
  

Frågor till enkät om Klimat 2030 

Hej, 

Du som får den här enkäten är listad som kontaktperson inom din organisation för att ni undertecknat 

kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.  Ni som organisation har därmed ställt er 

bakom det regionala klimatmålet om en fossiloberoende region 2030.  

Enkäten görs som en del i uppföljningen av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ni som gått före 

och undertecknat Klimat 2030 är extra viktiga för oss.  

Svaren kommer användas för att ge en helhetsbild och lyfta goda exempel av hur arbetet med klimatet 

går i regionen. Syftet är även att vi ska kunna bli bättre på att ge er stöd och mervärden som 

undertecknare. 

Om du inte hinner slutföra enkäten på en gång tryck på pausknappen. Då får du en länk 

du kan använda för att komma tillbaka till enkäten. 

  

 

 

 

ENKÄTEN

 

Vem är du som fyller i enkäten? 

o Namn max 200 tecken 

o E-postadress max 200 tecken 

o Din organisation max 200 tecken 

Vilken typ av organisation representerar du? 

o Företag 

o Kommun 

o Utbildning eller forskning 

o Förening eller annan organisation 

 

Har er organisation gjort ett åtagande* kopplat till ert undertecknande av Klimat 2030?  

Numera gör alla undertecknare av Klimat 2030 ett åtagande, men av tidigare undertecknare (före 

2017) har alla inte gjort det ännu. Om du är osäker om ni gjort ett åtagande kan du klicka på ert 

namn i listan här.  

*Ett åtagande om hur er organisation kommer bidra till att nå målet om en fossiloberoende region.  

o Ja  

a. Hur går det med åtagandet? (Möjligt att välja flera alternativ) 

-  Vi har uppnått åtagandet 

-  Vi vill skärpa åtagandet 

http://klimat2030.se/undertecknare/


  

-  Vi är nöjda med åtagandet 

- Annat max 200 tecken 

 

b.  På vilken nivå har åtagandet beslutats?  

- Högsta ledningsnivå  

- Politisk nivå 

- Lägre nivå (skriv gärna vilken) max 200 tecken 

 

o Nej  

a.    Varför inte? (Möjligt att välja flera alternativ) 

- Vi kände inte till åtagandet 

- Vi planerar att göra ett åtagande  

- Vi behöver fundera vidare på hur vi ska göra ett åtagande 

- Annat max 200 tecken 

 

Hur stort är engagemanget i er organisation för arbetet med miljö- och klimatfrågor? 

o Skala 1 - 4 (mycket litet---mycket stort)  

o Vet ej 

 

Hur stor är kännedomen i er organisation om Västra Götalands klimatmål*? 

* Målet är att bli en fossiloberoende region år 2030. Med det menas dels att utsläppen av växthusgaser i Västra 

Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. Och dels att utsläppen av växthusgaser 

från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010. 

o Skala 1 - 4 (mycket liten---mycket stor)  

o Vet ej 

 

Hur stor är kännedomen i er organisation om att ni undertecknat Klimat 2030? 

o Skala 1 - 4 (mycket liten---mycket stor)  

o Vet ej 

 

Har undertecknandet av Klimat 2030 påverkat er organisations arbete? 

o Ja  

a. På vilket sätt har undertecknandet av Klimat 2030 påverkat er organisation?  

(Du kan kryssa flera alternativ)   

- Skärpta mål för att minska klimatpåverkan  

- Tydligare prioritering av insatser i klimatarbetet 

- Ökat engagemang för klimatfrågorna bland anställda 

- Annat max 200 tecken 

o Nej 

o Vet ej 

 



  

I vilken utsträckning upplever du att det regionala klimatarbetet bidrar till ert arbete?  

o Skala 1 - 4 (väldigt lite---väldigt mycket)  

o Vet ej 

 

Har er organisation ett behov av stöd i klimatarbetet? 

o Ja  

a.  Vilken typ av stöd är ni främst i behov av? max 500 tecken 

o Nej 

 

Känner du till Klimat 2030:s fyra arbetssätt som ska bidra till en bred samhällsförändring?  

De fyra arbetssätten är Föregångare, Klimatplanering, Innovationer och Attraktiva Samhällen. Läs 

mer här (öppnas i nytt fönster). 

o Ja   

o Nej  

o Vet ej 

Ge gärna exempel på hur ni arbetar med de fyra arbetssätten   max 500 tecken 

I Klimat 2030 prioriteras fyra fokusområden. I vilken grad arbetar er organisation med följande 

fokusområden? 

o Hållbara transporter – Skala: Mycket liten/Liten/Stor/Mycket stor/Vet ej 

o Klimatsmart och hälsosam mat – Skala: Mycket liten/Liten/Stor/Mycket stor/Vet ej 

o Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster - Skala: Mycket 

liten/Liten/Stor/Mycket stor/Vet ej  

o Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler - Skala: Mycket 

liten/Liten/Stor/Mycket stor/Vet ej 

 

Gör ni några klimatåtgärder som ni är extra nöjda med och som kan vara intressant för andra att 

känna till? 

Bifoga gärna en länk om åtgärden 

o Åtgärd 1 max 1000 tecken   

o Åtgärd 2 max 1000 tecken   

o Åtgärd 3 max 1000 tecken   

 

Känner du till att Klimat 2030 har samordnare inom de fyra fokusområdena för att växla upp 

klimatarbetet i Västra Götaland? Läs mer här. 

o Ja  

a. Har du varit i kontakt med någon av våra samordnare?  

-  Om ja – inom vilket område? max 200 tecken   

-  Nej 

http://klimat2030.se/arbetssatt/
http://klimat2030.se/fokusomraden/


  

o Nej 

 

Känner du till Klimatråd Västra Götaland? Läs mer här. 

o Ja  

o Nej 

Kommunicerar er organisation att ni skrivit på Klimat 2030 och använder er av t.ex. logotypen ”Vi 

är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om”? 

o Ja – berätta gärna hur ni arbetar med detta: max 500 tecken 

o Nej  

o Vet ej 

o Berätta gärna hur vi kan stödja er i kommunikationsarbetet: max 500 tecken  

 

Känner du till hur du kan följa vad som händer inom Klimat 2030?  

o Känner du till vår webbsida?  Ja,  Nej  

o Känner du till vårt nyhetsbrev?  Ja,  Nej  

o Känner du till vår Facebooksida?  Ja,  Nej  

o Känner du till oss på Twitter?  Ja,  Nej  

 

Är det något ytterligare du vill skicka med till oss som arbetar med Klimat 2030 på Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland?  

Max 1000? Tecken 

 

Tack för din medverkan! 

Kom ihåg att skriva upp 4 december i kalendern då vi har vårt årliga evenemang. I år blir det ett 
frukostseminarium kl. 9, därefter följer heldagskonferensen ”Framtid Västra Götaland 2018 – 
Innovation för omställning och konkurrenskraft” i Göteborg. Läs mer här! (öppnas i nytt fönster) 
  
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en del av miljömålsarbetet i regionen och strategin för 
tillväxt och utveckling, VG2020.  
 

 

 

 

 

Om du har några frågor om enkäten – hör av dig till klimat2030@vgregion.se.  

 

 

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/
http://klimat2030.se/
http://klimat2030.se/nyhetsbrev/
http://www.facebook.com/klimat2030/
https://twitter.com/Klimat2030/
http://klimat2030.se/arligt-evenemang-inom-klimat-2030-4-december/
mailto:klimat2030@vgregion.se

