
 
 

Växande fokus på hållbarhet i Sverigestudien 2020 
 
Hållbarhet är viktigare än någonsin. I alla fall när svenskarna får drömma fritt om vilket 
samhälle de vill leva i. Samtidigt anser allt fler att dagens Sverige tvärtom präglas av 
en kortsiktighet och brist på ansvar för kommande generationer. Glappet utgör en av 
de starkaste trenderna i årets upplaga av Sverigestudien som offentliggjordes den 26 
maj.  
 
I Sverigestudien, som har genomförts sedan 2009, får 2000 svenskar beskriva faktiska - 
såväl som önskade - värderingar, beteenden och egenskaper som präglar dem själva, deras 
arbetsplatser och samhället i stort. 
 

”Årets kanske mest intressanta trend från studien visar på ett växande 
fokus kring social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet i samhället – 

oavsett ålder eller hemvist. Värt att notera i sammanhanget är att studien 
genomfördes i början av året, veckorna innan Corona-krisen slog till med 
full kraft mot det svenska samhället. Årets resultat kan därmed bidra med 
viktiga insikter för framtida analyser av Corona-krisens betydelse för hur 
svenskarna värderar sig själva och samhället de lever i.” säger Sandra 

Zätterström på Preera, projektledare för Sverigestudien. 

 
Klimatet allt viktigare i en dystrare samhällsbild 
När Sveriges invånare får drömma fritt om vilket samhälle de vill leva i klättrar värderingar 
som hållbarhet, miljömedvetenhet och ansvar för kommande generationer betydligt på listan. 
För första gången anser svenskarna att det är viktigare att samhället tar ansvar för 
kommande generationer än att säkra arbetstillfällen. 
 

”Med färska prognoser som flaggar för en kraftigt ökad arbetslöshet i 
spåren av Corona-krisen är det dock ett rimligt antagande att vikten av ett 
samhälle som säkrar arbetstillfällen kan komma att växa i betydelse bland 

svenskarna framöver.” säger Sandra Zätterström. 

 
Studien visar hur hållbarhet har gjort ett rejält skutt uppåt på listan över vilka värderingar 
svenskarna tycker bör prägla samhället på nationsnivå. Hållbarhet förekommer i 34% av de 
tillfrågades svar, jämfört med 20% 2018, och går nu om upprätthållande av lag och ordning 
på listan. En trend som är extra tydlig hos kvinnor.  
Samtidigt är bilden som målas upp av det svenska samhället något dystrare. Hela åtta av de 
tio mest förekommande orden som används i beskrivningen av dagens Sverige har en 
negativ klang. Begrepp som osäkerhet inför framtiden, våld och brott och resursslöseri ligger 
i topp och allt fler - framför allt män - väljer att använda ord som kortsiktighet, 
konflikt/aggression och hat för att beskriva samhället i stort. Parallellt har demokratiska 
värderingar såsom yttrandefrihet, utbildningsmöjligheter, mångfald och fred tappat i 
placeringar. Generellt ser bilden av dagens Sverige och vilket samhälle vi drömmer om i stort 
sett likadan ut oavsett ålder eller var i landet du bor.  
 
Kortsiktighet vanligaste beskrivningen av hemkommunen   
Också när svenskarna beskriver sina hemkommuner hamnar hållbarhet i blickfånget. När 
invånarna får tycka till om vilka värderingar de vill ska prägla hemkommunen klättrar social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet upp på en fjärdeplacering – från att åren dessförinnan 
legat på 14:e plats. Faktum är att näst intill alla de värderingar på tio-i-topplistan över vilka 



 
 
ideal man vill ska påverka närsamhället handlar om en långsiktighet inför framtiden och 
grundtrygghet för medborgare. Ett resultat som står i bjärt kontrast till verkligheten. För första 
gången hamnar kortsiktighet i topp när svenskarna får beskriva sina hemkommuner.  
 
Social hållbarhet på jobbet fortsatt viktigt   
Hur man mår på jobbet och balans mellan jobb och fritid har länge legat i topp när 
svenskarna får bestämma vilka faktorer de vill ska prägla arbetssituationen. En önskan som 
delvis verkar ha slagit igenom. Årets undersökning visar att framförallt anställda inom privat 
sektor upplever att deras arbetsplatser i allt större utsträckning fokuserar på de anställdas 
hälsa. Samtidigt är måendet bland offentliganställda sämre. Hälften av de värderingar man 
använder för att beskriva sin nuvarande arbetskultur utgörs av negativa termer, såsom 
förvirring, osäkerhet om framtiden och kortsiktighet. Ord som engagemang har tappat 
betydligt i placering när svenskarna beskriver sina arbetssituationer, samtidigt som fler vill se 
en mer jämställd och inkluderande arbetsplats.  
 
Ekonomisk stabilitet i fokus redan innan Corona-krisen 
Ytterligare en anmärkningsvärd trend i årets mätning är att ekonomisk stabilitet klättrar upp 
till en delad fjärdeplats i listan över värderingar som svenskarna använder för att beskriva sig 
själva. 

”Ett resultat som är unikt för Sverige. I inget annat land där motsvarande 
mätning genomförs används begreppet ekonomisk stabilitet som ett sätt att 
beskriva sin egen person. En trend som blir extra intressant ställd mot det 

faktum att studien genomfördes i en tid av ekonomisk stabilitet, innan 
Corona-krisen på riktigt gjorde sitt avtryck i Sveriges och omvärldens 

ekonomier.” säger Sandra Zätterström. 

 
Hur svenskarnas värderingar av sig själva, sina arbetsplatser och samhället i stort påverkas i 
kölvattnet av Corona-krisen kommer att framgå när årets resultat ställs mot framtida 
mätningar.  
 
Sverigestudien genomförs av Preera, Sveriges kommuner och regioner och Gullers Grupp.  
 

 


