Ålänningar och miljön
En enkätundersökning om miljömedvetenhet och -engagemang 2022
07.06.2022

Bakgrund
• En enkätundersökning om ålänningars miljömedvetenhet och –
engagemang på uppdrag av Ålands landskapsregering
• Insamlingen av enkätsvar gjordes januari-mars 2022
• 565 personer över 18 år svarade på enkäten

Attityd till miljöfrågor
Hur viktigt är det för dig personligen att skydda miljön? (andel av samtliga svarande)
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Attityd till miljöfrågor
Hur viktiga anser du att följande miljöfrågor är? (andel av samtliga svarande)
Föroreningar av sjöar och grundvatten
Havsföroreningar
Östersjöns tillstånd
Biologisk mångfald
Klimatförändringar
Luftföroreningar
Ökande avfallsmängder
Övergödning och markförsämring från jordbruk
Förnybara energikällor
Återkommande torka eller översvämningar
Ekologisk produktion
Miljömärkning
Bullerföroreningar
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Mycket viktig
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Attityd till biologisk mångfald
Hur väl instämmer du i följande påståenden om varför det kan vara viktigt att säkerställa
biologisk mångfald? (andel av samtliga svarande)

Det är vårt ansvar att skydda naturen

Djur, växter och ekosystem har ett egenvärde i sig

Vår hälsa och vårt välmående är beroende av
naturen och biologisk mångfald
Biologisk mångfald och en välmående natur är
viktiga för vår långsiktiga ekonomiska utveckling

Instämmer helt
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Miljömässigt agerande

Aktiviteter med fet stil utförs
ofta eller alltid av mer än
hälften av de svarande.

-sorterar ut farligt avfall (t.ex. batterier, restolja)

* = ökande trend sedan 2008

-lämnar el- och elektronikavfall till insamling
-källsorterar hushållsavfall

-köper lokalt producerade produkter
-undviker att köpa varor med varningstext
avseende miljön
-köper miljömärkta varor
-köper ekologiska livsmedel
-köper miljömärkta tjänster (t.ex. hotell, frisör)*

-sparar in på el
-sparar in på vattenanvändning
-sparar in på uppvärmning
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-undviker att slänga mat (minskar matsvinn)
-överväger behovet innan jag köper en ny vara
-satsar på varor som har längre livslängd*
-undviker att köpa engångsartiklar
-för varor på reparation hellre än köper nya*
-undviker att köpa produkter med onödig förpackning*

-lämnar varor till återanvändning (t.ex. Emmaus)*
-köper begagnade varor*
-säljer varor i andra hand t.ex. på loppmarknad

-försöker välja alternativ till bensin-/dieseldriven bil (t.ex. gå, cykel, elcykel, elbil, åka kollektivt)
-placerar pengar i företag/fonder med miljöinriktning*
-försöker aktivt påverka i miljöfrågor
-deltar i aktiviteter anordnade av t.ex. organisation/förening för natur eller miljö*

Färdmedel
Har ditt hushåll tillgång till någon av följande bilar? (andel av samtliga svarande)
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80%

”Jag köper en elbil genast när batterierna tillverkas på
ett miljövänligt sätt och utan barn som arbetskraft”

60%

”Jag har köpt en dieseldriven bil för många år sen, jag
använder den tills slutet; förut säger man diesel är
miljövänlig.”
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Beredskap till förändring

Andel som redan gör systematiskt mycket för miljön, jämförelse över tid (andel av samtliga
svarande exkl. de som svarat inte relevant)
Källsortering av hushållsavfall
Satsa på varor som har längre livslängd
Minska på elanvändning
Minska på vattenanvändning
Minska på uppvärmning
Föra varor på reparation hellre än köpa nya

2008
2015
2022

Köp av begagnade varor
Undvika produkter med onödig förpackning
Köp av ekologiska livsmedel
Cykla/gå istället för att köra bil
Åka kollektivt/samåka
Köp av miljömärkta varor/tjänster
Välja miljövänliga alternativ vid…
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Beredskap till förändring
Uppvärmning av bostad över tid (andel av boende i villa/småhus)
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Solenergi

Annan
uppvärmning

Grön el, t.ex.
från vindkraft

Beredskap till förändring

Skulle du vara villig att ändra ditt beteende till förmån för miljön när det gäller...? (andel av
samtliga svarande exkl. de som svarat gör redan systematiskt/mycket och inte relevant)
Satsa på varor som har längre livslängd
Undvika produkter med onödig förpackning
Källsortering av hushållsavfall
Köp av förnybar energi
Föra varor på reparation hellre än köpa nya
Använda bil med el eller annat förnybart drivmedel
Minska på elanvändning
Köp av miljömärkta varor/tjänster
Minska på vattenanvändning
Minska på uppvärmning
Köp av ekologiska livsmedel
Köp av begagnade varor
Välja miljövänliga alternativ vid utlandsresor
Cykla/gå istället för att köra bil
Åka kollektivt/samåka
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Hinder för förändring
I vilken utsträckning instämmer du i att följande hindrar dig från att göra mer för miljön? (andel
av samtliga svarande)
Dyrare

”Det saknas pengar för att alltid köpa ekologiska
och lokalt producerade produkter”

Mer arbete/besvär

”Bilkörningen är knäckfrågan, för att få vardag
och fritid att löpa krävs bil. Det är ett stort
miljöproblem jag inte kommer förbi i dagsläget”

Inte lika effektiva
Inte tillräcklig
information/kunskap

”Miljövänliga alternativ är inte tillgängliga”

Inte tillräckligt motiverad
Inte lika tilltalande

”Svårt att veta vad som är bäst. Ex kan traditionellt
flyg vara miljövänligare än bensinbil på vissa
sträckor”

Inget hindrar mig
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Miljöåtgärder att prioritera
Vilka miljöåtgärder tror du vore effektivast att prioritera i beslutsfattandet på Åland (andel av
samtliga svarande)
Minska utsläpp/aktiviteter som försämrar vattenkvaliteten
Minska spridning av miljögifter
Bygga ut vindkraften
Skydda värdefulla naturområden (rikt djur- och växtliv, geologi)
Starkare ekonomiska incitament om vidtar miljöåtgärder
Hålla odlingslandskapet öppet
Säkerställa biologisk mångfald
Minska klimatpåverkan
Minska utsläpp/aktiviteter som försämrar luftkvaliteten
Åtgärda förorenade områden
Satsa på forskning/utveckling inom miljöfrågor
Förbättra/öka informationen om miljöfrågor
Myndigheter köper in mer miljöanpassade varor/tjänster
Införa strängare miljölagstiftning
Höja miljöskatter/minska subventioner till miljöskadlig verksamhet
Minska störande buller
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Miljöattityd i EU 2019
Andel som anser det vara mycket viktigt att skydda miljön
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Tack för visat intresse!
www.asub.ax

