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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Sweden

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. I allmänhet, hur mycket känner du till om miljöpåverkan av de produkter som du köper
och använder?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
-

Jag är helt medveten ................................................................................................. 4

-

Jag känner till de mest viktiga effekterna ................................................................. 3

-

Jag känner till lite om detta....................................................................................... 2

-

Jag känner inte till någonting.................................................................................... 1

-

[Vet ej/Inget svar]..................................................................................................... 9

Q2. Hur viktiga är följande aspekter när du beslutar om vilka produkter du ska köpa?
Mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt, inte alls viktiga
[LÄS UPP – ETT SVAR PER RAD]
- Mycket viktigt ...........................................4
- Ganska viktigt ...........................................3
- Inte särskilt viktigt.....................................2
- Inte alls viktigt ..........................................1
- [Vet ej/Inget svar] .....................................9

A. Produktens inverkan på miljön

43219

B. Produktens pris

43219

C. Produktens kvalitet

43219

D. Märket, produktens märkesnamn

43219

Q3. En del produkter har en ekomärkning som säkertäller att det är miljövänligt. Vilket
påstående kännetecknar dig bäst?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]

- Ekomärkning spelar en viktig roll i mina köpbeslut ........................................................ 1
- Ekomärkning spelar inte en viktig roll i mina köpbeslut. ............................................... 2
- Jag läser aldrig några märkningar ................................................................................... 3
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................................................................ 9

Q4. Miljömärkningar bör vara koncisa. Utifrån listan som jag ska läsa upp, vilken
miljöinformation är den viktigaste som en märkning bör innehålla?
[LÄS UPP – ROTERA – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- Bekräftelse att produkten har ett miljövänligt ursprung. ............................................. 1
- Bekräftelse att förpackningen är miljövänlig ............................................................... 2
- Den totala mängden växthusgasutsläpp som produkten totalt åstadkommit................. 3
- Om produkten kan återvinnas/återanvändas ................................................................. 4
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Den totala mängden växthusgasutsläpp som en produkt direkt eller indirekt
ger upphov till kallas produktens koldioxidavtryck. Det mäter miljöpåverkan
utifrån framställning, försäljning och användning och i synnerhet
klimatförändring. (SKA LÄSAS FÖRE Q5)
Q5. Borde en märkning som anger koldioxidavtryck av en produkt vara obligatoriskt i
framtiden?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- Ja................................................................................................................................... 1
- Nej, det bör göras på frivillig basis............................................................................... 2
- Koldioxidavtrycket är inget som intresserar mig.......................................................... 3
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q6. Hur kan återförsäljare bäst bidra till att marknadsföra miljövänliga produkter?
[LÄS UPP – ROTERA – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]

- Ge bättre information till konsumenter......................................................................... 1
- Genom att ha regelbundna kampanjer i sina butiker som fokuserar på miljövänliga
produkter ..................................................................................................................... 2
- Genom att ha en särskild grön hörna i sina butiker med bara miljövänliga produkter . 3
- Öka synligheten på hyllorna för miljövänliga produkter .............................................. 4
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q7. Vilken typ av beskattningssystem bör myndigheterna överväga för att lyfta fram
miljövänliga produkter...?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- … minska beskattningen av fler miljövänliga produkter ............................................. 1
- … öka beskattningen av miljöskadliga produkter ....................................................... 2
- … en kombination av båda ........................................................................................... 3
- [Introducera ett skattesystem för att främja miljövänliga produkter är inte en bra idé] 4
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q8. Enligt din uppfattning, vilken av följande handlingar skulle ha störst verkan när det
gäller att lösa miljöproblem?

[Intervjuare, om respondenten frågar: Med “Hållbara transporter” menas
att transporten sker på ett sätt som inte skadar eller påverkar miljön
(t.ex. mindre växthusutsläpp, användning av förnybara resurser etc), och
därför gynnar hållbar utveckling och bidrar till kampen mot
klimatförändringar. Några exempel är ta tåget istället för flyg när du
reser utomlands, cykla till arbetet eller åk kommunalt, inte bil eller
samåk.]
[LÄS UPP – ROTERA – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- Köp av produkter som tillverkats miljövänligt ............................................................. 1
- Köp av energieffektiva hushållsmaskiner..................................................................... 2
- Ansträngningar för att använda mindre vatten.............................................................. 3
- Minimera avfall och återvinna...................................................................................... 4
- Resa mindre och använda hållbara transportmedel ...................................................... 5
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

EU:s eko‐märkning (blomman) är en certifieringsplan som hjälper europeiska
konsumenter att urskilja grönare, mer miljövänliga produkter och tjänster.
(SKA LÄSAS INNAN Q9)
Q9. Känner du till Blomman, EU:s ekomärkningssymbol?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- Jag har sett den eller hört talas om den och jag har köpt produkter med den märkningen1
- Jag har sett den eller hört talas om den men jag har inte köpt några produkter med sådan
märkning ......................................................................................................................... 2
- Jag har varken sett den eller hört talas om den................................................................. 3
- [Vet ej/Inget svar] ............................................................................................................ 9

Q10. Hur mycket litar du på tillverkares påståenden om miljöpåverkan av sina egna
produktframställningar?

[Intervjuare: “miljöansvar..= hur väl (eller dåligt) en produktutformning är
utifrån ett miljöperspektiv. Inkluderar ekologiska / koloxidavtryck för
produkten, den ekologiska vänligheten av produktion, distrubution,
föräljning, användning av produkten och möjligheten att återanvända
den.]
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
-Litar helt på.................................................................................................................... 4
-Litar i stort på ................................................................................................................ 3
-Litar inte särskilt mycket på .......................................................................................... 2
-Litar inte alls på ............................................................................................................. 1
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q11. Vilket påstående återspeglar bäst din uppfattning om nuvarande rapportering från
företag om deras egen påverkan på miljö och samhällsansvar?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]

- Jag litar på företagens egna rapportering om påverkan på miljö och samhällsansvar .. 1
- Jag litar inte på företagens egna rapportering om påverkan på miljö och samhällsansvar
..................................................................................................................................... 2
- Företagens egna rapportering om påverkan på miljö och samhällsansvar är inget som
intresserar mig ............................................................................................................. 3
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q12. När du köper produkter som förbrukar elektricitet (som TV eller datorer) eller bränsle
(värmepannor, bilar) tar du hänsyn till hur energieffektiva de är? En
energieffektiv produkt är en produkt som kan göra samma sak som en annan
men med mindre energiåtgång
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
-Alltid.............................................................................................................................. 4
-För det mesta, ofta ......................................................................................................... 3
-Sällan ............................................................................................................................. 2
-Nästan aldrig.................................................................................................................. 1
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

Q13.

Det har föreslagits av EU att återförsäljare ska utveckla en frivillig kod för
miljöbeteende Vilken åsikt är närmast din uppfattning?
[LÄS UPP – ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT]
- Jag tycker det är en bra idé ........................................................................................... 3
- Återförsäljare gör redan en massa för miljön och en frivillig uppförandekod behövs
inte............................................................................................................................... 2
- Det är bättre att använda bindande lagstiftning än en frivillig uppförandekod............. 1
- [Vet ej/Inget svar]......................................................................................................... 9

D1.

Kön
[FRÅGA INTE ‐ ANGE TILLÄMPLIGT]

D2.

‐

[1] Man

‐

[2] Kvinna

Hur gammal är du?
‐

[_][_] år

‐

[00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

D3.

Hur gammal var du när du slutade läsa på heltid?
[SKRIV IN DEN ÅLDER DÅ UTBILDNINGEN AVSLUTADES]

D4.

‐

[_][_] ........................................................................................................... år

‐

[ 0 0 ] ........................................................[LÄSER FORTFARANDE PÅ HELTID]

‐

[ 0 1 ] ......................................................................[ALDRIG LÄST PÅ HELTID]

‐

[ 9 9 ] ................................................................... [AVBÖJANDE/INGET SVAR]

När det gäller din nuvarande sysselsättning skulle du beskriva dig som egen
företagare, löntagare, verkstadsarbetare eller skulle du beskriva dig vara utan
yrkesmässig sysselsättning? Betyder det att du är
[OM ETT SVAR I HUVUDKATEGORIN GES, LÄS UPP RESPEKTIVE UNDERKATEGORIER]
- Egen företagare
Æ i.e. :

- lantbrukare, skogsarbetare, fiskare ................................................................... 11
- affärsinnehavare, hantverkare ........................................................................... 12
- praktiserande akademiker (jurist, läkare, revisor, arkitekt,...)............................ 13
- företagsledare inom ett företag.......................................................................... 14
- annat .................................................................................................................. 15

- Löntagare
Æ i.e. :

- akademiker (anställd läkare, jurist, revisor, arkitekt) ......................................... 21
- vd, direktör eller högsta ledningen..................................................................... 22
- ledning på mellannivå ........................................................................................ 23
- Offentliganställd ................................................................................................. 24
- kontorstjänsteman.............................................................................................. 25
- annan löntagare (säljare, sjuksköterska, etc... .................................................. 26
- annat .................................................................................................................. 27

- Verkstadsarbetare
Æ i.e. :
- tillsyningsman/förman (gruppledare, etc...) ...................................................... 31
- Verkstadsarbetare.............................................................................................. 32
- outbildad verkstadsarbetare .............................................................................. 33
- annat .................................................................................................................. 34
- Utan yrkesmässig sysselsättning
Æ i.e. :

- sköter hemmet ................................................................................................... 41
- studerande (heltid) ............................................................................................. 42
- pensionerad ...................................................................................................... 43
- arbetssökande ................................................................................................... 44
- annat .................................................................................................................. 45

- [Avböjande] ......................................................................................................................... 99

D6.

Skulle du säga att du bor i...?
‐

storstadsområde ..........................................................................................1

‐

annan stad/tätort .........................................................................................2

‐

landsbygd .....................................................................................................3

‐

[Avböjande] ..................................................................................................9

