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Pressmeddelande 2020-10-06 

Storstäderna hänger inte med i 
hållbarhetsutvecklingen 
I Samhällsbarometern 2020 har svenskarna fått sätta betyg på sina städer inom 
en rad områden kopplade till utveckling och hållbarhet. När det kommer till 
hållbarhet är det tydligt att storstäderna inte hänger med då både Göteborg 
och Stockholm placerar sig i botten. Bäst är istället studentstäderna Lund och 
Linköping. 
 
I Samhällsbarometern 2020 har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på vilka av Sveriges tolv 
största städer som är mest välplanerade och hållbara. Likt många andra aspekter handlar hållbarhetsarbetet 
om ett samspel mellan olika samhällsaktörer. Hur väl fungerar kollektivtrafiken i en stad? Jobbar kommunen 
aktivt med att förbättra hållbarheten i staden? Bidrar det lokala näringslivet positivt till stadens utveckling?  
 
Rapporten visar att invånarna i Sveriges tolv största städer överlag ser positivt på hållbarhetsarbetet i deras 
städer. 61 procent uppfattar deras stad som hållbar och det är Lund som hamnar i topp. Hela sju av tio 
Lundabor tycker att staden är hållbar. Linköping och Malmö kommer på andra och tredje plats, där 67 
respektive 66 procent av invånarna är nöjda med sina städers hållbarhetsarbete. 
 
– Att utveckla städer som är attraktiva och uppmuntrar till en mer hållbar livsstil tar tid. En genomtänkt plan för 
hur staden ska förändras och utvecklas ökar möjligheterna till att leva hållbart, säger Amanda Tevell, 
hållbarhetsstrateg på PE. 
 
Storstäderna placerar sig i botten 
Den stad som får sämst betyg inom hållbarhet är Göteborg, där är endast 48 procent av invånarna nöjda. 
Göteborgarna är inte heller speciellt hoppfulla om att det ska bli bättre. Endast 37 procent är nöjda med det 
arbete kommunen gör för att förbättra hållbarheten i staden. En siffra som är lägst i landet. Sveriges 
huvudstad, Stockholm, placerar sig som tredje sämsta stad inom hållbarhet. Endast 56 procent av invånarna 
tycker att staden är hållbar. 
 
En välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att invånarna på ett hållbart sätt ska kunna ta sig fram i 
staden. Snittet för Sveriges tolv största städer i årets Samhällsbarometern ligger på 65 procent – med andra ord 
instämmer en majoritet i att det finns en välfungerande kollektivtrafik i deras städer. Endast fyra städer i indexet 
får ett lägre betyg än så – Göteborg, Jönköping, Helsingborg och Örebro. 
 
Men det Örebro saknar inom kollektivtrafiken tar staden igen genom att vara bäst på att erbjuda medborgarna bra 
gång och cykelbanor. Nio av tio invånare upplever att det är lätt att ta sig fram via cykel och till fots. Jämförelsevis 
är snittet bland Sveriges tolv största städer 77 procent, vilket vittnar om städernas prioritering av exempelvis 
gågator. 
 
– Hållbarhet är mångsidigt och utvecklingen går snabbt. Det är tydligt att våra största städer inom riktigt hänger 
med inom alla aspekter, varken Göteborg eller Stockholm har lyckats driva initiativ som gett större avtryck och 
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engagemang hos medborgarna. De har misslyckats med att samla alla de aktörer som krävs för att skapa mer 
hållbara städer, säger Amanda Tevell, hållbarhetsstrateg på PE. 
 
 
Om Samhällsbarometern 2020 
Samhällsbarometern 2020 är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur. Undersökningen har gjorts 
fem år i rad och i årets upplaga har drygt 4 600 svenskar svarat på 20 påståenden som beskriver en välplanerad 
och hållbar stad inom områdena hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Undersökningen har gjorts i 
samarbete med Kantar Sifo genom deras webbpanel och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå 
såväl som för Sveriges tolv största städer. Undersökningsperioden var från den 9 januari till 16 januari 2020. 
 
Här kan du läsa hela rapporten: https://samhallsbarometern2020.pe.se/ 
 
Sveriges mest hållbara stad – hela listan 
1. Lund  70 % 
2. Linköping 67 % 
3. Malmö 66 % 
4. Umeå  65 % 
5. Örebro 64 % 
6. Västerås 62 % 
7. Helsingborg 62 % 
8. Norrköping 62 % 
9. Uppsala 60 % 
10. Stockholm 56 % 
11. Jönköping 53 % 
12. Göteborg 48 % 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Arvid Linder, Kommunikationschef  
Tel: +46 70 779 58 98 
E-post: arvid.linder@pe.se 
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