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Inledning
Hållbara Insikter är ett samarbetsprojekt mellan Identx,
Envima och Origo Group i syfte att ge insikter, stötta
och inspirera företag och verksamheter att ta nästa steg
i sitt hållbarhetsarbete.
Genom en undersökning bland 1 000 östgötar har vi
tagit reda på vilken inställning de har till hållbarhet,
vilka kunskaper de besitter samt vad de gör för att
bidra till en hållbar framtid. Dessutom har vi låtit
östgötarna ranka länets mest hållbara företag. På
följande sidor redovisar vi resultatet.
Utifrån undersökningen kan vi konstatera att:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hållbarhet är viktigt för östgötarna.
Hållbarhet förknippas främst med miljö och klimat.
Östgötska konsumenter och arbetstagare vill göra
hållbara val.
Källsortering, lokalproducerat och flygfritt är viktigt
för östgötarna.
Unga och kvinnor har klimatångest.
Östgötarnas personliga konsumentengagemang är
varken högt eller lågt.
De globala målen är inte välkända.
Östgötarna ställer höga krav på företagens
hållbarhetsarbete.
Det finns en stor variation i rankningen av östgötska
hållbara företag.
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Om undersökningen

Resultatet

Undersökningen har genomförts av Origo Group under
oktober 2020 och innefattar svar från 1 000 östgötar
18-75 år. Datainsamlingen genomfördes i Origo Groups
webbpanel med ett representativt urval med avseende
på ålder, kön och geografi.

Enkätens första del handlar om hur respondenten
förhåller sig till hållbarhetsfrågorna. Där belyser vi vilka
hållbarhetsfrågor som man bedömer vara viktigast, hur
man skattar sin egen kunskap inom hållbarhet och hur
man själv engagerar sig och bidrar till ett mer hållbart
samhälle. I en avslutande del tar respondenterna
ställning till hur hållbara de upplever att de östgötska
företagen är.

Hållbarhet
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Hållbarhet
Hållbarhet är viktigt för östgötarna
Nästan 9 av 10 anger att hållbarhet är viktigt för dem. Det är en hög siffra med
relativt små skillnader inom de olika undergrupperna. Andelen som anser att
hållbarhet är mycket viktigt är högst bland dem som är under 30 år och sjunker
sedan med stigande ålder. Kvinnor tycker hållbarhet är något viktigare jämfört
med män. Tittar vi på trenden i samhället och andra riksundersökningar
stämmer bilden väl överens. Hållbarhetsfrågan blir alltmer viktig, mer
normaliserad och närvarande för oss som konsumenter och i samhället. Den
ses i vissa sammanhang som en ”megatrend”. Det senaste året har debatten
främst fokuserat på klimatförändringar och klimatkrisen, i hög grad driven av
bl.a. Greta Thunberg och Fridays For Future samt den senaste IPCC-rapporten.

Hållbarhet
De tre viktigaste hållbarhetsfrågorna ihopslagna

Hållbarhet
Hållbarhet förknippas främst med miljö och klimat
Respondenterna har i fritext fått ange de tre frågor som de tycker är allra
viktigast inom hållbarhet. Miljö och klimat toppar listan tillsammans med
återvinning, mat och energi. Det visar tydligt att begreppet hållbarhet framför
allt förknippas med ekologisk hållbarhet. Svar kopplade till social och
ekonomisk hållbarhet är inte alls lika framträdande i undersökningen. Liknande
undersökningar listar också främst miljö som tydligt associerat till hållbarhet.
Resultaten präglas av att miljö och klimat är de hållbarhetsfrågor som i första
hand lyfts fram i samhällsdebatten idag, men också av det faktum att
hållbarhetsarbetet i Sverige huvudsakligen är sprungen ur miljöfrågorna.
Sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor har inte varit lika framträdande och
är fortfarande inte lika tydliga eller konkreta för människor i allmänhet.

Hållbarhet
Betydelse vid val/köp

Hållbarhet
Östgötska konsumenter och arbetstagare vill göra hållbara val
Respondenterna har fått ranka hur viktigt hållbarhet är när de väljer leverantör och gör köp av olika
slag. Det visar sig att hållbarhet anses viktigt inom samtliga områden. Viktigast är det vid de val som
uppfyller grundläggande behov som t.ex. livsmedel, fordon/bränsle och bostad.
Notera också att över hälften av respondenterna tycker hållbarhet är viktigt vid val av arbetsgivare.
Här är det fler kvinnor (64 procent) än män (54 procent) som har den uppfattningen. Vi ser däremot
inte någon skillnad vad gäller ålder i denna fråga, förutom en något lägre andel i ålderskategorin
över 61 år, vilka kanske inte står i begrepp att byta arbetsgivare i samma utsträckning. Det är alltså
en viktig parameter för växande företag som vill rekrytera att tänka på sin hållbarhetsprofil.
Även rikstäckande undersökningar visar att en växande majoritet av svenskarna säger att deras
köpbeslut påverkas av hållbarhet inom alla marknader.

Hållbarhet
Egna åtgärder

Engagemang
Nästan alla östgötar källsorterar

Unga och kvinnor har klimatångest

Detta frågebatteri belyser hur respondenten själv
skattar sitt bidrag till ett hållbarare samhälle. De tre
översta frågorna i grafen handlar om återvinning, att
handla lokalproducerat och minska konsumtionen. Hela
94 procent säger sig källsortera/återvinna vilket kan ses
som en hygienfaktor för östgötarna, och ligger i linje
med vad liknande undersökningar visar. Intressant är att
så många som tre fjärdedelar säger sig handla
svenskt/lokalproducerat och att över hälften anstränger
sig för att konsumera mindre. Värt att notera är också
att nästan hälften av östgötarna undviker att flyga,
vilket i år också kan bero på den rådande pandemin.

Väljer vi att titta på frågan om klimatångest är det klart
fler kvinnor (39 procent) än män (26 procent) som
upplever klimatångest, och betydligt högre andel bland
unga än bland äldre. Nästan hälften av respondenterna
under 30 år säger sig uppleva klimatångest, jämfört
med kring en fjärdedel av dem som är äldre än 45 år. I
rikstäckande undersökningar anser en majoritet av
svenskarna att det finns stora klimatproblem, men för
östgötarnas del verkar det i alla fall inte vara liktydigt
med att uppleva klimatångest.

Engagemang

Engagemang
Östgötarnas personliga konsumentengagemang är varken högt eller lågt.
Det är ungefär lika många som säger sig vara
engagerade som de som säger sig vara mindre
engagerade oavsett ålder och kön. De med högre
utbildning eller som studerar idag har ett högre
engagemang än de med lägre utbildning.
Sammantaget är resultatet lägre än andra liknande
studier, där en majoritet anser sig leva och agera
hållbart i ganska eller mycket hög utsträckning.
Vi kan också konstatera att de som är mer engagerade i
hållbarhetsfrågor även agerar och gör mer aktiva
åtgärder och val enligt frågorna ovan, både i vår och i
andra undersökningar.

I denna och andra liknande attitydundersökningar är
det dock viktigt att komma ihåg att svaren inte
nödvändigtvis speglar våra faktiska beteenden. Det
finns en tendens att vi svarar så som vi själva vill att
andra ska uppfatta oss.
Det finns alltså en del kvar att göra för att höja nivån på
konsumenternas engagemang. En förklaring till svaren
kan handla om att respondenterna lägger mer aktivitet i
ordet engagemang än att ”bara” lämna till
återvinningen eller handla svenskt, vilket vi ju tidigare i
rapporten sett att majoriteten faktiskt gör. Det kan
också handla om att respondenterna gör saker och är
engagerade, men känner att det inte är tillräckligt eller
vill göra mer men tycker det är svårt att veta vad och
hur.

Kännedom om FN:s hållbarhetsmål
Hur väl känner du till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, eller Agenda 2030
som de också kallas?
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Hållbarhet
De globala målen är inte välkända.
Endast en fjärdedel av de tillfrågade är mycket eller
ganska insatta i FN:s globala hållbarhetsmål. Framför allt
utgörs gruppen som är insatta av studenter (där strax över
hälften känner till målen) och respondenter under 30 år
(där motsvarande siffra är drygt 40 procent.) De globala
målen finns numera med i många kurs- och läroplaner och
FN har även tagit fram mycket material riktat till skola och
yngre målgrupper, vilket kan vara en förklaring till
skillnaderna mellan åldersgrupperna.

Hållbarhetsfrågor för företag
Vilka av följande hållbarhetsfrågor tycker du att företag ska fokusera sitt hållbarhetsarbete på?
God arbetsmiljö – eliminera risker i arbetslivet och främja medarbetarnas hälsa

64

26

4 1 5

Kvalitet - att produkter tas fram för att hålla längre

56

32

5 1 6

Anställningsavtal och arbetsrätt

56

32

6 1 5

God affärsetik – och att arbeta mot alla former av korruption

58

29

Minskade utsläpp - till mark, luft och vatten

59

27

Forskning, innovation och utveckling – att utveckla produkter och tjänster i hållbar
riktning
Medveten resursförbrukning – att minska förbrukning av råvaror, kemikalier, el, vatten
m.m. och öka andelen förnyelsebara resurser

50

5 1 6
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36

47
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Materialval - återvunnet eller hållbart framtaget

44

38

9

3

6

Leverantörer och inköp – att ställa krav och samverka med leverantörer för att
säkerställa hållbarhet i leverantörskedjan

43

38

11

1

7

9

5

Mångfald och likabehandling – att arbeta mot kränkningar och diskriminering

48

Samhällsansvar – att tillsammans med andra aktörer ta ett bredare ansvar

32

37

Nya affärsmodeller - för cirkulära flöden t.ex. uthyrning, återvinning, reparationer

40

31

Transparens och kommunikation – att redovisa företagets satsningar inom
hållbarhetsområdet

44

35

Klimatkompensering
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Hållbarhet
Det ställs höga krav på företagens hållbarhetsarbete.
Östgötarna bedömer att samtliga utvalda hållbarhetsfrågor i enkäten är av betydelse för
företagen att arbeta med. De högst rankade frågorna handlar om grundläggande värderingar
och utgår från arbetstagarperspektivet där man värdesätter arbetsförhållanden/arbetsmiljö och
etik. Att som företag satsa på kvalitet och produkter som håller länge rankas högt, precis som i
nationella undersökningar. Att tänka nytt för att hitta nya produkter, tjänster och hållbara
lösningar anses också viktigt.
En intressant notering är att klimatkompensation hamnar i botten (även om också det anses av
betydelse av majoriteten). Det kan tolkas som att respondenterna i högre utsträckning
uppskattar mer aktiva åtgärder och inte blir imponerade av att företag kompenserar för sina
utsläpp.

Mest hållbara företag
Plats 1-10
Hur hållbara uppfattar du att följande företag är?
Returpack (Pantamera)
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Svensk Plaståtervinning
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Kolmården
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Bixia
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Returpack/Pantamera rankas som Östergötlands mest hållbara företag.
När respondenterna ombads värdera hur hållbara de uppfattade ett femtiotal östgötska affärsdrivande bolag hamnade
dessa 10 företag i topp. Det är alltså endast östgötska bolag (grundade och har sitt säte och/eller majoriteten av sin
verksamhet i Östergötland) som gick att ranka. Rankningen visar hur hållbara företagen uppfattas av respondenterna
och är en kombination av hur företaget bedriver sitt hållbarhetsarbete och hur väl de lyckats att kommunicera detta.
En del företag hamnar sannolikt högt tack vare sina välkända varumärken, andra på grund av att hållbarhet är tydligt i
deras affärsidé. Det är glädjande att se en stor blandning av branscher, storlek och geografisk utgångspunkt bland de
bolag som uppfattas som hållbara av minst var fjärde svarande. Här finns både energibranschen, bank/försäkring,
detaljhandel och upplevelseindustri representerade. Blandningen visar att det inte bara är företag med
konsumentprodukter som värdesätts för sitt hållbarhetsarbete – B2B, employer branding och en tydlig
hållbarhetsprofil är viktigt överlag!
Många av respondenterna har svarat att de inte har någon uppfattning om hur hållbara företagen är. Det är ett tydligt
tecken på att många företag inte lyckats kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete. I liknande undersökningar kan man
se att medvetenheten hos konsumenterna ökat över tid, vilket höjt kraven på företagen samtidigt som det ökat
insikten om komplexiteten kring hållbarhet. Det är alltså svårt att som konsument avgöra vad som är hållbart och vad
vi kan lita på. Därmed ökar även osäkerheten när man ska avgöra om ett företag är hållbart eller inte. Här har de
östgötska företagen alltså en hel del att jobba med – dels för att säkerställa att de som företag bedriver ett relevant
hållbarhetsarbete, dels för att nå ut med vilka förbättringar hållbarhetsarbetet faktiskt leder till.

Varför gör vi det här?
Vi som står bakom Hållbara insikter har vår bas i Östergötland och
därför valde vi att inleda vårt projekt just här. Genom en undersökning
bland 1000 invånare har vi tagit reda på vilken inställning östgötarna har
till hållbarhet, vilka kunskaper man besitter samt vad man gör för att
bidra till en hållbar framtid. Dessutom har vi låtit östgötarna ranka länets
mest hållbara företag och verksamheter.
Genom att dela med oss av insikterna och uppmärksamma de
verksamheter som lyckats väl i sin satsning på hållbarhet, hoppas vi
kunna inspirera fler att satsa mer på sitt hållbarhetsarbete. Gemensamt
kan vi, som står bakom projektet, erbjuda ett starkt och brett stöd i
dessa frågor, både när det gäller att systematisera sitt hållbarhetsarbete,
att stärka sitt varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv och att få de
insikter som behövs samt följa upp sina satsningar.

Kontaktuppgifter
Vill du läsa mer om
undersökningen eller
Hållbara Insikter gå
gärna in på
hållbarainsikter.se

Fakta om
undersökningen

Respondentinfo
Ålder

Antal

Andel

30 år

194

19 %

31-45 år

230

46-60 år
61- år

Hur bor du just nu?

Antal

Andel

Med partner/sammanboende

618

62 %

23 %

Ensamboende

325

32 %

255

25 %

Boende hos förälder/föräldrar

60

6%

324

32 %

Antal

Andel

Kön

Antal

Andel

Grundskola eller motsvarande

105

10 %

Man

501

50 %

Gymnasium eller motsvarande

494

49 %

Kvinna

500

50 %

Universitet / högskola

403

40 %

Annat

2

0,2 %

Ingen avslutad utbildning

1

0%

Antal

Andel

519

52 %

Studerande

90

9%

Arbetssökande

70

7%

269

27 %

55

5%

Vilken är din högst avslutade utbildning

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning
Arbetar heltid / deltid

Pensionär
Annat

Respondentinfo
Hur många personer bor i ditt hushåll, inklusive dig själv?

Antal

Andel

1 person

268

27 %

2 personer

405

40 %

3 personer eller fler

330

33 %

Antal

Andel

Hushåll utan barn

722

72 %

Hushåll med barn

281

28 %

Hur många barn (under 18 år) bor det i hushållet?

