänster
kommer att vara överkomliga för alla. Till exempel
är 46 % med de minst ekonomiska svårigheterna
överens  om  att  fram  till  2050  kommer  hållbara
energialternativ  att  vara  överkomliga  för  alla,
jämfört med 34 % av dem som upplever de största
svårigheterna. 

● Svarande i storstäder (49 %) är mer benägna än någon
annan grupp att  vara övertygade om att  hållbara
energialternativ kommer att vara överkomliga 2050
för alla. 

● Slutligen är det mer sannolikt att de svarande med en
positiv  syn  på  EU  (52 %)  är  övertygade  om  att
hållbara energiprodukter och energitjänster senast
2050 kommer att vara överkomliga för alla än de
med en negativ syn (34 %). 
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Den gröna omställningen får inte lämna 
någon bakom sig

År 2050 kommer hållbar energi, produkter och 
tjänster att vara överkomliga för alla

EU27 88 46

Kön

Svenska 88 47

Kvinna 89 45

Ålder

15–24 89 52

25–39 90 49

40–54 90 46

55+ 87 43

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 86 34

Då och då 86 50

Nästan aldrig/aldrig 90 46

Bild av EU

Totalt ”positivt” 93 52

Neutral 87 44

Totalt ”Negativt” 82 34

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 86 40

2:a kvintilen 89 42

Tredje kvintilen 90 46

Fjärde kvintilen 91 49

Femte kvintilen 91 47

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 91 48

Anställd på korttidskontrakt 88 45

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 86 63

Egenföretagare utan anställda 89 43

Egenföretagare med anställda 88 48

Arbetslösa 90 41

Pensionär 86 42

Ta hand om hemmet, inaktivt 83 44

Student 91 55

Övriga 99 31

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 74 37

Sekundär 89 48

Post sekundär 91 42

Högskolan i Jönköping 92 45

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 91 49

Förorterna eller utkanten av en stor stad 88 41

En stad eller en liten stad 89 47

En landsby 87 44

En gård eller ett hem i landet 89 45

QA1 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden? (% – totalt överenskommet))
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Omkring  hälften  av  de  svarande  anser  att  EU,
nationella  regeringar  och  lokala  myndigheter  gör
tillräckligt för att se till att den gröna omställningen är
rättvis. 

Hälften (50 %) av alla svarande är överens om att EU gör
tillräckligt  för  att  säkerställa  en  rättvis  grön  omställning,
och 14 % säger att de är helt överens.13 43 % håller inte
med, och 12 procent är helt oense. Mer än en av tjugo
(7 %) säger att de inte vet. 

Hälften (50 %) håller också med om att deras regionala,
kommunala eller lokala myndigheter gör tillräckligt för att
säkerställa  att  den  gröna  omställningen  är  rättvis,  och
14 % säger  att  de ”helt  håller  med”.  Mer  än fyra av tio
(45 %) håller inte med, och 12 % säger att de ”helt oense”.
En av tjugo (5 %) säger att de inte vet. 

13 QA2. I vilken utsträckning håller du med om eller är oense
om att var  och en av följande aktörer gör tillräckligt  för att
säkerställa  att  den  gröna  omställningen  är  rättvis?  2.1
Privata företag, företag. 2.2 Dina regionala, kommunala eller
lokala myndigheter. 2.3 (NATIONALITY) Regeringen. 2.4 EU)

Nästan  hälften (47 %) av alla  svarande anser  att  deras
nationella regering gör tillräckligt för att säkerställa att den
gröna omställningen är rättvis, och 14 % instämmer helt.
En liten majoritet (49 %) håller dock inte med, med 15 %
som säger att de ”helt oense” att deras nationella regering
gör tillräckligt. 

Fyra av tio (43 %) är överens om att privata företag och
företag  gör  tillräckligt  för  att  säkerställa  att  den  gröna
omställningen  är  rättvis,  och  11 % säger  att  de  är  helt
överens.  Majoriteten  är  dock  oense  (52 %),  med  15 %
som säger att de ”helt oense”. En av tjugo (5 %) säger att
de inte vet. 
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QA2. I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer gör
tillräckligt för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? (% – EU) 

Dina regionala, kommunala eller lokala myndigheter

Europeiska unionen

Regeringen (NATIONALITY)

Privata företag, företag

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.
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I 23 EU-länder anser en majoritet av de svarande att EU
gör tillräckligt för att säkerställa en rättvis grön omställning,
även  om  andelarna  varierar  från  78 %  i  Malta,  69 %  i
Cypern  och  68 %  i  Polen  till  45 %  i  Bulgarien.  I  de
återstående fyra länderna håller en minoritet med 37 % i
Frankrike, 41 % i Grekland och 42 % i både Tyskland och
Slovakien. 

Det  är  värt  att  notera  att  mer  än  en  av  fem  (21 %)  i
Bulgarien inte kan svara. 
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QA2.4. I vilken utsträckning håller du med om eller är oense
om att var och en av följande aktörer gör tillräckligt för att
säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? EU (% –
EU) 

Jag vet inte.
7

Instämmer 
helt och 

hållet
14

Tenderar 
att hålla 
med 36

Tenderar 
att vara 
oense

31

Helt 
oense

12

(Kan/juni) 2022)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA2.4. I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer 
gör tillräckligt för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? EU (% – EU) 
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I 14 länder är majoriteten av de svarande överens om att
deras nationella regering gör tillräckligt för att se till att den
gröna omställningen är rättvis, med de högsta nivåerna av
överenskommelse  i  Finland  (71 %),  Luxemburg  (67 %)
och Malta (64 %). Däremot är det bara 30 % i Bulgarien,
31 % i Grekland och 33 % i Slovakien som håller med om
att deras regering gör tillräckligt. 

Det  finns  också några kluster  av länder  som kan lyftas
fram. Till exempel tenderar de nordiska länderna att ha ett
högt  stöd för  sin  nationella  regering.  Som sådan;  minst
sex av tio respondenter håller med om att deras nationella
regering gör tillräckligt i Finland (71 %), Danmark (63 %)
och Sverige (60 %). 
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QA2.3 I vilken utsträckning håller du med om eller är 
oense om att var och en av följande aktörer gör tillräckligt 
för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? 
Regeringen (NATIONALITY) (% – EU-27)
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QA2.3 I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer gör 
tillräckligt för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? 
Regeringen (NATIONALITY) (% – EU-27)
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Det  finns  också  stora  skillnader  mellan  EU:s
medlemsstater när det gäller regionala, kommunala eller
lokala myndigheter. I 17 länder instämmer en majoritet i att
dessa myndigheter gör tillräckligt för att säkerställa att den
gröna omställningen är rättvis, även om andelarna varierar
från  68 %  i  Finland,  64 %  i  Luxemburg  och  62 %  i
Danmark till  48 % i Irland. I den andra änden av skalan
instämmer endast 26 % i Grekland, 32 % i Bulgarien och
40 % i Litauen och Spanien. 

I  likhet  med stödet  till  nationella  regeringar  tenderar  de
nordiska  länderna att  ha en  hög stödnivå för  regionala,
kommunala eller lokala myndigheter, med minst sex av tio
svarande som säger att de håller med. 
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Jag vet inte.
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QA2.2 I vilken utsträckning håller du med om eller 
är oense om att var och en av följande aktörer gör 
tillräckligt för att säkerställa att den gröna 
omställningen är rättvis?
Dina regionala, kommunala eller lokala 
myndigheter
(% – EU-27)
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QA2.2 I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer gör 
tillräckligt för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis?
Dina regionala, kommunala eller lokala myndigheter
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Överenskommelsen om att  privata företag gör tillräckligt
varierar kraftigt mellan länderna. Det finns sju länder där
majoriteten instämmer, med de största andelarna i Italien
(64 %), Danmark, Ungern och Malta (54 %) och Finland
(53 %). I den andra änden av skalan håller endast 25 % i
Bulgarien,  27 %  i  Litauen  och  Grekland  och  31 %  i
Frankrike om att privata företag och företag gör tillräckligt. 

Det  är  värt  att  notera  att  nästan  en  av  fem  (18 %)  i
Bulgarien säger att de ”inte vet”. 
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Privata företag, företag
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Tenderar att vara 
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Helt oense Jag vet inte.

QA2.1 I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer gör 
tillräckligt för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis?
(% – privata företag, företag)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den ociodemografiskaanalysen på EU- nivå visar att  ju
yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att de
är överens om att EU gör tillräckligt för att säkerställa en
rättvis grön omställning: 55 % av 15–24-åringarna tänker
på detta sätt jämfört med 48 % av dem som är 55 år eller
äldre. Den lyfter också fram följande: 

●  De  svarande  som  upplever  de  mest  ekonomiska
svårigheterna är minst benägna att hålla med om
att var och en av dessa aktörer gör tillräckligt. Till
exempel  anser  38 %  av  dem  som  har  svårt  att
betala  sina  räkningar  för  det  mesta  att  deras
nationella regering gör tillräckligt, jämfört med 47 %
som upplever färre svårigheter. 

●  Dessutom  är  det  minst  troligt  att  respondenter  med
disponibel inkomst i 1: a kvintilen håller med om att
var och en av dessa aktörer gör tillräckligt. 

●  De  svarande  som  bor  på  gårdar  eller  hem  på
landsbygden är mest benägna att hålla med om att
var  och  en  av  dessa  aktörer  gör  tillräckligt.  Till
exempel  anser  56 % av dem som bor på gårdar
eller  hem  på  landsbygden  att  deras  nationella
regering inte gör tillräckligt, jämfört med 48 % som
bor i storstäder. 

● Slutligen är det mer sannolikt att de svarande med en
positiv bild av EU anser att  varje myndighetsnivå
gör  tillräckligt.  Till  exempel  anser  59 %  med  en
positiv syn på EU att det gör tillräckligt, jämfört med
32 % med en negativ uppfattning. 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen
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Dina regionala,
kommunala eller

lokala myndigheter 
Europeiska unionen

Regeringen
(NATIONALITY) 

Privata företag,
företag

EU27 50 50 47 43

Kön

Svenska 51 51 48 45

Kvinna 48 49 45 42

Ålder

15–24 51 55 47 43

25–39 50 53 47 44

40–54 50 51 47 43

55+ 49 48 46 41

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 40 42 38 34

Då och då 49 50 47 45

Nästan aldrig/aldrig 51 52 47 43

Bild av EU

Totalt ”positivt” 54 59 52 46

Neutral 49 47 45 42

Totalt ”Negativt” 39 32 35 35

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 45 45 43 37

2:a kvintilen 53 50 49 43

Tredje kvintilen 51 51 46 42

Fjärde kvintilen 51 53 49 42

Femte kvintilen 52 56 51 44

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 51 53 48 45

Anställd på korttidskontrakt 49 49 44 36

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 59 58 57 59

Egenföretagare utan anställda 43 47 42 42

Egenföretagare med anställda 50 48 50 50

Arbetslösa 45 47 41 42

Pensionär 50 48 46 40

Ta hand om hemmet, inaktivt 42 46 44 38

Student 52 56 47 43

Övriga 48 37 34 39

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? 
(ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 42 40 41 39

Sekundär 51 52 48 44

Post sekundär 49 46 43 41

Högskolan i Jönköping 49 52 46 40

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 51 54 48 44

Förorterna eller utkanten av en stor stad 46 44 43 37

En stad eller en liten stad 50 50 46 43

En landsby 49 50 47 42

En gård eller ett hem på landsbygden 55 55 56 52

QA2I vilken utsträckning håller du med om eller är oense om att var och en av följande aktörer gör tillräckligt
för att säkerställa att den gröna omställningen är rättvis? (% – totalt ”Godkänn”)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

2.  Arbetstillfällen  och
färdigheter  i  den  gröna
omställningen 

En majoritet av de svarande anser att politiken för att
bekämpa klimatförändringarna kommer att skapa fler
arbetstillfällen än de kommer att  ta  bort,  liksom fler
arbetstillfällen av hög kvalitet. 

Nästan  sex  av  tio  svarande  (57 %)  håller  med  om  att
politiken för att bekämpa klimatförändringarna kommer att
skapa  fler  nya  jobb  än  de  tar  bort,  med  15 %  helt
överens.14 Nästan tre av tio (29 %) håller  inte med, och
7 % säger att de ”helt oense”.  Mer än en av tio (14 %)
säger att de inte vet. 

I 25 länder är majoriteten av de svarande överens om att
politiken för att bekämpa klimatförändringarna kommer att
skapa  fler  nya  arbetstillfällen  än  de  tar  bort,  även  om
andelen  varierar  från 73 % i  Malta,  72 % i  Sverige och
68 % i Italien och Danmark till 38 % i Estland. I Lettland
(35 %) och Tjeckien (39 %) är det bara en minoritet som
är överens. 

Det  är  värt  att  notera  mer  än  en  fjärdedel  i  Bulgarien
(29 %), Portugal och Estland (båda 27 %) säger att de inte
vet. 

14 QA10.3. I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen? Politik för att
bekämpa  klimatförändringarna  kommer  att  skapa  fler  nya
jobb än de kommer att ta bort 
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QA10.3 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande påståenden om arbetets 
och arbetstillfällenas roll i den gröna 
omställningen?
Politiken för att bekämpa klimatförändringarna 
kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än de 
kommer att ta bort (% – EU-27)
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Helt oense Jag vet inte.

QA10.3 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
Politik för att bekämpa klimatförändringarna kommer att skapa fler nya jobb än de kommer att ta bort
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Över sex av tio (61 %) är överens om att strategier för att
hantera  klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen av god kvalitet, och 16 % säger att de ”helt
håller med”.15 Å andra sidan är mer än en fjärdedel (27 %)
inte överens med detta uttalande, och 7 % är helt oense.
Drygt en av tio (12 %) säger att de inte vet. 

En majoritet av de svarande i 25 länder är överens om att
politiken för att bekämpa klimatförändringarna kommer att
skapa  arbetstillfällen  av  god  kvalitet,  även  om  andelen
varierar  från 80 % på Malta,  77 % i  Cypern och 75 % i
Sverige till  45 % i Estland. Tjeckien (43 %) och Lettland
(42 %) är de enda länder där en minoritet är överens. 

Det är värt att notera att det finns fyra länder där minst en
av fem säger att de inte vet: Bulgarien (27 %), Portugal
(26 %), Estland (25 %) och Litauen (20 %)

15 QA10.4. I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas  roll  i  den gröna omställningen? Strategier
för  att  bekämpa  klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen  av  god  kvalitet  (i  fråga  om  inkomster,
anställningstrygghet och arbetsmiljökvalitet). 
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QA10.4 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
Strategier för att bekämpa klimatförändringarna 
kommer att skapa arbetstillfällen av god kvalitet (i 
fråga om inkomster, anställningstrygghet och 
arbetsmiljökvalitet).
(% – EU-27)
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QA10.4 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
(% – strategier för att bekämpa klimatförändringarna kommer att skapa arbetstillfällen av god kvalitet (i fråga 
om inkomster, anställningstrygghet och arbetsmiljökvalitet)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den sociodemografiska analysen på EU-nivå visar inga
skillnader  på  grund  av  kön,  men  illustrerar  följande:
svarande  med  hög  internetanvändning,  hög
utbildningsnivå, högre disponibla inkomster eller en positiv
bild  av  EU  är  mer  benägna  att  instämma  i  båda
uttalandena. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de  är  överens  om  att  politiken  för  att  hantera
klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen  av  god  kvalitet  eller  att  politiken
kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än de tar
bort. Till exempel är 66 % av dem i åldern 15–39 år
överens  om  att  politiken  kommer  att  skapa
arbetstillfällen av god kvalitet, jämfört med 57 % av
dem som är 55 år eller äldre. 

● Svarande som har en hög användning av Internet  är
mer benägna att hålla med båda uttalandena. Till
exempel är 64 % som använder Internet varje dag
överens  om  att  strategier  för  att  hantera
klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen  av  god  kvalitet,  jämfört  med  51 %
som aldrig använder Internet. 

● Respondenter med hög utbildningsnivå är mer benägna
att  hålla  med  båda  uttalandena.  64 %  med  en
universitetsutbildning är överens om att  strategier
för  att  bekämpa klimatförändringarna  kommer  att
skapa fler arbetstillfällen än de kommer att ta bort,
jämfört med 45 % med gymnasieutbildning. 

● Svarande som upplever de flesta svårigheter att betala
räkningar  är  minst  sannolikt  att  hålla  med  varje
uttalande. 

● Ju högre disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt är det att de håller med varje uttalande.
Till exempel är 62 % i fjärde och femte kvintilerna
överens om att politiken kommer att skapa fler nya
jobb än de tar bort jämfört med 49 % i den första
kvintilen. 

● Ju mer urbaniserade en respondents miljö, desto mer
sannolikt är de att hålla med varje uttalande. 67 %
som bor i  storstäder tror till  exempel  att  politiken
kommer  att  skapa  arbetstillfällen  av  god  kvalitet,
jämfört med 57 % i landsbygdsbyar. 

● Svarande med en positiv bild av EU (71 %) är mycket
mer benägna att hålla med om att strategier för att
bekämpa  klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen  av  god  kvalitet  än  de  som har  en
negativ syn (44 %). De med en positiv bild (66 %)
är  också  mer  benägna  att  säga  att  politiken
kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än de tar
bort, jämfört med dem med en negativ syn (39 %). 

● Svarande utan yrke och okvalificerade arbetare är minst
benägna  att  hålla  med  båda  uttalandena.  Till
exempel  är  53 %  utan  någon  nuvarande
ockupation  överens  om  att  politiken  för  att
bekämpa  klimatförändringarna  kommer  att  skapa
arbetstillfällen av god kvalitet,  jämfört  med 72 %.
arbeta som yrkesutövare som är egenföretagare. 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen
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Strategier för att bekämpa 
klimatförändringarna kommer 
att skapa arbetstillfällen av god
kvalitet (i fråga om inkomster, 
anställningstrygghet och 
arbetsmiljökvalitet).

Politik för att bekämpa 
klimatförändringarna kommer att 
skapa fler nya jobb än de 
kommer att ta bort

EU27 61 57

Kön

Svenska 63 58

Kvinna 60 56

Ålder

15–24 66 63

25–39 66 61

40–54 62 58

55+ 57 53

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 49 46

Då och då 60 56

Nästan aldrig/aldrig 64 59

Bild av EU

Totalt ”positivt” 71 66

Neutral 57 54

Totalt ”Negativt” 44 39

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 52 49

2:a kvintilen 59 53

Tredje kvintilen 62 59

Fjärde kvintilen 67 62

Femte kvintilen 67 62

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 65 61

Anställd på korttidskontrakt 61 56

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 52 57

Egenföretagare utan anställda 65 59

Egenföretagare med anställda 63 56

Arbetslösa 56 52

Pensionär 56 52

Ta hand om hemmet, inaktivt 53 48

QA10  I  vilken  utsträckning  håller  du  med  om  eller  håller  med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen? (% – totalt ”Godkänn”)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

28

Strategier för att bekämpa 
klimatförändringarna kommer 
att skapa arbetstillfällen av god
kvalitet (i fråga om inkomster, 
anställningstrygghet och 
arbetsmiljökvalitet).

Politik för att bekämpa 
klimatförändringarna kommer att 
skapa fler nya jobb än de 
kommer att ta bort

EU27 61 57

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT
SVAR)

Under sekundär 44 45

Sekundär 59 55

Post sekundär 66 60

Högskolan i Jönköping 70 64

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 67 62

Förorterna eller utkanten av en stor stad 61 58

En stad eller en liten stad 61 56

En landsby 56 53

En gård eller ett hem på landsbygden 59 59

Vad är ditt nuvarande yrke?

Ansvarig för vanlig shopping och omsorg om hemmet, eller utan 
något nuvarande yrke, inte arbetar 

53 49

Student 69 64

Arbetslös eller tillfälligt inte arbetar 56 53

Pensionerad eller oförmögen att arbeta genom sjukdom 55 52

Jordbrukare som är egenföretagare 59 54

Fiskare som är egenföretagare 80 75

Egenföretagare (advokat, läkare, revisor, 72 65

Ägare till en butik, hantverkare, annan egenföretagare 68 62

Företagsägare, ägare (fullständig eller delägare) av ett företag 55 56

Anställd professionell (läkare, advokat, revisor, 59 58

Anställd befattning, ledning, direktör eller högsta ledning (förvaltande
direktörer, generaldirektör, annan direktör) 

71 71

Anställd befattning, mellanchef, övrig ledning (avdelningschef, 
juniorchef, lärare, tekniker) 

70 64

Anställd tjänst, som huvudsakligen arbetar vid ett skrivbord 68 63

Anställd position, inte vid ett skrivbord men reser (säljare, förare, 
etc.) 

62 61

Anställd, inte vid ett skrivbord, utan i ett servicejobb (sjukhus, 62 57

Anställd befattning, handledare 67 64

Anställd position, skicklig manuell arbetare 61 56

Annan anställd (okvalificerad) manuell arbetare, anställd 51 49

QA10 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och arbetstillfällenas
roll i den gröna omställningen? (% – totalt ”Godkänn”)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Att  vara  i  ett  jobb  som  bidrar  till  den  gröna
omställningen  är  viktigt  för  majoriteten  av  de
svarande,  men  bara  omkring  en  tredjedel  anser  att
deras nuvarande jobb bidrar till det. 

En majoritet  (54 %)  av  de  svarande  håller  med om att
deras nuvarande kompetens gör det möjligt  för  dem att
bidra till den gröna omställningen, och 14 % säger att de
”helt håller med”.16 Nästan fyra av tio (38 %) är oense, och
13 % är helt oense. Nästan en av tio (8 %) säger att de
inte vet. 

En majoritet av de svarande i 24 EU-medlemsstater håller
med om att deras nuvarande kompetens gör det möjligt för
dem  att  bidra  till  den  gröna  omställningen,  även  om
andelen  varierar  från 85 % i  Sverige,  75 % i  Malta  och
73 % i Slovenien till 46 % i Frankrike. Däremot är det bara
en  minoritet  i  Grekland,  Bulgarien  (både  35 %)  och
Rumänien (44 %) som instämmer. 

Andelen  som  säger  att  de  inte  vet  är  särskilt  hög  i
Bulgarien (15 %) och Irland (13 %). 

16 QA10.5. I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas  roll  i  den  gröna  omställningen?  Dina
nuvarande  färdigheter  gör  att  du  kan  bidra  till  den  gröna
omställningen. 
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QA10.5 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
Din nuvarande kompetens gör att du kan bidra till 
den gröna omställningen? (% – EU-27)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA10.5 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
(% – dina nuvarande färdigheter gör att du kan bidra till den gröna omställningen)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Mer än hälften (55 %) håller med om att det är viktigt för
dem personligen  att  vara  i  ett  arbete  som bidrar  till  att
främja den gröna omställningen, med 15 % som säger att
de ”helt håller med”.17 En tredjedel (33 %) håller inte med,
12 % ”helt”, medan 12 % säger att de inte vet. 

I  22  medlemsstater  är  en  majoritet  av  de  svarande
överens om att det är viktigt för dem att ha ett arbete som
bidrar  till  att  främja  den  gröna  omställningen,  med  de
högsta andelarna i Slovenien (83 %), Cypern (81 %) och
Malta (75 %). Överenskommelsen är minoritets opinionen
i  Tyskland  (40 %),  Bulgarien  (41 %),  Nederländerna
(43 %) och Danmark (43 %), medan åsikterna i Österrike
är delade (44 % instämmer och 44 % är oense). 

Mer  än en av fem i  Estland (24 %) och Litauen (21 %)
säger att de inte vet. 

17 QA10.2. I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen? Att vara i ett
jobb som bidrar  till  att  främja  den gröna omställningen är
viktigt för dig personligen. 
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QA10.2 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
Att ha ett jobb som bidrar till att främja den gröna 
omställningen är viktigt för dig personligen (% – EU-
27)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att vara 
oense

Helt oense Jag vet inte.

QA10.2 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och 
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen?
(% – att vara i ett jobb som bidrar till att främja den gröna omställningen är viktigt för dig personligen)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Även om (54 %) majoriteten  anser  att  deras nuvarande
kompetens gör det möjligt för dem att bidra till den gröna
omställningen, är det bara en minoritet (34 %) som håller
med om att deras arbete bidrar till  att  främja den gröna
omställningen,  och  9 %  instämmer  helt  och  hållet.18

Nästan hälften (47 %) håller inte med, och 23 % säger att
de ”helt oense”. Nästan en av fem (19 %) säger att de inte
vet. 

Andelen  svarande som håller  med om att  deras  arbete
bidrar till den gröna omställningen varierar avsevärt mellan
medlemsstaterna.  Minst  hälften  i  Slovenien  (63 %),
Slovakien  (55 %),  Malta  (54 %)  och  Ungern  (53 %)
instämmer,  jämfört  med 22 % i  Frankrike  och Bulgarien
och 23 % i Grekland. 

Det är värt att notera mer än tre av tio i Litauen (42 %),
Frankrike (32 %) och Portugal (30 %) säger att de inte vet.

18 QA10.1. I vilken utsträckning håller du med om eller håller
med  om  följande  påståenden  om  arbetets  och
arbetstillfällenas  roll  i  den  gröna  omställningen?  Ditt  jobb
bidrar till att främja den gröna omställningen. 
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QA10.1. I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om 
arbetets och arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen? (% – ditt jobb bidrar till att främja den 
gröna omställningen). 
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QA10.1. I vilken utsträckning håller du med om 
eller håller med om följande påståenden om 
arbetets och arbetstillfällenas roll i den gröna 
omställningen? (% – ditt jobb bidrar till att främja 
den gröna omställningen). 
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Den sociodemografiska analysen på EU-nivå illustrerar
en  rad  skillnader:  män,  respondenter  med  hög
utbildningsnivå, de som använder internet varje dag och
de  som  upplever  få  ekonomiska  svårigheter  är  mest
benägna att komma överens om att deras nuvarande jobb
eller  kompetens gör  det möjligt  för  dem att  bidra till  att
främja den gröna omställningen. 

● Män (56 %) är mer benägna än kvinnor (51 %) att hålla
med om att  deras nuvarande kompetens gör  det
möjligt  för  dem  att  bidra  till  den  gröna
omställningen. Män (37 %) är också mer benägna
än kvinnor (31 %) att säga att deras arbete bidrar
till att främja den gröna omställningen. 

● Svarande i åldern 15–54 år är mer benägna än äldre att
hålla med om att det är viktigt för dem att ha ett
arbete  som  bidrar  till  att  främja  den  gröna
omställningen eller att deras nuvarande kompetens
gör  det  möjligt  för  dem  att  bidra  till  den  gröna
omställningen.  De  i  åldern  25–54  år  är  mest
benägna att hålla med om att deras arbete bidrar
till att främja den gröna omställningen: fler än fyra
av  tio  är  överens,  jämfört  med  30 %  av  15–24-
åringarna  och  26 %  av  dem  som är  55  år  eller
äldre. 

●  Respondenter  med  universitetsutbildning  är  mest
benägna  att  hålla  med  om  de  tre  påståendena
jämfört  med andra grupper.  Till  exempel  är  41 %
med en universitetsutbildning överens om att deras
nuvarande arbete  bidrar  till  att  främja  den gröna
omställningen,  jämfört  med  18 %  med  en  nivå
under gymnasienivå. 

● Respondenter som använder internet varje dag är mer
benägna att hålla med om de tre uttalandena. Till
exempel känner 59 % som använder Internet varje
dag att  vara  i  ett  jobb  som bidrar  till  den  gröna
omställningen  är  viktigt  för  dem  personligen,
jämfört  med  43 %  som  ofta/ibland  använder
Internet och 38 % som aldrig använder det. 

●  De  svarande  som  är  egenföretagare  med  anställda
(50 %) är mest benägna att hålla med om att deras
arbete  främjar  den  gröna  omställningen.
Tillsammans  med  de  anställda  med
tillsvidareanställning är de också mest benägna att
komma  överens  om  att  deras  nuvarande
kompetens gör det möjligt för dem att bidra till den
gröna omställningen (båda 61 %). 

●  Svarande  som  upplever  de  mest  ekonomiska
svårigheterna är minst benägna att hålla med varje
uttalande.  Ju  färre  ekonomiska  svårigheter  en
svarande upplever, desto mer sannolikt är det att
de håller med om att deras nuvarande kompetens
gör  det  möjligt  för  dem  att  bidra  till  den  gröna
omställningen. 

● Ju högre disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt är det att de håller med varje uttalande.
Till exempel är 65 % i femte kvintilen överens om
att deras nuvarande kompetens gör det möjligt för
dem att bidra till den gröna omställningen, jämfört
med 43 % i 1: a kvintilen. 

●  De  svarande  som  bor  i  storstäder  (61 %)  är  mer
benägna att hålla med om att det är viktigt för dem
att  ha  ett  arbete  som  främjar  den  gröna
omställningen  än  de  som  bor  i  mindre  städer
(55 %) eller landsbygdsbyar (51 %). 

● För yrket finns det vissa grupper som är mer benägna
att tro att de har den nuvarande kompetensen att
bidra  till  den  gröna  omställningen.  Till  exempel
fiskare  som  är  egenföretagare  (85 %).  anställda
yrkesverksamma  såsom  advokater,  läkare,
revisorer  eller  arkitekter  (64 %).  anställda  med
höga  (76 %)  eller  mellanchefstjänster  (67 %)  är
mer benägna än andra grupper att tro att de har
den  kompetens  som  krävs  för  att  bidra  till  den
gröna omställningen. 
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Att vara i ett jobb 
som bidrar till att 
främja den gröna 
omställningen är 
viktigt för dig 
personligen 

Dina nuvarande 
färdigheter gör att 
du kan bidra till den 
gröna omställningen

Ditt jobb bidrar till att
främja den gröna 
omställningen

EU27 55 54 34

Kön

Svenska 55 56 37

Kvinna 54 51 31

Ålder

15–24 64 55 30

25–39 63 60 43

40–54 61 58 42

55+ 45 48 26

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 48 37 24

Då och då 56 48 35

Nästan aldrig/aldrig 55 58 36

Bild av EU

Totalt ”positivt” 61 60 38

Neutral 52 51 33

Totalt ”Negativt” 43 45 27

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 47 43 23

2:a kvintilen 52 51 31

Tredje kvintilen 58 57 36

Fjärde kvintilen 59 58 40

Femte kvintilen 59 65 44

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 61 61 46

Anställd på korttidskontrakt 62 55 38

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 66 55 46

Egenföretagare utan anställda 64 60 42

Egenföretagare med anställda 57 61 50

Arbetslösa 57 52 27

Pensionär 41 44 20

Ta hand om hemmet, inaktivt 47 41 25

QA10 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden om arbetets och
arbetstillfällenas roll i den gröna omställningen? (% – totalt ”Godkänn”)
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34

Att vara i ett jobb 
som bidrar till att 
främja den gröna 
omställningen är 
viktigt för dig 
personligen 

Dina nuvarande 
färdigheter gör att 
du kan bidra till den 
gröna omställningen

Ditt jobb bidrar till att
främja den gröna 
omställningen

EU27 55 54 34

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? 
(ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 37 33 18

Sekundär 54 50 32

Post sekundär 59 61 38

Högskolan i Jönköping 60 65 41

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 61 56 37

Förorterna eller utkanten av en stor stad 54 58 31

En stad eller en liten stad 55 52 33

En landsby 51 52 33

En gård eller ett hem på landsbygden 56 65 52

Vad är ditt nuvarande yrke?

Ansvarig för vanlig shopping och omsorg om hemmet, eller 
utan något nuvarande yrke, inte arbetar 

48 42 25

Arbetslös eller tillfälligt inte arbetar 57 53 26

Pensionerad eller oförmögen att arbeta genom sjukdom 40 44 18

Jordbrukare som är egenföretagare 65 55 65

Fiskare som är egenföretagare 85 85 69

Egenföretagare (advokat, läkare, revisor, arkitekt osv.) 65 63 42

Ägare till en butik, hantverkare, annan egenföretagare 66 55 45

Företagsägare, ägare (fullständig eller delägare) av ett företag 52 61 40

Anställd professionell (läkare, advokat, revisor, arkitekt) 60 64 45

Anställd befattning, ledning, direktör eller högsta ledning 
(förvaltande direktörer, generaldirektör, annan direktör) 

64 76 56

Anställd befattning, mellanchef, övrig ledning (avdelningschef, 
juniorchef, lärare, tekniker) 

59 67 46

Anställd tjänst, som huvudsakligen arbetar vid ett skrivbord 64 61 44

Anställd position, inte vid ett skrivbord men reser (säljare, 
förare, etc.) 

60 53 43

Anställd position, inte vid ett skrivbord, men i ett servicejobb 
(sjukhus, restaurang, polis, brandman, etc.) 

59 60 39

Anställd befattning, handledare 62 62 47

Anställd position, skicklig manuell arbetare 61 57 45

Annan anställd (okvalificerad) manuell arbetare, anställd 54 43 30
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3.  Ett  gemensamt  ansvar  för
att  bekämpa
klimatförändringarna 

Tre  fjärdedelar  av  respondenterna  är  rädda  för
klimatförändringarna,  och  mer  än  tre  fjärdedelar
känner ett personligt ansvar att agera. 

Sju  av  tio  respondenter  håller  med  om  att
klimatförändringarna  är  något  som skrämmer  dem,  och
28 % säger att de ”helt håller med” med detta uttalande.19

Nästan tre av tio (29 %) håller inte med, och 10 % säger
att de ”helt oense”. 

Även  om  majoriteten  av  de  svarande  i  24  EU-
medlemsstater  är  överens  om  att  klimatförändringarna
skrämmer  dem,  varierar  andelen  från  89 %  i  Portugal,
88 % på Malta  och  83 % i  Cypern  till  53 % i  Tjeckien.
Sydeuropeiska länder tenderar att uppvisa en hög grad av
överenskommelse:  efter  Portugal  och  Malta,  Cypern
(83 %), Italien (82 %) och Grekland (80 %) har de högsta
avtalsnivåerna. Däremot instämmer endast 40 % i Estland
och 49 % i Finland, medan det i Nederländerna är delat
(50 % instämmer och 50 % är oense). 

I varje medlemsstat håller minst en av tio ”helt och hållet”
med påståendet att klimatförändringarna skrämmer dem. 

19 QA1.3.  I  vilken utsträckning håller  du  med om eller  håller
med om följande påståenden? Klimatförändringarna är något
som skrämmer dig. 
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Jag vet inte.
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Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA1.3. I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden? 
(% – klimatförändringen är något som skrämmer dig.)
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Mer  än  tre  fjärdedelar  (77 %)  av  respondenterna  håller
med om att de känner ett personligt ansvar att agera för
att begränsa klimatförändringarna, med 30 % som säger
att de ”helt håller med”.20 Endast en av fem (21 %) håller
inte med om detta uttalande, och 5 % säger att de ”helt
oense”. 

Majoriteten av respondenterna i varje land är överens om
att  de  känner  ett  personligt  ansvar  att  agera  för  att
begränsa klimatförändringarna. Andelen varierar från 95 %
i Malta, 91 % i Luxemburg och 88 % i Cypern och Sverige
till 53 % i Tjeckien, 54 % i Estland och 56 % i Bulgarien. 

20 QA1.1.  I  vilken utsträckning håller  du  med om eller  håller
med  om  följande  påståenden?  Du  känner  ett  personligt
ansvar att agera för att begränsa klimatförändringarna. 
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QA1.1. I vilken utsträckning håller du med om 
eller håller med om följande påståenden? Du 
känner ett personligt ansvar att agera för att 
begränsa klimatförändringarna (% – EU-27) 

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA1.1. I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden? 
(% – du känner ett personligt ansvar att agera för att begränsa klimatförändringarna) 
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Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar på
en rad skillnader, t.ex. det faktum att kvinnor och svarande
med  hög  utbildning  är  mer  benägna  att  vara  rädda  för
klimatförändringarna. 

● Kvinnor (74 %) är mer benägna än män (66 %) att säga
att klimatförändringarna skrämmer dem. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de  är  överens  om  att  de  känner  ett  personligt
ansvar  att  agera  för  att  begränsa
klimatförändringarna. Till exempel är 80 % av 15–
29-åringarna  överens  om  att  de  känner  ett
personligt ansvar att  agera, jämfört med 74 % av
dem som är 55 år eller äldre. 

● Respondenter med hög utbildningsnivå är mer benägna
att  säga  att  klimatförändringarna  skrämmer  dem.
Till  exempel  säger  72 %  med  en
universitetsutbildning och 73 % med eftergymnasial
utbildning att klimatförändringarna skrämmer dem,
jämfört  med  69 %  av  de  svarande  med  en
sekundär eller lägre utbildningsnivå. 

●  Ju  färre  svårigheter  en  svarande  upplever  att  betala
räkningar,  desto  mer  sannolikt  är  det  att  de  är
överens om att de känner ett personligt ansvar att
agera.  Till  exempel  är  80 %  med  de  minst
ekonomiska  svårigheterna  överens  om  att  de
känner  ett  personligt  ansvar  att  agera  för  att
begränsa klimatförändringarna,  jämfört  med 68 %
av dem som upplever de största svårigheterna. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt är det att de är överens om att de känner
ett  personligt  ansvar  att  agera:  83 %  i  femte
kvintilen känner på detta sätt, jämfört med 71 % i
den första kvintilen. 

● Ju mer urbaniserad en respondents miljö är, desto mer
sannolikt är det att de är överens om att de känner
ett  personligt  ansvar  att  agera  för  att  begränsa
klimatförändringarna  eller  att  klimatförändringarna
är skrämmande för dem. Till exempel är 73 % som
bor i  stora städer  rädda för  klimatförändringarna,
jämfört med 66 % som bor i landsbygdsbyar. 
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39

Du känner ett 
personligt ansvar att
agera för att 
begränsa 
klimatförändringarn
a

Klimatförändringar 
är något som 
skrämmer dig

EU27 77 70

Kön

Svenska 76 66

Kvinna 79 74

Ålder

15–24 80 71

25–39 80 71

40–54 79 72

55+ 74 69

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 68 74

Då och då 75 72

Nästan aldrig/aldrig 80 69

Bild av EU

Totalt ”positivt” 85 74

Neutral 75 70

Totalt ”Negativt” 63 58

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 71 67

2:a kvintilen 75 71

Tredje kvintilen 79 70

Fjärde kvintilen 81 71

Femte kvintilen 83 69

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 81 72

Anställd på korttidskontrakt 78 72

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 75 70

Egenföretagare utan anställda 80 70

Egenföretagare med anställda 76 67

Arbetslösa 74 67

Pensionär 72 67

Ta hand om hemmet, inaktivt 69 69

Student 83 73

Övriga 75 53

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 61 69

Sekundär 75 69

Post sekundär 83 73

Högskolan i Jönköping 85 72

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor

En stor stad 81 73

Förorterna eller utkanten av en stor stad 77 70

En stad eller en liten stad 77 71

En landsby 73 66

En gård eller ett hem på landsbygden 81 60

QA1 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande påståenden? (% – totalt ”Godkänn”) 
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Mer än tre fjärdedelar av de svarande är överens om
att de personligen bör göra mer för att bidra till den
gröna  omställningen  och  ta  itu  med
klimatförändringarna. 

Mer än sju av tio (72 %) anser att de personligen borde
göra mer än de för närvarande gör för att bidra till  den
gröna omställningen och ta itu med klimatförändringarna
(t.ex.  genom att  konsumera  mindre  eller  spara  energi),
oavsett  vad  andra  gör,  med  22 %  som  säger  att  de
instämmer starkt  i  detta uttalande.  21En fjärdedel  (25 %)
håller  inte  med,  och  6 % säger  att  de  inte  håller  med.
Färre än en av tjugo (3 %) säger att de inte vet. 

Majoriteten  i  varje  land  anser  att  de  personligen  borde
göra mer för att bidra till den gröna omställningen och ta
itu  med klimatförändringarna,  även om andelen  varierar
från 91 % i Malta, 89 % i Cypern och 84 % i Kroatien till
56 % i Estland, 62 % i Tjeckien och 63 % i Bulgarien. 

Minst  en  tredjedel  på  Malta  (51 %),  Cypern  (43 %),
Spanien  (36 % och Sverige (35 %) säger  att  de är  helt
överens om att de borde göra mer. 

21 VAD ÄR QA3? I vilken utsträckning håller du med om eller
håller  med  om  följande  uttalanden  om  den  gröna
omställningen och kampen mot klimatförändringarna? 3.1 Du
bör personligen göra mer än du gör för att bidra till den gröna
omställningen  och  ta  itu  med  klimatförändringarna  (t.ex.
genom att konsumera mindre eller spara energi), oavsett vad
andra  gör.  
3.2  Du  behöver  inte  vidta  åtgärder  personligen  för  att
bekämpa klimatförändringarna om andra människor  i  (Vårt
land)  inte  heller  vidtar  några  åtgärder.  3.3  (Vårt  land)
behöver  inte  vidta  åtgärder  för  att  bekämpa  klimat-  och
miljöförändringar  om  inte  heller  andra  länder  vidtar  några
åtgärder. 
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QA3.I vilken utsträckning håller du med om 
eller håller med om följande uttalanden om den 
gröna omställningen och kampen mot 
klimatförändringarna? 3.1 Du bör personligen 
göra mer än du gör för att bidra till den gröna 
omställningen och ta itu med 
klimatförändringarna (t.ex. genom att 
konsumera mindre eller spara energi), oavsett 
vad andra gör. (% – EU-27)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA3.1 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna 
omställningen och kampen mot klimatförändringarna?
(% – Du bör personligen göra mer än du gör för att bidra till den gröna omställningen och ta itu med 
klimatförändringarna (genom att till exempel konsumera mindre eller spara energi), oavsett vad andra gör.
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Den sociodemografiska analysen på EU- nivå visar att
till exempel bland de svarande, ungdomar, personer med
hög  utbildningsnivå,  personer  med  mindre  ekonomiska
svårigheter  och personer som bor  i  stora städer är mer
benägna att hålla med om att de personligen bör göra mer
för att  bidra till  den gröna omställningen och ta itu med
klimatförändringarna, oavsett vad andra gör. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de är överens om att de personligen bör göra mer
för att bidra till den gröna omställningen och ta itu
med  klimatförändringarna,  med  den  största
skillnaden  mellan  18–54-åringar  och  personer  i
åldern 55+ (66 %). 

●  Svarande  med  eftergymnasial  utbildning  (78 %)  eller
universitetsexamen  (76 %)  är  mer  benägna  att
hålla med om att de personligen bör göra mer än
vad  de  för  närvarande  gör  för  att  bidra  till  den
gröna  omställningen  och  ta  itu  med
klimatförändringarna  än  respondenter  med
sekundärutbildning  (70 %)  eller  lägre
utbildningsnivå (59 %). 

● Svarande med färre ekonomiska svårigheter (73 %) är
mer benägna att  komma överens än de som har
svårt att betala räkningar för det mesta (65 %). 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  kommer  överens:  78 % i
fjärde och femte kvintilerna är överens jämfört med
65 % i 1: a kvintilen. 

● Anställda (76–78 %) är mer benägna att komma överens
än  andra  sysselsättningsgrupper,  särskilt
pensionärer (63 %). 

●  De  svarande  som  bor  i  storstäder  (76 %)  är  mer
benägna  att  komma  överens  än  i  små  eller
medelstora  städer  (72 %)  eller  landsbygdsbyar
(68 %). 

● De svarande som har en positiv syn på EU (79 %) är
mer  benägna  att  hålla  med  än  de  som  har  en
negativ uppfattning (57 %). 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

42

Instämmer
helt och

hållet

Tenderar
att hålla

med

Tenderar
att vara
oense

Helt oense Totalt
”Godkänn”

Totalt
’Disagree’

Jag vet
inte.

EU27 22 50 19 6 72 25 3

Kön

Svenska 21 50 20 7 71 27 2

Kvinna 23 50 19 5 73 24 3

Ålder

15–24 30 51 12 4 81 16 3

25–39 25 51 18 5 76 23 1

40–54 23 51 18 6 74 24 2

55+ 18 48 23 8 66 31 3

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 20 45 21 10 65 31 4

Då och då 21 51 21 5 72 26 2

Nästan aldrig/aldrig 23 50 19 6 73 25 2

Bild av EU

Totalt ”positivt” 26 53 15 4 79 19 2

Neutral 20 49 22 6 69 28 3

Totalt ”Negativt” 16 41 26 15 57 41 2

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 21 44 22 9 65 31 4

2:a kvintilen 20 48 23 7 68 30 2

Tredje kvintilen 22 51 19 6 73 25 2

Fjärde kvintilen 23 55 16 5 78 21 1

Femte kvintilen 27 51 16 5 78 21 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 23 53 18 5 76 23 1

Anställd på korttidskontrakt 23 53 19 4 76 23 1

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 29 49 14 7 78 21 1

Egenföretagare utan anställda 24 48 19 7 72 26 2

Egenföretagare med anställda 24 47 15 11 71 26 3

Arbetslösa 27 45 18 8 72 26 2

Pensionär 17 46 24 9 63 33 4

Ta hand om hemmet, inaktivt 18 50 21 8 68 29 3

Student 31 51 11 4 82 15 3

Övriga 15 44 23 8 59 31 10

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST 
ETT SVAR)

Under sekundär 13 46 26 7 59 33 8

Sekundär 20 50 21 6 70 27 3

Post sekundär 28 50 14 7 78 21 1

Högskolan i Jönköping 27 49 16 7 76 23 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor

En stor stad 26 50 16 6 76 22 2

Förorterna eller utkanten av en stor stad 24 49 19 7 73 26 1

En stad eller en liten stad 22 50 20 6 72 26 2

En landsby 19 49 22 7 68 29 3

En gård eller ett hem på landsbygden 22 51 13 12 73 25 2

QA3.1 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna omställningen
och kampen mot klimatförändringarna?  Du bör personligen göra mer än du gör för att  bidra till  den gröna
omställningen och ta itu med klimatförändringarna (genom att till  exempel konsumera mindre eller spara
energi), oavsett vad andra gör. (% – EU)
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Ungefär en fjärdedel (27 %) av de svarande är överens
om att de inte behöver vidta åtgärder personligen för att
bekämpa  klimatförändringarna  om  andra  människor  i
deras land inte heller vidtar åtgärder, med 9 % som säger
att de är helt överens. Majoriteten (71 %) håller dock inte
med om detta uttalande, och 38 % är helt oense. 

Rumänien (48 % håller med om att 47 % är oense) är det
enda  land  där  en  majoritet  håller  med  om  att  de  inte
behöver  vidta  åtgärder  personligen  för  att  bekämpa
klimatförändringarna om andra människor i deras land inte
vidtar  några  åtgärder  –  i  själva  verket  är  21 %  ”helt
överens”  med  detta  uttalande.  I  de  återstående
medlemsstaterna är det bara en minoritet som instämmer,
även  om andelarna  varierar  från  42 % i  Polen,  37 % i
Bulgarien och 35 % i Österrike till 11 % i Nederländerna,
14 % i Danmark och 16 % i Sverige och Grekland. 
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Jag vet inte.
2

Instämmer 
helt och 

hållet
9

Tenderar att 
hålla med

18

Tenderar att 
vara oense

33

Helt oense
38

(Kan/juni) 2022)

QA3.2 I vilken utsträckning håller du med om eller håller 
med om följande uttalanden om den gröna 
omställningen och kampen mot klimatförändringarna?
Du behöver inte vidta åtgärder personligen för att 
bekämpa klimatförändringarna om andra människor i 
(Vårt land) inte vidtar några åtgärder heller.
(% – EU-27)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA3.2 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna 
omställningen och kampen mot klimatförändringarna?
(% – du behöver inte vidta åtgärder personligen för att bekämpa klimatförändringarna om andra människor i 
(Vårt land) inte heller vidtar några åtgärder)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar på
flera  skillnader  mellan  de  svarande.  Till  exempel  är
respondenter med lägre utbildningsnivå, de som har svårt
att  betala  sina  räkningar,  de  med  lägre  disponibla
inkomster eller de som bor i landsbygdsbyar mer benägna
att hålla med om att de inte bör vidta åtgärder personligen
för att bekämpa klimatförändringarna om andra människor
i sitt land inte heller vidtar några åtgärder. 

●  Svarande  med  högre  utbildning,  t.ex.  eftergymnasial
utbildning (23 %) eller universitet (20 %), är mindre
benägna  att  hålla  med  om att  de  inte  bör  vidta
åtgärder  personligen  för  att  bekämpa
klimatförändringarna om andra människor i sitt land
inte vidtar några åtgärder heller,  än respondenter
med  lägre  utbildningsnivå,  antingen  på
gymnasienivå (30 %) eller under gymnasiet (35 %).

● De som har svårt att betala räkningar då och då eller
oftast (31 %) är mer benägna att komma överens
än de som sällan eller aldrig har dessa svårigheter
(25 %). 

● Ju mindre disponibel  inkomst  en svarande har,  desto
mer sannolikt är det att de kommer överens: 30 % i
1:  a  kvintilen  gör  det,  jämfört  med  21 %  i  5:  e
kvintilen. 

●  De  svarande  som  arbetar  med  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  (45 %)  är
mycket  mer  benägna  att  komma  överens  än  i
andra yrkesgrupper. 

● Ju mindre urbaniserade en respondents miljö, desto mer
sannolikt  är  de  att  komma  överens:  31 %  bor  i
landsbygdsbyar jämfört med 25 % som bor i stora
städer. 

● De som har en negativ bild av EU är mer benägna att
komma överens (36 %) än de som har en positiv
bild (22 %). 
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Jag vet inte.
14

Instämmer helt och 
hållet

15

Tenderar 
att hålla 

med
42

Tenderar att 
vara oense

22

Helt oense
7

QA10.3 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande påståenden om arbetets 
och arbetstillfällenas roll i den gröna 
omställningen?
Politiken för att bekämpa klimatförändringarna 
kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än de 
kommer att ta bort (% – EU-27)
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45

Tenderar 
att hålla 

med
42

Tenderar att 
vara oense

22

Instämmer
helt och hållet

Tenderar att
hålla med

Tenderar att
vara oense

Helt oense Totalt
”Godkänn”

Totalt
’Disagree’

Jag vet inte.

EU27 9 18 33 38 27 71 2

Ålder

Svenska 10 19 33 36 29 69 2

Kvinna 8 17 32 40 25 72 3

Kön

15–24 9 13 30 45 22 75 3

25–39 10 17 32 40 27 72 1

40–54 9 18 33 39 27 72 1

55+ 9 19 33 35 28 68 4

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 11 20 33 33 31 66 3

Då och då 11 20 34 32 31 66 3

Nästan aldrig/aldrig 8 17 32 41 25 73 2

Bild av EU

Totalt ”positivt” 7 15 32 44 22 76 2

Neutral 10 20 34 33 30 67 3

Totalt ”Negativt” 14 22 32 30 36 62 2

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 10 20 32 35 30 67 3

2:a kvintilen 8 20 34 35 28 69 3

Tredje kvintilen 9 18 34 37 27 71 2

Fjärde kvintilen 9 15 33 42 24 75 1

Femte kvintilen 7 14 32 46 21 78 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 9 17 33 39 26 72 2

Anställd på korttidskontrakt 7 20 31 40 27 71 2

Anställd hos ett bemanningsföretag/en 
onlineplattform 

18 27 25 29 45 54 1

Egenföretagare utan anställda 10 15 29 43 25 72 3

Egenföretagare med anställda 14 17 32 35 31 67 2

Arbetslösa 12 18 30 38 30 68 2

Pensionär 10 20 33 33 30 66 4

Ta hand om hemmet, inaktivt 8 18 39 31 26 70 4

Student 6 11 30 50 17 80 3

Övriga 5 12 31 46 17 77 6

Vilken är den högsta utbildningsnivån du
har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 7 28 31 26 35 57 8

Sekundär 11 19 35 32 30 67 3

Post sekundär 8 15 30 45 23 75 2

Högskolan i Jönköping 7 13 28 51 20 79 1

Vilket av följande beskriver bäst det 
område där du bor?

En stor stad 10 15 31 42 25 73 2

Förorterna eller utkanten av en stor stad 7 15 30 46 22 76 2

En stad eller en liten stad 9 18 33 38 27 71 2

En landsby 10 21 35 31 31 66 3

En gård eller ett hem på landsbygden 12 22 29 34 34 63 3

QA3.2 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna omställningen och
kampen  mot  klimatförändringarna?  Du  behöver  inte  vidta  åtgärder  personligen  för  att  bekämpa
klimatförändringarna om andra människor i (Vårt land) inte heller vidtar några åtgärder (% – EU)
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En fjärdedel  av  de  svarande  (25 %)  håller  med  om att
deras  land  inte  behöver  vidta  åtgärder  för  att  bekämpa
klimat- och miljöförändringar om andra länder inte heller
vidtar  några  åtgärder,  och  8 %  instämmer  helt.  Men
majoriteten  (72 %)  håller  inte  med,  med  nästan  hälften
(45 %) som säger att de ”helt oense” med detta uttalande. 

Endast en minoritet i varje land håller med om att deras
land inte behöver vidta åtgärder för att bekämpa klimat-
och  miljöförändringar  om andra  länder  inte  vidtar  några
åtgärder, med andelar från 42 % i Rumänien, 41 % i Polen
och 35 % i Österrike till 13 % i Grekland, 15 % i Danmark
och  16 %  i  Cypern,  Nederländerna,  Portugal  och
Slovenien. 

Det finns fem länder där minst en av tio ”helt håller med”
om  detta  uttalande:  Österrike  (17 %),  Polen  (15 %),
Finland (13 %), Rumänien (12 %) och Bulgarien (10 %).
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Jag vet inte.
3 Instämmer 

helt och 
hållet

8
Tenderar att 
hålla med

17

Tenderar att 
vara oense

27

Helt oense
45

(Kan/juni) 2022)

QA3.3 I vilken utsträckning håller du med om eller 
håller med om följande uttalanden om den gröna 
omställningen och kampen mot 
klimatförändringarna?
(Vårt land) behöver inte vidta åtgärder för att 
bekämpa klimat- och miljöförändringar om andra 
länder inte heller vidtar några åtgärder. (% – EU-27)

Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att 
hålla med

Tenderar att 
vara oense

Helt oense Jag vet inte.

QA3.3 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna 
omställningen och kampen mot klimatförändringarna?
(% – (vårt land) behöver inte vidta åtgärder för att bekämpa klimat- och miljöförändringar om andra 
länder inte heller vidtar några åtgärder.)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska  analysen på  EU-nivå  belyser
flera  skillnader  mellan  de  svarande.  Den  mest  slående
skillnaden  är  mellan  de  svarande  med  en  positiv  och
negativ  syn  på  EU.  Dessutom  finns  det  skillnader
beroende  på  utbildningsnivå,  ekonomiska  svårigheter,
sysselsättning och urbanisering. 

●  Svarande  med  lägre  utbildningsnivå,  antingen  under
gymnasiet  eller  gymnasiet  (båda  27 %)  är  mer
benägna  att  hålla  med  om  att  deras  land  inte
behöver  vidta  åtgärder  för  att  bekämpa
klimatförändringar och miljöförändringar om andra
länder inte vidtar några åtgärder, jämfört med dem
med  högre  utbildning,  antingen  eftergymnasial
(23 %) eller universitet (19 %). 

● De som har svårt att betala räkningar då och då (31 %)
är  mest  benägna  att  komma  överens,  särskilt
jämfört med dem som sällan eller aldrig har dessa
svårigheter (23 %). 

●  De  svarande  som  arbetar  med  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  (45 %)  är
mycket  mer  benägna  att  komma överens  än  de
som har annan anställningsstatus. 

●  Svarande  i  urbaniserade  områden,  såsom  storstäder
(23 %) eller förorter (21 %), är mindre benägna att
komma  överens  än  de  svarande  som  bor  på
landsbygden, såsom landsbyar (28 %) eller gårdar
eller bostäder på landsbygden (33 %). 

● Svarande med en negativ syn på EU är mer benägna
(34 %)  att  hålla  med  än  de  som  har  en  positiv
uppfattning (20 %). 
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Instämmer 
helt och 
hållet

Tenderar att
hålla med

Tenderar att
vara oense

Helt oense
Totalt 
”Godkänn”

Totalt 
’Disagree’

Jag vet 
inte.

EU27 8 17 27 45 25 72 3

Kön

Svenska 9 18 28 43 27 71 2

Kvinna 8 16 27 46 24 73 3

Ålder

15–24 7 13 24 53 20 77 3

25–39 9 17 26 47 26 73 1

40–54 9 17 27 45 26 72 2

55+ 8 18 29 41 26 70 4

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 11 15 30 40 26 70 4

Då och då 10 21 28 38 31 66 3

Nästan aldrig/aldrig 8 15 27 48 23 75 2

Subjektiv urbanisering

Lantlig by 9 19 31 37 28 68 4

Liten/medelstor stad 8 17 28 44 25 72 3

Stor stad 8 15 24 51 23 75 2

Bild av EU

Totalt ”positivt” 6 14 26 52 20 78 2

Neutral 9 19 30 39 28 69 3

Totalt ”Negativt” 14 20 27 36 34 63 3

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 9 16 29 42 25 71 4

2:a kvintilen 8 19 29 42 27 71 2

Tredje kvintilen 8 17 29 44 25 73 2

Fjärde kvintilen 8 15 27 49 23 76 1

Femte kvintilen 7 14 24 54 21 78 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 8 18 27 46 26 73 1

Anställd på korttidskontrakt 9 16 27 46 25 73 2

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 16 29 23 30 45 53 2

Egenföretagare utan anställda 9 13 24 51 22 75 3

Egenföretagare med anställda 13 15 32 38 28 70 2

Arbetslösa 13 15 26 43 28 69 3

Pensionär 9 17 30 40 26 70 4

Ta hand om hemmet, inaktivt 7 18 33 37 25 70 5

Student 5 12 23 57 17 80 3

Övriga 13 8 12 57 21 69 10

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? 
(EN)

Under sekundär 7 20 32 31 27 63 10

Sekundär 9 18 30 40 27 70 3

Post sekundär 8 15 24 51 23 75 2

Högskolan i Jönköping 6 13 22 58 19 80 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor

En stor stad 8 15 24 51 23 75 2

Förorterna eller utkanten av en stor stad 6 15 23 54 21 77 2

En stad eller en liten stad 8 17 28 44 25 72 3

En landsby 9 19 31 37 28 68 4

En gård eller ett hem på landsbygden 10 23 26 39 33 65 2

QA3.3 I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om följande uttalanden om den gröna omställningen
och kampen mot klimatförändringarna? 

(Vårt land) behöver inte vidta åtgärder för att bekämpa klimat- och miljöförändringar om andra länder inte
heller vidtar några åtgärder. (% – EU)
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JAG ÄR HÄR. MINSKA 
ENERGIANVÄNDNINGEN PÅ ETT 
RÄTTVIST SÄTT
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Energipriserna  är  ett  stort  problem  för  de  flesta.  I
vissa  medlemsstater  tänker  alla  svarande  på  detta
sätt. 

Mer än nio av tio (93 %) svarande i EU anser att nivån på
energipriserna för människor i deras land är ett allvarligt
problem. Faktum är att majoriteten (58 %) anser att detta
är ett ”mycket allvarligt problem”.22 

22 QA17 Hur allvarligt är problemet med var och en av följande
aspekter?  17.1  Prisnivån  på  energi  för  människor  i  (Vårt
land)  i  allmänhet.  17.2  Den  aktuella  kostnaden  för  ditt
hushålls energibehov (belysning, matlagning, uppvärmning,
kylning,  löpande  apparater  etc.).  17.3  Den  aktuella
kostnaden  för  bränsle  för  dina  transportbehov  (allmän
transport,  biljettprishöjning,  personbilar,  dina  dagliga  eller
mindre frekventa rörlighetsbehov etc.).

Åtta av tio (80 %) säger att den nuvarande kostnaden för
bränsle för deras transportbehov är ett problem, och för
47 %  är  det  en  allvarlig  kostnad.  Nästan  lika  många
(79 %) säger att den nuvarande kostnaden för hushållets
energibehov är ett problem, med 44 % som beskriver det
som ett ”mycket allvarligt problem”. 
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QA17. Hur allvarligt är problemet med var och en av följande aspekter? (% – EU)

Nivån på energipriserna för människor i (vårt land) i allmänhet

Den aktuella kostnaden för bränsle för dina transportbehov (allmän transport, biljettprishöjning, personbilar, 
dina dagliga eller mindre frekventa rörlighetsbehov etc.)

Den nuvarande kostnaden för ditt hushåll energibehov (belysning, matlagning, uppvärmning, kylning, löpande 
apparater, etc.)

Ett mycket allvarligt problem
Inte ett allvarligt problem alls

Ett ganska allvarligt problem
Jag vet inte.

Inte ett särskilt allvarligt 
problem
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På  nationell  nivå  säger  mer  än  tre  fjärdedelar  av  de
svarande i varje medlemsstat att nivån på energipriserna i
deras  land  är  ett  allvarligt  problem  för  människor  i
allmänhet. Alla svarande i Grekland (100 %) anser detta,
liksom 99 % i Spanien, Cypern och Portugal och 98 % i
Irland,  jämfört  med 76 % på Malta,  82 % i  Sverige och
83 % i Finland. 

I  19  länder  anser  minst  hälften  av  alla  svarande  att
energipriserna  i  deras  land  är  ett  ”mycket  allvarligt
problem”,  med de  högsta  andelarna  i  Grekland  (89 %),
Cypern (83 %) och Irland (79 %). 
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QA17.1 Hur allvarligt är problemet med var och en av 
följande aspekter?
Nivån på energipriserna för människor i (Vårt land) i 
allmänhet (% – EU-27)

Jag vet inte.
1

Ett 
mycket 
allvarligt 
problem

58

Ett ganska 
allvarligt 
problem

35

Inte ett särskilt 
allvarligt problem

5

Inte ett allvarligt 
problem alls

1

(Kan/juni) 2022)

QA17.1 Hur allvarligt är problemet med var och en av följande aspekter?
(% – nivån på energipriserna för människor i (vårt land) i allmänhet)

Ett mycket 
allvarligt 
problem

Ett ganska 
allvarligt 
problem

Inte ett särskilt 
allvarligt problem

Inte ett allvarligt 
problem alls

Jag vet 
inte.
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Andelen  svarande  som  säger  att  den  nuvarande
kostnaden  för  hushållens  energibehov  är  ett  allvarligt
problem  varierar  avsevärt,  från  99 % av  de  svarande  i
Grekland, 96 % i Cypern och 94 % i Spanien och Italien till
36 %  i  Sverige,  46 %  i  Nederländerna  och  51 %  i
Danmark. 

Minst sju av tio i Grekland (83 %), Cypern (76 %), Spanien
(71 %)  och  Irland  (70 %)  anser  att  kostnaden  för
hushållens energibehov är ett ”mycket allvarligt problem”. 

Svarande i sydeuropeiska länder och vissa östeuropeiska
länder  är  mer  benägna  att  säga  att  den  nuvarande
kostnaden  för  hushållens  energibehov  är  ett  problem
jämfört med nord- och västeuropeiska länder. Ett liknande
mönster gäller den nuvarande kostnaden för bränsle för
transportbehov. 
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QA17.2 Hur allvarligt är ett problem enligt dig?
Den nuvarande kostnaden för hushållets 
energibehov (belysning, matlagning, uppvärmning, 
kylning, löpande apparater osv.) (% – EU-27)

Jag vet inte.
1

Ett mycket 
allvarligt 
problem

44

Ett 
ganska 
allvarligt 
problem

35

Inte ett 
särskilt 

allvarligt 
problem

16

Inte ett allvarligt 
problem alls

4

(Kan/juni) 2022)

Ett mycket 
allvarligt 
problem

Ett ganska 
allvarligt 
problem

Inte ett särskilt 
allvarligt problem

Inte ett allvarligt 
problem alls

Jag vet 
inte.

QA17.2 Hur allvarligt är ett problem enligt dig?
(% – den aktuella kostnaden för ditt hushåll energibehov (belysning, matlagning, uppvärmning, kylning, 
löpande apparater, etc.)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I alla utom ett land säger majoriteten av de svarande att
kostnaden  för  bränsle  för  deras  transportbehov  är  ett
allvarligt  problem,  och  denna  uppfattning  är  vanligast  i
Grekland, Cypern (både 97 %) och Portugal (95 %). I den
andra änden av skalan tänker 46 % i Luxemburg, 54 % i
Sverige och 56 % i Danmark på samma sätt. 

Mer än åtta av tio i Grekland (82 %) och Cypern (81 %)
säger att kostnaden för bränsle för deras transportbehov
är ett ”mycket allvarligt problem”. 
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QA17.3 Hur allvarligt är ett problem enligt dig?
Den aktuella kostnaden för bränsle för dina 
transportbehov (allmän transport, biljettprishöjning, 
personbilar, dagliga eller mindre frekventa 
rörlighetsbehov etc.) (% – EU-27)

Jag vet inte.
2

Ett mycket 
allvarligt 
problem

47

Ett 
ganska 
allvarligt 
problem

33

Inte ett 
särskilt 

allvarligt 
problem

13

Inte ett 
allvarligt 

problem alls
5

(Kan/juni) 2022)

Ett mycket 
allvarligt 
problem

Ett ganska 
allvarligt 
problem

Inte ett särskilt 
allvarligt problem

Inte ett allvarligt 
problem alls

Jag vet 
inte.

QA17.3 Hur allvarligt är ett problem enligt dig?
(% – den aktuella kostnaden för bränsle för dina transportbehov (allmän transport, biljettprishöjning, 
personbilar, dina dagliga eller mindre frekventa rörlighetsbehov etc.)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå belyser
flera skillnader bland de svarande tar man hänsyn till kön,
ålder,  utbildningsnivå,  sysselsättning,  ekonomiska
svårigheter, inkomst och även hushåll och besittningsrätt.
Dessa skillnader finns i de tre uttalandena. 

● Kvinnor (82 %) är mer benägna än män (77 %) att säga
att  den  nuvarande  kostnaden  för  hushållets
energibehov är ett allvarligt problem. 

●  De  i  åldern  25–54  år  är  mer  benägna  än  andra
åldersgrupper  att  säga  att  den  nuvarande
kostnaden för bränsle för deras transportbehov är
ett allvarligt  problem. Till  exempel säger 85 % av
25–34-åringarna detta, jämfört med 77 % av dem i
åldern 55+. 

● Svarande med lägre utbildningsnivå säger mer sannolikt
att  de  nuvarande  bränslekostnaderna  för  deras
transportbehov eller den nuvarande kostnaden för
hushållets energibehov är ett allvarligt problem. Till
exempel, 91 % med en lägre utbildningsnivå säger
att  deras  nuvarande  hushåll  energibehov  är  ett
allvarligt  problem,  jämfört  med  69 %  med  en
universitetsutbildningsnivå. 

● Hushåll (89 %) och arbetslösa (87 %) är mer benägna
än  andra  sysselsättningsgrupper  att  säga  att  de
nuvarande kostnaderna för hushållets energibehov
är ett allvarligt problem. 

● Ju mer ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto  mer  sannolikt  är  det  att  de  säger  att
kostnaden  för  hushållets  energibehov  är  ett
allvarligt  problem.  Dessutom är  de som upplever
svårigheter att betala räkningar då och då (87 %)
eller större delen av tiden (88 %) mer benägna att
säga  att  de  nuvarande  bränslekostnaderna  för
deras  transportbehov  är  ett  allvarligt  problem
jämfört  med  dem  som  sällan  har  svårigheter
(77 %). 

●  De  svarande  med  den  mest  disponibla  inkomsten
(68 %) är minst benägna att säga att de nuvarande
kostnaderna  för  hushållens  energibehov  är  ett
allvarligt  problem,  särskilt  jämfört  med  dem med
minst disponibel inkomst (84 %). 

●  Respondenter  som  är  ägare  med  en  utestående
inteckning  (75 %)  är  mindre  benägna  än  någon
annan  grupp  att  säga  att  de  nuvarande
kostnaderna  för  hushållets  energibehov  är  ett
allvarligt problem. 

●  Hushåll  med barn  (84 %)  är  mer  benägna  än  någon
annan  grupp  att  säga  att  den  nuvarande
bränslekostnaden för  deras transportbehov  är  ett
allvarligt problem.
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Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen
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Nivån på energipriserna 
för människor i (vårt 
land) i allmänhet 

Den aktuella kostnaden för 
bränsle för dina 
transportbehov (allmän 
transport, biljettprishöjning, 
personbilar dina dagliga eller
mindre frekventa 
rörlighetsbehov etc.) 

Den nuvarande 
kostnaden för ditt hushåll
energibehov (belysning, 
matlagning, 
uppvärmning, kylning, 
löpande apparater, etc.)

EU27 93 80 79

Kön

Svenska 92 80 77

Kvinna 94 81 82

Ålder

15–24 89 77 77

25–39 93 85 80

40–54 93 83 82

55+ 94 77 79

Hushållens situation

Ensamhushåll utan barn 92 77 79

Ensamhushåll med barn 94 81 83

Flera hushåll utan barn 93 81 79

Hushåll med barn 94 84 81

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 95 88 93

Då och då 93 87 88

Nästan aldrig/aldrig 93 77 74

Bild av EU

Totalt ”positivt” 93 79 77

Neutral 93 82 81

Totalt ”Negativt” 94 83 84

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 92 78 84

2:a kvintilen 95 82 81

Tredje kvintilen 94 83 81

Fjärde kvintilen 92 80 75

Femte kvintilen 92 73 68

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 94 84 79

Anställd på korttidskontrakt 91 82 80

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 84 86 82

Egenföretagare utan anställda 92 82 80

Egenföretagare med anställda 88 81 78

Arbetslösa 95 83 87

Pensionär 94 73 78

Ta hand om hemmet, inaktivt 95 88 89

Student 89 77 78

Övriga 97 76 80

QA17 Hur allvarligt är problemet med var och en av följande aspekter? (% – totalt ”Allvarlig”)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

56

Nivån på energipriserna 
för människor i (vårt 
land) i allmänhet 

Den aktuella kostnaden för 
bränsle för dina 
transportbehov (allmän 
transport, biljettprishöjning, 
personbilar dina dagliga 
eller mindre frekventa 
rörlighetsbehov etc.) 

Den nuvarande 
kostnaden för ditt hushåll
energibehov (belysning, 
matlagning, 
uppvärmning, kylning, 
löpande apparater, etc.)

EU27 93 80 79

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT
SVAR)

Under sekundär 95 83 91

Sekundär 93 83 83

Post sekundär 94 81 78

Högskolan i Jönköping 91 71 69

Vilket av följande gäller för den ort där du bor?

Ägs av dig, ditt hushåll, utan enastående inteckning 93 81 82

Ägs av dig, ditt hushåll, med enastående inteckning 93 79 75

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar hyra till 
marknadspris

92 79 79

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar hyra till 
reducerat pris

91 78 80

Ditt boende är gratis, hyr gratis 90 84 82

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 93 78 79

Förorterna eller utkanten av en stor stad 93 78 75

En stad eller en liten stad 93 80 81

En landsby 92 81 80

En gård eller ett hem på landsbygden 94 86 81

QA17 Hur allvarligt är problemet med var och en av följande aspekter? (% – totalt ”Allvarlig”)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Över hälften av respondenterna är övertygade om att
de kan minska sin energiförbrukning. 

Mer än fem av tio (53 %) är övertygade om att  de kan
använda mindre energi än de gör nu. Mer än en av fem
(22 %)  är  ”mycket  självsäker”,  medan 31 % är  ”snarare
självsäkra”. Nästan hälften (46 %) är inte säkra, med 27 %
”snarare  inte  självsäker”  och  19 %  ”inte  särskilt
självsäker”.23 

Däremot  är  det  bara  en  minoritet  (37 %)  som  är
övertygade om att ett stort antal människor i deras område
är  redo  att  begränsa  sin  energianvändning  för  att
begränsa  klimatförändringarna,  med  12 %  ”mycket
självsäker” och 25 % ”snarare säker”. Majoriteten (61 %)
är inte säkra: 35 % är ”i stället inte självsäkra” och 26 % är
”mycket osäkra”. 

23 QA5.  Hur  säker  eller  inte  är  du  om dessa uttalanden om
minskning av energianvändningen? Använd en skala från 1
till  10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt
säker”. De återstående siffrorna indikerar något mellan dessa
två positioner. 5.1 Överlag, hur säker är du personligen att
du kan använda mindre energi än du gör nu? 5.2 Hur säker
är du på att ett stort antal människor i (Vårt land) är redo att
begränsa  sin  energianvändning  för  att  begränsa
klimatförändringarna? 
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QA5. Hur säker eller inte är du om dessa uttalanden om minskning av energianvändningen? Använd en 
skala från 1 till 10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De återstående siffrorna 
indikerar något mellan dessa två positioner. (% – EU) 

Hur säker är du personligen på att du kan använda mindre energi än du gör nu?

5.2 Hur säker är du på att ett stort antal människor i (Vårt land) är redo att begränsa sin energianvändning för 
att begränsa klimatförändringarna?

Totalt ”Mycket självsäker” 
(8+ 9+ 10)Totalt ”Mycket osäker” 
(1+ 2+ 3)

Totalt ”Snarare självsäker” 
(6+ 7)
Avslag (SPONTANEOUS)

Totalt ”Snarare inte säker” 
(4+ 5)
Jag vet inte.



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I EU som helhet har drygt hälften (53 %) en viss grad av
förtroende att de skulle kunna använda mindre energi än
vad  de  gör  nu,  och  i  19  länder  har  majoriteten  också
förtroende för att de skulle kunna göra detta. Andelen är
störst i Italien (69 %), Irland (68 %) och Cypern (67 %) och
lägst  i  Rumänien  (37 %),  Polen  (40 %)  och  Tjeckien
(41 %). Det är värt att notera att de tre nordiska länderna
visar en hög nivå av respondenter som är säkra: minst tre
av tio svarande är ”mycket säkra” att de personligen kan
minska sin energianvändning i Sverige (39 %), Danmark
(36 %) och Finland (35 %). 

I Sverige (39 %), Cypern (38 %) och Irland och Danmark
(båda 37 %), medan de lägsta nivåerna ses i Rumänien
(12 %), Tjeckien (14 %) och Polen (16 %). 

Det är värt att notera att mer än tre av tio i Rumänien och
Estland  (båda  33 %)  är  ”mycket  osäkra”  att  de  skulle
kunna använda mindre energi än de för närvarande gör. 
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Jag vet inte.
1

Totalt ”Mycket 
självsäker 
(8+ 9+ 10)”

22

Totalt ”Snarare 
säker (6+ 7)”

31

Totalt 
”Snarare 
inte säker 

(4+ 5)”
27

Totalt 
”Mycket 
osäker 

(1+ 2+ 3)”
19

Avslag 
(SPONTANEOUS)

0

(Kan/juni) 2022)

QA5.1 Hur säker eller inte är du om dessa 
uttalanden om minskning av energianvändningen? 
Använd en skala från 1 till 10, där 1 betyder ”inte 
alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De 
återstående siffrorna indikerar något mellan dessa 
två positioner.
Hur säker är du personligen på att du kan använda 
mindre energi än du gör nu? (% – EU-27) 

Totalt ”Mycket 
självsäker 
(8+ 9+ 10)”

Totalt ”Snarare 
säker (6+ 7)”

Totalt ”Snarare inte 
säker (4+ 5)”

Totalt ”Mycket 
osäker” (1+ 2+ 3)

Avslag 
(SPONTANEOUS)

Jag vet 
inte.

QA5.1 Hur säker eller inte är du om dessa uttalanden om minskning av energianvändningen? Använd en 
skala från 1 till 10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De återstående siffrorna 
indikerar något mellan dessa två positioner.
(% – totalt sett, hur säker är du personligen att du kan använda mindre energi än du gör nu? ) 



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska  analysen på  EU-nivå  belyser
följande  skillnader:  svarande  som  är  mer  benägna  att
säga att  de känner  sig  säkra på att  de kan minska sin
energiförbrukning  är  unga  respondenter,  de  med  högre
utbildningsnivå, färre ekonomiska svårigheter eller de som
bor i små/medelstora eller stora städer. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de  är  säkra  på  att  de  personligen  kan  använda
mindre  energi,  med  62 % av  15–24-åringar  som
tänker på detta sätt jämfört med 50 % av dem som
är 55 år eller äldre. 

●  Ensamstående  hushåll  med  barn  (21 %)  är  mest
benägna att säga att de känner sig ”mycket osäkra”
att de kan minska sin energiförbrukning. 

●  Respondenter  med  lägre  utbildningsnivå  är  mer
benägna att säga att de inte är säkra på att de kan
minska  sin  energiförbrukning.  Till  exempel  är  de
svarande  med  en  lägre  utbildningsnivå  (21 %)
”mycket  osäkra”  att  de  skulle  kunna  minska  sin
energiförbrukning,  jämfört  med  14 %  med  en
universitetsutbildningsnivå. 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de är säkra på att de
kan minska sin energiförbrukning. Till  exempel är
55 % med de minsta svårigheterna övertygade om
att  de  kan  använda  mindre  energi,  jämfört  med
44 % som upplever mest svårigheter. 

●  Ju  mer  disponibel  inkomst  en  svarande  har,  desto
säkrare  är  de  att  de  personligen  kan  använda
mindre  energi:  58 % i  4:  e  och  5:  e  kvintilen  är
säkra,  jämfört  med  47 %  i  1:  a  kvintilen.  ●
Svarande som bor  i  små/medelstora  (55 %) eller
stora (57 %) städer är mer benägna att vara säkra
på att de kan minska sin energiförbrukning än de
som bor i landsbygdsbyar (48 %). 
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Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

60

Totalt ”Mycket
osäker”

Totalt ”Snarare inte
säker”

Totalt ”Några
tillförsikt”

Totalt ”mycket
självsäkert”

Jag vet inte.

EU27 19 27 31 22 1

Kön

Svenska 19 26 31 23 1

Kvinna 19 27 31 22 1

Ålder

15–24 12 25 35 27 1

25–39 17 26 34 23 0

40–54 19 28 31 21 1

55+ 21 28 28 22 1

Hushållens situation

Ensamhushåll utan barn 19 27 30 23 1

Ensamhushåll med barn 21 30 27 21 1

Flera hushåll utan barn 18 26 33 22 1

Hushåll med barn 18 27 32 22 1

Hushållssammansättning

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 23 27 26 23 1

4 18 26 32 23 1

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 27 27 25 19 2

Då och då 20 28 31 20 1

Nästan aldrig/aldrig 18 26 32 23 1

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 24 27 28 19 2

2:a kvintilen 19 28 31 21 1

Tredje kvintilen 19 26 32 22 1

Fjärde kvintilen 17 25 33 25 0

Femte kvintilen 17 25 32 26 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 16 28 33 23 0

Anställd på korttidskontrakt 18 25 34 22 1

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 33 23 31 12 1

Egenföretagare utan anställda 19 23 31 26 1

Egenföretagare med anställda 30 18 24 26 2

Arbetslösa 21 27 29 22 1

Pensionär 24 27 26 22 1

Ta hand om hemmet, inaktivt 19 27 34 19 1

Student 9 24 36 29 2

Övriga 27 33 14 26 0

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? 
(ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 21 29 26 20 4

Sekundär 20 27 31 21 1

Post sekundär 18 27 29 25 0

Högskolan i Jönköping 14 25 34 27 0

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor

En stor stad 16 26 32 25 1

Förorterna eller utkanten av en stor stad 19 25 30 26 0

En stad eller en liten stad 17 27 33 22 1

En landsby 23 29 28 19 1

En gård eller ett hem på landsbygden 21 23 30 25 0

QA5.1 Hur säker eller inte är du om dessa uttalanden om minskning av energianvändningen? Använd en skala från 1
till 10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De återstående siffrorna indikerar något mellan
dessa två positioner. Hur säker är du personligen på att du kan använda mindre energi än du gör nu? (% – EU)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Endast en minoritet (37 %) i EU som helhet är övertygade
om att ett stort antal i deras land är redo att begränsa sin
energianvändning för att begränsa klimatförändringarna. 

På nationell  nivå är  Italien (56 %) och Irland (50 %) de
enda länder där minst hälften till viss del är säkra, följt av
49 % i  Finland.  I  den andra änden av skalan är 12 % i
Tjeckien, 24 % i Lettland och 25 % på Malta övertygade
om  att  ett  stort  antal  människor  i  sitt  land  är  redo  att
minska sin energiförbrukning. 

Irland (25 %) och Cypern (21 %) är de enda länder där
minst en av fem är ”mycket självsäker”. Däremot är 55 % i
Tjeckien  ”mycket  osäkra”  ett  stort  antal  människor  i  sitt
land är redo att begränsa sin energianvändning, och totalt
sett minst en av fem i 23 länder tänker på detta sätt. 
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Totalt ”Mycket 
självsäker 
(8+ 9+ 10)”

12
Totalt 

”Snarare 
säker (6+ 7)

25
Totalt ”Snarare 

inte säker (4+ 5)”
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(1+ 2+ 3)”
26

Avslag 
(SPONTANEOUS)

0

Jag vet inte.
2

(Kan/juni) 2022)

QA5.2 Hur säker eller inte är du om dessa 
uttalanden om minskning av energianvändningen? 
Använd en skala från 1 till 10, där 1 betyder ”inte 
alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De 
återstående siffrorna indikerar något mellan dessa 
två positioner.
Hur säker är du på att ett stort antal människor i 
(Vårt land) är redo att begränsa sin 
energianvändning för att begränsa 
klimatförändringarna? (% – EU-27)

Totalt ”Mycket 
självsäker 
(8+ 9+ 10)”

Totalt ”Snarare 
säker (6+ 7)”

Totalt ”Snarare inte 
säker (4+ 5)”

Totalt ”Mycket 
osäker” (1+ 2+ 3) Avslag 

(SPONTANEOUS)

Jag vet 
inte.

QA5.2 Hur säker eller inte är du om dessa uttalanden om minskning av energianvändningen? Använd en 
skala från 1 till 10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De återstående siffrorna 
indikerar något mellan dessa två positioner.
(% – totalt sett, hur säker är du att ett stort antal människor i (Vårt land) är redo att begränsa sin 
energianvändning för att begränsa klimatförändringarna?)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar på
några skillnader.  För  exempel,  det  finns stora skillnader
när det gäller ekonomiska svårigheter, sysselsättning eller
hushållens situation. 

● Svarande i åldern 15–24 år (41 %) är mest benägna att
vara övertygade om att ett stort antal i sitt land är
redo att begränsa sin energianvändning. 

●  Egenföretagare  utan  anställda  och  pensionärer  (båda
38 %)  är  mest  benägna  att  säga  att  de  är
övertygade om att  ett  stort  antal  människor  i  sitt
land  är  redo  att  minska  sin  energiförbrukning,
särskilt jämfört med arbetslösa (30 %). 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de är övertygade om
att ett stort antal människor i deras land är redo att
minska sin energiförbrukning. Till exempel är 38 %
med de  minsta svårigheterna säkra,  jämfört  med
31 % som upplever mest svårigheter. 

● Ensamstående hushåll med barn är mindre benägna än
andra grupper att känna sig säkra på att ett  stort
antal människor i deras land är redo att begränsa
sin  energianvändning  för  att  begränsa
klimatförändringarna.  Till  exempel  säger
ensamstående hushåll med barn (22 %) att de är
”snarare självsäkra” jämfört med flera hushåll utan
barn (26 %). 
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Totalt ”Mycket osäker”
Totalt ”Snarare inte

säker”
Totalt ”Några tillförsikt”

Totalt ”mycket
självsäkert”

Jag vet inte. 

EU27 26 35 25 12 2

Kön

Svenska 26 35 26 12 1

Kvinna 24 37 25 12 2

Ålder

15–24 22 35 28 13 2

25–39 28 35 26 10 1

40–54 27 34 26 12 1

55+ 26 36 24 12 2

Hushållens situation

Ensamhushåll utan barn 25 36 24 12 2

Ensamhushåll med barn 26 39 22 11 1

Flera hushåll utan barn 25 36 26 11 2

Hushåll med barn 27 34 26 12 1

Hushållssammansättning

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 25 38 22 12 3

4 25 35 27 12 1

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 32 34 20 11 3

Då och då 27 36 25 11 1

Nästan aldrig/aldrig 25 36 26 12 1

Bild av EU

Totalt ”positivt” 23 35 28 13 1

Neutral 26 37 24 11 2

Totalt ”Negativt” 37 32 20 10 1

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 25 38 23 12 2

2:a kvintilen 24 36 26 12 2

Tredje kvintilen 25 37 27 10 1

Fjärde kvintilen 27 34 27 12 0

Femte kvintilen 28 36 25 11 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 26 36 26 11 1

Anställd på korttidskontrakt 27 36 27 9 1

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 36 28 27 7 2

Egenföretagare utan anställda 28 33 25 13 1

Egenföretagare med anställda 31 34 22 11 2

Arbetslösa 32 36 21 9 1

Pensionär 24 35 25 13 3

Ta hand om hemmet, inaktivt 23 37 23 14 3

Student 20 37 28 14 1

Övriga 30 36 19 13 2

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? 
(ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 22 38 19 12 8

Sekundär 25 35 26 13 1

Post sekundär 26 36 25 12 1

Högskolan i Jönköping 26 36 26 11 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du

En stor stad 27 35 24 13 1

Förorterna eller utkanten av en stor stad 26 35 25 13 1

En stad eller en liten stad 24 36 27 11 2

En landsby 27 35 24 12 2

En gård eller ett hem på landsbygden 26 35 21 17 1

QA5.2 Hur säker eller inte är du om dessa uttalanden om minskning av energianvändningen? Använd en skala från 1
till 10, där 1 betyder ”inte alls säker”, och 10 betyder ”helt säker”. De återstående siffrorna indikerar något mellan
dessa två positioner.  Hur säker är du på att ett stort antal människor i (Vårt land) är redo att begränsa sin
energianvändning för att begränsa klimatförändringarna? (% – EU)
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Ekonomiska  skäl  är  faktorn  för  att  minska
energianvändningen bland respondenterna. 

 

Att spara pengar är den främsta drivkraften för att minska
energianvändningen, även om miljöhänsyn spelar en roll
för många.24 Totalt säger mer än sex av tio (62 %) att de
skulle  minska  sin  energianvändning  huvudsakligen  eller
endast av ekonomiska skäl, medan 36 % skulle göra det
huvudsakligen eller endast av miljöskäl. Nästan fyra av tio
(37 %) säger  att  de skulle minska sin energianvändning
främst av ekonomiska skäl, för att spara pengar och i viss
mån  av  miljöskäl  för  att  bidra  till  att  hantera
klimatförändringarna. Omkring en fjärdedel (26 %) skulle
minska  sin  energiförbrukning  främst  av  miljöskäl  för  att
bidra till att bekämpa klimatförändringarna och, i viss mån
av ekonomiska  skäl,  spara  pengar.  En  fjärdedel  (25 %)
skulle minska konsumtionen bara av ekonomiska skäl, för
att  spara  pengar.  En  av  tio  (10 %)  skulle  minska
energianvändningen enbart av miljöskäl för att bidra till att
bekämpa klimatförändringarna. 

Det finns tre länder där respondenterna oftast säger att de
skulle  minska  sin  energiförbrukning  endast av
ekonomiska skäl: Bulgarien (47 %), Lettland (40 %) och
Litauen (37 %). Däremot säger 12 % i Slovenien och 13 %
i Sverige och Nederländerna samma sak. 

I 18 länder är de svarande mest benägna att säga att de
skulle  minska  sin  energianvändning  främst  av

24 VAD ÄR QA4? Funderar du på den främsta anledningen till
att du skulle minska din energianvändning, vilken motsvarar
bäst  din  egen  situation?  Du  skulle  minska  din
energianvändning: 

ekonomiska skäl, för att spara pengar och i viss mån
av  miljöskäl  för  att  bidra  till  att  hantera
klimatförändringarna.  Denna  uppfattning  är  vanligast  i
Grekland (50 %),  Portugal  (47 %) och Slovakien (44 %).
Däremot ger 31 % i Sverige och Irland detta skäl. 

Sverige, Nederländerna (både 39 %) och Danmark (36 %)
är de enda länder där det vanligaste svaret är att de skulle
minska  konsumtionen  främst  av  miljöskäl  och  i  viss
mån av ekonomiska skäl. I den andra änden av skalan
anger 12 % i Bulgarien och 15 % i Estland, Lettland och
Polen detta skäl. 

I 15 länder säger minst en av tio att de skulle minska sin
energiförbrukning  bara  av  miljöskäl,  med  de  högsta
nivåerna i Sverige (16 %), Danmark (14 %) och Slovenien
(13 %). 

En bredare översikt visar att ekonomiska skäl i 24 länder
är de viktigaste eller enda övervägandena för att minska
energianvändningen,  omvänt  är  miljöskäl  oftast  de
viktigaste eller  enda övervägandena i Sverige,  Danmark
och Nederländerna. 
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Ingen – Du skulle inte 
minska din 

energianvändning 
(SPONTANEOUS)

1Övrigt 
(SPONTANEOUS)

0

Av miljöskäl, för att 
bidra till att bekämpa 
klimatförändringarna

10

Främst av miljöskäl för att 
bidra till att bekämpa 

klimatförändringarna, och i 
viss mån av ekonomiska 
skäl, för att spara pengar

26

Jag vet inte.
1

Av ekonomiska skäl, för 
att spara pengar

25

Främst av ekonomiska skäl, för att 
spara pengar och i viss mån av 

miljöskäl för att bidra till att 
bekämpa klimatförändringarna.

37(Kan/juni) 2022)

VAD ÄR QA4? Funderar du på den främsta anledningen till att du skulle minska din 
energianvändning, vilken motsvarar bäst din egen situation? Du skulle minska din 
energianvändning: 
(% – EU-27)
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Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar att
yngre  respondenter,  personer  med  hög  utbildningsnivå,
personer  med  mindre  ekonomiska  svårigheter  och
personer med en positiv syn på EU är de mest sannolikt
att  nämna  främst  eller  bara  miljömässiga  skäl  till  att
minska energiförbrukningen. I detalj: 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de  nämner  miljöskäl  som  antingen  den  primära
eller den enda orsaken. Till exempel skulle 31 % av
dem i åldern 15–24 år minska förbrukningen främst
av miljöskäl, men i viss mån av ekonomiska skäl,
jämfört med 24 % av dem som är 55 år eller äldre.
Dessutom, ju äldre svaranden, desto mer sannolikt
är det att de bara nämner ekonomiska skäl. 

●  Ju  högre  utbildningsnivå  de  svarande  är,  desto  mer
sannolikt  är  det  att  de  nämner  miljöskäl  som
antingen de primära eller enda skälen, och desto
mindre  sannolikt  är  det  att  de  bara  nämner
ekonomiska skäl. Till exempel säger 36 % av dem
med universitetsutbildning att de skulle minska sin
energianvändning  av  mestadels  miljöskäl,  jämfört
med 11 % av dem med en utbildningsnivå under
gymnasiet. 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de nämner miljöskäl
som antingen den primära eller den enda orsaken
till minskad konsumtion, och desto mindre sannolikt
är  det  att  de  bara  nämner  ekonomiska  skäl.  Till
exempel skulle 22 % som aldrig eller nästan aldrig
har svårt att betala räkningar minska konsumtionen
endast av ekonomiska skäl, jämfört med 40 % som
upplever svårigheter för det mesta. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  nämner  miljöskäl  som
antingen den  primära  eller  den  enda  orsaken till

minskad konsumtion. Till  exempel nämner 47 % i
femte kvintilen  huvudsakligen  eller  bara  miljöskäl
jämfört med 30 % i 1: a kvintilen. 

●  De  som  har  en  positiv  syn  på  EU  är  mycket  mer
benägna  att  nämna  främst  miljöskäl  (31 %)  och
mindre benägna attnämna ekonomiska skäl (20 %)
än de med en negativ syn (20 % respektive 36 %). 
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Av ekonomiska skäl, för att spara pengar
Främst av miljöskäl för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna, och i viss mån av 

ekonomiska skäl, för att spara pengar
Övrigt (SPONTANEOUS)
Jag vet inte.

Främst av ekonomiska skäl, för att spara pengar och i viss mån av 
miljöskäl för att bidra till att bekämpa 
klimatförändringarna.

Av miljöskäl, för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna
Ingen – Du skulle inte minska din energianvändning 

(SPONTANEOUS)

VAD ÄR QA4? Funderar du på den främsta anledningen till att du skulle minska din energianvändning, 
vilken motsvarar bäst din egen situation? Du skulle minska din energianvändning:
(%)
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Av ekonomiska
skäl, för att 
spara pengar

Främst av ekonomiska 
skäl, för att spara pengar 
och i viss mån av miljöskäl
för att bidra till att 
bekämpa 
klimatförändringarna.

Främst av miljöskäl för
att bidra till att 
bekämpa 
klimatförändringarna, 
och i viss mån av 
ekonomiska skäl, för 
att spara pengar

Av miljöskäl, för att 
bidra till att 
bekämpa 
klimatförändringarn
a 

Övrigt 
(SPONTANEOUS) 

Ingen – Du skulle inte 
minska din 
energianvändning 
(SPONTANEOUS)

Främst av 
ekonomiska 
skäl 

Främst av 
miljöskäl 

Jag vet 
inte.

EU27 25 37 26 10 0 1 62 36 1

Kön

Svenska 26 36 26 10 0 1 62 36 1

Kvinna 25 37 27 9 0 1 62 36 1

Ålder

15–24 18 34 31 15 0 1 52 46 1

25–39 22 39 29 9 0 1 61 38 0

40–54 24 39 26 10 0 1 63 36 0

55+ 30 34 24 10 0 1 64 34 1

Hushållens situation

Ensamhushåll utan barn 27 34 26 11 0 1 61 37 1

Ensamhushåll med barn 27 39 25 8 0 0 66 33 1

Flera hushåll utan barn 26 36 27 9 0 1 62 36 1

Hushåll med barn 23 40 26 10 0 1 63 36 0

Svårigheter att betala 
räkningar

Större delen av tiden 40 36 16 6 0 1 76 22 1

Då och då 30 38 22 8 0 1 68 30 1

Nästan aldrig/aldrig 22 36 29 11 0 1 58 40 1

Bild av EU

Totalt ”positivt” 20 38 31 11 0 0 58 42 0

Neutral 28 36 24 10 0 1 64 34 1

Totalt ”Negativt” 36 33 20 8 1 1 69 28 1

Total disponibel inkomst
– kvintil

Första kvintilen 36 32 22 8 0 1 68 30 1

2:a kvintilen 27 39 24 8 0 1 66 32 1

Tredje kvintilen 24 39 27 9 0 1 63 36 0

Fjärde kvintilen 22 39 29 9 0 1 61 38 0

Femte kvintilen 16 36 32 15 0 1 52 47 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på 
tillsvidareanställning 

23 40 28 9 0 0 63 37 0

Anställd på 
korttidskontrakt 

23 38 28 10 0 0 61 38 1

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en 
onlineplattform

23 30 38 7 1 1 53 45 0

Egenföretagare utan 
anställda 

19 39 29 11 0 1 58 40 1

Egenföretagare med 
anställda 

20 34 31 11 0 2 54 42 2

Arbetslösa 32 37 19 10 0 1 69 29 1

Pensionär 31 34 23 10 0 1 65 33 1

Ta hand om hemmet, 
inaktivt 

35 34 22 6 0 1 69 28 2

Student 17 32 33 16 0 1 49 49 1

Övriga 29 36 18 13 0 4 65 31 0

Vilken är den högsta 
utbildningsnivån du har 
slutfört? (ENDAST ETT 
SVAR)

Under sekundär 42 35 11 7 1 2 77 18 2

Sekundär 29 37 24 9 0 1 66 33 0

Post sekundär 19 38 30 12 0 1 57 42 0

Högskolan i Jönköping 15 35 36 13 0 1 50 49 0

Vilket av följande 
beskriver bäst det 
område där du bor?

En stor stad 23 37 29 10 0 1 60 39 0

Förorterna eller 
utkanten av en stor stad

20 39 29 10 0 1 59 39 1

En stad eller en liten 
stad 

26 37 25 10 0 1 63 35 1

En landsby 29 34 25 9 0 2 63 34 1

En gård eller ett hem på
landsbygden 

30 36 25 8 0 0 66 33 1

QA4 Tänker på den främsta anledningen till att du skulle minska din energianvändning, vilken motsvarar bäst din egen
situation? Du skulle minska din energianvändning: (% – EU)
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Majoriteten  (64 %) av de svarande är  ovilliga att  betala
högre energipriser för att bidra till att påskynda den gröna
omställningen.25 Nästan hälften (46 %) är ovilliga eftersom
de inte har råd att betala mer, medan 18 % är ovilliga men
har  råd  med det.  Drygt  en tredjedel  (34 %)  skulle  vara
villiga att betala mer: 21 % skulle betala upp till 10 % mer,
8 % skulle betala upp till 20 % mer, 3 % upp till 30 % mer
och 2 % skulle 

löneökningar på mer än 30 procent. 

Det finns bara fyra länder där en majoritet av de svarande
skulle  vara  villiga  att  betala  högre  energipriser  för  att
påskynda  den  gröna  omställningen:  Nederländerna,
Sverige (båda 56 %),  Danmark (54 %) och Malta  (49 %
jämfört med 47 % nej). Däremot skulle 14 % i Bulgarien
och Portugal och 23 % i Polen vara villiga att betala mer. 

I  alla  länder  utom  Rumänien  skulle  mer  än  en  av  tio
svarande vara villiga att betala  upp till  10 % mer,  med
störst  stöd  för  detta  i  Slovenien  (31 %),  Danmark  och
Tyskland (båda 30 %). 

I nio länder skulle minst en av tio vara villig att betala upp
till  20 % mer,  särskilt  i  Nederländerna  (18 %),  Sverige
(17 %)  och  Danmark  (16 %).  Malta  (10 %)  är  det  enda
land där minst en av tio skulle vara villiga att betala  upp
till  30 %  mer för  energi  för  att  påskynda  den  gröna
omställningen,  medan  de  i  Rumänien  (5 %)  är  mest
benägna att betala upp ökningar på 30 % eller mer. 

I  alla  länder  utom  Nederländerna  och  Sverige  är  de
svarande mer benägna att vara ovilliga att betala eftersom
de inte har råd med det snarare än att vara ovilliga men
kunna betala mer. De länder som har den största klyftan
mellan de ovilliga, eftersom de inte har eller har råd att
betala  mer,  är  Bulgarien  (70 % ovilligt  och  har  inte  råd
med det jämfört med 13 % ovilligt men har råd med det),
Portugal (69 % jämfört med 13 %) och Cypern (57 % och
5 %). 

25 QA18. Skulle du vara villig att betala högre energipriser om
det bidrar till att påskynda den gröna omställningen? 
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Jag vet inte.
2Nej, du är inte villig 

att betala mer trots 
att du har råd att 

göra det.
18

Nej, du är inte villig att 
betala mer eftersom du 
inte har råd att göra det

46

(Kan/juni) 2022)

Ja, över 30 % 
mer

2

Ja, upp till 30 % 
mer

3

Ja, upp till 20 % 
mer

8

Ja, upp till 
10 % mer

21

QA18 Skulle du vara villig att betala högre 
energipriser om det bidrar till att påskynda den 
gröna omställningen?
(% – EU-27)

Ja, upp till 10 % mer

Ja, över 30 % mer

Jag vet inte.

Ja, upp till 20 % mer
Nej, du är inte villig att betala mer 
eftersom du inte har råd att göra det

Ja, upp till 30 % mer
Nej, du är inte villig att betala mer trots att du har 
råd att göra det.

QA18 Skulle du vara villig att betala högre energipris om det bidrar till att påskynda den gröna 
omställningen?
(%)
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Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar att
endast en minoritet i de flesta grupper är villiga att betala
högre  energipriser  för  att  påskynda  den  gröna
omställningen, men det finns några intressanta skillnader,
särskilt när det gäller sysselsättning, urbanisering eller syn
på EU. 

● Ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att
de  är  villiga  att  betala  mer:  39 %  av  15–24-
åringarna säger att de är det, jämfört med 30 % av
dem i åldern 55+. 

● Respondenter med hög utbildningsnivå är mycket mer
benägna  att  betala  högre  energipriser  för  att
påskynda  den  gröna  omställningen.  Till  exempel
säger 29 % av de svarande på universitetsnivå att
de är villiga att  betala  högre energipriser,  jämfört
med 10 % av dem med en utbildningsnivå under
gymnasiet. 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de är villiga att betala
mer: 39 % med de minsta svårigheterna är villiga,
jämfört  med  15 %  av  dem  som  har  störst
svårigheter. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt är det att de är villiga att betala mer: 52 %
i femte kvintilen är villiga, jämfört med 23 % i 1: a
kvintilen. 

●  Egenföretagare  med  anställda  (47 %)  är  mycket  mer
benägna  att  betala  mer  –  särskilt  jämfört  med
hushåll (17 %). 

●  De  svarande  som  bor  i  storstäder  (40 %)  är  mer
benägna att betala mer än i små/medelstora städer
(32 %) eller landsbygdsbyar (27 %). 

●  De  som  har  en  positiv  syn  på  EU  (41 %)  är  mer
benägna att betala mer än de som har en negativ
syn (20 %). 

68



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

69

Ja, upp till
10 % mer

Ja, upp till
20 % mer

Ja, upp till
30 % mer

Ja, över 
30 % mer

Nej, du är inte 
villig att betala 
mer eftersom 
du inte har råd 
att göra det

Nej, du är inte 
villig att betala 
mer trots att du 
har råd att göra
det.

Totalt ”Ja”
Totalt 
”Nej”

Jag vet 
inte.

EU27 21 8 3 2 46 18 34 64 2

Kön

Svenska 21 9 3 2 42 21 35 63 2

Kvinna 21 7 3 1 51 16 32 67 1

Ålder

15–24 25 9 3 2 43 13 39 56 5

25–39 22 9 4 2 44 18 37 62 1

40–54 20 8 3 2 46 20 33 66 1

55+ 19 7 3 1 49 20 30 69 1

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 9 3 2 1 74 11 15 85 0

Då och då 16 4 3 2 59 15 25 74 1

Nästan aldrig/aldrig 24 10 3 2 38 21 39 59 2

Bild av EU

Totalt ”positivt” 26 10 4 1 40 17 41 57 2

Neutral 18 7 3 2 51 18 30 69 1

Totalt ”Negativt” 12 4 2 2 53 26 20 79 1

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 15 5 2 1 64 12 23 76 1

2:a kvintilen 19 7 3 2 53 15 31 68 1

Tredje kvintilen 23 8 2 2 45 19 35 64 1

Fjärde kvintilen 25 11 5 2 35 21 43 56 1

Femte kvintilen 28 15 6 3 25 22 52 47 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 23 9 3 2 42 20 37 62 1

Anställd på korttidskontrakt 18 10 5 1 52 13 34 65 1

Anställd hos ett bemanningsföretag/en 
onlineplattform 

8 11 7 10 48 15 36 63 1

Egenföretagare utan anställda 21 7 5 3 38 24 36 62 2

Egenföretagare med anställda 27 7 6 7 23 28 47 51 2

Arbetslösa 15 4 1 2 64 14 22 78 0

Pensionär 19 7 3 1 50 19 30 69 1

Ta hand om hemmet, inaktivt 11 4 1 1 65 16 17 81 2

Student 28 10 2 2 39 13 42 52 6

Övriga 14 0 6 1 63 16 21 79 0

Vilken är den högsta utbildningsnivån 
du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 10 2 1 0 69 15 13 84 3

Sekundär 18 6 2 2 52 18 28 70 2

Post sekundär 24 8 3 2 41 21 37 62 1

Högskolan i Jönköping 29 14 6 3 27 20 52 47 1

Vilket av följande beskriver bäst det 
område där du bor?

En stor stad 24 10 4 2 41 17 40 58 2

Förorterna eller utkanten av en stor 
stad 

25 10 4 1 39 19 40 58 2

En stad eller en liten stad 20 7 3 2 47 19 32 66 2

En landsby 16 6 2 2 54 19 26 73 1

En gård eller ett hem på landsbygden 16 7 1 3 48 24 27 72 1

QA18Skulle du vara villig att betala högre energipriser om det bidrar till att påskynda den gröna omställningen? (% –
EU)
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Hälften av de tillfrågade anser att de rikaste 50 % bör
öka  sina  ansträngningar  för  att  minska
energianvändningen. 

Majoriteten  av  de  svarande  i  EU  anser  i  synnerhet  att
rikare  människor  bör  göra  större  ansträngningar  för  att
minska sin  energiförbrukning.26 Hälften (50 %) tycker att
de  rikaste  50 %  borde  göra  mer  ansträngning,  medan
25 %  tycker  att  de  rikaste  20 %  borde  göra  mer
ansträngning, och 12 % tycker att de rikaste 10 % borde
göra mer ansträngning. Ungefär en av tio (9 %) tycker att
alla borde göra mer oavsett sin rikedom. 

I 27 länder säger de svarande oftast att de rikaste 50 %
av  befolkningen  i  deras  land  bör  göra  större
ansträngningar för att minska sin energiförbrukning, även
om andelen varierar från 62 % i Cypern, 61 % i Spanien
och 60 % i Nederländerna och Sverige till 29 % i Estland,
35 % i Bulgarien och 41 % i Portugal. 

I Polen (41 %), Rumänien (37 %) och Österrike (32 %), de
svarande säger oftast att de rikaste 20 % borde göra mer,
och  detta  alternativ  nämns  också  allmänt  i  Kroatien
(33 %), Grekland (32 %), Slovakien (31 %) och Bulgarien
(30 %). Överlag anser mer än en av tio i varje land att de
rikaste 20 % borde göra mer. 

I 19 länder anser minst en av tio att de rikaste 10 % bör
göra  mer  för  att  minska  sin  energiförbrukning,  med  de
högsta  nivåerna  i  Polen  (23 %),  Österrike  (22 %)  och
Rumänien (19 %). 

I elva länder säger minst en av tio spontant att alla borde
göra  mer oavsett  rikedom,  med  de  högsta  nivåerna  i
Portugal (23 %), Estland (21 %) och Litauen (17 %). 

26 VAD ÄR QA7? Vilken av följande befolkningsgrupper i (Vårt
land) anser du särskilt bör göra större ansträngningar för att
minska sin energiförbrukning? 
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Jag vet inte.
3

Inga grupper i 
synnerhet/Alla grupper 
bör göra mer, oavsett 
deras förmögenhet 
(SPONTANEOUS)

9

Övriga grupper 
(SPONTANEOUS)

1
De rikaste 
50 % av 

befolkningen i 
(Vårt land)

50

(Kan/juni) 2022)

De rikaste 10 % 
av befolkningen 

i (Vårt land)
12

De rikaste 
20 % av 

befolkningen 
i (Vårt land)

25

QA7 Vilken av följande grupper av befolkningen i 
(VÅRT LAND) anser du särskilt bör göra större 
ansträngningar för att minska sin energiförbrukning? 
(% – EU-27)

De rikaste 10 % av 
befolkningen i (Vårt land)

De rikaste 20 % av 
befolkningen i (Vårt land)

De rikaste 50 % av 
befolkningen i (Vårt land)

Övrig 
grupp

Ingen grupp i synnerhet/Alla grupper bör göra 
mer, oavsett deras förmögenhet 
(SPONTANEOUS)

Jag 
vet 
inte.

VAD ÄR QA7? Vilken av följande befolkningsgrupper i (Vårt land) anser du särskilt bör göra större 
ansträngningar för att minska sin energiförbrukning? (%)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska  analysen  på  EU-nivå  visar
mycket  få  meningsskiljaktigheter  mellan  grupperna.  Det
mest anmärkningsvärda är att ju yngre respondenten är,
desto mer sannolikt  är  det  att  de är  överens om att  de
rikaste 20 % i sitt land bör göra större ansträngningar för
att minska sin energiförbrukning: 30 % av 15–24-åringarna
tänker på detta sätt, jämfört med 22 % av dem som är 55
år  och  äldre.  Dessutom  är  det  mest  sannolikt  att  de
svarande  med  gymnasieutbildning  (27 %)  anser  att  de
rikaste 20 % bör göra större ansträngningar för att minska
sin energi, jämfört med 18 % av dem med en nivå under
gymnasiet  eller  21 % av  dem med eftergymnasial  nivå.
Det är värt att notera att det finns mycket liten skillnad i
uppfattningen i inkomstgrupper, även om frågan är knuten
till denna sociodemografiska differentiering. 
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De rikaste 10 %
av befolkningen i

(Vårt land) 

De rikaste 20 %
av befolkningen i

(Vårt land) 

De rikaste 50 %
av befolkningen i

(Vårt land) 
Övriga grupper 

Inga grupper i
synnerhet/Alla

grupper bör göra
mer, oavsett deras

förmögenhet
(SPONTANEOUS)

Jag vet inte.

EU27 12 25 50 1 9 3

Kön

Svenska 13 26 49 0 9 3

Kvinna 12 25 51 0 9 3

Ålder

15–24 12 30 48 0 7 3

25–39 13 29 48 0 8 2

40–54 11 25 52 1 9 2

55+ 13 22 50 1 10 4

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 14 23 53 0 7 3

Då och då 13 28 47 1 8 3

Nästan aldrig/aldrig 12 24 51 0 10 3

Bild av EU

Totalt ”positivt” 12 25 51 0 10 2

Neutral 11 26 50 0 9 4

Totalt ”Negativt” 15 23 49 1 9 3

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 9 24 54 1 7 5

2:a kvintilen 13 25 52 1 7 2

Tredje kvintilen 12 27 50 1 8 2

Fjärde kvintilen 13 29 49 0 7 2

Femte kvintilen 12 26 51 0 10 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 13 27 49 0 9 2

Anställd på korttidskontrakt 11 29 50 1 7 2

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en onlineplattform

5
40 43 0 6 6

Egenföretagare utan anställda 11 25 51 0 11 2

Egenföretagare med anställda 10 26 47 2 15 0

Arbetslösa 11 20 57 0 8 4

Pensionär 13 22 50 0 10 5

Ta hand om hemmet, inaktivt 11 22 51 0 10 6

Student 10 32 47 0 8 3

Övriga 5 19 41 0 34 1

Vilken är den högsta utbildningsnivån
du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 12 18 48 0 12 10

Sekundär 12 27 49 0 9 3

Post sekundär 12 21 54 1 10 2

Högskolan i Jönköping 13 24 52 0 10 1

Vilket av följande beskriver bäst det 
område där du bor

En stor stad 12 27 48 0 10 3

Förorterna eller utkanten av en stor 
stad

12 23 50 0 12 3

En stad eller en liten stad 10 25 52 1 9 3

En landsby 16 25 47 0 8 4

En gård eller ett hem på landsbygden 14 22 54 0 7 3

QA7 Vilken av följande grupper av befolkningen i (VÅRT LAND) anser du särskilt bör göra större ansträngningar för att
minska sin energiförbrukning? (% – EU)
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De flesta respondenter bedömer sin energiförbrukning
som lägre än andras. 

De flesta  svarande  bedömer  sin  energiförbrukning  som
lägre  än  andra  människor  i  sitt  land.27 Nästan  hälften
(49 %) säger att den är ”snarare låg” i jämförelse, medan
21 % anser att deras konsumtion är ”mycket låg” jämfört
med andra i deras land. Nästan en fjärdedel (23 %) säger
att deras konsumtion är ganska hög i jämförelse, och 5 %
säger att den är mycket hög. Bara två procent kan inte
svara. 

Med undantag för Italien beskriver respondenterna i varje
land oftast sin energiförbrukning som ”snarare låg” jämfört
med  andra  i  sitt  land.  Andelarna  varierar  från  60 %  i
Tjeckien, 57 % i Tyskland och 55 % i Spanien till 40 % i
Österrike och 41 % i Slovenien och Rumänien. 

Italien (42 %) är det enda land där majoriteten bedömer
sin  energiförbrukning  som  ”snarare  hög”  jämfört  med
andra länder, även om 36 % i Rumänien, 33 % i Malta och
30 %  i  Kroatien  också  placerar  sig  i  denna  kategori.
Däremot placerar sig 11 % i Tjeckien, 14 % i Estland och
15 % i Slovenien och Tyskland också i denna kategori. 

I  16 länder  bedömer minst  en av fem respondenter  sin
energiförbrukning som ”mycket låg” jämfört  med andra i
sitt  land,  och  de  svarande  i  Estland  (40 %),  Slovenien
(39 %)  och  Finland  (33 %)  är  mest  benägna  att  säga
detta.  I  den andra änden av skalan är det  också 9 % i
Italien, 13 % i Polen och 14 % i Malta och Rumänien som
”mycket lågt”.

27 VAD ÄR QA6? Låt oss nu prata om din energiförbrukning.
Hur  jämförs  din  energiförbrukning  med andra  människor  i
(Vårt  land)? Använd en skala från 1 till  10,  där  1 betyder
”bland  de  lägsta  jämfört  med  andra  människor  i  (VÅRT
LAND)”, och 10 betyder ”bland de högsta jämfört med andra
människor i  (Vårt  land)”.  De återstående siffrorna indikerar
något mellan dessa två positioner. 

Polen  (14 %)  är  det  enda  land  där  minst  en  av  tio
beskriver sin energiförbrukning som ”mycket hög” jämfört
med andra länder. 

En  bredare  syn  på  dessa  resultat  visar  att  Tjeckien,
Estland, Tyskland, Litauen och Slovenien har den högsta
andelen  svarande  som  bedömer  sin  energiförbrukning
som lägre än andra i sitt land. Omvänt är de svarande i
Italien,  Rumänien,  Polen  och  Malta  mest  benägna  att
betygsätta sin konsumtion som högre än andra i sitt land.
”mycket lågt”. 
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VAD ÄR QA6? Låt  oss  nu prata  om din energiförbrukning.  Hur
jämförs din energiförbrukning med andra människor i (Vårt land)?
Använd  en  skala  från  1  till  10,  där  1  betyder  ”bland  de  lägsta
jämfört  med  andra  människor  i  (VÅRT LAND)”,  och  10  betyder
”bland de högsta jämfört med andra människor i (Vårt land)”. De
återstående siffrorna indikerar något mellan dessa två positioner.
(% – EU-27)

Jag vet 
inte.

2
Avslag 

(SPONTANEO
US)

0Totalt ”Mycket 
lågt (1+ 2+ 3)”

21

Totalt 
”Rather low 

(4+ 5)”
49

Totalt ’Mycket 
hög 

(8+ 9+ 10)’
5

Totalt 
”Rather 

high 
(6+ 7)”

23

(Kan/juni) 2022)
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Resultaten  från  den  sociodemografiska  analysen  på
EU-nivå visar  att  de  svarande  i  varje  grupp  är  mest
benägna att betygsätta sin användning som ”snarare låg”
jämfört  med  andra.  Men  det  avslöjar  några  intressanta
skillnader  i  dem som svarar ”mycket lågt”  eller  ”snarare
höga”: 

●  De  svarande  i  åldern  55  år  är  mest  benägna  att
betygsätta sin konsumtion som ”mycket låg” (27 %)
och  den  minst  sannolikt  att  den  rankas  som  ”i
stället  hög”  (18 %)  jämfört  med  andra
åldersgrupper. 

●  Respondenter  med en  utbildningsnivå  under  30 % är
mer benägna än någon annan grupp att betygsätta
sin  konsumtion  som  ”mycket  låg”.  Till  exempel
säger  30 %  av  dem  som  har  en  utbildningsnivå
under  gymnasiet  att  deras  energianvändning  är
”mycket  låg”,  jämfört  med  20 %  av  dem  med
universitetsnivå. 

●  Pensionärer  (28 %)  och  arbetslösa  (27 %)  är  mer
benägna än andra sysselsättningsgrupper att säga
att deras konsumtion är ”mycket låg”. De svarande
som  arbetar  med  ett  bemanningsföretag/en
onlineplattform (34 %) är mest benägna att säga att
deras konsumtion är ”snarare hög”. 

●  Respondenter  som  bor  i  hushåll  med  barn  är  mer
benägna  att  betygsätta  sin  konsumtion  som
”snarare  hög”  (30 %)  och  mindre  benägna  att
betygsätta  den  som  ”mycket  låg”  (13 %)  jämfört
med dem som bor i hushåll utan barn. 

● De som har svårt att betala räkningar för det mesta är
mer  benägna  att  betygsätta  sin  konsumtion  som
”mycket  låg”  (32 %)  och  den  minst  sannolikt  att
betygsätta  den  som ”snarare  hög”  (18 %)  än  de
som upplever färre ekonomiska svårigheter. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  deras  energianvändning  är
”snarare hög” och desto mindre sannolikt är det att
det är ”mycket lågt”. 

● Husägare (antingen med eller utan en inteckning) är mer
benägna att säga att deras konsumtion är ”i stället
hög”  och  mindre  benägna  att  säga  att  det  är
”mycket lågt” jämfört med dem som betalar hyra. 
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Totalt ’Mycket hög 
(8+ 9+ 10)’

Totalt ”Rather high 
(6+ 7)”

Totalt ”Mycket 
lågt (1+ 2+ 3)”

Totalt ”Rather low 
(4+ 5)”

Jag vet 
inte.

VAD ÄR QA6? Låt oss nu prata om din energiförbrukning. Hur jämförs din energiförbrukning med andra 
människor i (Vårt land)? Använd en skala från 1 till 10, där 1 betyder ”bland de lägsta jämfört med andra 
människor i (VÅRT LAND)”, och 10 betyder ”bland de högsta jämfört med andra människor i (Vårt land)”. De 
återstående siffrorna indikerar något mellan dessa två positioner. 
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Totalt ’Mycket
lågt (1+ 2+ 3) 

Totalt ’Rather
low (4+ 5) 

Totalt ’Rather
high (6+ 7) 

Totalt ’Mycket
hög (8+ 9+ 10) 

Jag vet
inte.

EU27 21 49 23 5 2

Kön

Svenska 20 49 24 5 2

Kvinna 22 49 22 5 2

Ålder

15–24 16 51 24 6 3

25–39 16 50 27 5 2

40–54 18 49 27 5 1

55+ 27 49 18 4 2

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 32 45 18 3 2

Då och då 18 48 27 5 2

Nästan aldrig/aldrig 21 51 22 4 2

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 33 47 15 2 3

2:a kvintilen 24 51 19 5 1

Tredje kvintilen 20 53 22 4 1

Fjärde kvintilen 14 52 29 4 1

Femte kvintilen 15 48 29 7 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 16 50 28 5 1

Anställd på korttidskontrakt 23 52 19 4 2

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 14 42 34 9 1

Egenföretagare utan anställda 17 51 26 5 1

Egenföretagare med anställda 13 46 31 10 0

Arbetslösa 27 51 18 3 1

Pensionär 28 48 16 5 3

Ta hand om hemmet, inaktivt 23 45 22 6 4

Student 15 52 25 4 4

Övriga 24 41 21 4 10

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 30 43 16 4 7

Sekundär 19 50 23 6 2

Post sekundär 22 51 21 4 2

Högskolan i Jönköping 20 49 26 4 1

Vilket av följande gäller för den ort där du bor?

Ägs av dig, ditt hushåll, utan enastående inteckning 19 49 26 4 2

Ägs av dig, ditt hushåll, med enastående inteckning 18 48 27 5 2

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar hyra till 
marknadspris 

24 52 18 4 2

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar hyra till 
reducerat pris 

31 46 16 5 2

Ditt boende är gratis, hyr gratis 17 47 24 11 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 22 48 24 5 1

Förorterna eller utkanten av en stor stad 25 50 19 4 2

En stad eller en liten stad 19 50 24 5 2

En landsby 22 49 21 6 2

En gård eller ett hem på landsbygden 25 39 27 9 0

QA6 Låt oss nu prata om din energiförbrukning. Hur jämförs din energiförbrukning med andra människor i  (Vårt
land)? Använd en skala från 1 till 10, där 1 betyder ”bland de lägsta jämfört med andra människor i (VÅRT LAND)”,
och 10 betyder ”bland de högsta jämfört med andra människor i (Vårt land)”. De återstående siffrorna indikerar något
mellan dessa två positioner. (% – EU)
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III. FOKUS PÅ SPECIFIKA 
DIMENSIONER SOM GÖR DET 
MÖJLIGT FÖR MEDBORGARNA 
ATT BLOMSTRA I DEN GRÖNA 
OMSTÄLLNINGEN
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1. Energieffektiva bostäder 

Mer  än  en  tredjedel  av  respondenterna  har  vidtagit
åtgärder  för  att  göra  sina  hem  mer  energieffektiva
under de senaste fem åren. Under samma period fick
1  av  10  ekonomiskt  stöd  för  att  förbättra  hemmets
energieffektivitet. 

Fyra  av  tio  respondenter  (40 %)  anser  att  deras  hem
behöver  en  energieffektiv  renovering.28 Mer  än  hälften
(56 %) säger att det inte gör det, och 4 % säger att de inte
vet. 

Under  de  senaste  fem åren  har  35 % av  de  svarande
vidtagit  en eller  flera åtgärder  för  att  göra hemmet mer
energieffektivt  (t.ex.  värmeisolering,  byte  av  dörrar  och
fönster eller värmesystem), men de flesta (63 %) har inte
gjort det.

Under  samma  period  har  10 %  av  de  svarande  fått
offentliga medel, subventioner eller ekonomiskt stöd för att
göra sitt hem mer hållbart eller energieffektivt. Den stora
majoriteten (87 %) har dock inte gjort det. 

28 FRÅN QA8. För var och en av följande påståenden, berätta
om det  gäller  dig.  8.1 Under de senaste fem åren har du
vidtagit  en  eller  flera  åtgärder  för  att  göra  ditt  hem  mer
energieffektivt  (t.ex.  värmeisolering,  byte  av  dörrar  och
fönster eller värmesystem) 8.2 Under de senaste fem åren
har  du  fått  offentliga  medel,  subventioner  eller  ekonomisk
hjälp för att göra deras hus mer hållbart eller energieffektivt.
8.3 Du tror att ditt hem behöver energieffektivitetsrenovering
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Du tror att ditt hem behöver en energieffektiv renovering

Under de senaste fem åren har du vidtagit en eller flera åtgärder för att göra ditt hem mer 
energieffektivt (t.ex. värmeisolering, byte av dörrar och fönster eller värmesystemet).

Under de senaste fem åren har du fått offentliga medel, subventioner eller ekonomisk hjälp för 
att göra ditt hem mer hållbart eller energieffektivt.

Ja Nej
Jag vet inte.

FRÅN QA8. För var och en av följande uttalanden, berätta om det appies för dig. 
(% – EU)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I 14 medlemsstater anser en majoritet av de svarande att
deras  hem  behöver  energieffektivitetsrenovering,  och
detta yttrande är vanligast i  Lettland, Malta (både 67 %)
och  Kroatien  (66 %).  Däremot  tänker  22 %  i  Österrike,
27 % i Finland och 29 % i Polen på samma sätt. 

Det finns också stora skillnader på nationell nivå när det
gäller  andelen  som  har  vidtagit  en  eller  flera  åtgärder
under  de  senaste  fem  åren  för  att  göra  sitt  hem  mer
energieffektivt,  och  det  finns  bara  fem  länder  där
majoriteten har gjort  detta: Nederländerna (62 %), Malta
(60 %),  Lettland  (56 %),  Slovenien  (53 %)  och  Estland
(50 %). Däremot har högst en fjärdedel i Portugal (15 %),
Italien och Grekland (båda 25 %) vidtagit sådana åtgärder.
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Ja Nej Jag vet inte.

FRÅN QA8. För var och en av följande påståenden, berätta om det gäller 
dig.
(% – du tror att ditt hem behöver en energieffektiv renovering)

Ja Nej Jag vet inte.

QA8.1 För var och en av följande uttalanden, berätta om det gäller dig.
(% – under de senaste fem åren har du vidtagit en eller flera åtgärder för att göra ditt hem mer 
energieffektivt (t.ex. värmeisolering, byte av dörrar och fönster eller värmesystemet)
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Det finns bara tre länder där minst en av fem respondenter
säger att de under de senaste fem åren har fått offentliga
medel, subventioner eller ekonomiskt stöd för att göra sitt
hem  mer  hållbart  eller  energieffektivt:  Malta  (31 %),
Nederländerna  (23 %)  och  Luxemburg  (20 %).  Däremot
säger 3 % i Bulgarien, 4 % i Grekland och 5 % i Spanien
och Portugal att de fått denna typ av ekonomiskt stöd. 

Det  är  värt  att  notera  att  det  inte  finns  ett  konsekvent
förhållande  på  nationell  nivå  mellan  att  ta  emot
ekonomiskt  stöd  och  vidta  energieffektivitetsåtgärder  på
hemmaplan. Malta och Portugal har till exempel några av
de  högsta  andelarna  av  att  både  göra
energieffektivitetsförbättringar  hemma och få ekonomiskt
stöd för att göra sådana förändringar. Estland och Lettland
har dock några av de högsta andelen svarande som har
förbättrat  energieffektiviteten  hemma,  men  några  av  de
lägsta nivåerna av ekonomiskt stöd för sådana åtgärder. 
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Ja Nej Jag vet inte.

QA8.2 För var och en av följande uttalanden, berätta om det gäller dig.
(% – under de senaste fem åren har du fått offentliga medel, subventioner eller ekonomiskt 
stöd för att göra ditt hus mer hållbart eller energieffektivt)
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Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar på
en rad  skillnader,  särskilt  när  det  gäller  utbildningsnivå,
ekonomiska  svårigheter,  sysselsättning  och
anställningsstatus.  Det finns också intressanta skillnader
när det gäller urbanisering i de två senaste uttalandena. 

● Respondenter med högre utbildning är mer benägna att
ha vidtagit en eller flera åtgärder under de senaste
fem åren för att  göra hemmet mer energieffektivt
eller  har fått  finansiering för sådana åtgärder.  Till
exempel  har  44 %  av  dem  med  högskolenivå
vidtagit  åtgärder  för  att  förbättra  hemmets
energieffektivitet,  jämfört  med 19 % av dem som
har en utbildningsnivå under gymnasiet eller 31 %
med gymnasieutbildning. 

● Ju mer ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de är överens om att
deras  hem  behöver  energieffektivitetsrenovering,
men desto mindre sannolikt är det att de har gjort
sådana renoveringar eller har fått ekonomiskt stöd
för  sådana  förändringar.  Till  exempel,  mer  än
hälften (52 %) som har svårt  att  betala räkningar
för  det  mesta  säger  att  deras  hem  behöver  en
energieffektivitetsrenovering,  jämfört  med  36 %
som har minst svårigheter. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  har  vidtagit  en  eller  flera
åtgärder under de senaste fem åren för att göra sitt
hem mer energieffektivt eller ha fått finansiering för
sådana  åtgärder.  Till  exempel  har  51 % i  den5:  e

kvintilen gjort sitt  hem mer energieffektivt,  jämfört
med 23 % i 1st kvintilen. 

● De som bor i landsbygdsbyar är mer benägna än de i
mer urbaniserade områden att ha vidtagit en eller
flera åtgärder  under  de senaste fem åren  för  att
göra sitt hem mer energieffektivt (39 %) eller ha fått
finansiering för sådana åtgärder (14 %). 

●  De  svarande  som  är  anställda  vid  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  (47 %)  är
mer benägna än de med annan anställningsstatus
att  komma  överens  om  att  deras  hem  behöver
energieffektivitetsrenovering,  och  detta  är  särskilt
fallet  jämfört  med  pensionärer  (36 %)  eller
egenföretagare  med  anställda  (37 %).
Egenföretagare  med  anställda  är  dock  mest
benägna  att  säga  att  de  har  vidtagit  minst  en
åtgärd  för  att  göra  sitt  hem  mer  energieffektivt
(48 %). 

● Respondenter som bor i ett hus som de äger med en
utestående  inteckning  är  mer  benägna  att  ha
vidtagit  energieffektivitetsåtgärder  (48 %) eller  fått
finansiering för att vidta sådana åtgärder (18 %) än
de som äger  sitt  hem utan  hypotekslån  eller  de
som hyr. 
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Du tror att ditt hem 
behöver en 
energieffektiv 
renovering

Under de senaste fem åren har
du vidtagit en eller flera 
åtgärder för att göra ditt hem 
mer energieffektivt (t.ex. 
värmeisolering, byte av dörrar 
och fönster eller 
värmesystemet).

Under de senaste fem åren har 
du fått offentliga medel, 
subventioner eller ekonomisk 
hjälp för att göra ditt hem mer 
hållbart eller energieffektivt.

EU27 40 35 10

Kön

Svenska 40 37 11

Kvinna 40 33 10

Ålder

15–24 36 27 7

25–39 43 35 12

40–54 42 37 12

55+ 38 35 10

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 52 22 6

Då och då 45 27 9

Nästan aldrig/aldrig 36 39 11

Subjektiv urbanisering

Lantlig by 40 39 14

Liten/medelstor stad 39 32 10

Stor stad 42 33 8

Bild av EU

Totalt ”positivt” 40 38 11

Neutral 40 31 10

Totalt ”Negativt” 40 32 9

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 41 23 6

2:a kvintilen 45 31 10

Tredje kvintilen 41 38 12

Fjärde kvintilen 42 41 13

Femte kvintilen 41 51 15

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 41 37 11

Anställd på korttidskontrakt 45 31 9

Anställd hos ett bemanningsföretag/en onlineplattform 47 28 16

Egenföretagare utan anställda 40 43 15

Egenföretagare med anställda 37 48 17

Arbetslösa 48 28 10

Pensionär 36 34 10

Ta hand om hemmet, inaktivt 43 27 9

Student 36 25 6

Övriga 50 44 8

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 40 19 6

Sekundär 40 31 9

Post sekundär 38 43 13

Högskolan i Jönköping 39 44 13

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 39 38 11

Förorterna eller utkanten av en stor stad 39 48 18

En stad eller en liten stad 41 21 5

En landsby 45 21 7

En gård eller ett hem på landsbygden 37 32 9

Vilket av följande gäller för den ort där du bor?

Ägs av dig, ditt hushåll, utan enastående inteckning 42 33 8

Ägs av dig, ditt hushåll, med enastående inteckning 38 38 12

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar 
hyra till marknadspris

39 32 10

Du, ditt hushåll är hyresgäster eller subtenanter som betalar 
hyra till reducerat pris

40 38 14

Ditt boende är gratis, hyr gratis 45 47 13

QA8 För var och en av följande påståenden, berätta om det gäller dig. (% – ja)
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Kostnaden  är  det  största  hindret  för  att  få
energieffektiviteten att fungera 

Respondenterna  tillfrågades  om  hindren  för  att  göra
hemmet mer energieffektivt och kunde ge högst tre svar.29

Med tanke på alla deras svar visar att kostnaden är det
största hindret, med 43 % som säger att göra sitt hem mer
energieffektivt är för dyrt, och de har inte råd med det. De
enda andra svaren från minst en av fem svarande är att
de inte har tillräcklig information (28 %) eller att den är för
dyr, men de har råd med den (21 %). 

Mer  än  en  av  tio  säger  att  det  är  svårt  att  hitta
kvalificerade personer att göra dessa förändringar eller att
det är svårt att komma överens med hyresvärden (båda
16 %),  medan  15 %  säger  att  det  är  svårt  att  hitta
nödvändiga energibesparande material och utrustning på
marknaden. Nästan en av tio (9 %) anser att det är svårt
att hålla med grannarna. Nästan en av fem (19 %) säger
att  det  inte finns några särskilda hinder  för att  göra sitt
hem mer energieffektivt, medan mer än en av tjugo (7 %)

säger att de inte vet. 

29 QA9T. Oavsett om du har vidtagit några åtgärder eller inte,
vilka  är  de  största  hindren  för  att  göra  ditt  hem  mer
energieffektivt? För det första? Och för det andra? 

Titta  bara  på  den  första  anledningen  som  ges  av
respondenterna  visar  att  rangordningen  av  skäl  är
densamma, med 31 % som säger att det är för dyrt och de
har  inte  råd  med  det,  13 %  att  de  inte  har  tillräcklig
information, och 12 % att det är för dyrt, men de hade råd
med det. 
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Maj/juni. 2022

Det är för dyrt och jag har inte råd med det.

Du har inte tillräcklig information (t.ex. om kostnaden för 
renoveringen eller mervärdet av att genomföra 

renoveringen)

Det är för dyrt men jag har råd med det

Det är svårt att hitta kvalificerade människor att göra det.

Det är svårt att komma överens med hyresvärden

Det är svårt att hitta nödvändiga energibesparande material och 
utrustning på marknaden

Det är svårt att komma överens med grannarna

Övrigt (SPONTANEOUS)

Inga särskilda hinder (SPONTANEOUS)

Jag vet inte.

QA9T. Oavsett om du har vidtagit några åtgärder eller inte, vilka är de största hindren för att 
göra ditt hem mer energieffektivt? För det första? Och för det andra? (MAX 3 SVAR) (% – EU)
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I 22 länder säger de svarande oftast att det största hindret
för att göra hemmet mer energieffektivt är att de inte har
råd  med  kostnaderna,  med  de  högsta  andelarna  i
Grekland  (73 %),  Cypern  (69 %),  Kroatien  (61 %)  och
Ungern (60 %) och den lägsta i Luxemburg (26 %). 

I  Sverige  (48 %),  Belgien  (41 %),  Danmark  (37 %)  och
Nederländerna (35 %) säger de svarande oftast att dessa
förbättringar  är dyra,  men de har  råd med dem, medan
åsikterna i  Finland är  jämnt  fördelade mellan dessa två
alternativ (båda 39 %). 

83

Det är för dyrt och jag har 
inte råd med det.

Det är för dyrt men jag har 
råd med det

QA9T. Oavsett om du har vidtagit några åtgärder eller inte, vilka är de största hindren för att göra ditt hem 
mer energieffektivt? För det första? Och för det andra? (Max 3 ANSWERS) (% – Det mest omnämnda svaret 
per land)
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Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar på
flera skillnader bland de svarande, särskilt när det gäller
överkomligheten att göra hemmet mer energieffektivt. Det
finns  till  exempel  slående  skillnader  i  utbildningsnivå,
ekonomiska svårigheter och hushållens situation. 

●  Ju  högre  utbildningsnivå  de  svarande  är,  desto  mer
sannolikt är det att de säger att det är för dyrt, men
de har råd med det, och desto mindre sannolikt är
det att de säger att det är för dyrt och de har inte
råd med det. Till exempel säger 32 % av dem med
universitetsutbildning att de inte har råd med det,
jämfört  med  53 %  av  dem  som  har  en
utbildningsnivå under gymnasiet. 

● Arbetslösa (57 %) är mest benägna att säga att det är
för dyrt och de har inte råd med det, särskilt jämfört
med  egenföretagare  med  anställda  (26 %).  De
svarande  som  är  anställda  vid  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  är  mest
benägna  att  säga  att  det  är  svårt  att  komma
överens med hyresvärden (39 %), och tillsammans
med  egenföretagare  utan  anställda  (24 %
respektive 23 %) är de också de mest benägna att
säga att det är svårt att hitta kvalificerade personer
att utföra arbetet. 

● Respondenter som bor i ett enda hushåll med barn är
mer benägna än de som bor i andra hushållstyper
att säga att de inte har råd med det (51 %) eller att
det är svårt att komma överens med hyresvärden
(25 %). 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de säger att det är för
dyrt, men de har råd med det eller att det är svårt
att  hitta  kvalificerade  personer  eller  nödvändigt
material och utrustning, och ju mindre sannolikt de
är att säga att de inte har råd med det eller att det
är svårt att komma överens med hyresvärden. Till
exempel säger 66 % som har svårt att betala sina
räkningar för det mesta att de inte har råd med det,
jämfört med 36 % som sällan har detta problem. 

●  Ju  mer  disponibel  inkomst  en  svarande  har,  desto
mindre sannolikt är det att de inte har råd med det
eller  att  det  är  svårt  att  komma  överens  med
hyresvärden, och desto mer sannolikt är det att de
ger var och en av de andra skälen. Undantaget är
svårt att komma överens med grannarna, där det
inte finns någon skillnad. 

● Ju mer urbaniserade en respondents miljö, desto mer
sannolikt är det att säga att det är svårt att komma
överens  med hyresvärden.  Dessutom är  de  som
bor i landsbygdsbyar mer benägna än de som bor i
städer att säga att det är för dyrt och de kan (25 %)
eller inte har råd med det (48 %). 

● Husägare (antingen med eller utan en inteckning) är mer
benägna än hyresgäster  att  säga att  de  inte  har
tillräcklig information,  det  är för  dyrt,  men de har
råd  med  det,  eller  att  det  är  svårt  att  hitta
kvalificerade  personer  eller  nödvändiga  material
och utrustning. 
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Det är för dyrt 
och jag har 
inte råd med 
det.

Det är för dyrt 
men jag har 
råd med det

Det är svårt 
att hitta 
kvalificerade
människor 
att göra det.

Det är svårt att hitta
nödvändiga 
energibesparande 
material och 
utrustning på 
marknaden

Du har inte 
tillräcklig 
information 
(t.ex. om 
kostnaden för 
renoveringen 
eller mervärdet 
av att 
genomföra 
renoveringen)

Det är svårt 
att komma 
överens 
med 
hyresvärden

Det är svårt att 
komma överens
med grannarna

Övrigt (SPONTANEOUS)
Inga särskilda hinder 
(SPONTANEOUS)

Jag vet 
inte.

EU27 43 21 16 15 28 16 9 7 19 7

Kön

Svenska 41 22 17 16 28 16 10 7 20 6

Kvinna 45 20 16 14 29 16 9 8 18 8

Hushållens situation

Ensamhushåll utan barn 43 18 13 12 28 20 9 8 19 10

Ensamhushåll med barn 51 16 14 11 23 25 9 8 16 9

Flera hushåll utan barn 43 22 19 17 29 13 9 8 20 5

Hushåll med barn 42 24 18 18 30 12 11 6 19 4

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 66 14 11 9 25 22 10 8 17 8

Då och då 54 19 15 15 31 20 11 6 13 6

Nästan aldrig/aldrig 36 22 18 16 28 14 9 8 22 7

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 53 17 11 10 24 27 8 10 16 10

2:a kvintilen 49 19 15 13 31 20 10 7 17 5

Tredje kvintilen 46 22 17 16 30 16 10 7 18 4

Fjärde kvintilen 40 24 19 20 32 13 10 6 17 4

Femte kvintilen 30 26 24 22 35 9 9 5 20 3

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 41 22 18 18 29 17 11 6 18 5

Anställd på korttidskontrakt 49 20 17 15 31 23 9 7 14 4

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/ett 
onlineföretag

40 20 24 20 35 29 9 4 10 1

Egenföretagare utan anställda 39 22 23 18 31 14 9 7 19 4

Egenföretagare med anställda 26 25 18 19 27 13 11 8 26 6

Arbetslösa 57 17 11 10 24 22 9 10 18 8

Pensionär 44 21 16 12 27 12 8 9 23 8

Ta hand om hemmet, inaktivt 54 16 12 14 27 16 8 7 18 11

Student 38 18 11 14 30 19 8 7 17 15

Övriga 52 21 5 12 22 16 5 16 31 2

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 53 17 9 8 29 11 6 9 24 15

Sekundär 47 20 16 16 28 17 9 6 17 7

Post sekundär 39 21 14 14 29 16 10 9 23 7

Högskolan i Jönköping 32 23 20 17 31 14 10 8 22 4

Vilket av följande gäller för den ort där du bor?

Ägs av dig, ditt hushåll, utan 
enastående inteckning 

45 24 20 17 30 4 10 5 21 7

Ägs av dig, ditt hushåll, med 
enastående inteckning 

40 25 20 20 33 4 11 6 21 4

Du, ditt hushåll är hyresgäster 
eller subtenanter som betalar 
hyra till marknadspris 

43 14 9 10 23 44 7 10 17 8

Du, ditt hushåll är hyresgäster 
eller subtenanter som betalar 
hyra till reducerat pris 

39 14 11 10 23 35 8 14 13 11

Ditt boende är gratis, hyr gratis 51 22 20 18 32 12 12 7 12 5

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 41 19 15 14 30 22 13 8 18 6

Förorterna eller utkanten av en 
stor stad 

42 19 20 17 29 12 7 8 21 7

En stad eller en liten stad 42 20 16 15 29 16 9 7 20 8

En landsby 48 25 18 17 25 12 7 7 18 7

En gård eller ett hem på 
landsbygden 

50 30 20 23 35 9 1 7 13 4

Oavsett om du har vidtagit några åtgärder eller inte, vilka är de största hindren för att göra ditt hem mer energieffektivt?
För det första? Och för det andra? (% – EU)
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2. Hållbar rörlighet 
En bil är fortfarande det huvudsakliga transportsättet
för  en  majoritet  av  de  svarande.  Nästan  hälften  av
respondenterna använder hållbara transportsätt. 

På en typisk dag är en bil det viktigaste transportsättet för
de flesta svarande (47 %).30 Omkring en av fem (21 %)
säger  att  promenader är deras huvudläge, medan 16 %
säger  att  det  är  kollektivtrafik.  En  privatägd  cykel  eller
skoter  nämns  av  8 %,  medan  2 %  säger  att  deras
huvudläge  är  en  privatägd  moped  eller  motorcykel  och
samma  andel  använder  en  delad  cykel,  skoter  eller
moped.  Bara  1 %  säger  att  ett  icke-stadståg  är  det
huvudsakliga transportsättet för dagliga transporter. 

Det har skett små förändringar i det dagliga transportsättet
sedan september 2019, med den mest anmärkningsvärda
en liten ökning av andelen som nämner promenader (+ 4

30 QA11.  På  en  typisk  dag,  vilket  är  ditt  huvudsakliga
transportsätt?  Med  huvudläge  menar  vi  den  som  du
använder oftast.

procentenheter)  och  en  minskning  av  andelen  som
nämner en bil (-5). 
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Modifierad
Nya

Maj/juni. 2022

Sep. 2019

Maj/juni. 2022 – sep. 2019

En bil

Promenader

** Kollektivtrafik (buss, tunnelbana, 
spårvagn, färja, stadsjärnväg etc.)

** Privatägd cykel eller skoter 
(inklusive elektrisk)

Ingen daglig eller regelbunden 
rörlighet

** Delad cykel, skoter eller moped 
(inbegripet elektrisk)

Privatägd motorcykel eller moped

Tåg (utanför stadstrafik)

* Bildelning (inklusive taxi)

Fartyg eller båt

Övrigt (SPONTANEOUS)

Jag vet inte.

QA11. På en typisk dag, vilket är ditt huvudsakliga transportsätt? Med huvudläge 
menar vi den som du använder oftast. (% – EU)
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I  alla  utom  tre  medlemsstater  är  en  bil  det  vanligaste
dagliga transportsättet, med de högsta andelarna i Cypern
(85 %),  Irland  (76 %)  och  Malta  (69 %).  En  bil  nämns
minst  i  Rumänien (26 %),  Bulgarien (35 %) och Sverige
(37 %).  I  Rumänien  (40 %)  och  Bulgarien  (36 %)  är
promenader  det  mest  omnämnda  transportsättet  för
dagliga transporter. I Nederländerna är bilen och en privat
cykel eller skoter rankad som högst (39 % vardera). 
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En bil Promenader Privatägd cykel eller skoter (inbegripet 
elektrisk)

QA11. På en typisk dag, vilket är ditt huvudsakliga transportsätt? Med huvudläge menar vi den som du 
använder oftast. (% – det mest omnämnda svaret per land)
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I tio länder säger minst en av fem att deras huvudsakliga
transportsätt är kollektivtrafik, med de största andelarna i
Ungern  (25 %),  Luxemburg  (24 %)  och  Slovakien  och
Polen (båda 22 %). I den andra änden av skalan nämner
2 % i Cypern, 4 % i Nederländerna och 7 % i Irland och
Slovenien  kollektivtrafik.  Nederländerna  (39 %)  är  det
enda land där minst en av fem säger att en privat cykel
eller skoter är deras huvudsakliga transportsätt,  följt  av
17 % i Sverige och 16 % i Belgien och Danmark. Bara 1 %
i Portugal och Cypern nämner en privat cykel eller skoter. 

Italien (6 %) och Grekland (5 %) är  de enda länder  där
minst  en  av  tjugo  nämner  en  privatägd  moped  eller
motorcykel,  och Danmark (11 %) är det  enda land där
minst  en av tjugo nämner en  delad cykel,  skoter eller
moped. Jämfört med september 2019 är de svarande i 20
länder  nu mindre benägna att  säga att  en bil är  deras
huvudsakliga  transportsätt  per  dag,  med  de  största
minskningarna i Slovenien (60 %, -11), Luxemburg (55 %,

-10) och Frankrike (48 %, -9) och Rumänien (26 %, -9).
Omnämnandet av en bil  har ökat i  sex länder, inklusive
Irland (76 %, + 8), och det har inte skett någon förändring i
Kroatien. 

I 23 länder är de svarande nu mer benägna jämfört med
september  2019,  för  att  säga att  promenader är  deras
huvudsakliga transportsätt  per dag,  och detta är särskilt
fallet  i  Rumänien  (40 %,  + 10),  Litauen  (21 %,  + 8),
Slovenien  (16 %,  + 7)  och  Nederländerna  (12 %,  + 7).
Omnämnandet av promenader har minskat i tre länder och
har förblivit oförändrat i Lettland. 

De enda andra betydande förändringarna sedan 2019 är
en  minskning  av  omnämnandet  av  kollektivtrafiken på
Malta (13 %, -8), Tjeckien (21 %, -7), Litauen (19 %, -7),
Kroatien (12 %, -6), Rumänien (18 %, -5) och Irland (7 %,
-5). 
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En bil
Maj/juni 
2022 

SVENS
KA

49 35 44 50 50 47 76 43 41 48 52 55 85 45 47 55 38 69 39 52 45 49 26 60 40 50 37

Δ Sept 20195. 5. 1. 4. 8. 8. 4. 1.8 2. 1. 9. = = 2. 4. 3. 1. 10 2. 4. 3. 5. 2. 5. 9. 11 5. 7. 3.

Promenader
Maj/juni 
2022 

21 8 36 23 10 15 19 11 26 31 22 20 19 9 23 21 11 17 11 12 10 19 20 40 16 27 21 20

Δ Sept 20194. 1. 2. 2. 3. 4. 1. 4. 4. 1. 4. 1. 5 4. = = 1.8 4. 2. 2. 7. 2. 2. 3. 10 7. 2. 5 2.

Kollektivtrafik 
(buss, 
tunnelbana, 
spårvagn, färja, 
stadsbana, etc.

Maj/juni 
2022 

16 18 20 21 8 15 21 7 20 19 16 12 11 2 18 19 24 25 13 4 18 22 21 18 7 22 11 20

Δ Sept 2019= = 1. 3. 7. 2. 2. 2. 5. 2. = = = = 6 = = 1. 5. 7. 3. 4. 8. = = 3. 1. 1. 5. = = 3. = = 3.

Privatägd cykel 
eller skoter 
(inbegripet 
elektrisk)

Maj/juni 
2022 

8 16 2 6 15 16 4 2 0 2 5 7 4 1 7 5 4 11 0 39 10 3 1 3 5 6 13 17

Δ Sept 2019= = 4. = == = 3. 1. = = 1. 2. = = 2. 1. = = 1. 1. = = 2. 3. 2. 2. 2. 4. 1. 1. 1. = = = = 4.

Delad cykel, 
skoter eller 
moped 
(inbegripet 
elektrisk)

Maj/juni 
2022 

2 2 0 1 11 0 2 0 2 1 2 1 3 0 1 1 2 3 0 1 1 3 1 2 4 1 0 1

Δ Sept 20191. 1. 1. = = 1. = = 1. = = 1. = = 1. 1. 1. = = = = = = 1. 1. = = 1. = = = = 1. 1. 2. = = = = 1.

Privatägd 
motorcykel eller 
moped

Maj/juni 
2022 

2 1 1 0 0 1 0 0 5 2 1 2 6 1 1 0 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1

Δ Sept 2019= = = = = == = 1. = = = = = = 2. 1. 1. 1. 2. 1. = = = = 1. = = 1. 1. = = = = = = 2. = = 1. 1. = =

Tåg (utanför 
stadstrafik)

Maj/juni 
2022 

1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 2

Δ Sept 2019= = 2. = =1. = = = = 1. 1. = = = = = = 1. = = = = 1. = = 2. 1. = = 3. 1. = = 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Bildelning 
(inklusive taxi)

Maj/juni 
2022 

0 1 1 1 0 0 2 2 3 1 1 2 0 1 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 0

Fartyg eller båt
Maj/juni 
2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ Sept 2019= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ingen daglig 
eller 
regelbunden 
rörlighet

Maj/juni 
2022 

3 3 4 3 4 2 5 2 1 2 4 3 2 1 4 5 1 3 2 2 3 5 5 6 4 1 3 2

Δ Sept 2019= = 1. 1. 1. 3. 1. 3. = = = = = = 2. 1. 2. = = 2. 2. = = 2. = = 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 2.

Övrigt 
(SPONTANEOU
S)

Maj/juni 
2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Δ Sept 2019= = = = = == = 1. = = = = 1. = = = = = = = = = = = = = = 1. = = = = = = 1. = = = = = = = = 1. = = = = = =

Jag vet inte.
Maj/juni 
2022 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ Sept 2019= = = = 1. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1. = = = = = = = = = = = =

QA11 På en typisk dag, vilket är ditt huvudsakliga transportsätt? Med huvudläge menar vi den som du använder oftast.
(%)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Resultaten  från  den  sociodemografiska  analysen  på
EU-nivå visar på flera skillnader mellan de svarande. De
svarande som är mer benägna att använda kollektivtrafik
eller  gå  är  till  exempel  kvinnor,  unga  respondenter,
personer  med  lägre  utbildningsnivå  eller  personer  med
ekonomiska svårigheter. 

●  Män  (51 %)  är  mer  benägna  än  kvinnor  (41 %)  att
använda  en  bil  som  sitt  huvudsakliga
transportmedel,  medan  kvinnor  (25 %)  är  mer
benägna  än  män  (16 %)  att  säga  att  de  går.
Dessutom är det mer sannolikt att kvinnor (18 %)
tar kollektivtrafik jämfört med män (13 %). 

●  Respondenter  i  åldern  25–54  år  är  mer  benägna  än
andra  åldersgrupper  att  använda  en  bil  som sitt
huvudsakliga  transportmedel  och  är  mindre
benägna att gå. De i åldern 15–25 (35 %) är mer
benägna  än  äldre  åldersgrupper  att  säga  att
kollektivtrafiken  är  deras  huvudsakliga
transportsätt, medan de i åldern 55+ (29 %) är mer
benägna  än  andra  åldersgrupper  att  säga  att
promenader är deras huvudsakliga transportsätt. 

● Respondenter med hög utbildningsnivå är mer benägna
att  använda  en  bil  som  sitt  huvudsakliga
transportsätt  för  dagliga  transporter.  Till  exempel
använder 53 % av dem med eftergymnasial nivå en
bil som sitt huvudsakliga transportsätt, jämfört med
26 % av  dem  som har  en  utbildningsnivå  under
gymnasiet. 

● De svarande som är egenföretagare med anställda är
mest  benägna  att  använda  bil  (67 %),  särskilt
jämfört  med  hushåll  (33 %)  och  pensionärer
(34 %).  Husgäster  (41 %)  är  mest  benägna  att
säga  att  promenader  är  deras  huvudsakliga
transportsätt. 

●  Respondenter  som  upplever  de  mest  ekonomiska
svårigheterna  är  mer  benägna  att  nämna
promenader (26 %) eller kollektivtrafik (21 %) och
mindre  benägna  att  nämna  en  bil  (36 %)  än  de
med färre svårigheter. 

● Ju mer disponibel inkomst en respondent har, desto mer
sannolikt är det att säga att deras huvudläge är en
bil, och desto mindre sannolikt är det att de säger
att det går. Till exempel, 31 % i 1: a kvintil nämner
promenader, jämfört med 10 % i 5: e kvintilen. 

● Kanske inte överraskande, de svarande som bor i stora
städer  är  mest  benägna  att  nämna  kollektivtrafik
(33 %) och den minst  sannolikt  att  nämna en bil
(32 %). 

● Bilägare är mindre benägna att nämna promenader som
ett dagligt  transportsätt  jämfört med respondenter
som inte äger en bil. 
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En bil
Bildelning
(inklusive

taxi)

Privatägd
motorcykel
eller moped

Tåg (utanför
stadstrafik) 

Fartyg
eller
båt 

Kollektivtraf
ik (buss,

tunnelbana,
tåg, färja,

stadsjärnvä
g etc.)

Privatägd
cykel eller

skoter
(inbegripet
elektrisk)

Delad cykel,
skoter eller

moped
(inbegripet
elektrisk)

Promenad
er

Ingen
daglig
eller

regelbund
en

rörlighet

Övrigt
(SPONTANEOUS)

Jag vet
inte.

EU27 47 0 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Kön

Svenska 53 1 3 1 0 13 9 2 16 2 0 0

Kvinna 41 1 1 1 0 18 8 1 25 4 0 0

Ålder

15–24 23 1 4 1 0 35 11 4 20 1 0 0

25–39 56 1 2 1 0 14 9 2 13 2 0 0

40–54 60 1 2 1 0 13 7 1 14 1 0 0

55+ 41 1 1 0 0 13 8 2 29 5 0 0

Hushållens situation

Ensamhushåll utan 
barn 

33 1 2 1 0 23 9 2 25 4 0 0

Ensamhushåll med 
barn 

45 0 2 1 0 16 8 1 22 4 1 0

Flera hushåll utan 
barn 

50 1 1 1 0 12 8 2 22 3 0 0

Hushåll med barn 62 0 2 1 0 11 8 1 13 2 0 0

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 36 1 3 0 0 21 6 1 26 5 1 0

Då och då 46 1 2 1 0 16 6 2 23 3 0 0

Nästan aldrig/aldrig 48 1 1 1 0 15 10 2 19 3 0 0

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 30 0 2 1 0 20 8 2 31 6 0 0

2:a kvintilen 45 1 1 1 0 13 9 2 25 3 0 0

Tredje kvintilen 50 1 1 1 0 14 10 1 20 2 0 0

Fjärde kvintilen 56 1 1 1 0 14 9 2 14 2 0 0

Femte kvintilen 57 1 2 1 0 15 11 2 10 1 0 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på 
tillsvidareanställning 

62 1 2 1 0 14 8 1 10 1 0 0

Anställd på 
korttidskontrakt 

49 0 3 1 0 17 12 2 16 0 0 0

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/e
n onlineplattform

51 3 2 4 1 19 8 4 6 2 0 0

Egenföretagare utan 
anställda 

60 1 4 1 0 10 8 1 14 1 0 0

Egenföretagare med 
anställda 

67 1 1 3 1 6 4 3 10 3 1 0

Arbetslösa 37 1 2 0 0 16 7 2 32 3 0 0

Pensionär 34 1 1 0 0 13 8 2 34 7 0 0

Ta hand om hemmet,
inaktivt 

33 0 1 0 0 13 5 1 41 6 0 0

Student 16 1 5 2 0 39 13 4 19 1 0 0

Övriga 53 0 5 0 0 13 10 1 15 0 3 0

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 26 1 1 0 0 12 4 1 44 11 0 0

Sekundär 46 1 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Post sekundär 53 1 2 1 0 14 8 2 17 2 0 0

Högskolan i 
Jönköping 

51 1 2 1 0 17 11 1 14 2 0 0

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 32 1 2 1 0 33 9 2 19 1 0 0

Förorterna eller 
utkanten av en stor 
stad 

50 0 2 1 0 18 9 1 16 3 0 0

En stad eller en liten 
stad 

50 1 2 1 0 10 9 2 23 2 0 0

En landsby 54 1 1 1 0 7 7 2 21 6 0 0

En gård eller ett hem 
på landsbygden 

80 2 0 0 0 3 4 0 7 4 0 0

Har du en bil?

Ja, diesel 70 1 1 0 0 7 5 1 13 2 0 0

Ja, bensin 62 1 1 1 0 9 8 2 15 1 0 0

Ja, hybrid 64 1 2 1 0 11 8 2 9 2 0 0

Ja, elektriska 65 2 0 0 1 9 9 1 10 3 0 0

Ja, andra 52 1 7 2 1 8 8 1 14 6 0 0

Nej, har inte råd 5 1 2 1 0 36 12 4 34 5 0 0

Nej, annan anledning 5 1 3 1 0 33 11 2 37 7 0 0

QA11 På en typisk dag, vilket är ditt huvudsakliga transportsätt? Med huvudläge menar vi den som du använder
oftast. (% – EU)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Majoriteten av respondenterna i stadsområden anser
att  kollektivtrafikens  kvalitet  är  god  när  det  gäller
kvalitet,  tillgänglighet  och  överkomliga  priser.
Tillfredsställelsen  med  kollektivtrafiken  är  mycket
lägre på landsbygden. 

Bland de svarande är tillfredsställelsen med kvaliteten på
offentlig  transport  i  allmänhet  högre  än  nöjd  med
överkomlighet  och  tillgänglighet,  vilket  illustreras  i
diagrammet nedan. 

Sex av tio (60 %) bedömer kvaliteten på kollektivtrafiken i
området där de bor så bra, med 12 % som säger att det är
”mycket  bra”.31 Omkring  tre  av  tio  (31 %)  betygsätter
kvaliteten  som  dålig,  med  9 %  som  säger  att  det  är
”mycket dåligt”.  Nästan en av tio (9 %) säger att de inte
vet. 

Majoriteten  (55 %)  bedömer  också  kvaliteten  på
kollektivtrafikens  tillgänglighet  som god,  med 13 % som
”mycket  bra”.  Nästan  fyra  av  tio  (39 %)  betygsätter

31 QA12 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i
det  område där  du  bor? 12.1 När  det  gäller  tillgänglighet:
tillgänglighet  avser  förekomsten  av  tillräckliga
kollektivtrafiktjänster för att du ska kunna nå de platser du
behöver gå till, när det gäller kvantitet och typ. 12.2 När det
gäller överkomlighet, det vill säga de pengar och den tid som
krävs  för  att  resa  med  kollektivtrafik  från  en  plats  till  en
annan.  12.3  När  det  gäller  kvalitet:  kvalitet  innebär
punktlighet, renlighet, säkerhet, enkel åtkomst och komfort. 

tillgängligheten som dålig, med 13 % som säger att det är
”mycket dåligt”.  Nästan en av tio (9 %) säger att de inte
vet. 

Mer  än  hälften  (54 %)  betygsätter  kollektivtrafikens
överkomliga priser i sitt område som bra, och 11 % säger
att  det  är  ”mycket  bra”.  Nästan  fyra  av  tio  (38 %)
betygsätter  överkomligheten  som  dålig,  med  11 % som

säger att det är ”mycket dåligt”. Färre än en av tio (8 %)
säger att de inte vet. 
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QA12 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i det område 
där du bor? (% – EU)

12.1 När det gäller tillgänglighet: tillgänglighet avser förekomsten av 
tillräckliga kollektivtrafiktjänster för att du ska kunna nå de platser du 
behöver gå till, när det gäller kvantitet och typ. 

12.2 När det gäller överkomlighet, det vill säga de pengar och den tid som krävs 
för att resa med kollektivtrafik från en plats till en annan.

12.3 När det gäller kvalitet: kvalitet innebär punktlighet, renlighet, säkerhet, 
enkel åtkomst och komfort

Mycket 
bra

Ganska 
bra

Ganska 
dåligt

Mycket 
dåligt

Jag vet 
inte.
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I alla utom ett land säger en majoritet av de svarande att
kollektivtrafikens kvalitet i deras område är god, även om
andelen varierar från 82 % i Luxemburg, 80 % i Tjeckien
och 75 % i Nederländerna till 45 % i Cypern (jämfört med
44 % ”dåligt”),  50 % i  Italien och 52 % i  Kroatien.  I  sex
länder  säger  minst  en  av  fem att  kvaliteten  är  ”mycket
bra”:  Sverige,  Luxemburg (båda 27 %),  Tjeckien (25 %),
Österrike  (24 %),  Estland  (23 %)  och  Nederländerna
(20 %). 

Undantaget är Grekland, där 44 % säger att kvaliteten på
kollektivtrafiken i deras område är bra och 54 % säger att
det är dåligt. 

Än  en  gång finns  det  en  hög  nivå  av  ”vet  inte”  svar  i
Frankrike (25 %). 
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Jag vet inte.
9 Mycket bra

12

Ganska 
bra
48

Ganska 
dåligt

22

Mycket dåligt
9

(Kan/juni) 2022)

QA12.3 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på 
kollektivtrafiken i det område där du bor? När det 
gäller kvalitet: kvalitet innebär punktlighet, 
renlighet, säkerhet, enkel åtkomst och komfort. 
(% – EU-27)

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Jag vet inte.

QA12.3 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i det område där du bor?
När det gäller kvalitet: kvalitet innebär punktlighet, renlighet, säkerhet, enkel åtkomst och komfort. (%)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I 22 länder anser majoriteten av de svarande att tillgången
till  kollektivtrafik  i  deras område är god, med de högsta
andelarna  i  Luxemburg  (76 %),  Tjeckien  (73 %)  och
Ungern  (71 %).  I  Italien är  andelen  tillgängliga som bra
eller dålig (båda 48 %). 

I  Sverige  (30 %),  Luxemburg  (27 %),  Tjeckien  (25 %),
Nederländerna och Estland (båda 21 %), minst en av fem
tillgänglighet som ”mycket bra”. 

I  de  återstående  fyra  länderna  bedömer  endast  en
minoritet  tillgången till  kollektivtrafik i  deras område som
god: Grekland (39 %), Cypern (40 %), Portugal (45 %) och
Finland (48 %). 
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Jag vet inte.
6 Mycket bra

13

Ganska 
bra
42Ganska 

dåligt
26

Mycket 
dåligt

13

(Kan/juni) 2022)

QA12.1 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på 
kollektivtrafiken i det område där du bor?
När det gäller tillgänglighet: tillgänglighet avser 
förekomsten av tillräckliga kollektivtrafiktjänster för 
att du ska kunna nå de platser du behöver gå till, när 
det gäller kvantitet och typ. (% – EU-27)

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Jag vet inte.

QA12.1 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i det område där du bor?
(% – när det gäller tillgänglighet: tillgänglighet avser förekomsten av tillräckliga kollektivtrafiktjänster för 
att du ska kunna nå de platser du behöver gå till, i fråga om kvantitet och typ.) 



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

De svarande i Luxemburg (93 %) är mycket mer benägna
att  säga att  kollektivtrafikens  överkomliga  priser  i  deras
område  är  bra  än  i  andra  länder.  Faktum  är  att  i
Luxemburg  anser  majoriteten  (61 %)  att  överkomliga
priser är ”mycket bra” – det enda land där mer än tre av tio
säger detta. 

Det finns 25 länder där majoriteten är överkomliga, med
andelar  som  varierar  från  93 %  i  Luxemburg,  74 %  i
Tjeckien och 72 % i Estland till 46 % i Portugal (vs 44 %
dåliga),  48 %  i  Cypern  (mot  37 %  dåligt)  och  49 %  i
Danmark  (vs  46 %  dåligt).  I  Tyskland  (43 %)  och
Nederländerna  (46 %)  är  endast  en  minoritetsränta  lika
god. 

Det är värt att notera en fjärdedel (25 %) av de svarande i
Frankrike säger att de inte vet. 

Med  en  bredare  syn  på  resultaten  visar  att
respondenterna i Luxemburg och Tjeckien genomgående
är  mest  benägna  att  betygsätta  varje  aspekt  av  lokal
kollektivtrafik som bra, medan de i Cypern konsekvent är
bland  de  mest  sannolika  att  bedöma varje  aspekt  som
dålig. 
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Mycket bra
11

Ganska 
bra
43

Ganska 
dåligt

27

Mycket dåligt
11

Jag vet inte.
8

(Kan/juni) 2022)

QA12.2 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på 
kollektivtrafiken i det område där du bor?
När det gäller överkomlighet är det de pengar och den tid 
som krävs för att resa med kollektivtrafik från en plats till 
en annan. (% – EU-27)

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Jag vet inte.

QA12.2 Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i det område där du bor?
(% – när det gäller överkomliga priser, det vill säga de pengar och den tid som krävs för att resa med 
kollektivtrafik från en plats till en annan.)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Resultaten av den sociodemografiska analysen på EU-
nivå illustrerar flera skillnader mellan de svarande, särskilt
när  det  gäller  ålder,  utbildningsnivå,  inkomst  och
urbanisering. 

●  De  i  åldern  15–24  år  är  mer  benägna  än  äldre  att
bedöma  kvaliteten  (64 %),  överkomliga  priser
(59 %)  och  tillgången  (62 %)  av  deras  lokala
kollektivtrafik som ”bra”. 

● Respondenter med hög utbildningsnivå är mer benägna
att  bedöma  kvaliteten,  överkomligheten  och
tillgången på lokal kollektivtrafik som god. 58 % av
de  svarande  med  antingen  eftergymnasial
utbildning  eller  universitetsutbildning  anser  till
exempel  att  deras  lokala  kollektivtrafik  är  ”bra”,
jämfört med 54 % av dem med gymnasieutbildning
och 47 % av dem som har en lägre utbildningsnivå.

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt är det att de bedömer att varje
aspekt av den lokala kollektivtrafiken är bra. 56 %
med  de  minsta  svårigheterna  anser  till  exempel
tillgängligheten vara god, jämfört med 46 % av dem
som har störst svårigheter. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  säger  att  de  lokala
transporternas  överkomliga  priser  är  bra:  58 % i
femte kvintilen säger detta, jämfört med 48 % i 1: a
kvintilen. 

● Ju mer urbaniserade en respondents miljö, desto mer
sannolikt är det att de värderar varje aspekt som
bra. Den största skillnaden ses i tillgänglighet, med
75 % i stora städer säger detta är bra jämfört med
35 % i landsbygdsbyar. Det är också värt att notera
att de som bor i storstäder är mer benägna än de
som bor i förorterna eller utkanten av en storstad
att betygsätta varje aspekt av sin kollektivtrafik som
bra.  Till  exempel  75 %  bor  i  en  stor  stad  pris
tillgänglighet  så  bra,  jämfört  med  59 %  bor  i
förorterna eller utkanten av en storstad. 
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När det gäller kvalitet:
kvalitet innebär

punktlighet, renlighet,
säkerhet, enkel åtkomst

och komfort.

När det gäller tillgänglighet: tillgänglighet
avser förekomsten av tillräckliga

kollektivtrafiktjänster för att du ska kunna nå
de platser du behöver gå till, när det gäller

kvantitet och typ.

När det gäller överkomlighet är
det de pengar och den tid som

krävs för att resa med
kollektivtrafik från en plats till en

annan.

EU27 60 55 54

Kön

Svenska 59 53 54

Kvinna 60 56 53

Ålder

15–24 64 62 59

25–39 61 55 54

40–54 59 53 51

55+ 59 53 54

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 50 46 43

Då och då 56 53 51

Nästan aldrig/aldrig 62 56 56

Bild av EU

Totalt ”positivt” 64 58 57

Neutral 59 54 53

Totalt ”Negativt” 50 45 44

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 57 54 48

2:a kvintilen 61 54 53

Tredje kvintilen 60 54 53

Fjärde kvintilen 61 53 51

Femte kvintilen 62 58 58

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 61 55 54

Anställd på korttidskontrakt 63 58 51

Anställd hos ett bemanningsföretag/en 
onlineplattform 

63 57 58

Egenföretagare utan anställda 58 52 53

Egenföretagare med anställda 55 54 52

Arbetslösa 55 52 46

Pensionär 60 54 54

Ta hand om hemmet, inaktivt 51 45 43

Student 66 64 61

Övriga 65 53 45

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 71 75 67

Förorterna eller utkanten av en stor stad 62 59 56

En stad eller en liten stad 59 53 53

En landsby 49 36 41

En gård eller ett hem på landsbygden 33 19 28

Har du en bil?

Ja, diesel 56 48 40

Ja, bensin 59 53 47

Ja, hybrid 63 52 41

Ja, elektriska 62 52 50

Ja, andra 55 58 59

Nej, har inte råd 64 62 56

Nej, annan anledning 64 65 60

QA12Hur skulle du betygsätta kvaliteten på kollektivtrafiken i det område där du bor? (% – totalt ”Bra”)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Mer  frekventa  och  billigare  kollektivtrafik  är  de
viktigaste sakerna som skulle hjälpa respondenterna
att välja mer hållbara transporter 

De tillfrågade tillfrågades vad som skulle hjälpa dem att
anta  ett  mer  hållbart  transportsätt.  32Mer  frekventa
kollektivtrafik  (36 %)  nämndes  mest,  följt  av  mer
överkomliga kollektivtrafik (29 %). 

Minst en av fem nämner snabbare kollektivtrafik (23 %),
nya eller bättre utformade kollektivtrafikvägar (21 %) eller
fler  och  säkrare  cykelvägar  (20 %).  Nästan  lika  många
respondenter nämner närmre hållplatser för kollektivtrafik
(19 %).

Minst  en  av  tio  säger  bättre  sammanlänkning  mellan
offentliga  och  privata  transportsätt  (16 %),  mindre
förorenade  och  mindre  överbelastade  gator  (16 %),  fler
gångvänliga  gator  (14 %)  eller  mer  prisvärda  elcyklar
(13 %)  skulle  mest  hjälpa  dem  att  införa  mer  hållbara
transporter. 

32 QA13.  Från  följande  lista,  vilka  aspekter  skulle  hjälpa  dig
mest att anta ett mer hållbart transportsätt? (MAX 3 SVAR) 

Nästan  en  av  tio  (8 %)  säger  att  förbättrade
bildelningsalternativ skulle hjälpa dem mest. 
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Tätare kollektivtrafik

Billigare kollektivtrafik

Snabbare kollektivtrafik

Nya eller bättre utformade kollektivtrafikvägar

Fler och säkrare cykelvägar

Närmare hållplatser för kollektivtrafiken

Bättre sammanlänkning mellan offentliga och privata 
transportsätt

Mindre förorenade och mindre överbelastade gator

Fler fotgängarvänliga gator

Billigare elcyklar

Förbättrade bildelningsalternativ

Övrigt (SPONTANEOUS)

Ingen (SPONTANEOUS)

Jag vet inte.

QA13. Från följande lista, vilka aspekter skulle hjälpa dig mest att anta ett mer hållbart 
transportsätt? (HÖGST 3 SVAR) (% – EU)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

I 21 länder är de svarande mest benägna att säga att mer
frekvent kollektivtrafik skulle hjälpa dem att  anta ett mer
hållbart transportsätt, med den största andelen i Grekland
(54 %),  Portugal  (49 %)  och  Spanien  (44 %)  och  den
lägsta i Danmark och Lettland (båda 30 %).

I fem länder, däribland Sverige (51 %) och Nederländerna
(45 %),  är  mer  överkomliga  kollektivtrafik  det  mest
nämnda svaret, medan i Estland (33 %) av de svarande
säger  oftast  att  nya  eller  bättre  utformade
kollektivtrafikvägar  skulle  hjälpa  dem  att  införa  mer
hållbara transporter. 
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QA13. Från följande lista, vilka aspekter skulle hjälpa dig mest att anta ett mer hållbart transportsätt? (% 
det mest nämnda svaret per land) 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Resultaten  från  den  sociodemografiska  analysen  vid
EU  level  visade  en  hel  del  skillnader  bland
respondenterna, till exempel med ekonomiska svårigheter,
utbildning, sysselsättning eller ålder. 

●  De  i  åldern  15–54  år  är  mest  benägna  att  nämna
snabbare kollektivtrafik, nya eller bättre utformade
kollektivtrafikvägar eller fler och säkrare cykelvägar
jämfört  med  de  svarande  i  åldern  55  år.  Till
exempel  nämner  28 %  av  15–24-åringarna
snabbare kollektivtrafik, jämfört med 19 % av dem
som  är  55  år,  som  en  viktig  aspekt  som  skulle
hjälpa dem att anta mer hållbara transportsätt. 

● Ju mer disponibel inkomst en svarande har, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  nämner  snabbare
kollektivtrafik, nya eller bättre utformade rutter eller
bättre  sammanlänkning  mellan  offentliga  och
privata transportsätt, och desto mindre sannolikt är
det att de nämner bättre överkomliga priser. 

● Ju fler  ekonomiska svårigheter  en svarande upplever,
desto  mer  sannolikt  är  det  att  de  kommer  att
nämna mer överkomliga kollektivtrafik:  36 % med
de flesta svårigheterna gör det, jämfört med 27 %
med  de  minsta  svårigheterna.  De  med  minst
svårigheter (22 %) är också de mest benägna att
nämna  fler  och  säkrare  cykelbanor,  jämfört  med
dem med svårigheter  åtminstone en del  av tiden
(16 %). 

●  Respondenter  med  universitetsutbildning  är  mer
benägna  att  nämna  fler  cykelbanor  (24 %)  och
snabbare  kollektivtrafik  (26 %)  än  någon  annan
grupp. De är dock mindre benägna att nämna mer
överkomliga  kollektivtrafiktjänster  (26 %),  särskilt
jämfört  med  personer  med  sekundärutbildning
(31 %) eller lägre utbildningsnivå (30 %). 

●  De  svarande  som  arbetar  med  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  (24 %)  är
mest sannolikt  att  nämna bättre sammanlänkning
mellan  offentliga  och  privata  transportsätt.
Studenter  är  mer  benägna  än  andra
sysselsättningsgrupper att nämna mer överkomliga
kollektivtrafik  (33 %),  säkrare  cykelvägar  (28 %)
och vanligare kollektivtrafik (39 %). 

● Ju mer urbaniserade en respondents miljö, desto mer
sannolikt är det att de kommer att nämna snabbare
kollektivtrafik.  Svarande  från  landsbygdsområden
är mer benägna att nämna tätare kollektivtrafik eller
närmre hållplatser för kollektivtrafiken. 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

100

Tätare
kollektivtrafik

Billigare
kollektivtrafik

Snabbare
kollektivtrafik

Nya eller bättre
utformade

kollektivtrafikvägar

Fler och säkrare
cykelvägar

Närmare
hållplatser för

kollektivtrafiken

EU27 36 29 23 21 20 19

Kön

Svenska 35 28 23 22 21 17

Kvinna 38 30 23 21 19 21

Ålder

15–24 37 32 28 21 26 17

25–39 37 28 25 22 23 19

40–54 37 29 26 23 20 17

55+ 35 28 19 19 16 20

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 39 36 25 21 16 21

Då och då 39 32 24 20 16 22

Nästan aldrig/aldrig 35 27 23 22 22 17

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 34 32 19 18 18 21

2:a kvintilen 37 31 21 20 20 19

Tredje kvintilen 36 30 25 23 20 18

Fjärde kvintilen 36 29 24 25 22 18

Femte kvintilen 36 25 28 26 23 15

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 37 29 26 24 22 17

Anställd på korttidskontrakt 35 33 25 24 21 18

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en 
onlineplattform

29 21 18 22 18 19

Egenföretagare utan anställda 35 24 22 21 21 17

Egenföretagare med anställda 30 22 25 19 17 12

Arbetslösa 39 35 22 18 18 19

Pensionär 35 28 17 18 16 21

Ta hand om hemmet, inaktivt 40 33 23 18 15 24

Student 40 31 29 22 27 19

Övriga 28 29 21 18 23 17

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 39 30 20 16 7 20

Sekundär 36 31 23 20 19 20

Post sekundär 36 27 23 22 23 18

Högskolan i Jönköping 38 26 26 25 24 14

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 33 31 27 21 21 16

Förorterna eller utkanten av en 
stor stad 

35 31 21 22 22 16

En stad eller en liten stad 36 29 22 20 21 20

En landsby 40 28 21 22 17 21

En gård eller ett hem på 
landsbygden 

41 24 18 31 11 26

Har du en bil?

Ja, diesel 37 25 24 22 20 18

Ja, bensin 37 29 23 22 20 20

Ja, hybrid 35 23 26 25 24 16

Ja, elektriska 24 20 22 23 27 10

Ja, andra 32 20 14 15 16 19

Nej, har inte råd 38 39 23 18 19 21

Nej, annan anledning 35 30 22 19 20 18

QA13 Från följande lista, vilka aspekter skulle hjälpa dig mest att anta ett mer hållbart transportsätt? (MAX 3 SVAR) 
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

101

Bättre
sammanlänkni

ng mellan
offentliga och

privata
transportsätt

Mindre
förorenade
och mindre

överbelastad
e gator

Fler
fotgängarvänliga

gator

Billigare
elcyklar

Förbättrade
bildelningsal

ternativ

Övrigt
(SPONTANEOUS)

Ingen 
(SPONTANEOUS)

Jag vet 
inte.

EU27 16 15 14 13 8 1 6 2

Kön

Svenska 17 16 13 14 8 1 6 2

Kvinna 15 14 15 12 7 1 6 2

Ålder

15–24 13 16 15 20 8 0 3 1

25–39 17 15 12 15 10 1 3 1

40–54 19 15 12 13 9 1 6 1

55+ 15 14 16 9 6 1 9 2

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 14 16 17 13 8 1 4 1

Då och då 15 18 15 13 8 1 5 1

Nästan aldrig/aldrig 17 13 13 12 8 1 7 2

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 13 15 16 13 6 1 7 3

2:a kvintilen 15 16 15 14 6 0 6 2

Tredje kvintilen 18 13 13 13 9 1 5 1

Fjärde kvintilen 19 14 12 14 10 1 5 1

Femte kvintilen 20 16 12 12 10 0 5 1

Sysselsättningsstatus

Anställd på 
tillsvidareanställning 

18 15 12 14 10 1 5 1

Anställd på 
korttidskontrakt 

18 14 12 15 9 0 4 2

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en
onlineplattform

24 17 8 12 13 0 1 1

Egenföretagare utan 
anställda 

20 18 11 12 10 1 6 1

Egenföretagare med 
anställda 

19 13 11 14 11 1 12 0

Arbetslösa 15 16 14 17 7 0 4 2

Pensionär 13 14 17 8 5 1 10 3

Ta hand om hemmet, 
inaktivt 

12 14 17 9 5 1 6 2

Student 13 17 14 19 7 0 2 1

Övriga 23 15 3 23 5 1 11 1

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 9 14 14 6 3 2 13 4

Sekundär 15 15 15 13 7 1 6 2

Post sekundär 18 13 12 14 8 0 6 2

Högskolan i Jönköping 19 15 12 12 10 1 5 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 15 20 16 12 8 1 6 1

Förorterna eller 
utkanten av en stor 
stad 

17 13 12 15 6 1 7 1

En stad eller en liten 
stad 

16 15 15 14 8 1 7 2

En landsby 18 10 11 11 7 1 6 2

En gård eller ett hem 
på landsbygden 

24 8 7 14 5 2 6 1

Har du en bil?

Ja, diesel 18 14 12 13 9 1 6 2

Ja, bensin 19 15 12 12 8 1 7 1

Ja, hybrid 24 17 14 15 10 1 4 1

Ja, elektriska 14 10 14 16 13 3 9 0

Ja, andra 21 14 10 11 13 0 5 0

Nej, har inte råd 12 15 18 11 5 0 4 2

Nej, annan anledning 10 17 19 12 5 1 7 3

QA13 Från följande lista, vilka aspekter skulle hjälpa dig mest att anta ett mer hållbart transportsätt? (HÖGST 3 SVAR)
(% – EU)



Särskild Eurobarometer 527 

Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

3. Tillgång till grönområden 
Tre  fjärdedelar  av  respondenterna  bor  inom  en  tio
minuters  promenad  från  grönområden,  och  mer  än
åtta av tio är nöjda med sin kvalitet 

En stor majoritet av respondenterna bor inom tio minuters
gångavstånd från grönområden.33 Hälften (50 %) bor fem
minuter eller mindre bort,  medan 26 % säger att de bor
mellan sex och tio minuters promenad bort. Omkring en av
sju  (16 %)  bor  11–20  minuters  promenad  från  ett
grönområde,  med 5 % som bor 21–30 minuter  bort  och
2 % mer än 30 minuter bort. 

I 22 medlemsstater är det mest sannolikt att de svarande
bor  inom  fem  minuters  promenad  till  närmaste
grönområde,  även  om  andelarna  varierar  från  85 %  i
Finland, 84 % i Slovenien och 82 % i Sverige till  35 % i
Grekland, 37 % i Polen och 38 % i Ungern. 

I Italien (34 %), Portugal (33 %) och Bulgarien (31 %) bor
de svarande oftast mellan sex och tio minuters promenad
från ett grönområde. 

I Malta (24 %) är det mest sannolikt att de svarande bor
en  11–20  minuters  promenad  från  ett  grönområde.  I
Rumänien är det lika sannolikt att de svarande bor sex till
tio eller 11–20 minuters promenad bort (båda 30 %). 

Det finns bara fyra länder där minst en av tio bor en 21–30
minuters promenad från närmaste grönområde: Rumänien
(16 %),  Malta  (11 %),  Bulgarien  och  Grekland  (båda
10 %). Malta (21 %) är det enda landet där minst en av tio
bor mer än 30 minuters promenad bort. 

 

33 QA14. Hur lång tid tar det att gå från ditt hem till närmaste
grönområde? 
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QA14. Hur lång tid tar det att gå från ditt hem 
till närmaste grönområde? (% – EU-27)

5 minuter eller 
mindre

6–10 minuter 11–20 minuter 21–30 
minuter

Mer än 30 minuter Jag vet inte.

QA14. Hur lång tid tar det att gå från ditt hem till närmaste grönområde? (%)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Den  sociodemografiska analysen på EU-nivå visar de
mest anmärkningsvärda skillnaderna mellan dem som bor
inom fem minuters promenad från närmaste grönområde
och de som bor en 11–20 minuters promenad bort, med
utbildningsnivå,  ekonomisk situation och urbanisering de
viktigaste skillnaderna. 

●  Till  exempel  befinner  sig  61 % av  de  svarande  med
eftergymnasial  utbildning  inom  en  fem  minuters
promenad från närmaste grönområde, jämfört med
46 % av dem med en sekundär nivå och 47 % av
dem med en nivå under gymnasienivå. 

●  Skillnaderna  är  ännu  större  beroende  på  den
ekonomiska situationen. Mer än hälften (55 %) av

dem som sällan eller  aldrig  har problem med att
betala räkningar bor inom fem minuters promenad
från grönområden, jämfört med (42 %) runt fyra av
tio som har svårt att betala räkningar åtminstone en
del  av  tiden.  På  samma sätt  bor  20 % som har
ekonomiska svårigheter åtminstone en del av tiden
11–20  minuters  promenad  från  ett  grönområde,
jämfört med 13 % som upplever minst ekonomiska
svårigheter. 

● Dessutom är de med disponibla inkomster i 5: e kvintilen
(56 %)  mest  sannolikt  att  leva  inom fem minuter
från grönområden. 

●  Inte  överraskande,  ju  mindre  urbaniserade  en
respondents miljö, desto mer sannolikt är det att de
bor  nära  grönområden.  Till  exempel  är  83 % av
dem som bor på landsbygden inom fem minuters
promenad från grönområden, liksom 60 % som bor
i  en landsby och 56 % som bor i  förorterna eller
utkanten  av  en  stor  stad.  Däremot  bor  47 %  i
städer eller små städer och 42 % bor i storstäder
också  inom  fem  minuters  promenad  från
grönområden. 

●  Dessutom  är  det  mycket  mindre  sannolikt  att  de
svarande  som  är  anställda  med
bemanningsföretag/en  onlineplattform  än  de  i
andra  anställningsgrupper  bor  inom  en  fem
minuters  promenad  (38 %)  men  mycket  mer
benägna att leva 21–30 minuters promenad (16 %)
från närmaste grönområde. 
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104

5 minuter eller
mindre 

6–10 minuter 11–20 minuter 21–30 minuter Mer än 30 minuter Jag vet inte.

EU27 50 26 16 5 3 0

Kön

Svenska 50 27 16 4 3 0

Kvinna 50 25 16 5 3 1

Ålder

15–24 53 25 14 4 3 1

25–39 49 26 16 5 3 1

40–54 48 28 16 5 2 1

55+ 51 25 16 4 3 1

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 41 27 20 6 5 1

Då och då 42 28 20 6 3 1

Nästan aldrig/aldrig 55 25 13 4 2 1

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 48 25 17 5 4 1

2:a kvintilen 50 25 16 6 3 0

Tredje kvintilen 51 26 15 4 3 1

Fjärde kvintilen 49 28 17 4 2 0

Femte kvintilen 56 24 13 5 2 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på 
tillsvidareanställning 

50 27 16 5 2 0

Anställd på korttidskontrakt 48 29 17 4 2 0

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en 
onlineplattform

38 22 21 16 3 0

Egenföretagare utan 
anställda 

47 30 16 4 2 1

Egenföretagare med 
anställda 

52 20 16 6 6 0

Arbetslösa 48 24 19 5 3 1

Pensionär 52 24 15 5 3 1

Ta hand om hemmet, 
inaktivt 

46 27 18 5 3 1

Student 52 25 14 4 4 1

Övriga 49 38 7 1 5 0

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 47 26 15 6 3 3

Sekundär 46 27 18 5 3 1

Post sekundär 61 22 12 3 2 0

Högskolan i Jönköping 55 26 13 4 2 0

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 42 28 20 6 3 1

Förorterna eller utkanten av 
en stor stad 

56 24 13 4 3 0

En stad eller en liten stad 47 28 17 5 2 1

En landsby 60 20 11 5 3 1

En gård eller ett hem på 
landsbygden 

83 6 4 2 5 0

QA14 Hur lång tid tar det att gå från ditt hem till närmaste grönområde? (% – EU)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

En stor majoritet av respondenterna (85 %) säger att de är
nöjda med kvaliteten på det gröna utrymmet närmast sitt
hem,  med  34 % som säger  att  de  är  ”mycket  nöjda”.34

Drygt  en av tio  (14 %) är  missnöjda,  med 2 % ”mycket
missnöjda”. 

Mer än sex av tio respondenter i varje land säger att de är
nöjda  med  kvaliteten  på  det  grönområde  som  ligger
närmast  deras hem. Nästan  alla  svarande i  Luxemburg
(97 %) känner detta, liksom 95 % i Irland och Slovenien. I
den andra änden av skalan tänker 62 % på Malta, 68 %
på Cypern och 70 % i Bulgarien på samma sätt. 

I åtta länder, däribland Slovenien (68 %), Danmark (63 %)
och Sverige (60 %), säger minst hälften att de är ”mycket
nöjda” med kvaliteten på sitt närmaste grönområde. 

 

34 FRÅN QA15.  Med hänsyn till  alla  aspekter,  hur  nöjd  eller
missnöjd är du med kvaliteten på närmaste grönområde till
ditt  hem? ”Kvalitet” kan omfatta hur väl det uppfyller deras
behov, oavsett om det är säkert, attraktivt, fritt från skräp eller
annan röra, och kvaliteten på anläggningarna om det finns
några. 
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Ganska nöjd
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Ganska missnöjd
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2
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FRÅN QA15. Med hänsyn till alla aspekter, hur 
nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på 
närmaste grönområde till ditt hem? ”Kvalitet” kan 
omfatta hur väl det uppfyller deras behov, oavsett 
om det är säkert, attraktivt, fritt från skräp eller 
annan röra, och kvaliteten på anläggningarna om 
det finns några. (% – EU-27)

Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
Jag vet inte.

FRÅN QA15. Med hänsyn till alla aspekter, hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på närmaste 
grönområde till ditt hem? ”Kvalitet” kan innefatta hur väl den uppfyller deras behov, oavsett om den är 
säker, attraktiv, fri från skräp eller annan röra, och kvaliteten på anläggningarna om det finns några.(%)
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Rättvisa uppfattningar om den gröna omställningen

Med tanke på de svarandes höga grad av tillfredsställelse
med  kvaliteten  på  närmaste  grönområde  är  det  inte
förvånande  att  det  finns  få  skillnader  i  den
sociodemografiska analysen på EU-nivå. 

● Respondenter med högre utbildning är något mer nöjda
än de  med lägre  utbildningsnivå.  Till  exempel  är
87 %  av  dem  som  har  en  universitets-  eller
eftergymnasial utbildning nöjda, jämfört med 81 %
av dem med en nivå under gymnasienivå. 

● Ju färre ekonomiska svårigheter en svarande upplever,
desto mer sannolikt  är  det  att  de är nöjda: 88 %
med  de  minsta  svårigheterna  är  nöjda  med
kvaliteten,  jämfört  med  76 %  som  har  störst
svårigheter. 

●  De  svarande  som  är  anställda  hos  ett
bemanningsföretag/en  onlineplattform  (71 %)  är
mycket mindre nöjda än andra anställningsgrupper.
Det är värt  att  notera att  denna grupp också var
mer  benägna  att  leva  längre  från  sitt  närmaste
grönområde. 

● Slutligen är det mer sannolikt att människor som bor i
byar  på  landsbygden  (87 %)  eller  gårdar/hus  på
landsbygden  (93 %)  är  nöjda  än  i  urbaniserade
områden.  Till  exempel  säger  83 %  av
respondenterna som bor i antingen storstäder eller
i förorterna att de är nöjda. 
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Mycket nöjd Ganska nöjd 
Ganska

missnöjd 
Mycket

missnöjd 
Jag vet inte.

Totalt
”Satisfied” 

Totalt
”otillfredsställd

” 
Jag vet inte.

EU27 34 51 12 2 1 85 14 1

Kön

Svenska 33 52 12 2 1 85 14 1

Kvinna 35 50 12 2 1 85 14 1

Ålder

15–24 33 52 11 3 1 85 14 1

25–39 33 51 12 3 1 84 15 1

40–54 32 52 13 2 1 84 15 1

55+ 36 50 11 2 1 86 13 1

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 27 49 17 5 2 76 22 2

Då och då 24 56 16 3 1 80 19 1

Nästan aldrig/aldrig 39 49 9 2 1 88 11 1

Total disponibel inkomst – kvintil

Första kvintilen 33 50 12 3 2 83 15 2

2:a kvintilen 32 53 12 2 1 85 14 1

Tredje kvintilen 35 52 11 2 0 87 13 0

Fjärde kvintilen 35 51 11 2 1 86 13 1

Femte kvintilen 38 49 11 2 0 87 13 0

Sysselsättningsstatus

Anställd på tillsvidareanställning 34 52 11 2 1 86 13 1

Anställd på korttidskontrakt 29 53 13 4 1 82 17 1

Anställd hos ett 
bemanningsföretag/en 
onlineplattform

19 52 28 1 0 71 29 0

Egenföretagare utan anställda 32 53 12 2 1 85 14 1

Egenföretagare med anställda 38 47 13 2 0 85 15 0

Arbetslösa 31 49 13 5 2 80 18 2

Pensionär 37 49 11 2 1 86 13 1

Ta hand om hemmet, inaktivt 28 52 15 4 1 80 19 1

Student 31 53 12 3 1 84 15 1

Övriga 33 35 31 1 0 68 32 0

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 29 52 14 3 2 81 17 2

Sekundär 30 54 13 2 1 84 15 1

Post sekundär 44 43 11 2 0 87 13 0

Högskolan i Jönköping 39 48 10 2 1 87 12 1

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 29 54 13 3 1 83 16 1

Förorterna eller utkanten av en 
stor stad 

35 48 13 4 0 83 17 0

En stad eller en liten stad 30 54 13 2 1 84 15 1

En landsby 43 44 10 2 1 87 12 1

En gård eller ett hem på 
landsbygden 

62 31 5 2 0 93 7 0

QA15Med hänsyn till alla aspekter, hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på närmaste grönområde till ditt hem?
”Kvalitet” kan omfatta hur väl det uppfyller deras behov, oavsett om det är säkert, attraktivt, fritt från skräp eller annan
röra, och kvaliteten på anläggningarna om det finns några. (% – EU)
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IV. STÖD TILL POLITISKA 
ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EN 
RÄTTVIS GRÖN OMSTÄLLNING
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Majoriteten  är  för  en  rad  politiska  åtgärder  för  att
begränsa  klimatförändringarna  på  ett  rättvist  och
inkluderande sätt. 

De svarande tillfrågades om deras stöd för en rad politiska
åtgärder som syftar till  att begränsa klimatförändringarna
på ett  sätt som är inkluderande, rättvist  och inte lämnar
någon på efterkälken. 35 

35 QA16.  I  vilken  utsträckning  är  du  för  eller  emot  följande
politik i [Vårt land] för att begränsa klimatförändringarna på
ett  sätt  som  är  inkluderande  och  rättvist  och  inte  lämnar
någon på efterkälken? 16.1 Öka [vårt  land]  investeringar i
kollektivtrafikinfrastruktur (t.ex. tåg, bussar). 16.2 Beskattning
av  produkter  och  tjänster  som  bidrar  mest  till
klimatförändringarna  och  omfördelning  av  intäkter  till  de
fattigaste och mest utsatta hushållen. 16.3 Att tilldela varje
medborgare en energikvot för att se till att alla gör sin skäliga
del av insatserna för att bekämpa klimatförändringarna. 16.4
Stöd till människor för att göra sina hem mer energieffektiva,
särskilt  fattigare  människor  och de mest  utsatta  hushållen
(isolering,  ren  uppvärmning  och  kylning,
energiproduktionsenheter  osv.).  16.5 Att  uppmuntra privata
företag  att  genom  regler  och  incitament  1)  minska  sina
utsläpp  snabbare,  2)  övergå  till  mer  energieffektiva
produktionsmetoder,  3)  anta  mer  cirkulära  och  hållbara
processer och 4) omskola sin arbetskraft efter behov. 

Nästan  nio  av  tio  (89 %)  är  för  att  subventionera
människor  för  att  göra  sina  hem  mer  energieffektiva,
särskilt  de  med  lägre  disponibel  inkomst  och  de  mest
utsatta  hushållen,  med  46 % ”starkt  för”.  Samma andel
(89 %)  stöder  att  öka  landets  investeringar  i
kollektivtrafikinfrastruktur, med 45 % ”starkt för”. 

En stor majoritet (87 %) är positiv till att genom regler och
incitament  uppmuntra  privata  företag  att  minska  sina
utsläpp  snabbare,  2)  övergå  till  mer  energieffektiva

produktionsmetoder,  3) införa mer cirkulära och hållbara
processer och 4) omskola sin arbetskraft efter behov. Mer
än fyra av tio (42 %) är ”starka” för en sådan politik. 

Över sju av tio (71 %) är för att  beskatta produkter och
tjänster  som  bidrar  mest  till  klimatförändringarna  och
omfördela  intäkterna  till  de  fattigaste  och  mest  utsatta
hushållen, med 29 % ”starkt för”. 

På  nationell  nivå  är  stödet  till  de  fem  klimatpolitiska
åtgärderna  särskilt  högt  i  södra  Europa  och  Sverige.  Å
andra sidan är stödnivåerna särskilt låga i Ungern. 
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QA16. I vilken utsträckning är du för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa klimatförändringarna 
på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken (% – EU)

Subventionera människor för att göra sina hem mer energieffektiva, särskilt fattigare människor och de mest 
utsatta hushållen (isolering, ren uppvärmning och kylning, energiproduktionsenheter osv.)

Öka investeringarna i kollektivtrafikinfrastruktur (t.ex. tåg, bussar)

Uppmuntra privata företag att genom regler och incitament 1) minska sina utsläpp snabbare, 2) övergå till mer 
energieffektiva produktionsmetoder, 3) anta mer cirkulära och hållbara processer och 4) omskola sin arbetskraft 
vid behov

Beskattning av produkter och tjänster som bidrar mest till klimatförändringarna och omfördelning av intäkter till de 
fattigaste och mest utsatta hushållen

Tilldela varje medborgare en energikvot för att se till att alla gör sin skäliga del av insatserna för att bekämpa 
klimatförändringarna. 

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet inte.
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I  hela  EU är  62 % av  de  svarande för  att  tilldela  varje

medborgare  en  energikvot  för  att  se  till  att  alla  gör  sin
skäliga  del  av  sina  ansträngningar  för  att  ta  itu  med
klimatförändringarna, och detta är också majoritetens åsikt
i 21 länder. Mer än åtta av tio i Cypern (89 %), Kroatien
och Slovenien (båda 81 %) stöder denna politik, medan i
andra änden av skalan 41 % i  Tjeckien, 42 % i  Estland
och  44 % i  Sverige  och  Nederländerna  tänker  likadant.
Cypern  (59 %)  är  det  enda land  där  mer  än  hälften  är
”starka” för denna politik. 

Andelen som säger att de inte vet är särskilt hög i Estland
(17 %). 
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Jag vet inte.
7

Starkt för
22

Något för
40

Något emot
19

Starkt motsatte 
sig
12

QA16.3. I vilken utsträckning är du för eller emot 
följande politik i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är 
inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på 
efterkälken? 
Tilldelning av en energikvot till varje medborgare 
för att se till att alla gör sin skäliga andel av 
insatserna för att bekämpa klimatförändringarna (% 
– EU-27)

(Kan/juni) 2022)

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet 
inte.

QA16.3 I vilken utsträckning är ni för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
(% – Att tilldela en energikvot till varje medborgare för att se till att alla gör sin skäliga del av insatserna för att 
ta itu med klimatförändringarna)
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I hela EU är 71 % för att beskatta produkter och tjänster
som bidrar  mest  till  klimatförändringarna  och  omfördela
intäkter  till  de  fattigaste  och  mest  utsatta  hushållen.
Majoriteten av de svarande i varje land är för denna politik.

På  nationell  nivå  varierar  andelen  positiva  från  83 %  i
Kroatien, 82 % i Portugal och 80 % i Cypern och Ungern
till 62 % i Estland, 54 % i Tjeckien och 51 % i Lettland. 

Cypern  (52 %)  är  det  enda  land  där  minst  hälften  är
”starka” för denna politik. 
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Jag vet inte.
6

Starkt för
29

Något för
42

Något emot
16

Starkt motsatte sig
7

QA16.2 I vilken utsträckning är ni för eller emot 
följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande 
och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
Beskattning av produkter och tjänster som bidrar mest 
till klimatförändringarna och omfördelning av intäkter 
till de fattigaste och mest utsatta hushållen (% – EU-
27)

(Kan/juni) 2022)

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet 
inte.

QA16.2 I vilken utsträckning är ni för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på 
efterkälken?
(% – beskattning av produkter och tjänster som bidrar mest till klimatförändringarna och 
omfördelning av intäkter till de fattigaste och mest utsatta hushållen)
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Nästan  nio  av  tio  (90 %)  i  EU  som  helhet  är  för  att
subventionera människor för att bidra till att göra sina hem
mer  energieffektiva,  särskilt  de  med  lägre  disponibel
inkomst och de mest utsatta hushållen. I 16 länder känner
minst nio av tio svarande på samma sätt. Stödet är nästan
universellt  i  Malta  (98 %),  Cypern  (97 %)  och  Grekland
och  Luxemburg  (båda  96 %),  och  är  också  vanligt
förekommande i Rumänien (79 %), Sverige och Österrike
(båda 82 %). 

Minst sju av tio i Cypern (77 %) och Grekland (70 %) är
”starka” för denna politik. 
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Jag vet inte.
3

Starkt för
46

Något för
43

Något emot
6

Starkt motsatte sig
2

QA16.4 I vilken utsträckning är ni för eller emot 
följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande 
och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
Subventionera människor för att göra sina hem mer 
energieffektiva, särskilt fattigare människor och de 
mest utsatta hushållen (isolering, ren uppvärmning 
och kylning, energiproduktionsenheter osv.)
(% – EU-27)

(Kan/juni) 2022)

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet 
inte.

QA16.4 I vilken utsträckning är ni för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på 
efterkälken?
(% – subventionera människor för att göra sina hem mer energieffektiva, särskilt fattigare människor 
och de mest utsatta hushållen (isolering, ren uppvärmning och kylning, energiproduktionsenheter 
osv.)
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Stora majoriteter i alla EU-medlemsstater är positiva till att
öka  sina  lands  investeringar  i  kollektivtrafikinfrastruktur.
Stödet ligger över 80 % i alla medlemsstater och är nästan
universellt  i  Grekland  (97 %)  och  Cypern,  Malta  och
Portugal (alla 96 %). 

Mer än en av fem i varje land säger att de är ”starka för”
denna politik, med de högsta andelarna i Cypern (69 %),
Grekland (68 %) och Irland (63 %). 
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Jag vet inte.
3

Starkt för
45

Något för
44

Något emot
7

Starkt motsatte sig
1

QA16.1 I vilken utsträckning är du för eller emot 
följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är 
inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på 
efterkälken?
Öka [vårt land] investeringar i 
kollektivtrafikinfrastruktur (t.ex. tåg, bussar).
(% – EU-27)

(Kan/juni) 2022)

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet 
inte.

QA16.1 I vilken utsträckning är du för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken? (% – 
öka [VÅRT LAND] investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur (t.ex. tåg, bussar))
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Minst tre fjärdedelar av de svarande i varje land är positiva
till  att  genom  regler  och  incitament  uppmuntra  privata
företag att 1) minska sina utsläpp snabbare, 2) övergå till
mer  energieffektiva  produktionsmetoder,  3)  anta  mer
cirkulära  och  hållbara  processer  och  4)  omskola  sin
arbetskraft  efter  behov.  Andelarna  varierar  från  97 %  i
Malta, 96 % i Grekland och 95 % i Irland och Portugal till
75 % i  Rumänien,  78 % i  Österrike och 81 % i  Finland,
Tyskland och Tjeckien. 

Minst  sex  av  tio  i  Cypern (68 %),  Grekland (61 %) och
Sverige (60 %) är ”starka” för denna politik. 
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Jag vet inte.
4

Starkt för
42

Något för
45

Något emot
7

Starkt motsatte sig
2

QA16.5 I vilken utsträckning är du för eller emot 
följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande 
och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
Uppmuntra privata företag att genom regler och 
incitament 1) minska sina utsläpp snabbare, 2) 
övergå till mer energieffektiva produktionsmetoder, 
3) införa mer cirkulära och hållbara processer och 4) 
omskola sin arbetskraft efter behov.
(% – EU-27)

(Kan/juni) 2022)

Starkt för Något för Något emot Starkt motsatte sig Jag vet 
inte.

QA16.5 I vilken utsträckning är du för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa 
klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
(% – uppmuntra privata företag att genom regler och incitament 1) minska sina utsläpp snabbare, 2) övergå 
till mer energieffektiva produktionsmetoder, 3) införa mer cirkulära och hållbara processer och 4) omskola 
sin arbetskraft efter behov)
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Med  tanke  på  den  stora  majoriteten  av  dessa
politikområden är det kanske inte förvånande att det finns
få  betydande  skillnader  i  den  sociodemografiska
analysen på EU-nivå. Till exempel tenderar respondenter
med  högre  utbildningsnivå,  personer  som  bor  i
urbaniserade miljöer eller  med en positiv syn på EU att
vara mer stödjande för den föreslagna politiken. 

●  Respondenter  med  högre  utbildningsnivå  är  mer
benägna  att  vara  positiva  än  andra  grupper.  De
svarande med universitetsutbildning visar ständigt
det  högsta  stödet  för  föreslagna  strategier,  med
undantag  för  tilldelning  av  energikvoter  till
medborgarna för att se till  att  alla gör sin skäliga
del  av  insatserna  för  att  bekämpa
klimatförändringarna,  där  denna  grupp  har  den
lägsta stödnivån (59 %). 

● Ju mer urbaniserade en respondents miljö är, desto mer
sannolikt  är  det  att  de  är  för  varje  politik,  med
undantag  för  att  subventionera  människor  för  att
hjälpa  till  att  göra  sina  hem  mer  energieffektiva
(ingen anmärkningsvärd skillnad).  Till  exempel  är
75 %  som  bor  i  stora  städer  för  att  beskatta
produkter  och  tjänster  som  bidrar  mest  till
klimatförändringarna och omfördela intäkter till  de
fattigaste och mest utsatta hushållen, jämfört med
68 % som bor i byar på landsbygden. 

● Respondenter som är egenföretagare med anställda är
mindre benägna än de i andra anställningsgrupper
att  vara positiva till  att  uppmuntra privata företag
genom  regler  och  incitament  att  vidta  en  rad
åtgärder  (78 %)  eller  beskatta  produkter  och
tjänster  som  bidrar  mest  till  klimatförändringarna
och omfördela  intäkter  till  de fattigaste  och  mest
utsatta hushållen (65 %). 

●  De  svarande  som har  en  positiv  syn  på  EU är  mer
benägna att vara för varje politik än de som har en
negativ uppfattning. Till exempel är 91 % med en
positiv syn på EU för att uppmuntra privata företag
genom  regler  och  incitament  att  vidta  flera
åtgärder,  jämfört  med 80 % av  dem som har  en
negativ uppfattning. 

● Respondenter  som identifierar  sig med de gröna/EFA
eller GUE/NGL tenderar att vara mer stödjande för
politiken för att  begränsa klimatförändringarna på
ett sätt som är inkluderande och rättvist.  När det
gäller  att  beskatta  produkter  och  tjänster  som
bidrar mest till klimatförändringarna och omfördela
intäkter till de fattigaste och mest utsatta hushållen
är 81 % av dem som identifierar sig med de gröna
positiva, jämfört med 68 % av dem som identifierar
sig  med  EPP,  66 % av  dem som identifierar  sig
med ECR eller  69 % av dem som identifierar sig
med RENEW. 
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Öka investeringarna i
kollektivtrafikinfrastruk
tur (t.ex. tåg, bussar)

Subventionera människor för
att göra sina hem mer
energieffektiva, särskilt

fattigare människor och de
mest utsatta hushållen

(isolering, ren uppvärmning
och kylning,

energiproduktionsenheter
osv.)

Uppmuntra privata företag att
genom regler och incitament 1)

minska sina utsläpp snabbare, 2)
övergå till mer energieffektiva

produktionsmetoder, 3) anta mer
cirkulära och hållbara processer

och 4) omskola sin arbetskraft vid
behov

Beskattning av
produkter och tjänster

som bidrar mest till
klimatförändringarna
och omfördelning av

intäkter till de
fattigaste och mest
utsatta hushållen

Tilldelning av en
energikvot till varje
medborgare för att

se till att alla gör sin
rättvisa del av

ansträngningarna för
att ta itu med

klimatförändringarna

EU27 89 89 87 71 62

Kön

Svenska 88 88 86 70 60

Kvinna 89 89 87 72 65

Ålder

15–54 89 90 88 72 65

25–39 90 90 87 74 63

40–54 89 89 88 72 62

55+ 89 88 85 70 61

Svårigheter att betala räkningar

Större delen av tiden 89 89 86 72 64

Då och då 86 87 85 71 67

Nästan aldrig! Aldrig 90 89 88 72 60

Bild av EU

Totalt ”positivt” 93 92 91 76 65

Neutral 87 87 84 70 62

Totalt ”Negativt” 84 85 80 61 50

Total disponibel inkomst -kvintil

Första kvintilen 87 88 84 71 60

2:a kvintilen 90 89 87 72 62

Tredje kvintilen 90 90 86 73 63

Fjärde kvintilen 91 90 89 71 62

Femte kvintilen 92 90 90 70 60

Sysselsättningsstatus 

Anställd på tillsvidareanställning 91 90 88 72 63

Anställd på korttidskontrakt 87 88 85 71 58

Anställd hos ett bemanningsföretag/en 
onlineplattform

84 83 82 68 64

Egenföretagare utan anställda 90 90 90 73 63

Egenföretagare med anställda 89 85 78 65 58

Arbetslösa 89 88 84 72 63

Pensionär 89 88 86 70 59

Ta hand om hemmet, inaktivt 86 88 84 69 62

Student 89 90 89 75 67

Övriga 86 95 84 50 43

Vilken är den högsta utbildningsnivån du har slutfört? (ENDAST ETT SVAR)

Under sekundär 82 82 81 64 60

Sekundär 89 89 86 72 63

Post sekundär 90 89 89 71 62

Högskolan i Jönköping 93 99 91 74 59

Politiska partier på parlamentsnivå

EPP 91 87 86 68 60

S och D 91 90 89 76 66

SVENSKA 86 87 86 66 63

FÖRNYA 88 89 87 69 57

GUE/NGL 91 94 92 75 65

Gröna/EFA 94 92 90 81 61

ID-KORT 89 89 84 69 63

Na (ej avliden) 88 90 87 73 68

Inga 88 90 86 70 63

Övriga 87 83 88 64 57

Vilket av följande beskriver bäst det område där du bor?

En stor stad 92 91 90 75 65

Förorterna eller utkanten av en stor stad 89 88 87 68 60

En stad eller en liten stad 89 88 86 71 62

En landsby 87 88 84 69 59

En gård eller ett hem på landsbygden 89 89 86 66 56

QA16 I vilken utsträckning är du för eller emot följande policyer i [Vårt land] för att begränsa klimatförändringarna på
ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken? (96 – Totalt ”till förmån”) 
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Resultaten av denna undersökning visar på det stora stöd
som EU-medborgarna  har  för  en  grön  omställning  som
inte  lämnar  någon  på  efterkälken.  EU-medborgarna
bekräftade att det finns en potential för energibesparingar
samtidigt  som  de  uttryckte  stor  oro  över  de  höga
energipriserna  och  behovet  av  fler  åtgärder,  inbegripet
stöd till de mest utsatta hushållen. 

I  den  första  delen  av  denna  rapport  granskade  vi
européernas  syn  på  rättvisedimensionen  i  den  gröna
omställningen. Nästan nio av tio européer är överens om
att  den  gröna  omställningen  inte  får  lämna  någon  på
efterkälken.  Ändå  är  mindre  än  hälften  av  européerna
övertygade om att fram till  2050 kommer hållbar energi,
produkter  och  tjänster  att  vara  överkomliga  för  alla,
inklusive personer med lägre disponibel inkomst. Hälften
av EU:s medborgare anser att EU eller deras regionala,
kommunala eller lokala myndigheter gör tillräckligt för att
säkerställa  en  rättvis  grön  omställning.  Nästan  hälften
säger detta om sin nationella regering, medan cirka fyra
av tio tycker att privata företag och företag gör tillräckligt. 

Mer  än  hälften  av  européerna  anser  att  klimatpolitiken
kommer att skapa fler nya arbetstillfällen än de kommer att
ta bort och att dessa nya arbetstillfällen kommer att vara
av god kvalitet. Drygt hälften säger att vara i ett jobb som
bidrar till den gröna omställningen är viktigt för dem och en
liknande andel känner att deras nuvarande kompetens gör
det möjligt för dem att bidra till den. Men bara en tredjedel
tror att deras nuvarande arbete bidrar till  att  främja den
gröna omställningen. Det är mindre sannolikt att européer
med  lägre  utbildningsnivå  känner  att  de  har  den
kompetens  som  krävs  för  att  bidra  till  den  gröna
omställningen och är mindre optimistiska om den gröna
omställningens inverkan på sysselsättningen. 

Klimatförändringarna  skrämmer  sju  av  tio  européer.
Nästan åtta av tio européer känner ett personligt ansvar
att agera för att begränsa klimatförändringarna, och sju av
tio anser att de borde göra mer personligen, oavsett vad
andra gör. 

I  den  andra  delen  av  denna  rapport  undersöktes
européernas  uppfattning  om  den  nuvarande
energisituationen. Mer än nio av tio européer anser att den
nuvarande nivån på energipriserna för människor i deras
land är ett allvarligt problem. Omkring åtta av tio säger att
kostnaden  för  bränsle  och  energi  för  deras
hushållstransporter  och  energibehov  är  ett  allvarligt
problem för dem personligen. Över hälften av européerna
är övertygade om att de kan använda mindre energi än
vad de gör nu. Sex av tio säger att de skulle minska sin
energianvändning  främst  av  ekonomiska  skäl,  medan
strax över en tredjedel skulle göra det främst av miljöskäl.
EU-medborgare med lägre disponibel  inkomst är mindre
säkra på att de kan minska sin energianvändning och är
mer  benägna  att  säga  att  dagens  energipriser  är  ett
problem. Mindre välbärgade EU-medborgare är också mer
benägna att nämna ekonomiska skäl som en motivation
för  att  minska  energiförbrukningen och mindre sannolikt
att nämna miljöskäl. Hälften av de tillfrågade (50 %) anser
att de rikaste 50 % bör anstränga sig mer för att minska
sin energianvändning. 

Den  tredje  delen  av  denna  rapport  fokuserade  på  mer
specifika dimensioner som är viktiga för att medborgarna
ska  trivas  i  den  gröna  omställningen,  särskilt  bostäder,
transporter och tillgång till grönområden. Fyra av tio anser
att  deras  hem behöver  energieffektivitetsrenovering  och
drygt  en  tredjedel  har  förbättrat  energieffektiviteten  i
hemmet under de senaste fem åren.  Under de senaste
fem åren har endast en av tio svarande fått ekonomiskt
stöd för att förbättra energieffektiviteten i sitt hem. Att inte
ha  råd  med  kostnaderna  ses  av  européerna  som  det
största  hindret  för  att  göra  hemmet  mer  energieffektivt,
även om nästan tre av tio säger att de inte har tillräckligt
med information om kostnaden eller mervärdet. 

Majoriteten  av  de  svarande  anser  att  kollektivtrafikens
kvalitet,  överkomliga priser och tillgänglighet i  det lokala
området är lika bra. Ändå är tillfredsställelsen mycket lägre
i landsbygdsområden jämfört med fler stadsområden när
det  gäller  alla  dimensioner  (tillgänglighet,  kvalitet  och
överkomlighet),  särskilt  tillgängligheten.  Nyckeln  till  att
uppmuntra  människor  att  anta  ett  mer  hållbart
transportalternativ är vanligare kollektivtrafik, följt av mer
överkomliga,  snabbare kollektivtrafik och nya eller bättre
utformade rutter. 

De flesta respondenter bor inom tio minuters promenad
från  ett  grönt  utrymme  av  god  kvalitet.  Skillnaderna  i
tillgång  varierar,  även  beroende  på  den  ekonomiska
situationen, och fattigare européer bor oftare längre bort
från  ett  grönområde.  Tillfredsställelsen  med  närmaste
grönområde är i viss mån lägre i stadsområden. 

I  den  sista  delen  av  denna rapport  bedömdes hur  EU-
medborgarna förordar  viss politik  som syftar till  att  göra
den  gröna  omställningen  rättvis.  Sju  av  tio  förespråkar
beskattning  av  de  mest  förorenande  produkterna  och
tjänsterna och omfördela intäkterna till  de fattigaste och
mest utsatta hushållen. Mer än sex av tio européer är för
att tilldela varje medborgare en energikvot för att se till att
alla gör sin skäliga del av sina ansträngningar för att ta itu
med klimatförändringarna. Nästan nio av tio respondenter
stöder subventionering av människor för att göra sina hem
mer  energieffektiva,  särskilt  de  med  lägre  disponibel
inkomst och de mest utsatta hushållen,  eller  uppmuntra
privata företag genom regler och incitament att vidta olika
åtgärder, bland annat snabbare utsläppsminskningar och
mer cirkulära och hållbara metoder.  Nio av tio européer
föredrar  att  öka  sitt  lands  investeringar  i
kollektivtrafikinfrastruktur. 
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TEKNISKA 
SPECIFIKATIONE
R
Mellan den 30 maj och 28 juni 2022 genomförde Kantar
våg  97.4  av  EUROBAROMETER-undersökningen  på
begäran av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet
för  kommunikation,  enheten  för  medieövervakning  och
Eurobarometer. 

Våg  97.4  omfattar  befolkningen  i  respektive
medborgarskap  i  Europeiska  unionens  medlemsstater,
bosatta i var och en av de 27 medlemsstaterna och som
är 15 år och äldre. 

Den  grundläggande  urvalsdesign  som  tillämpas  i  alla
länder  och  territorier  är  en  flerstegs,  slumpmässig
(sannolikhet)  ett.  I  varje  land  drogs  ett  antal
provtagningspunkter  med  sannolikhet  i  proportion  till
befolkningsstorleken (för en total täckning av landet) och
befolkningstätheten. 

För  att  göra  detta  drogs  provtagningspunkterna
systematiskt  från  var  och  en  av  de  ”administrativa
regionala  enheterna”  efter  stratifiering per  enskild  enhet
och  typ  av  område.  De  representerar  således  hela
territoriet i de undersökta länderna enligt Eurostats Nuts II
(eller  motsvarande)  och  enligt  fördelningen  av  den
inhemska  befolkningen  i  respektive  nationalitet  i
storstads-, stads- och landsbygdsområden36. 

I  var  och  en  av  de  utvalda  urvalspunkterna  drogs  en
startadress slumpmässigt. Ytterligare adresser (varje N:e
adress)  valdes  ut  genom  standardförfaranden  för
”slumpmässig rutt” från den ursprungliga adressen. I varje
hushåll  drogs  respondenten  slumpmässigt  (efter
”närmaste  födelsedagsregeln”).  Om  ingen  svarade
intervjuaren i ett hushåll, eller om den valda respondenten
inte  var  tillgänglig  (inte  närvarande  eller  upptagen),
besökte intervjuaren samma hushåll upp till tre ytterligare
gånger (fyra kontaktförsök totalt). Intervjuarna anger aldrig
att undersökningen genomförs på uppdrag av Europeiska
kommissionen i förväg. de kan ge denna information när
undersökningen är klar, på begäran. 

Rekryteringsfasen var något annorlunda i Nederländerna,
Finland och Sverige.  I  dessa länder  valdes ett  urval  av
adresser inom varje areal urvalspunkt (1 km² rutnät) från
adress-  eller  befolkningsregistret  (i  Finland  görs  inte
urvalet  i  alla  urvalspunkter,  men  någonstans  förväntas
svarsfrekvensen förbättras).  Urvalet  av adresser  gjordes
på ett  slumpmässigt  sätt.  Hushållen  kontaktades  sedan
per telefon och rekryterades för att delta i undersökningen.

36 Landsbygdsklassificering  baserad  på  DEGURBA
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/ba
ckground) 

I Nederländerna används ett RDD-prov med dubbla ramar
(mobilnummer och fasta nummer). Urvalet av tal på båda
ramarna görs på ett slumpmässigt sätt, där varje tal får en
lika stor sannolikhet för urval. Till skillnad från Sverige och
Finland är urvalet oklustererat. Se figuren nedan. 
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LÄNDER Institut N-INTERVJUER
FlELDWORK

DATES
BEFOLKNING

15+ 
ANDEL EU-27 

VAR Belgien 
Mobiel Center

Marknadsforskning
1004 30/05/22 28/06/22 9915439 2,53 % 

SVENSKA Bulgarien Kantar TNS BBSS 1027 30/05/22 26/06/22 5094974 1,55 % 

SVENSKA Tjeckien Kantar Tjeckien 1002 31/05/22 26/06/22 9190342 2,34 % 

SVENSKA Danmark Kantar Gallup 1004 31/05/22 21/06/22 4994003 1,27 % 

DE Tyskland Kantar Deutschland 1520 01/06/22 22/06/22 74152305 18,89 % 

EE 
Östergötlands 
län 

Kantar Estland 1001 31/05/22 27/06/22 1145203 0,29 % 

IE Irland B och en forskning 1022 02/06/22 27/06/22 4039401 1,03 % 

EL Grekland Kantar Grekland 1015 31/05/22 25/06/22 9553452 2,44 % 

SVENSKA Spanien 
TNS Investigacion de
Mercados y Opinion

1005 02/06/22 26/06/22 42022535 10,70 % 

SVENSKA Frankrike Kantar offentliga Frankrike 1001 31/05/22 23/06/22 57553554 14,66 % 

SVENSKA Cr0atia Svenska 1001 31/05/22 26/06/22 3559904 0,91 % 

1T Italien Kantar Italien 1020 01/06/22 22/06/22 54102101 13,78 % 

SVENSKA Svar från Cypern Cymar Marknadsundersökning 504 31/05/22 16/06/22 759344 0,19 % 

LV Lettland Kantar TNS Lettland 1000 30/05/22 20/06/22 1549459 0,42 % 

SVENSKA Litauen TNS LT 1000 30/05/22 26/06/22 2445153 0,62 % 

SVENSKA 
Hotell nära 
Luxembpurg

TNS llres 505 31/05/22 26/06/22 533233 0,14 % 

SVENSKA Ungern Kantar Hoffmann 1031 01/06/22 20/06/22 3547735 2,18 % 

SVENSKA Malta Misco Intematipnal 503 30/05/22 21/06/22 455041 0,12 % 

NL Nederländerna Kantar Nederländerna 1039 30/05/22 20/06/22 15057513 3,84 % 

OM OSS Österrike 
Das Öterreichische Gallup

Institut
1011 30/05/22 14/06/22 7344329 2,00 % 

SVENSKA Polen Kantar Polska 1014 31/05/22 23/06/22 32904339 8,38 % 

SVENSKA Portugal 
Marktest – Marknadsföring,
Organizaçao e Formaçao

1000 01/06/22 26/06/22 5221533 2,35 % 

SVENSKA Rumänien 
Centrul Pentru Sudierea
Opiniei si Pietei (CSOP)

1056 30/05/22 24/06/22 15201193 4,25 % 

SVENSKA Slovenien Följ oss på Mediana D00 1009 31/05/22 20/06/22 1334195 0,47 % 

SVENSKA Slovakien Kantar Tjeckien 1004 31/05/22 19/06/22 4577729 1,19 % 

Svenska Finland Taloustutkimus Oy 1044 31/05/22 26/06/22 4305255 1,22 % 

5E Sverige Kantar Sifo 1045 31/05/22 26/06/22 3755024 2,23 % 

TOTALT EU-27 26395 30/05/22 28/06/22 392555731 100,00 %

* Det bör noteras att den totala procentandelen som visas i denna tabell kan överstiga 100 % på grund av avrundning. 
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Coronapandemins konsekvenser för arbetet på fältet

Face-to-face intervjuing 

Där  så  är  möjligt  genomfördes  intervjuer  ansikte  mot
ansikte  i  människors  hem  eller  på  deras  dörr  och  på
lämpligt nationellt språk. I alla länder och territorier där det
inte var möjligt att intervjua ansikte mot ansikte användes
CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). 

För personliga intervjuer som genomfördes respekterades
hygien och fysisk distansering vid alla tidpunkter i enlighet
med  regeringens  regler,  och  när  det  var  möjligt
genomfördes intervjuer utanför hemmet, på trösklar, för att
hålla sig utanför och upprätthålla socialt avstånd. 

Ansikte mot ansikte och online-intervjuer 

I  Belgien,  Tjeckien,  Danmark,  Estland,  Lettland,  Malta,
Nederländerna,  Slovenien,  Finland  och  Sverige  var  det
möjligt att intervjua ansikte mot ansikte på grund av covid-
19-pandemins  långvariga  konsekvenser.  Många
potentiella respondenter är fortfarande ovilliga att öppna
sina  hem  för  intervjuare,  även  om  de  respekterar
hygienregler  och  fysisk  distansering,  såsom  att  bära
masker och använda hydroalkoholgel. Därför, för att träffa
mål antalet intervjuer inom fältarbete perioden, ytterligare
intervjuer  genomfördes  online  med  Computer-Assisted
Web Interviewing (CAWI) teknik. 

Rekrytering för onlineintervjuer 

Onlinedesignen i varje land skilde sig åt beroende på vad
som var möjligt under fältarbetsperioden. Där så är möjligt
baserades  onlineprovet  på  en  probabilistisk  provdesign.
De  som  rekryterades  till  online-undersökningen
rekryterades genom en enda mobil ram eller dual frame
Random Digit Dialling (RDD) design. På så sätt hade hela
den telefonägande befolkningen i varje land en icke-noll
chans att provtas. Valet av att använda en enda mobil ram
eller dubbel ram (mobil och fast telefon) var beroende av
ländernas  fasta infrastruktur.  Där  fasta  infrastrukturer  är
tillräckligt avancerade för att stödja en betydande minoritet
av bostadshushåll med fasta telefoner, används en design
med  dubbla  ramar.  Blandningen  av  mobila  och  fasta
prover är utformad för att maximera representationen av
det  svarande  provet.  RDD-provet  för  både  mobila  och
fasta prover hämtas från landets telefonnummerplan. Den
fasta urvalsramen stratifieras av Nuts 3-regioner baserat
på  deras  prefix,  och  mobilen  av  en  operatör  innan  ett
systematiskt  slumpmässigt  urval  av  tal  genereras  i
proportion till det totala genererbara antalet i varje stratum.
De  svarande  rekryterades  med  hjälp  av  denna
urvalsdesign i  Belgien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Malta
och Slovenien. 

I  Finland,  Danmark  och  Sverige  användes  inga  RDD-
prover.  i  stället  hämtades  telefonurvalet  från  landets
telefonkatalog.  I  dessa  tre  länder  erbjuder
telefonkatalogerna  omfattande  täckning  av  den
telefonägande befolkningen och lagrar  både fast  telefon
och mobiltelefonnummer för varje individ. 

I Nederländerna användes två undersökningslägen för att
samla  in  svar,  ansikte  mot  ansikte  och  online.  För
onlineläget rekryterades respondenterna ursprungligen för
att  delta  genom  ett  offline  rekryteringssätt  via  en
sannolikhetsbaserad  dubbelramsöverlappande  RDD-
provdesign.  På  så  sätt  hade  hela  den  telefonägande
befolkningen  i  Nederländerna  en  icke-noll  chans  att
provtas.  Blandningen  av  mobila  och  fasta  prover  är
utformad  för  att  maximera  representationen  av  det
svarande provet.  RDD-provet för  både mobila och fasta
prover hämtas från landets telefonnummerplan. Den fasta
urvalsramen  stratifieras  av  Nuts  3-regioner  baserat  på
deras  prefix,  och  mobilen  av  en  operatör  innan  ett
systematiskt  slumpmässigt  urval  av  tal  genereras  i
proportion till det totala genererbara antalet i varje stratum.
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LÄNDER
N AV CAPI-
INTERVJUER

N AV CAWI-
INTERVJUER

TOTALT N-
INTERVJUER

VAR Belgien 689 315 1004

SVEN
SKA

Bulgarien 1027 1027

SVEN
SKA

Tjeckien 600 402 1002

SVEN
SKA

Danmark 505 499 1004

DE Tyskland 1520 1520

EE Estland 865 136 1001

IE Irland 1022 1022

EL Grekland 1015 1015

SVEN
SKA

Spanien 1005 1005

SVEN
SKA

Frankrike 1001 1001

SVEN
SKA

Kroatien 1001 1001

OM 
OSS

Italien 1028 1028

SVEN
SKA

Svar från 
Cypern

504 504

LV Lettland 412 588 1000

SVEN
SKA

Litauen 1000 1000

SVEN
SKA

Luxemburg 505 505

SVEN
SKA

Ungern 1031 1031

SVEN
SKA

Malta 308 195 503

NL
Nederländern
a

639 400 1039

OM 
OSS

Österrike 1011 1011

SVEN
SKA

Polen 1014 1014

SVEN
SKA

Portugal 1000 1000

SVEN
SKA

Rumänien 1056 1058

SVEN
SKA

Slovenien 601 408 1009

SVEN
SKA

Slovakien 1004 1004

SVEN
SKA

Finland 503 541 1044

SVEN
SKA

Sverige 433 612 1045

TOTALT EU-
27

22299 4096 26395

CAPI = Datorstödd personlig intervju

CAWI = Datorstödd webbintervju
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Svarsfrekvens 

För  varje  land  görs  en  jämförelse  mellan  det  svarande
provet  och  universum  (dvs.  den  totala  befolkningen  i
landet). Vikter används för att matcha det svarande provet
till  universum  på  kön  efter  ålder,  region  och  grad  av
urbanisering.  För  europeiska  uppskattningar  (dvs.  EU-
genomsnittet) görs en justering av de enskilda ländernas
vikter, där de viktas upp eller ned för att återspegla deras
15+ befolkning som andel av befolkningen i EU-15+. 

Svarsfrekvensen  beräknas  genom  att  det  totala  antalet
fullständiga  intervjuer  divideras  med  antalet  besökta
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LÄNDER
Svarsfrekvens för 
CAPI

CAWI 
Svarsfrekvens

VAR Belgien 59,00 % 16,40 %

SVENSKA Bulgarien 45,20 %

SVENSKA Svenska 44,80 % 34,30 %

SVENSKA Danmark 46,30 % 16,10 %

DE Tyskland 22,60 %

EE Estland 40,00 % 17,10 %

IE Irland 49,80 %

EL Grekland 29,20 %

SVENSKA Spanien 34,10 %

SVENSKA Frankrike 32,30 %

SVENSKA Kroatien 44,10 %

OM OSS Italien 24,40 %

SVENSKA Svar från Cypern 50,10 %

LV Lettland 44,40 % 17,90 %

SVENSKA Litauen 43,60 %

SVENSKA Luxemburg 24,40 %

SVENSKA Ungern 64,40 %

SVENSKA Malta 73,00 % 24,30 %

NL Nederländerna 66,30 % 41,30 %

OM OSS Österrike, 44,80 %

SVENSKA Polen 45,30 %

SVENSKA Portugal 39,10 %

SVENSKA Rumänien 61,20 %

SVENSKA Slovenien 54,10 % 29,40 %

SVENSKA Slovakien 66,00 %

SVENSKA Finland 34,80 % 28,80 %

SVENSKA Sverige 65,30 % 23,40 %

CAPI = Datorstödd personlig intervju

CAWI = Datorstödd webbintervju (CAWI Rrs inkluderar inte
rekryteringsfasen)
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adresser,  med  undantag  för  de  adresser  som  inte  är
stödberättigade men inkluderar de där stödberättigande är
okänt.  För  våg  97.4  i  EUROBAROMETER-
undersökningen  visas  svarsfrekvensen  för  EU-27-
länderna, beräknad av Kantar, i tabellen till höger. 

Felmarginaler 

Läsarna  påminns  om  att  undersökningsresultaten  är
uppskattningar,  vars  noggrannhet,  allt  lika,  vilar  på
urvalets storlek och på den observerade procentandelen.
Med  prover  på  cirka  1 000  intervjuer  varierar  de  reella
procenttalen  inom  följande  konfidensgränser.  Detta
återspeglas  i  tabellen  med  de  statistiska  marginalerna
nedan. 
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Statistiska marginaler på grund av urvalsprocessen

(med 95 % konfidensnivå)

olika urvalsstorlekar finns i rader olika observerade resultat finns i kolumner
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N=50 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 N=50
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N=1000 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 N=1000

N=1500 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 N=1500

N=2000 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 N=2000
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N=4000 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 N=4000

N=5000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 N=5000

N=6000 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 N=6000

N=7000 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 N=7000

N=7500 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 N=7500

N=8000 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 N=8000

N=9000 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 N=9000

N=10000 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 N=10000

N=11000 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 N=11000

N=12000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 N=12000

N=13000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 N=13000

N=14000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 N=14000
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Addendum till den särskilda 
Eurobarometerundersökningen 
527Fairness perceptions of the 
greentransition

Pierre Dieumegard, 20 januari 2023

Eurobarometerundersökningarna är en mängd information om den allmänna opinionen hos européerna:  tiotusentals
respondenter, av alla kön, åldrar, utbildningsnivåer och välstånd, och i alla länder. 

Rapporterna från dessa utredningar lider av två stora brister.

1) De finns inte tillgängliga på alla EU:s officiella språk: mycket ofta bara på engelska, ibland även på franska och
tyska. Webbplatsen www.europokune.eu är utformad för att ge alla EU-medborgare dessa rapporter på sitt eget språk.

2)  De presenterar resultaten antingen efter land eller efter social grupp (kön, ålder, levnadsstandard, plats för
livet...), men utan att göra ett förhållande. Vi kan därför inte se vilka faktorer som avgör åsiktsmångfalden. Detta är
syftet med detta dokument: länka, på samma diagram, åsikterna från sociala grupper och nationella grupper, för att visa
dessa gruppers närhet och skillnader. Det kan ses som ett exempel, och slutsatserna kan liknas vid ett stort antal andra
Eurobarometerstudier.

Temat för den särskilda Eurobarometerundersökningen 527 är viktigt för alla EU-invånare. Den ekologiska omställningen
kan kanske göra det möjligt för oss att bekämpa klimatförändringarna. Om denna övergång är acceptabel för alla måste
den vara rättvis, dvs. den gynnar inte vissa grupper på bekostnad av andra grupper. 

För att en ekologisk omställning ska bli framgångsrik, å ena sidan, måste de berörda personerna vara medvetna om
risken för klimatförändringar och deras ansvar för detta  fenomen.  Å andra sidan måste dessa människor mer  eller
mindre hålla med om de åtgärder som ska vidtas, eftersom Europeiska unionen är en politisk struktur som ska vara
demokratisk.

Uppfattningen  om  klimatförändringarna  och  vårt  ansvar  för
detta fenomen.
Detta är föremål för den första frågan i utredningen, fråga 1: ” I vilken utsträckning håller du med om eller håller med om
påståendena: Du känner personligen ansvaret för att  försöka minska klimatförändringarna, och klimatförändringar är
något som skrämmer dig.

För att inte röra följande grafer hölls endast ett fåtal sociala grupper: kön, ålder, inkomstnivå (den första kvintilen består
av de fattigaste människorna, den femte kvintilen består av de rikaste) och utbildning.
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Som  anges  i  betänkandet  är  majoriteten  av  EU-medborgarna  medvetna  om  problemet  med  klimatförändringarna:
ungefär tre fjärdedelar är oroliga och känner ett personligt ansvar för problemet.

Rapporten visar inte en graf för sociodemografisk studie, och läsarna måste titta på tabellernas numeriska värden för att
se skillnaderna mellan sociala grupper. Diagrammet nedan gör det möjligt att visualisera dessa åsikter tydligare. 

Kvinnor är mer oroade över klimatförändringarna än män. Det visar också att personer med högre utbildning och hög
inkomst känner ett personligt ansvar, till skillnad från lågutbildade och låginkomsttagare. Alla kommer att kunna tolka
detta utifrån sina filosofiska och politiska övertygelser.
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Vi ser också att det finns ett litet samband mellan svaren på de två frågorna: de som är oroliga för klimatförändringarna
är också de som känner ett visst ansvar.

Detär  intellektuellt  intressant,  men  är  av  liten  betydelse  i  praktiken,  eftersom  alla  dessa  sociala  grupper  har  få
meningsskiljaktigheter:  de  har  fortfarande  cirka  70 %  avtal.  Kvinnors  ångest  är  bara  10 %  högre  än  mäns,  och
högskoleutbildade är bara 25 % känner sig mer ansvarsfulla än icke-kandidater.

De stora skillnaderna är mellan befolkningarna i de olika länderna när de sätts på samma diagram.

Skillnaderna mellan nationella grupper är mycket större.  De portugisiska och maltesiska är berörda till  90 %,medan
endast40 % av estnerna berörs: det är mer än dubbelt. Maltesiska och luxemburgare känner sig 90 % ansvariga, medan
endast hälften av tjeckerna, estnerna och bulgarerna är ansvariga.

Det kan därför ses att skillnaderna mellan sociala grupper är små jämfört med skillnader mellan etniska grupper.

Vilka beslut bör fattas för en effektiv ekologisk omställning?
Mot slutet av rapporten ser vi svaren på QA16 ”QA16. I vilken utsträckning är du för eller emot följande politik i [Vårt land]
för att begränsa klimatförändringarna på ett sätt som är inkluderande och rättvist och inte lämnar någon på efterkälken?
JAG ÄR HÄR.

16.1 Öka [vårt land] investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur (t.ex. tåg, bussar).
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16.2 Beskattning av produkter och tjänster som bidrar mest till klimatförändringarna och omfördelning av intäkter till de
fattigaste och mest utsatta hushållen.

16.3 Att tilldela varje medborgare en energikvot för att se till att alla gör sin skäliga del av insatserna för att bekämpa
klimatförändringarna.

16.4 Stöd till  människor för att  göra sina hem mer energieffektiva,  särskilt  fattigare människor  och de mest utsatta
hushållen (isolering, ren uppvärmning och kylning, energiproduktionsenheter osv.).

16.5 Att uppmuntra privata företag att genom regler och incitament 1) minska sina utsläpp snabbare, 2) övergå till mer
energieffektiva produktionsmetoder, 3) anta mer cirkulära och hållbara processer och 4) omskola sin arbetskraft efter
behov.

Förslag  1  avser  kollektiva  investeringar:  svaren  är  i  allmänhet  positiva,  utan  stora  skillnader  mellan  grupperna
(standardavvikelse mellan alla grupper: 3,4). Om det finns pengar går alla med på att spendera dem på samhället.

På samma sätt fick förslag 4 ett stort stöd: för subventioner är avtalet ganska allmänt (standardavvikelse 3.7).

Förslag 5 gäller företag, inte de personer som undersökts: även här råder konsensus (standardavvikelse 4,15)

Å andra sidan är förslag 2 en skatt, som skattebetalarna måste betala. Detta är mer smärtsamt, och åsikterna är mycket
mer avvikande (standardavvikelse 5:7).

Och förslag 3 är ännu mer splittrande: att tilldela en kvot till  varje individ är motsvarigheten till ranson biljetter. Vem
bestämmer för mig vilken energi jag ska ha rätt att konsumera? Det är inte förvånande att åsikterna är mycket olika
(standardavvikelse 8,8).

För  dessa  två  sista  mycket  splittrande  förslag  kommer  vi  att  se  hur  åsikterna  från  nationella  grupper  och
sociodemografiska grupper delas upp.

Sociodemografiska grupper

Det  kan  ses  att  kvinnor  och  ungdomar  är  lite  mer  gynnsamma för  tilldelningen  av  kvoter  än  män  och  gamla,  att
akademiker är lite förmånligare för skatter än icke-utbildade, men detta är inte särskilt tydligt: skillnaden mellan de mest
extrema grupperna får inte överstiga 10–15 procentenheter.
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Nationella grupper
När synpunkterna från de olika nationella grupperna placeras på samma diagram är gapet mycket större. 

Det  kan  konstateras  att  klyftan  mellan  länderna  är  mycket  större:  35–50  procentenheter  mellan  de  mest  extrema
grupperna.  Det  finns  också  en  korrelation:  de  länder  som  är  för  beskattning  är  också  ganska  gynnsamma  för
energikvoter per person. De länder som har en tvångsyttring (upptill höger om diagrammet) är snarare länderna i södra
Europa, medan de länder som har en liberal åsikt (längst till vänster om diagrammet) snarare är länderna i norra och
centrala Europa. 

Slutsats: svårigheter att organisera en enhetlig EU-politik
Naturligtvis  vore  det  önskvärt  att  samma energipolitik  följs  i  hela  EU,  snarare  än  olika  nationella  strategier,  men
regeringarna måste följa sina nationella åsikter för att bli omvalda.

För närvarande finns det ingen europeisk allmän opinion: det finns bara tysk åsikt, fransk åsikt, polsk åsikt etc. För att en
europeisk allmän opinion ska kunna framträda en dag måste information och åsikter cirkulera mer fritt från ett land till ett
annat.  För  att  kunna  fatta  beslut  om vår  gemensamma framtid  tillsammans  behöver  vi  en  demokratisk  debatt  på
unionsnivå.

Och för en sådan debatt skulle det kräva ett gemensamt språk. Ett sådant språk bör vara enkelt, precist och rättvist,
eftersom det inte skulle gynna en eller annan nationell grupp. Det bästa språket är esperanto.
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