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FN:s klimatpanel IPCC redovisade i april 2022 att det är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att det ska hända behöver
världens länder halvera sin samlade klimatpåverkan till 2030, och nå nettonollutsläpp runt 2050. För det krävs det mycket snabba utsläppsminskningar i
samtliga länder.

Vilka fem åtgärder anser du är viktigast att vidta för att Sverige ska minska sin
klimatpåverkan? Rangordna de fem alternativ du föredrar genom att dra dem till
den högra kolumnen, med den åtgärd du tycker är viktigast överst.
Stöd till industrins klimatomställning

644

Ökad förnybar energi såsom vindkraft och solkraft

504

Ökad kärnkraft

446

Investeringar i tekniker för negativa utsläpp, såsom tekniska
lösningar för koldioxidinfångning

398

Avskaffade subventioner för fossil energi

384

Satsningar på kollektivtrafik och cykel

334

Arbeta för att skärpa EU:s utsläppsmål

317

Ökad återvinning, och minskad förbränning, av plastavfall

209

Förbud av nyförsäljning av fossila bensin- och dieselbilar

206

Ökat upptag av koldioxid i skog och mark, genom exempelvis
restaurering av våtmarker och lägre avverkningstakt av skog

182

Förbud av fossila bränslen

164

Högre priser för industrin att släppa ut koldioxid
Höjd skatt på flygresor

80
43

Högre koldioxidskatt inom transportsektorn

32

Minskad biltrafik

31

Minskad köttkonsumtion

15

Längden på staplarna motsvarar det
totala antalet poäng för varje åtgärd
(fem poäng för topplacering ner till
en poäng för femteplacering).
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Längden på staplarna motsvarar antalet
riksdagsledamöter som angett åtgärden
bland topp 5, utan hänsyn till inbördes
rangordning.

