SVENSKAR
OCH
HÅLLBARHET
Svenska folkets attityder
till hållbarhet 2020

BAKGRUND
I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”
(Brundtlandrapporten), som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Nu, 40 år senare är hållbar utveckling
mer aktuellt än någonsin. Då talade man om det i FN, nu talar alla om det.
Det genomsyrar vår vardag, från val av transportmedel när vi reser till val av
påsar när vi handlar mat. Begreppet ”hållbarhet” undgår få.
För att få en bättre förståelse för svenskarnas relation till hållbarhet genomförde
vi på Insight Intelligence 2019 en riksomfattande attitydundersökning i ämnet.
Med ambitionen att följa dessa attityder över tid har vi nu tillsammans
med H&M, Thule Group, Skanska och Sparbanken Syd genomfört en ny,
motsvarande undersökning.

”

Då talade man om det
i FN, nu talar alla om
det. Det genomsyrar
vår vardag, från val
av transportmedel
när vi reser till val av
påsar när vi handlar
mat. Begreppet
“hållbarhet” undgår få.

Resultatet finns sammanfattat i denna rapport och ger oss en bild av hur svenskarna
ser på hållbar livsstil. Vi ser också hur synen på företags, organisationers och
myndigheters hållbarhetsarbete påverkar valet av produkter och tjänster.
Rapporten är intressant för alla som på något sätt arbetar med hållbarhet. Den
visar hur synen på hållbarhet skiljer sig demografiskt och ger oss en bättre
förståelse för hur efterfrågan ser ut för hållbara produkter och tjänster.

Lukas O Berg
VD, Insight Intelligence
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SAMMANFATTNING
När vi sammanfattar resultaten
av årets undersökning gör vi det
i skuggan av coronakrisen. När
intervjuerna genomfördes i april/maj
var hållbarhetsdebatten överskuggad
av varsel, permitteringar och
isolering. Samtidigt har vi kunnat
se bilder på hur naturen återhämtar
sig. Kanske har det påverkat svaren.
Andelen svenskar som är hoppfulla
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inför klimatutvecklingen har ökat
med sex procentenheter sedan förra
året. Drygt åtta av tio svenskar anser
att det finns stora klimatproblem
(82 %) och 95 procent tycker att
hållbarhet är viktigt. Det i sig är en
viktig utgångspunkt.
66 procent anser att de i ganska
eller mycket stor utsträckning lever

och agerar hållbart. I denna typ
av attitydundersökningar är det
viktigt att komma ihåg att svaren
inte nödvändigtvis speglar faktiska
beteenden. Det finns en tendens att
svara så som man vill att andra ska
uppfatta en. Med det sagt svarar
samtidigt tre av fyra att de skulle
vilja leva mer hållbart än vad de gör
idag (75 %).

Ju större klimatproblem man anser
att det finns och ju viktigare man
anser hållbarhet vara, desto mer
benägen blir man att leva mer
hållbart än man gör idag, vilket
är logiskt. Det finns samtidigt en
skillnad mellan män och kvinnor.
Ju mer män anser att de redan
lever och agerar hållbart, i desto
mindre utsträckning vill de leva
mer hållbart än vad de gör idag,
medan detta inte gäller för kvinnor.
Vi ser överlag stora demografiska
skillnader i resultaten. 83 procent
av kvinnorna svarar att de skulle

vilja leva mer hållbart vilket kan
jämföras med motsvarande 67
procent av männen. Ju äldre man
är desto mer hållbart upplever man
sig leva. Samtidigt svarar de yngsta
respondenterna i större utsträckning
(75 %) än de äldsta (67 %) att de
skulle vilja leva mer hållbart.

påverkar dem i liten utsträckning
har samtidigt minskat med sju
procentenheter under samma period.
Att som företag satsa på kvalitet och
ta fram produkter som håller länge
är den hållbarhetsåtgärd som i störst
utsträckning påverkar svenskarnas
val av produkter och tjänster.

Liksom i förra årets undersökning
ser vi hur företags hållbarhetsarbete
i stor utsträckning påverkar våra
köpbeslut (66 %). Faktum är att
andelen som svarar det har ökat
med åtta procentenheter sedan förra
året (58 %). De som svarar att det

Av resultaten kan vi också se att det
finns en potential för nya lösningar
kopplat till reparationer och utbud
av
hållbara
produkter/tjänster.
Det är områden som man specifikt
efterfrågar bättre lösningar på
från företag.

”

Att som företag satsa på kvalitet och ta fram
produkter som håller länge är den hållbarhetsåtgärd
som i störst utsträckning påverkar svenskarnas val av
produkter och tjänster.
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen är gjord i samarbete med H&M, Skanska, Thule Group
och Sparbanken Syd. Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig
för undersökningen, koordinering av samarbetet och sammanfattning av
denna rapport.
Undersökningen innefattar svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år
som under april och maj 2020 intervjuats ur Sifos slumpmässigt rekryterade
webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige. Svarsfrekvensen
var 33 %, vilket inte påverkar antalet svar (1000).
Samtliga diagram är uppställda i procentandelar. I de diagram där den totala
procentsatsen överstiger 100 har flera svarsalternativ varit möjliga.
I arbetet med undersökningen och rapporten har vi samarbetat med Richard
Wahlund, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
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SYNEN PÅ HÅLLBARHET
OCH DAGENS
KLIMATSITUATION
Den första frågan som vi ställde är
liksom i förra årets undersökning en
öppen fråga om vad man associerar
med begreppet hållbarhet. Detta för
att fånga respondenternas ofärgade

2019

Innan vi fortsatte att ställa frågor om
hållbarhet ville vi ta reda på hur man
ser på dagens klimatsituation. Om det
skulle vara så att många inte anser
att det finns stora klimatrelaterade
problem så påverkar det synen på
vikten av hållbarhet.
Drygt åtta av tio svenskar anser
att det finns stora klimatproblem
(82 %). De som i störst utsträckning
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bild av begreppet. Ordmolnet nedan
baseras på 893 svar. Vi ser inga större
skillnader från förra året. Miljö är det
som flest förknippar med hållbarhet,
det nämndes 282 gånger 2019 och

246 gånger i år. Ordet kvalitet nämns
något mer i årets undersökning men
annars är skillnaderna små.

2020

anser det är kvinnor mellan 50
och 64 år (91 %). Överlag kan vi
se stora skillnader i svaren mellan
män och kvinnor. Kvinnor anser i
anmärkningsvärt större utsträckning
(88 %) än män (76 %) att det finns
stora klimatproblem. De som i störst
utsträckning anser att det finns små
eller inga klimatproblem är män
mellan 65 och 70 år, bland dem
svarar sju procent det, vilken kan

jämföras med noll procent bland
kvinnor i samma åldersgrupp.
Bland de respondenter som har
en gymnasieutbildning svarar 75
procent att det finns stora problem
vilket kan jämföras med motsvarande
86 procent bland de som har en
högskole- eller universitetsutbildning.

”

Drygt åtta av tio svenskar anser att det finns
stora klimatproblem (82 %).

HUR UPPLEVER DU KLIMATSITUATIONEN I VÄRLDEN IDAG?

54 %

28 %
14 %
1%
1. Det finns inga
klimatproblem
alls

3%
2.

1%
3.

4.

5. Det finns
mycket stora
klimatproblem

Tveksam, vet ej
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SYNEN PÅ HÅLLBARHET OCH DAGENS KLIMATSITUATION

om
att
exempelvis
bekämpa
klimatförändringarna och att arbeta
för ett mer jämställt samhälle.

För att alla respondenter skulle svara
på frågorna i undersökningen med
samma utgångspunkt fick de ta
del av en definition av begreppet.
Definitionen är densamma som i
förra årets undersökning och baseras
på olika befintliga definitioner
av hållbarhet.

95 procent av svenskarna tycker att
hållbarhet är viktigt. Det är precis
lika många som svarade det i förra
årets undersökning. Hela 99 procent
av kvinnorna i undersökningen
tycker att det är viktigt, vilket kan
jämföras med motsvarande 91 procent
av männen. Åldersmässigt syns inga
större skillnader.

I denna undersökning talar vi om
”Hållbarhet”. Detta är vår definition
av begreppet hållbarhet och vi vill
att du tänker på begreppet enligt
nedanstående definition.

De som i störst utsträckning anser
att hållbarhet är oviktigt är män
mellan 16 och 29 år. Bland dem
svarar hela elva procent att de
tycker det vilket kan jämföras med
motsvarande tre procent av kvinnor i
samma åldersgrupp.

Hållbarhet handlar om att som
företag, stat och individ arbeta för
ett rättvist samhälle med ansvar för
att minimera klimatpåverkan och
visa hänsyn till andra människor.
Globalt handlar målen för hållbarhet

I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT HÅLLBARHET ÄR VIKTIGT?
2019

2020

66 %

29 %

1%

1%

Mycket liten
utsträckning/
inte alls
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3%

68 %

27 %

4%

Ganska liten
utsträckning

1%
Ganska stor
utsträckning

Mycket stor
utsträckning

1%

Tveksam, vet ej
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HUR FÖRETAGS
HÅLLBARHETSARBETE PÅVERKAR
VAL AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Majoriteten svarar att företags
hållbarhetsarbete påverkar deras
köpbeslut i ganska eller mycket
stor utsträckning (66 %). Det är en
ökning med åtta procentenheter
sedan förra året (58 %). Andelen
som svarar att det påverkar dem i
ganska eller mycket liten utsträckning
minskar med sju procentenheter under
samma period. Återigen ser vi stora
skillnader mellan män och kvinnor.
73 procent av kvinnorna svarar att

”

det påverkar dem i stor utsträckning
jämfört med motsvarande 60 procent
av männen. Kvinnor mellan 50 och
64 år är det som i störst utsträckning
svarar att det påverkar dem (76 %).
De som i störst utsträckning svarar att
det inte påverkar dem är män mellan
30 och 49 år (43 %).

Majoriteten
svarar att företags
hållbarhetsarbete
påverkar deras
köpbeslut i ganska
eller mycket stor
utsträckning (66 %).

En intressant iakttagelse är att
stockholmarna är de som i minst
utsträckning säger sig påverkas (57 %).

I VILKEN UTSTRÄCKNING PÅVERKAR FÖRETAGS HÅLLBARHETSARBETE DITT VAL AV PRODUKTER
OCH TJÄNSTER?
2019

2020

46 %
32 %

5%

26 %
12 %

4%

Mycket liten
utsträckning/
inte alls

Ganska liten
utsträckning

I årets undersökning adderade
vi en fråga om vilka av företags
hållbarhetsåtgärder som i störst
utsträckning påverkar ens val av
produkter och tjänster. Det med råge
vanligaste svaret är kvalitet, det vill
säga att produkter tas fram för att
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52 %

Ganska stor
utsträckning

hålla länge (64 %). Näst vanligast
är materialvalet, att materialet
som används vid produktion är
återvunnet eller hållbart framtaget
(44 %). Materialvalet är betydligt
viktigare för kvinnor (51 %) än vad
det är för män (37 %).

14 %

Mycket stor
utsträckning

5%

4%

Tveksam, vet ej

Materialvalet är också viktigare för
de yngre respondenterna än för de
äldre. Energiförbrukning är däremot
viktigare för de äldre respondenterna
än för de yngre.

VILKA ÅTGÄRDER, SOM FÖRETAG GÖR UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV, PÅVERKAR I STÖRST
UTSTRÄCKNING DITT VAL AV DERAS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER?
(Max tre svar)
Kvalitet (att produkter tas fram för att
hålla längre)

64 %

Materialval (att de material som används vid
produktion är återvunnet eller hållbart framtaget)

44 %
36 %

Erbjuda hållbara produkter och tjänster

34 %

Utsläpp (minska utsläpp)

22 %

Energiförbrukning (minskad energibrukningen)

17 %

Anställningsavtal och arbetsrätt
Nya affärsmodeller (att ta fram nya affärsmodeller
för tex uthyrning, återvinning, reparationer etc)

11 %
9%

Klimatkompensering

8%

Vattenförbrukning (minskad vattenanvändning)
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
Mitt val av företags produkter och tjänster
påverkas inte av deras hållbarhetsarbete

1%
3%
5%
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SYNEN PÅ
HÅLLBARHETSARBETE INOM
OLIKA FÖRETAGSBRANSCHER
Majoriteten av svenskarna tror
att företag inom energisektorn
är de som arbetar mest aktivt
med
hållbarhetsarbete
idag
(57 %). På andra plats kommer
livsmedelsföretag (43 %) följt av
transportbranschen (32 %). När det
kommer till klädbranschen syns en

intressant skillnad. Kvinnor tror i
dubbelt så stor utsträckning (20 %)
som män (11 %) att klädbranschen
arbetar mest aktivt med hållbarhet.
Vi kan också se skillnader i synen
på transportbranschen men då
kopplat till ålder. Bland de yngsta

respondenterna tror var tredje att
transportbranschen arbetar mest
aktivt med hållbarhet (34 %) vilket
kan jämföras med motsvarande 23
procent bland de äldsta. Relativt
många är osäkra (17 %).

VILKA FÖRETAGSBRANSCHER TROR DU ARBETAR MEST AKTIVT MED HÅLLBARHETSARBETE IDAG?
(Max tre svar)

57 %

Energiproduktion

43 %

Livsmedelsproduktion

32 %

Transport

15 %

Klädbranschen/modebranschen

12 %

Konsumentprodukter

14 %

Bygg- och fastighetsbranschen

12 %

Utbildning

6%

Elektroniktillverkning
Gruvindustrin

4%

Vård

4%

Mediebranschen
Finans

1%

Annan, vilken?

1%

Tveksam, vet ej

16

2%

17 %

”

Kvinnor tror i dubbelt
så stor utsträckning som
män att klädbranschen
arbetar mest aktivt
med hållbarhet.

Vi ställde en följdfråga om varför
man tror att den företagsbransch
som man nämnde i föregående
fråga arbetar mest aktivt med
hållbarhetsarbete. Frågan hade inga
svarsalternativ och respondenterna

fick svara fritt. En hel del av de totalt
586 svaren handlar om att företagen
har en stor press på sig att göra det,
dels gällande lagar och regler, men
också på grund av konsumenters
krav på hållbarhet. Vissa menar

att de gör det av ren lönsamhet, att
de helt enkelt tjänar mer pengar på
att vara hållbara. En tredje kategori
av svar handlar om att det är
branscher som man hör mest om i
hållbarhetssammanhang i media.

VARFÖR TROR DU ATT DEN/DE FÖRETAGSBRANSCHERNA ARBETAR MEST AKTIVT MED
HÅLLBARHETSARBETE IDAG?
Exempel på öppna svar (totalt 586 st)

”
”
”
”
”
”

Annars kommer de inte att överleva i framtiden.
Att göra hållbara val gynnar dem ekonomiskt.
De har hög press på att göra det från konsumenterna.
Det är de jag har hört mest om när det gäller hållbarhet. De andra har jag inte
hört/sett/läst lika mycket om i de aspekterna.
För att de måste för att kunna fortsätta, samt att många tittar på dem för att
de påverkar klimatet mycket.
För de har en direktpåverkan på de som verkar inom sektorn. Och det slår
direkt i konsumtionen om det blir fel signaler.
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SYNEN PÅ HÅLLBARHETSARBETE INOM OLIKA FÖRETAGSBRANSCHER

Vi ställde också en fråga om impact,
det vill säga i vilka företagsbranscher
man tror att hållbarhetsarbetet
påverkar samhället positivt i
störst utsträckning. Resultatet visar
samma tre branscher i topp, men i
en annan ordning. Energiproduktion
är den bransch som flest tror
påverkar samhället positivt, följt
av transportbranschen (48 %)
och livsmedelsbranschen (40 %).
Här syns samma skillnader i
svaren kopplat till klädbranschen.

24 procent av kvinnorna tror att
klädbranschen påverkar samhället
mest
positivt,
jämfört
med
motsvarande 16 procent av männen
som tror det. Kvinnor tror också i större
utsträckning (44 %) än män (36 %)
att livsmedelsbranschen påverkar
samhället mest positivt. Män
tror däremot i större utsträckning
(56 %) än kvinnor (49 %)
att
energiproduktionsbranschen
påverkar mest positivt.

”

Energiproduktion är
den bransch som de
flesta tror påverkar
samhället positivt.

I VILKA FÖRETAGSBRANSCHER TROR DU ATT HÅLLBARHETSARBETET PÅVERKAR SAMHÄLLET POSITIVT
I STÖRST UTSTRÄCKNING?
(Max tre svar)

53 %

Energiproduktion

48 %

Transport

40 %

Livsmedelsproduktion

20 %

Klädbranschen/modebranschen
Konsumentprodukter

16 %

Bygg- och fastighetsbranschen

16 %
11 %

Elektroniktillverkning

9%

Utbildning

8%

Gruvindustrin
Finans
Vård

4%
3%

Mediebranschen

1%

Annan, vilken?

1%

Tveksam, vet ej

14 %
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När vi jämför vilka branscher man tror
arbetar mest aktivt med hållbarhet
med vilka man tror har mest positiv
påverkan kan vi se vissa skillnader.
När det kommer till klädbranschen
är det något fler som anser att
deras hållbarhetsarbete påverkar
samhället i högre utsträckning (20 %)

än hur aktivt man tror att de arbetar
med det (15 %). Störst skillnad
syns i transportbranschen. Nästan
varannan tror att transportbranschens
hållbarhetsarbete i störst utsträckning
påverkar samhället positivt, men
endast var tredje tror att det är den
bransch som arbetar mest aktivt med

det idag (32 %). Man skulle kunna
tolka denna diskrepans som att man
upplever att transportbranschens
hållbarhetsarbete
inte
matchar
den potential som den har att
göra skillnad i samhället, att
det finns utrymme för ett mer
effektivt hållbarhetsarbete.

Vilka företagsbranscher tror du arbetar mest aktivt med hållbarhetsarbete idag?
I vilka företagsbranscher tror du att hållbarhetsarbetet påverkar samhället positivt i störst utsträckning?

Energiproduktion

53 %
32 %

Transport

43 %
40 %

Livsmedelsproduktion

15 %

Klädbranschen/modebranschen

12 %

Konsumentprodukter

6%

Elektroniktillverkning
Utbildning

Mediebranschen
Annan, vilken?
Tveksam, vet ej
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16 %

11 %
9%

4%

Gruvindustrin

Vård

20 %

14 %
16 %

Bygg- och fastighetsbranschen

Finans

48 %

1%

12 %

8%

4%

4%
3%
2%
1%
1%
1%
17 %
14 %

57 %

SYNEN PÅ HÅLLBARHETSARBETE INOM OLIKA FÖRETAGSBRANSCHER

”

Nästan varannan tror att transportbranschens
hållbarhetsarbete i störst utsträckning påverkar
samhället positivt, men endast var tredje tror att det är
den bransch som arbetar mest aktivt med det idag.
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SYNEN PÅ PRIS OCH KVALITET
KOPPLAT TILL HÅLLBARA
PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Tidigare i undersökningen kunde
vi se att kvalitet är den
hållbarhetsåtgärd
från
företag
som i störst utsträckning påverkar
svenskarnas val av produkter och
tjänster. Vi ville titta närmare på hur
man ser på relationen mellan pris och
kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv,
men också i vilken utsträckning
priset i sig påverkar hållbara köp
och investeringar.
Priset spelar stor roll i valet av
hållbara produkter och tjänster.

Hela 43 procent svarar att de ganska
eller mycket ofta avstår från att köpa
hållbara produkter eller tjänster för
att priset är för högt. Det är främst de
yngre respondenterna som svarar det.
Bland respondenterna mellan 16 och
29 år svarar nästan sex av tio att de
ganska ofta eller mycket ofta avstår
från att köpa hållbara produkter eller
tjänster för att priset är högt (57 %).

PRISET ÄR FÖR HÖGT?

JAG AVSTÅR GANSKA ELLER MYCKET OFTA ATT
KÖPA HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
FÖR ATT PRISET ÄR FÖR HÖGT

57 %

43 %
35 %

3%

22

41 %

8%

Inte
särskilt
ofta

Hela 43 procent svarar
att de ganska eller
mycket ofta avstår
från att köpa hållbara
produkter eller tjänster
för att priset är för högt.

Kanske inte så oväntat kan vi se att
ju mer man tjänar i månaden desto
mindre tar man hänsyn till priset.

HUR OFTA AVSTÅR DU FRÅN ATT KÖPA
HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR ATT

Aldrig

”

Ganska
ofta

Mycket
ofta

38 %

38 %

50-64 år

65-70 år

10 %

Tveksam,
vet ej

16-29 år

30-49 år
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SYNEN PÅ PRIS OCH KVALITET KOPPLAT TILL HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

När man talar om hållbara
produkter och tjänster nämns ofta
kvalitet. Om man köper eller
investerar i någonting av hög
kvalitet (som oftast är dyrare) håller
det i regel längre vilket är bättre ur
ett hållbarhetsperspektiv. Vi frågade
hur man ser på denna relation av
pris och kvalitet, dels kopplat till
konsumentprodukter, men också när
det kommer till större investeringar.
När
det
kommer
till
konsumentprodukter svarar nästan
nio av tio att de föredrar att köpa
en dyrare produkt som är billigare
på sikt. I praktiken kan det handla
om en bättre rakhyvel snarare än
engångshyvlar eller en lite dyrare
tröja som håller längre snarare än två
för samma pris som inte håller så länge.
Resultatet speglar inte nödvändigtvis
det faktiska köpbeteendet. Faktum
är att på denna typ av frågor i
attitydundersökningar
tenderar
man att svara lite som man önskar
att man handlade. Oavsett är det
försvinnande få som svarar att de

föredrar att köpa billigare produkter
(5 %) vilket tyder på att de flesta
är medvetna om den långsiktiga
relationen mellan pris och kvalitet. I
resultatet på frågan syns inga större
skillnader mellan ålder eller kön.

Vi ställde också samma fråga
kopplat till större investeringar som
exempelvis bostad, bil och båt. Även
här svarar majoriteten att de föredrar
en initialt dyrare investering som är
billigare på sikt, snarare än tvärtom.

VILKET AV FÖLJANDE
ALTERNATIV FÖREDRAR
DU NÄR DU KÖPER
KONSUMENTPRODUKTER
(EXEMPELVIS TVÄTTMEDEL,
HÖRLURAR ELLER EN
TANDBORSTE)?

VILKET AV FÖLJANDE
ALTERNATIV FÖREDRAR
DU NÄR DU GÖR STÖRRE
INVESTERINGAR (EXEMPELVIS
BOSTAD, BIL, BÅT)?

5%

8%

Att köpa en billigare
produkt som är
dyrare på sikt

Tveksam,
vet ej

13 %

Att investera i någonting
som är billigare initialt
men som är dyrare
på sikt

Tveksam,
vet ej

82 %
87 %
Att köpa en dyrare produkt
som är billigare på sikt
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5%

Att investera i någonting som är
dyrare initialt men som är billigare
på sikt

SYNEN PÅ SIN EGEN
LIVSSTIL UR ETT
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Utöver frågor om företags hållbarhetsarbete har vi, liksom förra året också ställt
frågor om ens egen hållbara livsstil. Totalt anser 66 procent att de i ganska eller
mycket stor utsträckning lever och agerar hållbart idag. Skillnaden från förra
året (62 %) faller inom felmarginalen och kan inte säkerställas.

”

Totalt anser 66
procent att de i ganska
eller mycket stor
utsträckning lever och
agerar hållbart idag.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ANSER DU ATT DU LEVER OCH AGERAR HÅLLBART IDAG?
2019

2020

57 %

33 %

1%

61 %

30 %

5%

1%

Mycket liten
utsträckning/
inte alls

Ganska liten
utsträckning

Ganska stor
utsträckning

5%

Mycket stor
utsträckning

4%

3%

Tveksam, vet ej
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SYNEN PÅ SIN EGEN LIVSSTIL UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

JAG UPPLEVER ATT JAG I
GANSKA ELLER MYCKET STOR
UTSTRÄCKNING LEVER OCH
AGERAR HÅLLBART IDAG

58 %

16-29
år

62 %

30-49
år

72 %

50-64
år

78 %

65-70
år

Trots att kvinnor i större utsträckning
än män anser att hållbarhet är
viktigt syns inga skillnader mellan
könen när det kommer till hur man
upplever sin egen livsstil som hållbar.
Däremot syns stora skillnader när
det kommer till ålder. Ju äldre man
är desto mer hållbart upplever man
sig leva.
Tre fjärdedelar svarar att de skulle
vilja leva mer hållbart än vad
de gör idag (75 %). Resultatet är
oförändrat från förra året. Här syns
stora skillnader mellan män och
kvinnor. Bland kvinnorna svarar

hela 83 procent att de skulle vilja
leva mer hållbart vilket kan jämföras
med motsvarande 67 procent bland
männen. Vi kan också se att de yngsta
respondenterna i större utsträckning
(75 %) än de äldsta (67 %)
skulle vilja leva mer hållbart.

”

Tre fjärdedelar svarar
att de skulle vilja leva
mer hållbart än vad de
gör idag.

SKULLE DU VILJA LEVA MER HÅLLBART ÄN VAD DU GÖR IDAG?
2019

2020

77 %

75 %
13 %

Ja

13 %

10 %
12 %

Nej

Tveksam, vet ej
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HÅLLBAR LIVSSTIL
I PRAKTIKEN
Majoriteten av svenskarna vill
alltså leva mer hållbart. Hur ser
det ut i praktiken? Inom vilka delar
av sin vardag försöker man främst
leva hållbart?
Mer än varannan svarar att de
främst försöker göra det kopplat
till sin matkonsumtion (55 %),
vilket kan innefatta allt från att
handla ekologiskt eller att inte

köpa plastpåsar till att rent av
handla mindre mat. Att de flesta
främst anger matkonsumtion är
inte förvånande. Det finns många
hållbara alternativ som flitigt
marknadsförs och som inte kräver
någon större uppoffring. Det näst
vanligaste området som man försöker
leva hållbart inom är konsumtion
av kläder & accessoarer, fyra av tio
svarar det (39 %). Det område som

man i minst utsträckning anger är
ekonomiskt (7 %). Kvinnor försöker
i större utsträckning än män leva
hållbart inom både matkonsumtion
och klädkonsumtion. Av naturliga
skäl svarar de yngsta respondenterna
i större utsträckning än de äldsta
”pendling” medan de äldsta i större
utsträckning än de yngsta svarar
”miljöpåverkan kopplad till bostad”.

”

Kvinnor försöker i större utsträckning än män leva
hållbart inom både matkonsumtion och klädkonsumtion.

INOM VILKA VARDAGSOMRÅDEN FÖRSÖKER DU FRÄMST LEVA HÅLLBART?
(Max två svar)

55 %

Matkonsumtion

39 %

Konsumtion av kläder & accessoarer

27 %

Resande

20 %

Miljöpåverkan kopplat till min bostad

19 %

Pendling

9%

Teknikkonsumtion
Ekonomiskt
(hur mina sparpengar placeras)
Annat, vad?
Tveksam, vet ej

28

7%
2%
4%
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HÅLLBAR LIVSSTIL I PRAKTIKEN

Att slänga saker lättvindigt för
att köpa nytt är ett beteende som
kopplas till det som brukar kallas
för ”slit-och-slängsamhället” och som
vissa menar är vår största miljöbov.
På frågan om vad som kan få en
att slänga en sak i soporna svarar

63 procent att de kan göra det om
något är trasigt eller i ett försämrat
skick. 36 procent kan slänga saker i
soporna för att de inte vet var eller
hur de ska återvinna det. Bland
de yngsta respondenterna svarar
hela 43 procent det, jämfört med
motsvarande 27 procent av de

äldsta. 19 procent av männen svarar
att de kan slänga en sak i soporna
för att de inte behöver den längre
jämfört med motsvarande 13 procent
av kvinnorna.

VAD AV FÖLJANDE KAN FÅ DIG ATT SLÄNGA EN SAK I SOPORNA?

63 %

Den är trasig eller i försämrat skick
Vet inte var/hur jag ska återvinna
den/det

36 %

Det är för jobbigt/inte värt att
sälja vidare

34 %
32 %

Dålig kvalitet

16 %

Jag behöver den inte längre
Jag har tröttnat på den

7%
11 %

Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej
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3%

Som vi kunnat se från tidigare
resultat vill tre av fyra svenskar leva
mer hållbart än vad de gör idag. Vi
frågade vad som främst skulle få en
att göra mer hållbara val. Varannan
svarar en lägre kostnad på hållbara
produkter och tjänster (52 %). Det är
framförallt de yngre respondenterna

som svarar det. Det går i linje med
resultat av vår tidigare fråga om
prisets påverkan, där hela 43 procent
svarade att de ganska eller mycket
ofta avstår från att köpa hållbara
produkter eller tjänster för att priset
är för högt. Fyra av tio skulle också
vilja ha tydligare information om

vilka produkter och tjänster som är
hållbara (38 %). Bland de äldsta
respondenterna svarar varannan
att de skulle vilja ha tydligare
information (50 %) jämfört med
motsvarande drygt var fjärde av de
yngsta (27%).

”

Fyra av tio skulle
vilja ha tydligare
information om vilka
produkter och tjänster
som är hållbara.

VAD AV FÖLJANDE ALTERNATIV SKULLE FRÄMST FÅ DIG ATT GÖRA MER HÅLLBARA VAL?
(Max två svar)
Lägre kostnad på hållbara produkter
och tjänster

52 %

Att informationen om vilka produkter/
tjänster som är hållbara blir tydligare

38 %

Ett större utbud av hållbara produkter
och tjänster

33 %

Att icke-hållbara produkter beskattas och
blir dyrare

24 %

Att jag får skattelättnader för investeringar
som gör mitt hem mer hållbart

22 %

Att det blir mer skamfullt att
handla icke-hållbart

4%

Tveksam, vet ej

4%

Inget av ovanstående

3%
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SYNEN PÅ SIN EGEN
KLIMATPÅVERKAN
För att få en mer konkret bild av
vad man gör i sin vardag för att
minska sin klimatpåverkan, frågade
vi just det. Det vanligaste svaret är
att man köper färre saker (45 %).
Nu kan man spontant tänka att
folk köper färre saker ändå, utan att
det handlar om leva mer hållbart,
men i frågan understryker vi att det
handlar om åtgärder för att aktivt
minska sin klimatpåverkan.
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Fyra av tio skänker saker som de inte
vill ha (40 %) och nästan var tredje
svarar att de väljer klimatvänliga
transportmedel (31 %). Endast fyra
procent av samtliga respondenter
svarar att de inte gör någonting
för att minska sin klimatpåverkan.
Det är lika många som tidigare i
undersökningen ansåg att det inte
finns några klimatproblem.

Kvinnor gör överlag fler aktiva
åtgärder än män, som till exempel
att skänka bort saker de inte behöver,
hyr istället för att köpa, återvinner
trasiga saker och säljer begagnat.
Män svarar dock i större utsträckning
(28 %) än kvinnor (20 %)
att de köper produkter och tjänster
som är hållbara.

”

Den vanligaste aktiva
åtgärden för att minska
sin klimatpåverkan är
att köpa färre saker.

VAD GÖR DU FRÄMST FÖR ATT AKTIVT MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN?
(Max tre svar)

45 %

Köper färre saker

40 %

Skänker bort saker som jag inte längre vill ha
Väljer klimatvänliga transportmedel
(t ex cykel, tåg mm)

31 %

Återvinner trasiga/icke fungerande saker

30 %
29 %

Säljer och köper begagnade saker

26 %

Reparerar saker istället för att köpa nya

24 %

Köper produkter och tjänster som är hållbara
Gör hållbara investeringar kopplade till min bostad (tex
val av miljömärkt bostad eller investering i solceller)
Väljer miljövänlig leverans av produkter
Har köpt en elbil

7%
4%
3%

Byter saker med andra

2%

Hyr istället för att köpa

2%

Annat, vad?

4%

Jag gör ingenting för att minska min klimatpåverkan

4%

Tveksam, vet ej

2%
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SYNEN PÅ SIN EGEN KLIMATPÅVERKAN

När vi jämför svaren mellan de
yngsta och äldsta respondenterna
kan vi se att åtgärderna för att
minska klimatpåverkan i de flesta
fall skiljer sig en hel del. De äldsta
respondenterna köper färre saker,
skänker saker de inte behöver,
reparerar och köper hållbara

produkter och tjänster i större
utsträckning än de yngsta. De
yngsta däremot väljer klimatvänliga
transportmedel, säljer och köper
begagnade saker och återvinner
trasiga saker i större utsträckning än
de äldsta.

VAD GÖR DU FRÄMST FÖR ATT AKTIVT MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN?
(Max tre svar)
16-29 år

65-70 år

38 %

Köper färre saker

29 %

Skänker bort saker som jag inte längre vill ha
Väljer klimatvänliga transportmedel
(t ex cykel, tåg mm)

23 %

Säljer och köper begagnade saker
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30 %

23 %
4%
3%
5%

Har köpt en elbil

1%
3%

Byter saker med andra

3%
2%

Hyr istället för att köpa

2%
4%

Annat, vad?

4%
2%

Jag gör ingenting för att minska min klimatpåverkan

28 %

24 %

Köper produkter och tjänster som är hållbara

Väljer miljövänlig leverans av produkter

41 %

19 %

Reparerar saker istället för att köpa nya

Gör hållbara investeringar kopplade till min bostad
(tex val av miljömärkt bostad eller investering i solceller)

47 %

21 %

Återvinner trasiga/icke fungerande saker

2%

6%

11 %

50 %

36 %
33 %

”

De äldsta respondenterna köper färre saker, skänker
saker de inte behöver, reparerar och köper hållbara
produkter och tjänster i större utsträckning än de yngsta.
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SYNEN PÅ SIN EGEN KLIMATPÅVERKAN

Vi frågade också vad man skulle
kunna tänka sig att göra oftare
för att minska sin klimatpåverkan.
Ungefär fyra av tio skulle kunna
tänka sig att oftare reparera saker
istället för att köpa nytt (41 %),
köpa hållbara produkter och tjänster
(39 %), skänka saker som man inte
vill ha (38 %) och att köpa färre
saker (37 %). Endast tre procent
svarar att de inte kan tänka sig
att göra någonting.

När vi jämför vad man gör idag med
vad man kan tänka sig att göra oftare
kan vi se vissa intressanta skillnader.
Till att börja med bör det konstateras
att på frågan om vad man främst
gör idag var svarsalternativen
begränsade till max tre st. På frågan
om vad man skulle kunna tänka sig
att göra kunde man ange hur många
svarsalternativ man ville. Det gör
att en jämförelse i ett gemensamt
diagram skulle bli missvisande.
Vad man däremot kan jämföra
är rangordningen.

Att reparera saker istället för att
köpa nya är det som flest svarar
att de skulle kunna tänka sig att
göra. Det alternativet kommer på
sjätte plats av de saker man säger
sig göra i dagsläget. På andra plats
i listan av vad man skulle kunna
tänka sig att göra oftare är att
köpa produkter och tjänster som är
hållbara. Det alternativet kommer på
sjunde plats i listan av vad man gör
idag. Inom dessa två områden finns
alltså en potentiell efterfrågan på
tjänster/produkter.

VAD SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT GÖRA OFTARE FÖR ATT MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN?

41 %

Reparera saker istället för att köpa nya

39 %

Köpa produkter och tjänster som är hållbara

38 %

Skänka saker som jag inte längre vill ha

37 %

Köpa färre saker

36 %

Sälja och köpa begagnade saker

32 %

Återvinna trasiga/icke fungerande saker

29 %

Välja klimatvänliga transportmedel (t ex cykel, tåg mm)
Göra hållbara investeringar kopplade till min bostad (tex val
av miljömärkt bostad eller investering i solceller)

28 %
26 %

Köpa en elbil

24 %

Välja miljövänlig leverans av produkter

22 %

Byta saker med andra

18 %

Hyra istället för att köpa
Annat, vad?
Tveksam, vet ej
Jag skulle inte kunna tänka mig att göra någonting för att
minska min klimatpåverkan

36

1%
5%
3%

”

Fyra av tio skulle kunna tänka sig att oftare reparera
saker istället för att köra nytt.

VAD GÖR DU FRÄMST FÖR ATT MINSKA DIN
KLIMATPÅVERKAN?

VAD SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT GÖRA
OFTARE FÖR ATT MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN?

1.

Köper färre saker

1.

2.

Skänker saker som jag inte längre vill ha

2. Köpa produkter och tjänster som är hållbara

3.

Väljer klimatvänliga transportmedel

3.

Reparera saker istället för att köpa nya

Skänka saker som jag inte längre vill ha

4. Återvinner trasiga/icke fungerande saker

4. Köpa färre saker

5.

5.

Säljer och köper begagnade saker

Sälja och köpa begagnade saker

6. Reparerar saker istället för att köpa nya

6. Återvinna trasiga/icke fungerande saker

7.

7.

Köper produkter och tjänster som är hållbara

8. Gör hållbara investeringar kopplade till min bostad
(tex val av miljömärkt bostad eller investering i solceller)

Välja klimatvänliga transportmedel (t ex cykel, tåg mm)

8. Göra hållbara investeringar kopplade till min bostad
(tex val av miljömärkt bostad eller investering i solceller)

9. Väljer miljövänlig leverans av produkter

9. Köpa en elbil

10. Har köpt elbil

10. Välja miljövänlig leverans av produkter

11. Byter saker med andra

11. Byta saker med andra

12. Hyr istället för att köpa

12. Hyra istället för att köpa
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SYNEN PÅ LÖSNINGAR FRÅN
FÖRETAG FÖR ATT MINSKA
KLIMATPÅVERKAN
I föregående sammanfattning kunde
vi se en potentiell efterfrågan på
reparationer och hållbara produkter/
tjänster. Vi ville också ställa en mer
direkt fråga om vilka förbättrade
lösningar man skulle vilja se att
företag erbjöd för att kunna minska
sin
personliga
klimatpåverkan.
Drygt varannan skulle vilja se bättre

lösningar inom hållbara produkter
och tjänster (52 %). Lika många
skulle vilja se att företag erbjöd
reparation av trasiga saker (51 %).
Det är alltså samma två områden
som vi belyst ovan. Det bekräftar
att det finns en efterfrågan på dessa
typer av företagstjänster.

”

Drygt varannan skulle vilja se bättre lösningar inom
hållbara produkter och tjänster.

VAD SKULLE DU FRÄMST VILJA ATT FÖRETAG ERBJÖD BÄTTRE LÖSNINGAR INOM FÖR ATT MINSKA
DIN KLIMATPÅVERKAN?
(Max tre svar)
Produkter och tjänster som
är hållbara

52 %
51 %

Reparation av trasiga saker
Återvinning av trasiga/
ickefungerande produkter

41 %

Miljövänliga leveranser av produkter
och tjänster

34 %

Möjlighet att sälja och köpa
begagnade saker

24 %
20 %

Möjlighet att hyra istället för att köpa
Annat, vad?

2%
6%

Tveksam, vet ej
Inget av ovanstående alternativ

38

2%

SYNEN PÅ
KLIMATUTVECKLINGEN
Tidigare i undersökningen kunde
vi se att dryga åtta av tio anser att
det finns stora klimatproblem (82 %).
Vi ville liksom i förra årets
undersökning ta reda på hur man
känner inför klimatutvecklingen.
Mer än varannan är orolig (54 %).
Samtidigt har andelen som är hoppfull
inför klimatutvecklingen ökat med sex
procentenheter sedan förra året. Vi ser
också att andelen som är engagerade

har ökat med fyra procentenheter
under samma period. Övriga
skillnader faller inom felmarginalen
och är för små för att säkerställa.
Sammanfattningsvis kan vi alltså
konstatera att allt fler svenskar känner
sig hoppfulla och engagerade inför
klimatutvecklingen. Det är främst de
äldre som känner sig hoppfulla. Bland
de äldsta respondenterna svarar 36
procent att de är hoppfulla jämfört

med motsvarande 24 procent bland
de yngsta. Var fjärde av de yngsta
respondenterna känner sig uppgiven
(24) vilket kan jämföras med
motsvarande sex procent av de äldsta
som gör det.
Boende i Stockholm är de som i störst
utsträckning känner sig likgiltiga, 14
procent svarar det vilket kan jämföras
med genomsnittet på åtta procent.

”

Allt fler svenskar
känner sig hoppfulla
och engagerade inför
klimatutvecklingen.

HUR KÄNNER DU INFÖR KLIMATUTVECKLINGEN?
2019

2020

53 %54 %
27 %
21 %

Orolig

Hoppfull

18 %20 %

Uppgiven

16 %
12 %

Engagerad

9 % 11 %

8% 8%

Skuld

Likgiltig

5%5%

4%4%

Obrydd

Trygg
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SYNEN PÅ KLIMATUTVECKLINGEN

En intressant iakttagelse är att oron
ökar i relation till utbildningsnivå.
Bland de respondenter som har
grundskoleutbildning svarar 42
procent att de är oroliga jämfört med
motsvarande 58 procent bland de

med en eftergymnasial utbildning.
Motsatt svarar 39 procent av de
med en gymnasieutbildning att de
känner sig hoppfulla jämfört med
motsvarande 26 procent av de med
eftergymnasial utbildning.

JAG KÄNNER MIG OROLIG FÖR KLIMATUTVECKLINGEN

42 %

Grundskola

40

50 %

Gymnasium

58 %

Universitet/högskola

SUMMERING AV RESULTAT
ÅTTA AV TIO SVENSKAR ANSER ATT DET FINNS STORA KLIMATPROBLEM

Drygt åtta av tio svenskar anser att det finns stora klimatproblem (82 %). De
som i störst utsträckning anser det är kvinnor mellan 50 och 64 år (91 %). Bland
de respondenter som har en gymnasieutbildning svarar 75 procent att det finns
stora problem vilket kan jämföras med motsvarande 86 procent bland dem som
har en högskole- eller universitetsutbildning.

KVINNOR ANSER I STÖRRE UTSTRÄCKNING ÄN MÄN ATT HÅLLBARHET
ÄR VIKTIGT

Hela 99 procent av kvinnorna i undersökningen tycker att hållbarhet är
viktigt, vilket kan jämföras med motsvarande 91 procent av männen. Kvinnor
anser också i anmärkningsvärt större utsträckning (88 %) än män (76 %) att
det finns stora klimatproblem.

FÖRETAGS HÅLLBARHETSARBETE PÅVERKAR DE FLESTA I
STOR UTSTRÄCKNING

Majoriteten svarar att företags hållbarhetsarbete påverkar deras köpbeslut
i ganska eller mycket stor utsträckning (66 %). Det är en ökning med åtta
procentenheter sedan förra året (58 %). De som svarar att det påverkar dem i
ganska eller mycket liten utsträckning minskar med sju procentenheter under
samma period. Att företag tar fram produkter för att hålla länge (kvalitet) är
den hållbarhetsåtgärd som i störst utsträckning påverkar svenskarnas val av
produkter och tjänster.
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SUMMERING AV RESULTAT

FÖRETAG INOM ENERGISEKTORN SES SOM MEST HÅLLBARA

Majoriteten av svenskarna tror att företag inom energisektorn är de som
arbetar mest aktivt med hållbarhetsarbete idag (57 %). På andra plats kommer
livsmedelsföretag (43 %) följt av transportbranschen (32 %). Anledningen till att
man tror att de branscherna arbetar mest aktivt med hållbarhet är att de har en
stor press på sig att göra det, att konsumenterna kräver det och att de helt enkelt
tjänar mer pengar på att vara hållbara. En annan kategori av svar handlar om
att det är branscher som man hör mest om i hållbarhetssammanhang i media.

PRISET SPELAR STOR ROLL I VALET AV HÅLLBARA PRODUKTER
OCH TJÄNSTER

Hela 43 procent svarar att de ganska eller mycket ofta avstår från att köpa
hållbara produkter eller tjänster för att priset är för högt. Det är främst de yngre
respondenterna som svarar det. Bland respondenterna mellan 16 och 29 år
svarar nästan sex av tio att de ganska ofta eller mycket ofta avstår från att
köpa hållbara produkter eller tjänster för att priset är högt (57 %). Ju mer man
tjänar i månaden desto mindre tar man hänsyn till priset, vilket kanske inte är
så oväntat. På frågan om vad som främst skulle få en att göra mer hållbara val
svarar varannan en lägre kostnad på hållbara produkter och tjänster (52 %).

TRE AV FYRA SVENSKAR VILL LEVA MER HÅLLBART ÄN VAD DE GÖR IDAG

Totalt anser 66 procent att de i ganska eller mycket stor utsträckning lever och
agerar hållbart idag. Ju äldre man är desto mer hållbart upplever man sig leva.
Tre fjärdedelar svarar att de skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag
(75 %). Bland kvinnorna svarar hela 83 procent att de skulle vilja leva mer
hållbart vilket kan jämföras med motsvarande 67 procent bland männen. Vi
kan också se att de yngsta respondenterna i större utsträckning (75 %) än de
äldsta (67 %) skulle vilja leva mer hållbart.
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DEN VANLIGASTE ÅTGÄRDEN FÖR ATT AKTIVT MINSKA
KLIMATPÅVERKAN ÄR ATT KÖPA FÄRRE SAKER

Det som flest gör för att aktivt minska sin klimatpåverkan i vardagen är att köpa
färre saker, 45 procent svarar det. Fyra av tio skänker saker som de inte vill ha
(40 %) och nästan var tredje svarar att de väljer klimatvänliga transportmedel
(31 %). Endast fyra procent av samtliga respondenter svarar att de inte gör
någonting för att minska sin klimatpåverkan. Det är lika många som tidigare i
undersökningen ansåg att det inte finns några klimatproblem.

EFTERFRÅGAN FÖR NYA LÖSNINGAR KOPPLAT TILL REPARATIONER
OCH HÅLLBARA PRODUKTER/TJÄNSTER

Genom att jämföra vilka åtgärder man idag tar för att minska sin klimatpåverkan
men vad man skulle kunna tänka sig att göra oftare, kan vi se en potentiell
efterfrågan på reparationer och hållbara produkter/tjänster. På den mer direkta
frågan om vilka förbättrade lösningar man skulle vilja se att företag erbjöd
för att kunna minska sin personliga klimatpåverkan., svarar varannan att de
skulle vilja se bättre lösningar inom hållbara produkter och tjänster (52 %).
Lika många skulle vilja se att företag erbjöd reparation av trasiga saker (51 %).
Det är alltså samma två områden. Det bekräftar att det finns en efterfrågan på
dessa typer av företagstjänster.

FLER KÄNNER SIG HOPPFULLA INFÖR KLIMATUTVECKLINGEN

Mer än varannan är orolig (54 %) för klimatutvecklingen. Samtidigt har
andelen som är hoppfulla ökat med sex procentenheter sedan förra året. Vi ser
också att andelen som är engagerade har ökat med fyra procentenheter under
samma period. Det är främst de äldre som känner sig hoppfulla. Bland de äldsta
respondenterna svarar 36 procent att de är hoppfulla jämfört med motsvarande
24 procent bland de yngsta.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

EU-kommissionen har aviserat att
man planerar att implementera regler
som innebär att konsumenter ska ha
”rätt att reparera” olika produkter.
Målet är att förlänga livscykeln för
alla produkter som hamnar på den
europeiska marknaden och därmed
minska mängden avfall. Liknande
regler finns redan idag men ska
utökas till fler typer av produkter.
När vi i årets undersökning
tittar närmare på hur man ser
på möjligheterna att minska sin
klimatpåverkan kan vi se en tydlig
efterfrågan på lösningar från företag.

”

Drygt varannan respondent skulle
vilja att företag tillhandahåller bättre
lösningar inom hållbara produkter
och tjänster. Lika många skulle
vilja att företag i större utsträckning
erbjuder reparation av trasiga saker.

Det är alltså inte bara EUkommissionen
som
identifierat
behovet av att reparera saker
som en hållbarhetsåtgärd. Det
efterfrågas också i stor utsträckning
av konsumenter.

På frågan om vad man skulle
kunna tänka sig att göra oftare för
att minska sin klimatpåverkan är
de vanligaste svaren att just köpa
produkter och tjänster som är mer
hållbara samt att reparera saker
istället för att köpa nya. Fyra av tio
svenskar svarar det. Samtidigt svarar
endast 25 procent att de gör det idag.

Företag kommer att blir tvungna att
bli bättre på att erbjuda återvinning
och reparationer, men framförallt
kan man se det som en möjlighet att
tillhandahålla en lösning som många
kunder efterfrågar.

Det är inte bara EU-kommissionen som identifierat
behovet av att reparera saker som en hållbarhetsåtgärd.
Det efterfrågas också i stor utsträckning av konsumenter.
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SAMARBETET
INSIGHT INTELLIGENCE

Insight Intelligence är en analys- och kommunikationsbyrå. Vi hjälper företag,
myndigheter och organisationer att definiera förändringar och attityder
i sin omvärld. Vi arbetar med att analysera, paketera och kommunicera
insikter internt och/eller externt. Vårt arbete innefattar allt från kund- och
medlemsundersökningar till bredare attityd- och marknadsundersökningar.
Insight Intelligence är ett systerföretag till pr-byrån StrandbergHaage.

THULE GROUP

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert
och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett
aktivt liv. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter som hållare för cykel-,
vatten- och vintersporter, takräcken, takboxar, barnvagnar och cykelbarnstolar,
vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor.
Thule Group har cirka 2 400 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35
försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och
försäljningen under 2019 uppgick till 7 miljarder kronor.
www.thulegroup.com

H&M

Vi på H&M vill erbjuda våra kunder mode och kvalitet till bästa pris på
ett hållbart sätt. Vår vision för hållbarhet är att vara en ledande kraft i
omställningen till cirkulärt och klimatpositivt mode som ett rättvist och jämlikt
företag. Vi arbetar efter en ambitiös hållbarhetsstrategi framtagen tillsammans
med externa och interna experter. Hållbarhetsarbetet spänner över hela
värdekedjan och är inriktat både på den egna verksamheten och, tillsammans
med berörda intressenter, på industrin i stort.
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SAMARBETET

SPARBANKEN SYD

Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank.
Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi
återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet
och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer
så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi inspirerar
och coachar människor till en god ekonomihälsa genom ett brett erbjudande
av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella och engagerade
rådgivare. Vi är 160 medarbetare på nio fysiska kontor och ett digitalt kontor.

SKANSKA

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i
Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi
konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell
bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt
skapa värde för aktieägarna.
Vi vill visa att klimat- och miljösatsningar inte bara är bra för samhället och
världen utan också för affären. Vi räknar ner till år 2030. Det är nämligen då de
globala utvecklingsmålen ska vara uppfyllda. Beroende på vilka investeringar vi
gör idag så kan vi påverka utvecklingen.
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Insight Intelligence AB
Drottninggatan 92-94
111 36 Stockholm
info@insightintelligence.se
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