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Sammanfattning  
Denna rapport syftar på att undersöka ungdomars syn på klimatfrågan med vuxna som 
referensgrupp. Vi undersökte detta med en enkätundersökning med Google Formulär som 
plattform. Insamlandet av svar till enkäten gjordes dels genom intervjuer öga mot öga och 
dels genom spridning via sociala medier. Antalet svar som samlades in från unga var cirka 
150 stycken medan referensgruppen, vuxna, samlades det in cirka 110 stycken. 
 
Resultaten sammanställdes i cirkeldiagram och i procentform. Det genomfördes även 
fördjupande statistik utefter kön och boende på två olika frågor. De två olika frågorna 
handlade hur intresserade unga var om klimatet samt hur oroliga de var. Några resultat vi 
tyckte var anmärkningsvärda är följande: 
 

● 90% av ungdomar är villiga att ändra sin livsstil för att leva mer klimatsmart. 
 

● 80% av ungdomar är oroliga för vad som kommer hända med klimatet i framtiden. 
 

● 67% av ungdomar har ett intresse för klimatfrågor. 
 

● 33% av ungdomar vet inte vad Borås politiker gör för klimatet. 
 
Utifrån det resultatet som har tagits fram kan vi dra följande grundläggande slutsatser: 
 

● Kvinnor känner större oro för det framtida klimatet än män. Detta gäller både unga 
och vuxna.  

 
● Kvinnor har ett större intresse än män för klimatfrågor.  

 
● De som bor i Borås Centrum känner större oror för det framtida klimatet än de som 

bor utanför Centrum. 
 

● De som bor i Borås Centrum har ett större intresse av klimatfrågor än de som bor 
utanför Centrum. 
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1.0 Inledning 
Jordens klimat har under alla tider varierat naturligt, från varma perioder med torka till kalla 
perioder med istider. Trots detta har det alltid funnits en balans där dessa övergångar från 
varmt klimat till kallt klimat varit långvariga och möjliggjort anpassning hos naturen och dess 
ekosystem. 1800-talets industrialisering av västvärlden och den vidare utvecklingen i övriga 
världen har inneburit en ökad exploatering av fossila bränslen. Exempel på fossila bränslen är 
olja, kol och naturgas. En konsekvens av denna exploateringen av naturresurser har inneburit 
onaturligt höga växthusgasutsläpp i atmosfären men även föroreningar i natur och städer.  
 
Utsläppen har skapat ett “täcke” kring Jorden, då växthusgaserna bildat ett “moln” i 
atmosfären som absorberar och reflekterar solens strålar tillbaka till Jorden. Denna process 
har benämnts med begreppet växthuseffekten och finns redan naturligt och är livsnödvändig 
för liv på Jorden. Däremot med ökade växthusgaser i atmosfären bidrar det till klimatets 
uppvärmning och en högre medeltemperatur.  
 
En ökad medeltemperatur har allvarliga konsekvenser på våra samhällen och ekosystem. Med 
oftare förekommande torkor, översvämningar, kraftig nederbörd, orkaner, tyfoner, etc. 
kommer det påverka allt liv på Jorden på något sätt. När glaciärer och isar smälter bidrar det 
till ökade havsnivåer vilket tvingar kustbebodda djur och människor att fly. Enligt FN 
förväntas antalet klimatflyktingar fram till år 2050 vara cirka 250 miljoner människor vilket 
är den största flyktingströmmen någonsin. Något måste göras för att motverka detta! 
 
Under de senaste åren har fler och fler ungdomar börjat engagera sig i klimatdebatten då 
konsekvenserna kommer påverka deras framtid. För att se ungdomars syn på klimatfrågan i 
Borås Stad har kommunen skapat ett uppdrag inom feriearbetet Unga Kommunutvecklare för 
att besvara denna frågan. Uppdraget innefattar en enkätundersökning för unga och deras syn 
på klimatfrågan samt en identisk enkät för vuxna, i syfte att kunna använda de vuxna som en 
referensgrupp.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på  hur ungdomar, med vuxna som 
referensgrupp, förhåller sig till klimatfrågor ur olika perspektiv. Utredningen kommer medge 
i ökad förståelse för hur olika grupper resonerar och tänker kring ämnet. Denna undersökning 
kommer att hjälpa Borås Stad att kunna arbeta för ett mer klimatsmart Borås utifrån ungas 
perspektiv.  

2.0 Omvärldsbevakning 
Som tidigare beskrivet har ungdomar under de senaste åren engagerat sig i klimatdebatten. 
Detta har gjort att organisationer och myndigheter som jobbar med klimatfrågan också ställt 
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sig frågan; Vad tycker egentligen ungdomar om klimatfrågan? Undersökningarna som 
tidigare genomförts har en liknande uppbyggnad till vår enkät vilket gör det enkelt för oss att 
jämföra våra resultat med deras. 
 

2.1 Andra undersökningar 

Novus 
I en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Naturskyddsföreningen kom de fram till 
följande resultat: 
 

● “70% av ungdomarna är oroliga för vad som kommer att hända med vårt klimat”. 
● “Nära 70% av ungdomarna anser att det är för få av våra politiker som gör 

tillräckligt”. 
● “33% är inte nämnvärt, eller alls, intresserade av frågor som rör klimatet och miljön”. 
● ”67% tycker de kan vara med och påverka klimatets framtid”. 
● ”80% svarar att de kan ändra sin livsstil för att leva mer klimatsmart”. 

 
Länk till Novus-undersökningen: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/novusundersoknin
g_unga_om_miljo.pdf 
 

Demoskop 
I en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Expressen kom de fram till följande 
resultat: 

 
● Kvinnor är generellt mer oroliga över framtidens klimatförändringar än män.  
● 77% av unga under 29 år är ganska/mycket oroliga. 
● Ungdomar är mer oroliga än vuxna generellt 

 
Länk till Demoskop-undersökning: 
https://www.expressen.se/nyheter/qs/stor-matning-det-tycker-svenskarna-om-klimatet/ 
 
 

Sifo 
I en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av WWF, Världsnaturfonden, kom de fram till 
följande resultat: 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/novusundersokning_unga_om_miljo.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/novusundersokning_unga_om_miljo.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/qs/stor-matning-det-tycker-svenskarna-om-klimatet/
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● Unga kvinnor är mer oroade över klimatet. 
● Nästan alla tycker att det är viktigt att leva klimatsmart. 

 
Länk till Sifo-undersökning: 
https://www.wwf.se/nyheter/unga-kvinnor-oroas-och-engageras-mest-i-klimatfragan-283427
1/ 
 

2.2 Sammanfattning av bakgrund 
 
För att sammanfatta bakgrunden kom de olika undersökningarna fram till att unga och 
kvinnor är de två grupper som är mest oroliga över framtidens klimat. De flesta tycker att 
klimatfrågan måste prioriteras och att de är villiga att ändra sin livsstil. 
 

3.0 Tillvägagångssätt  

3.1 Metod 

Vi började med att bearbeta en mall för en enkät som våra handledare hade gjort som 
efterliknade andra undersökningar på samma område. Vi kom fram till att enkäten ska bestå 
av 13 frågor som antingen är flervalsfrågor eller öppna frågor där egna svar är tillåtna. 
Google Formulär användes vid konstruktionen av enkäten vilket även fungerade bra vid 
sammanställning av resultat då färdiga diagram skapades. Vi gick sedan runt i Borås kommun 
och frågade ungdomar och vuxna om de ville fylla i enkäten. Enkäten spreds även över 
sociala medier, till våra klasskompisar, vänner och familj.  

 
Efter att de sista enkätsvaren hade skickats in påbörjades framställningen av resultatet. Inom 
frågorna: “Är du intresserad av frågor som rör klimatet?” och “Är du orolig för vad som 
kommer hända med vårt framtida klimat?” fördjupade vi oss om hur faktorer som kön och 
vart man bor kunde påverka hur man svarade. Dessa fördjupningar gjorde andra 
undersökningar och vi tyckte det skulle bli intressant om vi fick liknande resultat.  
 
Sedan skrevs denna rapport där resultat framställs på ett tydligt och strukturellt sätt och en 
reflektion kring resultatet och vilka slutsatser man kan dra. 

3.2 Målgrupp och geografiskt område 
Undersökningen har två separata målgrupper, den ena är ungdomar mellan 13-25 års ålder 
med fokus på unga mellan 15-18 år. Den andra är vuxna mellan 22-90 års ålder med fokus på 
vuxna mellan 29-57 år. 

https://www.wwf.se/nyheter/unga-kvinnor-oroas-och-engageras-mest-i-klimatfragan-2834271/
https://www.wwf.se/nyheter/unga-kvinnor-oroas-och-engageras-mest-i-klimatfragan-2834271/
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Geografiska områden valdes utefter områden där Borås befolkning representeras på ett 
rättvist sätt. De områdena som valdes var Stadsparken, Södra Torget, Stora torget och 
Knalleland eftersom de är vanliga anknytningspunkter för Borås Stads befolkning. Vi var 
även ute i Fristad och intervjuade människor för att få bredare variation av svar. 
 

4.0 Resultat 

4.1 Statistik (Ungdomar) 
 

● 67% har ett intresse för klimatfrågor. 
 

● 50% anser att sin omgivning har ett intresse för klimatfrågor. 
 

● 80% anser att de kan påverka framtidens klimat. 
 

● Nästan alla tycker att det är viktigt att Borås Stad ska minska sin klimatpåverkan. 
 

● 33% vet inte ifall politikerna i Borås Stad gör tillräckligt för klimatet. Dessutom anser 
40% att för få/alldeles för få politiker gör tillräckligt för vårt klimat. 
 

● 90% skulle kunna ändra sin livsstil för att leva mer klimatsmart. 
 

● 80% är oroliga för hur klimatet kommer att se ut i framtiden. 
 

● 40% anser att ansvaret främst ligger på politikerna för att lösa klimatfrågan. 
 

● 40% anser att ansvaret främst ligger på medborgarna för att lösa klimatfrågan. 

4.2 Diagram (Ungdomar) 
 
Antalet ungdomar som svarade på enkäten: 148 st 
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Åldersfördelning: 
Åldrarna som svarade på enkäten för ungdomar var mellan 13-25. Majoriteten av de olika 
åldrarna är mellan 15-18.

 
 

Vilket kön definierar du dig med? 

 
 
 

Detaljerad statistik: 
 

Man: 39,9%        Kvinna: 59,4%      Annat: 0,5% 
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Är du intresserad av frågor som rör klimatet? 

 
Detaljerad statistik: 

 
Ja, mycket intresserad: 15,5%  
 
Ja,ganska intresserad: 50,7%  
 
Inte särskilt intresserad: 30,4%  
 
Inte alls intresserad: 3,4% 
  
Vet ej: 4,1% 
 
 
Av kvinnor är det 75% som har ett intresse för klimatfrågor medan 25% inte har det. 
 
Av männen är det 50,4% som har ett intresse för klimatfrågor medan 49,6% inte har det. 
 
Av de människor som bor i Borås centrum har 77,3% ett intresse för klimatfrågor medan 
22,7% inte har det.  
 
Av de människor som bor utanför Borås centrum har 59% ett intresse för klimatfrågor medan 
41% inte har det. 
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Upplever du att din omgivning är intresserad 
av frågor som rör klimatet?  

 
 

Detaljerad statistik:  
 

Ja,mycket intresserad: 7,6%  
 

Ja, ganska intresserad: 42,8% 
 

Inte särskilt intresserad: 41,4%  
 

Inte alls intresserad: 4,1% 
  

Vet ej: 4,1% 
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Känner du att du kan vara med och påverka 
vårt framtida klimat? 
 

 

 
Detaljerad statistik:  

 
Ja absolut: 20,9%  
 
Ja, till viss del: 58,1% 
 
Nej, inte så mycket: 14,2%  
 
Nej, inte alls: 2,7% 
  
Vet ej: 4,1 
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Hur viktigt tycker du att det är att vi i Borås 
minskar vår klimatpåverkan?  

 
 
Detaljerad statistik:  

 
Mycket viktigt: 66,9%  
 
Ganska viktigt: 28,4% 
 
Inte särskilt viktigt: 2%  
 
Inte alls viktigt: 2% 
  
Vet ej: 0,7% 
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Tycker du att politikerna i Borås kommun gör 
tillräckligt för vårat klimat? 

 

 
Detaljerad statistik:  

 
Ja absolut: 6,8%  
 
Ja, de flesta politikerna gör tillräckligt: 21,6% 
 
Nej, för få politiker gör tillräckligt: 27,7%  
 
Nej, alldeles för få politiker gör tillräcklig: 12,8% 
 
Vet ej: 31,1% 
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Vad tycker du är det viktigaste som Borås 
kommun kan göra för ett bättre klimat? 
 
Ofta förekommande svar: 

● Informera mer om klimatfrågorna till allmänheten och mer undervisning om det i 
skolorna. 

● Bygga upp och expandera kollektivtrafiken och bygga cykelbanor för att uppmuntra 
cykling. 

● Förbättra och förenkla sopsorteringen och utöka hanteringen av nedskräpning. 
● Uppmuntra vegetarisk mat. 
● Satsa mer på elbilar och få kollektivtrafiken att gå på el. 

 
Citat: 
”Ta sig an de viktigaste frågorna och inte undvika det som behövs jobbas hårt och länge med 
för att det är jobbigt” 
 
”Något som jag tycker Borås kommun har gjort bra är att man gav busskort till alla ungdomar  
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Vad tycker du är det viktigaste som du och 
andra personer kan göra för att minska 
klimatpåverkan? 
 
Ofta förekommande svar: 

● Skippa bilen och gå, cykla och åka kollektivt istället. 
● Källsortera noggrannare och återvinn mer. 
● Tänka efter och göra sin konsumtion klimatsmartare. 
● Flyga mindre. 
● Köpa på second hand. 

 
Citat: 
”Vi privatpersoner kan försöka påverka politiska beslut och lyfta klimatfrågan till politikerna. 
Alla kan även försöka göra små förändringar som att exempelvis källsortera, släcka lampan 
etc. Många små handlingar kan göra förändring!” 
 
”Få sin röst hörd, medverka i olika frågor, va med på olika events och demonstrationer” 
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Skulle du kunna ändra din livsstil för att leva 
mer klimatsmart? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Ja, absolut: 28,4%  
 
Ja, till viss del: 59,5% 
 
Nej troligen inte: 8,1% 
 
Nej, absolut inte: 2,7% 
  
Vet ej: 1,4% 
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Är du orolig för vad som kommer hända med 
vårt klimat i framtiden? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Ja, mycket orolig: 30,4%  
 
Ja, ganska orolig: 48,6% 
 
Nej, inte särskilt orolig: 16,9%  
 
Nej, inte alls orolig: 1,4% 
  
Vet ej: 2,7% 
 
 
Av kvinnor är 86,4% oroliga för vad som kommer att hända i framtiden med vårt klimat 
medan 11,4% inte är det. Resterande 2,2% vet ej eller har ingen åsikt kring frågan. 
 
Av männen är 66% oroliga för vad som kommer att hända i framtiden med vårt klimat 
medan 32,1% inte är det. Resterande 1,9% vet ej eller har ingen åsikt kring frågan. 

 
Av de människor som bor i Borås centrum är 83,3% oroliga för vad som kommer att hända i 
framtiden med vårt klimat medan 13,7% inte är det. Resterande 3% vet ej eller har ingen 
åsikt i frågan. 
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Av de människor som bor utanför Borås Centrum är 75,4% oroliga för vad som kommer att 
hända i framtiden med vårt klimat medan 22% inte är det. Resterande 2,6% vet ej eller har 
ingen åsikt i frågan. 
 
 

Vem tycker du bär det största ansvaret för att 
lösa klimatfrågan? 

 
 
 

Detaljerad statistik:  
 

Politiker: 39,2%  
 
Företag: 16,9% 
 
Medborgare: 35,1% 
 
Övrigt: 4,1% 
  
Vet ej: 4,7% 
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Vart bor du? 

 
 

Detaljerad statistik:  
 

Borås Centrum: 43,4%  
 
Utanför Borås Centrum: 53,8% 
 
Vill inte ange: 2,8% 
 
 
 

4.3 Statistik (Vuxna) 
 

● 90% är intresserade av klimatfrågor. 
 

● 80% anser att sin omgivning är intresserad av frågor som rör klimatet. 
 

● Nästan alla tycker att det är viktigt att Borås Stad ska minska sin klimatpåverkan. 
 

● 25% vet inte ifall politikerna i Borås Stad gör tillräckligt för klimatet. Dessutom anser 
50% att för få/alldeles för få politiker gör tillräckligt för klimatet. 
 

● 90% skulle kunna ändra sin livsstil för att leva mer klimatsmart. 
 

● 75% är oroliga för hur klimatet kommer se ut i framtiden. 
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● 40% anser att ansvaret främst ligger på politikerna för att lösa klimatfrågan. 

 
● 40% anser att ansvaret främst ligger på medborgarna för att lösa klimatfrågan. 

 

4.4 Diagram (Vuxna) 
 
Antalet vuxna  som svarade på enkäten: 108 st 

Åldersfördelning: 

Åldrarna som svarade på enkäten för vuxna var mellan 22-90. Majoriteten av de olika 
åldrarna är mellan 29-57. 
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Vilket kön definierar du dig med? 

Detaljerad statistik: 
 

Man: 38,9%        Kvinna: 59,3%      Annat: 0,9% Vill ej svara: 0,9 
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Är du intresserad av frågor som rör klimatet? 

 
 

Detaljerad statistik: 
 

Ja, mycket intresserad: 34,3%  
 
Ja,ganska intresserad: 54,6% 
 
Inte särskilt intresserad: 11,1%  
 
Inte alls intresserad: 0% 
  
Vet ej: 0% 
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Upplever du att din omgivning är intresserad 
av frågor som rör klimatet?  

 
 
 

Detaljerad statistik:  
 

Ja, mycket intresserad: 10,2% 
 

Ja, ganska intresserad: 68,5% 
 

Inte särskilt intresserad: 20,4% 
 

Inte alls intresserad: 0,9% 
  

Vet ej: 0% 
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Känner du att du kan vara med och påverka 
vårt framtida klimat? 

 
 

Detaljerad statistik:  
 

Ja absolut: 25% 
 
Ja, till viss del: 64,8% 
 
Nej, inte så mycket: 6,5% 
 
Nej, inte alls: 3,7% 
  
Vet ej: 0% 
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Hur viktigt tycker du att det är att vi i Borås 
minskar vår klimatpåverkan? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Mycket viktigt: 67,6% 
 
Ganska viktigt: 28,7% 
 
Inte särskilt viktigt: 1,9% 
 
Inte alls viktigt: 0% 
  
Vet ej:1,9% 
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Tycker du att politikerna i Borås kommun gör 
tillräckligt för vårat klimat? 

 
 

Detaljerad statistik:  
 

Ja absolut: 1,9% 
 
Ja, de flesta politikerna gör tillräckligt: 19,4% 
 
Nej, för få politiker gör tillräckligt: 36,1% 
 
Nej, alldeles för få politiker gör tillräcklig: 16,7% 
 
Vet ej: 25,9% 
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Vad tycker du är det viktigaste som Borås 
kommun kan göra för ett bättre klimat? 
 
Ofta förekommande svar: 

● Utveckla kollektivtrafiken, gör fler hållplatser för att öka tillgången. 
● Bygga upp infrastrukturen för elbilar. 
● Bygga ut cykelbanorna. 
● Jobba mer med sol- och värmeceller. 
● Resa klimatsmartare. 

 
Citat: 
”Ta klimatfrågan på allvar, exkludera ekonomin, ha klimat i åtanke vid nya projekt, prioritera 
klimatet framför ekonomin.” 
 
”Se till att invånarna har förutsättningar och kunskap att kunna bidra till minskad 
klimatpåverkan.” 
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Vad tycker du är det viktigaste som du och 
andra personer kan göra för att minska 
klimatpåverkan? 
 
Ofta förekommande svar: 

● tänka sig för i vardagen och leva mer klimatsmart. 
● Minska ens egna konsumtion. 
● Källsortera mer. 
● Handla lokalt. 

 
Citat: 
”Göra allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen. Alla måste hjälpas åt, politiker, företag 
och alla medborgare.” 
 
”Följa de rekommendationer som finns och lyssna på miljödebatten. Bidrag med det man 
kan.” 
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Skulle du kunna ändra din livsstil för att leva 
mer klimatsmart? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Ja, absolut: 41,7% 
 
Ja, till viss del: 49,1% 
 
Nej troligen inte: 8,3% 
 
Nej, absolut inte: 0% 
  
Vet ej: 0,9% 
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Är du orolig för vad som kommer hända med 
vårt klimat i framtiden? 

 
 
 

Detaljerad statistik:  
 

Ja, mycket orolig: 39,8% 
 
Ja, ganska orolig: 35,2% 
 
Nej, inte särskilt orolig: 21,3% 
 
Nej, inte alls orolig: 3,7% 
  
Vet ej: 0% 
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Vem tycker du bär det största ansvaret för att 
lösa klimatfrågan? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Politiker: 39,8% 
 
Företag: 16,7% 
 
Medborgare: 37% 
 
Övrigt: 4,6% 
  
Vet ej: 0% 
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Vart bor du? 

 

Detaljerad statistik:  
 

Borås Centrum: 45,4% 
 
Utanför Borås Centrum: 52,8% 
 
Vill inte ange: 1,9% 
 
 

5.0 Reflektion 

Intresset varierade ganska mycket men majoriteten av ungdomarna i Borås är ganska 
intresserade av klimatet. Ifall detta beror på brist av kunskap, rädsla för framtiden eller att det 
helt enkelt inte finns något intresse återstår att se.  
 

5.1 Diskussion 
 
Resultatet av undersökningen anser vi är till viss del en bra beskrivning av hur unga och 
vuxna ser på klimatfrågan i stora drag. Statistiken över unga och referensgruppen är väldigt 
lika i många av frågorna. Det finns en konsensus i samhället att klimatfrågan är viktig och 
avgörande för framtiden. Utifrån resultatet av undersökningen kan de vanligt förekommande 
fördomarna mot unga och vuxna inom detta området slås hål på. Fördomen mot unga inom 
klimatfrågan är; “Ni är lata och bryr er inte”, men resultatet visar motsatsen. Detsamma gäller 
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fördomen mot vuxna som säger; “Ni bryr er inte för att det inte är eran framtid som hotas”, 
men resultatet säger även här motsatsen. 
 
Något som märktes under undersökningens gång var att många blandade ihop begreppen 
klimat och miljö. Det återspeglas i frågorna om vad kommunen och vad man som individ kan 
göra för klimatet. Svaren vi fick belyser ofta sophantering och källsortering vilket inte har 
någon större direkt koppling till den globala uppvärmningen. Detta tyder på okunskap eller 
missförstånd om begreppet klimat. Både klimat och miljö är viktigt för en hållbar utveckling 
men i nuläget har klimatet högsta prioritet. 
 
Resultatet visar på att 9 av 10 ungdomar och vuxna är villiga att ändra sin livsstil för att leva 
mer klimatsmart, men hur stor sanning ligger egentligen i det? Faktum är att en förändring av 
människors beteenden är långsam och krävande för individen så länge som det inte är 
gynnsamt att förändra sin livsstil. Och så länge som det inte kommer vara gynnsamt att ändra 
sin livsstil kommer människor antagligen inte göra det, speciellt när många som blev 
intervjuade sa att de redan gjort tillräckligt för klimatet. Rådande situation kräver dock 
drastiska åtgärder, både på global som individuell nivå. 
 
När det kommer till oro och intresse var kvinnor mer oroade och intresserade av klimatet än 
män. Detta är något vi kan se utifrån våra egna erfarenheter i klassrummet, bland kompisar 
och i familjen. Är det rimligt att endast hälften av unga män har ett intresse för klimatfrågor 
då det även är deras framtid det handlar om? Vi ser även en liknande trend när det kommer 
till frågan om oro då unga män tenderar att ha en mindre oro. Denna delade åsikt tror vi har 
en tydlig anknytning till den ständigt pågående jargongen i machokulturen. Machokulturen är 
en samling normer som förklarar hur män förväntas vara. Vid detta tillfälle ses det ner på att 
ha känslor i form av oro eller vara intresserad av frågor som rör klimatet då det anses som 
töntigt.  
 
Ungdomar i Borås Stad har dålig koll på vad politiker gör i Borås för att minska 
klimatpåverkan då nästan en tredjedel säger att de i själva verket inte vet vad de gör. Det var 
även många som påstod att de trodde sig veta vad politikerna gjorde, men var ändå inte helt 
säkra. Denna trend såg vi även hos de vuxna då en fjärdedel svarade att dem inte visste vad 
politikerna gör. Detta visar på att den allmänna uppfattningen av politikernas arbete inom 
miljöfrågor är dålig, iallafall på den kommunala nivån. 
 
Ett annat intressant resultat vi sammanställt har att göra med frågan vem som bär det största 
ansvaret för att lösa klimatfrågan. Unga i Borås Stad tycker att politiker bär störst ansvar och 
medborgare kommer tätt därefter. Detta kan bero på att politiker ofta blir kopplade till 
auktoritet vilket innefattar att de kan ta de besluten som krävs. De som valt medborgare tror 
vi tycker att alla måste dra sitt strå till stacken och att vi tillsammans är starkare. En kan 
samtidigt dra slutsatsen att de som valt politiker vill skjuta ansvaret till någon annan och neka 
deras egna påverkan på klimatet.  
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Av de geografiska områden vi intervjuade folk på var Stadsparken den bästa eftersom den är 
en central anknytningspunkt och en populär mötesplats att umgås och vistas i för både unga 
och äldre. Vi upplevde att Stadsparken var ett bra ställe att få varierande svar från både kön, 
ålder och bakgrund. 
 
Södra Torget och Stora torget fungerade också utmärkt vid insamlingen av enkätsvar. Det 
beror främst på det faktum att många har tid över för att svara på några korta frågor när de 
ändå väl sitter på en parkbänk eller väntar på bussen.  
 
I Fristad gick det inte så bra som de andra områdena då många inte ville svara eller inte hade 
tid över. Däremot fick vi några svar och kunde göra resultatet lite mer representativt för hela 
Borås kommun. 

5.2 Jämförelse  

Novus 
Novus-undersökningen visade att 70% av ungdomar var oroliga för vad som kommer att 
hända i framtiden med vårt klimat. Däremot visar vår undersökning att 80% av ungdomar i 
Borås Stad är oroade. 
 
Novus-undersökningen visade att 70% ansåg att politikerna inte gör tillräckligt för klimatet. 
Våran undersökning visar på att 40% anser att politikerna inte gör tillräckligt i Borås Stad, 
samt att 30% inte vet ifall politikerna gör tillräckligt. 
 
Novus-undersökningen visade att 33% inte var intresserade av frågor som berör klimatet. 
Våran undersökning visar på samma resultat vilket innebär att 33%av ungdomar i Borås inte 
är intresserad av klimatfrågan. 
 
Novus-undersökningen visade att 67% tycker att de kan vara med och påverka klimatets 
framtid. Våran undersökning visade att 80% tycker att de kan vara med och påverka. 
 
Novus-undersökningen visade att 80% är villiga att ändra sin livsstil för att leva mer 
klimatsmart. Våran undersökning visade att 90% var villiga att ändra sin livsstil. 

Demoskop 
Demoskop-undersökningen visade att kvinnor generellt är mer oroliga för vad som kommer 
hända med vårt framtida klimat, vår undersökning fick fram ett liknande resultat.  
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Demoskop-undersökningen visade att 77% är oroliga för framtiden. Vår undersökning fick 
fram ett likartat resultat där 79% var oroliga för det framtida klimatet. Detta resultat är alltså 
enig med den tidigare Demoskop-undersökningen.  
 
Demoskop-undersökningen visade att ungdomar allmänt är mer oroliga än vuxna för 
framtiden. Vår undersökning i Borås Stad visar att 75% av de vuxna är oroliga för det 
framtida klimatet medans 79% av ungdomarna är oroliga. Därefter kan slutsatsen dras att 
Demoskop-undersökningen och vår undersökning fick fram liknande resultat.  

Sifo 
 
Sifo-undersökningen visade på att unga kvinnor är den målgrupp som är mest orolig över 
framtida klimat. Detta stämmer överens med vårt resultat. 
 

5.3 Felkällor och förbättringar 
 
En felkälla som kan påverka resultatet är köns- och boendefördelningen av de tillfrågade. Till 
exempel visade resultatet att det var en majoritet av kvinnor som svarade på enkäten. Den 
fördjupade statistiken på frågan om oro hos ungdomar visade på att kvinnor var mer oroliga 
över framtidens klimat än vad män var. Detta gör den sammanlagda statistiken över både 
män och kvinnors oro icke-representativ för verkligheten. Detsamma gäller för 
boendefördelningen av de tillfrågade då fler bor utanför Borås Centrum än i Borås Centrum. 
Detta skulle innebära att fler är oroliga än vad statistiken visar för alla tillfrågade utifrån den 
aspekten.  
 
Ett problem som uppstod vid sammanställningen av resultatet var att det hade skapats 
dubbletter av vissa svar i Google Formulär. Dubbletterna behövdes tas bort och statistiken 
beräknas om igen. Dock finns fortfarande risken att dubbletter existerar i statistiken men på 
grund av resurs- och tidsbrist uteslöts bara de dubbletter som upptäcktes vid första anblicken. 
Statistiken påverkas inte markant av enstaka dubbletter vilket grundade beslutet att inte 
prioritera borttagandet av dubbletter. 
 
En känsla som uppstod vid intervjutillfällena var hur den tillfrågade svarade på ett sätt som 
den trodde att en skulle svara. Rädslan av att bli dömd på grund av ens åsikter kan påverka de 
svar som en ger. Ett lösningsförslag skulle kunna vara att endast be människor att svara på 
enkäten över internet då det skulle innebära den tillfrågade skulle vara ännu mer anonym. Ett 
problem som skulle kunna uppstå är att enkäten tas på mindre allvar. Detta har setts exempel 
på bland några enkätsvar över internet, men dessa svar visar också någonting viktigt. En 
annan anledning till varför vi ej kunde lämna över Ipaden till den intervjuade var även på 
grund av den pågående epidemin. 
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Vid några enstaka gånger under intervjutillfällena träffade vi människor som inte kan prata 
svenska vilket gjorde det i stort sett omöjligt för dem att svara på enkäten. Lösningen på detta 
problem skulle kunna vara att ha enkäten på engelska också. 
 
En felkälla med undersökningen skulle kunna vara att vid intervjutillfällena valde de 
icke-intresserade av klimatfrågan att inte svara på enkäten. Detta eftersom de inte vill ha 
någonting med det att göra. 
 

5.4 Slutsats 
 
Utefter de svar som samlats in kan vi dra följande slutsatser: 
 

● Kvinnor känner en större oro för det framtida klimatet än män.  
 

● Människor som bor i Borås Centrum känner en större oro över framtidens klimat än 
de som bor utanför Borås Centrum 

 
● Kvinnor är mer intresserade av klimatfrågor. 

 
● Ungdomar är oroligare än äldre 

 
● Vuxna är mer intresserade av klimatfrågor än unga 

 
● Alla är överens om att Borås bör minska sin klimatpåverkan 

 
● De flesta skulle kunna tänka sig att ändra sin livsstil 

 
● Unga och vuxna har samma åsiktsfördelning om vem som bär det största ansvaret för 

att lösa klimatfrågan. 
 

● Många har inte koll på politikernas arbete för miljön på kommunal nivå. 
 
 
 


