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Sättet som vi människor väljer att agera på styrs av våra värderingar. Sveriges 
förmåga att utvecklas påverkas därför av den samlade drivkraft som individers och 
organisationers värderingar ger upphov till. Vilket samhälle vill Sveriges befolkning 
leva i? Och vilka värderingar anser svenskarna genomsyrar det samhälle vi lever i 
idag? Välkommen till Sverigestudien 2016 – den sjunde kartläggningen av svenskars 
värderingar och syn på samhället.

Sverigestudien vill tillföra kunskap och insikter 
om de värderingar som över tid präglar Sveriges 
befolkning. Detta åstadkommer vi genom att 
fråga ett Sverige i miniatyr om vilka värderingar 
de anser karaktäriserar dem själva, deras 
arbetsplats och det svenska samhället – i dag 
och i en önskad framtid. 

Sverigestudien är politiskt obunden och gör inte anspråk på att enskilt ge en rättvisande bild av 
Sverige som land eller dess invånare. Vårt mål är att med Sverigestudien skapa en bred dialog om 
Sveriges utmaningar och möjligheter. Det är när vi tillsammans börjar prata om vad resultatet 
betyder för oss som studien kan komma att göra skillnad. Studien kan användas av alla och är 
obligatorisk läsning för beslutsfattare, arbetsgivare och politiker som vill få en uppdaterad och 
djupare inblick i vad som driver Sverige framåt. Sverigestudien är tillgänglig för alla och för den som 
är intresserad av ytterligare fördjupning av resultaten ligger samtliga data för egen observation på 
www.sverigestudien.se. 

Stockholm den 4 maj 2016

Syftet med Sverigestudien är att synliggöra 
värderingar hos Sveriges befolkning. Vår 
övertygelse är att människor med kunskap om 
sina egna och sin omgivnings värderingar fattar 
mer medvetna, och därmed klokare beslut. 
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Hanna Skoog, projektledare, Preera 
Peter Grönberg och Christer Brasta, AB Volvo
Christine Feuk, SKL
Sara Farnebo, Andreas Remling, Jenny Lindström-Beijar, 
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Har du frågor kring studien?
Skicka ett mail till hej@sverigestudien.se, 
ring +46 31-750 90 00 eller besök
www.sverigestudien.se



VÄLKOMMEN TILL SVERIGESTUDIEN 2016

Genom studien kommer du att finna 
den här ikonen. Det betyder att vi 
bjuder in till reflektion och dialog.
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Varför är det viktigt att synliggöra och förstå vilka värderingar vi tycker, eller 
uttrycker, att vi har eller önskar att vi hade där vi lever våra liv? En värdering 
beskriver vad som är viktigt för oss, var vi har vår energi och var vårt fokus är. 
Genom att bli medveten om och studera våra värderingar kan vi skapa oss  
en bättre bild och förståelse för vad vi har vårt fokus på och vad vi strävar efter. 

Teorin i detta kapitel är hämtad från boken 
”Att mäta mänsklig medvetenhet”, skriven av 
Richard Barrett (2016, Lulu förlag). För dig som 
är nyfiken på att vidare utforska och fördjupa 
läsningen kring hur och varför det är viktigt 
att vi mäter utvecklingen av våra värderingar 
tipsar vi gärna om denna bok.

Modellen som ligger till grund för insikterna 
i Sverigestudien heter ”Barrett’s sju nivåer av 
medvetenhet”. I modellen kopplas värderingar 
till olika nivåer av medvetenhet. Detta gör att vi 
kan se på vilken nivå vi har en koncentration av 
värderingar, samt vilka nivåer som har få eller 
inga valda värderingar. Denna kartläggning 
av värderingar görs utifrån ett personligt, 
organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. 
Använd gärna översikten av modellen och de 
sju nivåerna av medvetenhet på sidan 38-39 
när du läser studien för att få en fördjupad 
förståelse för resultatet. 

Våra personliga värderingar är en reflektion 
av vad vi tycker är viktigt för att överleva och 
utvecklas i den miljö vi lever i. ”Barrett’s sju 
nivåer av medvetenhet” är en vidareutveckling 
av Abraham Maslow’s behovshierarki. Våra värderingar påverkas starkt av den psykologiska 
utveckling vi alla genomgår under våra liv. Som individer följer vi till stor del de steg som Maslow 
beskriver i sin behovstrappa. Där våra basbehov (att vi har tillräckligt, känner oss älskade 
tillräckligt och att vi är tillräckliga) gör att vi fokuserar på våra egenintressen tills att vi känner 
att vi kan tillgodose dessa. Maslow kallade dessa basbehov för bristbehov. 

BEGREPPSFÖRKLARING

Värderingar – är ett kortfattat sätt att klassificera övertygel-
ser och beteenden som en individ eller en grupp av individer 
anser vara viktiga. Övertygelser är de åsikter, doktriner eller 
principer som framhålls som sanningar av en person eller 
grupp av individer. Beteenden manifesterar våra medvetna och 
omedvetna övertygelser. Sammanfattningsvis kan sägas att 
värderingar definierar vad som motiverar oss, en slags 
behållare av energi för våra önskningar och intentioner 
(värderingar från mätningen återges i kursiv stil genom 
rapporten). 

Nuvarande/önskade värderingar – beskriver de värdering-
ar en individ eller grupp av individer upplever i sin omgivning 
idag och de värderingar de önskar skulle prägla sin omgivning 
för att den ska fungera som bäst. 

Potentiellt begränsande värderingar (PB)– Värderingar 
kan vara positiva eller potentiellt begränsande. En potentiellt 
begränsande värdering uppkommer ur rädsla/ oro och bidrar 
till kontraproduktiva beteenden. 

Energiläckage – eller så kallad kulturell entropi utgör 
procentandelen potentiellt begränsande värderingar i en 
mätning. Energiläckaget mäter hur mycket energi som går åt 
till onödigt eller kontraproduktivt beteende och beskriver 
nivån av frustration, friktion, och konflikt i ett system; 
exempelvis en arbetsplats eller en nation. 

Värderingshopp – beskriver de värderingar som har störst 
skillnad mellan nuläge och önskat läge, vilket synliggör de 
värderingar flest vill se mer av.

Källa: Barrett Values Centre 

 ATT SKAPA MEDVETENHET OM VÅRA 
VÄRDERINGAR
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Vi kommer visserligen kontinuerligt behöva tillfredsställa våra basbehov, men vi kan släppa fokus 
på dem (till fördel för det gemensamt goda) först när vi känner trygghet i att vi kommer att få dem 
tillgodosedda. Känner vi tvärtom att våra behov är hotade kommer vi att agera för att skydda oss. 
Känner vi att våra behov är hotade ändras vårt fokus i våra värderingar (värderingar är en reflektion 
av våra behov), och beteenden som hat och skyller på varandra kan träda fram. Dessa beteenden/
värderingar är helt enkelt en manifestering av vår rädsla. Får vi istället växa upp och leva i ett öppet, 
respektfullt och demokratiskt samhälle så kommer vi kunna frigöra mer av vår fulla mänskliga 
potential. Det gäller så väl i familjen, skolan, arbetsplatsen som för samhället och nationer (för 
fördjupade resonemang, se World Values Survey). 

Den psykologiska utvecklingen ger avtryck på vilka värderingar vi har under olika delar av våra 
liv. Under våra barn- och ungdomsår är vi mer fokuserade på att känna tillhörighet och visa att 
vi är dugliga och värdefulla (vissa vuxna kommer aldrig över dessa behov). Under vårt vuxna 
liv börjar många av oss fundera på varför vi finns till och vilka vi är, vi utforskar vårt behov av 
självförverkligande. Senare i livet söker vi oss till personer eller organisationer som delar vårt inre 
syfte eller högre mening. Vi vill ta del av och göra skillnad för vår omgivning. Med åren, då vi är 
fyllda av livserfarenhet och visdom, utvecklas 
hos många en önskan att ge tillbaka till, 
samhället, mänskligheten och jorden. Den nivå 
av psykologisk mognad vi nått påverkar också 
vad vi värderar och fokuserar på under våra liv. 

Vad händer om vi som enskilda individer 
eller som ledare specifikt, inte känner till 
hur våra behov och vår nivå av medvetenhet 
påverkar vårt beslutfattande? Om vi bara kör 
på och baserar beslut mer på våra omedvetna 
otillfredsställda bristbehov, där vi tillåter 
oss att bygga vår värld på de snabba egenintressedrivna behoven? Vilken värld skulle vi bygga 
om vi saktade ned och medvetet tog beslut baserat mer på positiva gemensamt goda värderingar? 
Sverigestudien skall ses som ett underlag till dialog för att förstå och skapa en bättre medvetenhet 
om hur vi upplever vår arbetsplats, kommun eller nation uttryckt i värderingar och beteenden, samt 
vad vi önskar att det borde vara. Genom att titta på vilka värderingar som valts kan vi spekulera. 
De verkliga svaren kommer ur de dialoger som kan skapas med Sverigestudien som underlag.

Är du nyfiken på att höja medvetenheten om 
och skapa en förståelse för dina egna personliga 
värderingar? Denna kostnadsfria personliga 
värderingsutvärdering ger dig en bra start. 
Den tar bara cirka fem minuter att svara på och 
du får en personlig rapport i din mailbox inom  
10-15 min. Du hittar utvärderingen på 
www.valuescentre.com/pva
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Sverigestudien mäter Sveriges värdegrund ur ett antal olika perspektiv; från 
individens värdegrund via synen på våra arbetsplatser och våra kommuner till  
synen på vår nation. Dessa olika synvinklar hänger tätt ihop och påverkar varandra.  
I detta kapitel ger vi vår bild av samband och centrala insikter i årets resultat. 
I efterföljande kapitel går vi närmare in på resultaten för respektive perspektiv. 

I år är det tydligare än någonsin att inget av de 
perspektiv vi mäter är fristående eller oberoende 
av de andra. Ökade oroligheter och osäkerhet 
i vår omvärld påverkar samhällsklimatet, som 
i sin tur påverkar organisationer och får en 
påverkan på oss människor och våra familjer. 
På samma sätt påverkar också vi som individer 
vår omgivning genom våra beslut och beteenden. 
Det vi fokuserar på i vårt arbete har påverkan 
på vårt samhälle, vår miljö och vår jord. Allt 
hänger samman, vilket blir allt tydligare och 
viktigare när vi lär oss och söker efter mönster 
och samband i Sverigestudiens resultat. 
Nedan sammanfattas våra centrala insikter från 
årets Sverigestudie, vilket inkluderar samband 
mellan de olika perspektiven. 

Klimatet på våra arbetsplatser förbättras; energiläckaget minskar

Klimatet på våra arbetsplatser är generellt ganska stabilt, men vi ser en positiv utveckling – såväl 
i privat som offentlig sektor. Engagemang, kvalitet, anställdas hälsa och humor/glädje ökar i den 
nuvarande kulturen och de potentiellt begränsande värderingarna minskar. Färre beskriver dagens 
arbetsplats med värderingar som byråkrati, hierarki, kortsiktighet och osäkra anställningar. 
I offentlig verksamhet sjunker energiläckaget och kundfokus ökar. Obalansen i det nationella 
perspektivet verkar inte ha påverkat det organisatoriska perspektivet ännu och vi upplever våra 
arbetsplatser mer positivt än hur vi upplever både kommunen och nationen. 

Sverigestudien 2016 visar ett Sverige där 
rädslodrivna värderingar ökar. Årets resultat 
visar att allt fler väljer negativt laddade ord för 
att beskriva vilka värderingar de anser präglar 
samhället och kommunerna de bor i. Samtidigt 
visar studien en positiv utveckling på den 
genomsnittliga svenska arbetsplatsen. I detta 
kapitel lyfts de centrala insikterna i årets 
studie. Hur kan dessa insikter bidra till en 
dialog om vår tids utmaningar och möjligheter, 
på våra arbetsplatser, i våra kommuner och i 
samhället i stort?

CENTRALA INSIKTER 2016
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Fokus på kund ökar, men är fortfarande på en mycket låg nivå jämfört  
med andra länder

Föregående år har vi beskrivit hur Sverige saknat kundfokus och att detta har skiljt oss från andra 
länder. I år ser vi en klar ökning av kundfokus; från 57:e plats 2014 till 35:e plats i år. Dock är plats 
35 fortfarande mycket låg jämfört med andra länder. Värderingarna i nuvarande och önskade kultur 
fokuserar fortfarande mycket på den interna miljön. På topp tio-listan över önskade värderingar i 
organisationsperspektivet saknas en önskan om att fokusera på externa relationer eller att bidra till 
samhället. Likt tidigare år vill vi att arbetsplatsen präglas av ett gott arbetsklimat för den anställda 
genom värderingar som anställdas hälsa, humor/glädje och balans hem/arbete. 

Trots att digitalisering och globalisering driver på en ökad förändringstakt, 
saknas värderingar relaterade till förändring hos företagen

I samhället idag sker en omvälvning som kommer förändra hur vi jobbar, konsumerar, driver 
företag och lever. Nya företag etablerar sig snabbare än någonsin som marknadsledande, och slår 
ut etablerade företag. Branscher som tidigare inte funnits uppstår på kort tid. Detta ställer krav 
på ständig förändring och utveckling av organisationer och företag. På svenska arbetsplatser är 
positiva värderingar väl etablerade, men få eller inga pekar mot en vilja att förändra sig. Värderingar 
som proaktivt kan stödja företag att driva och leda utveckling verkar saknas. Anpassningsbarhet 
är den enda värderingen som vittnar om förändringsvilja – och den vittnar om ett ganska reaktivt 
beteende i relation till förändringarna som sker. Kan önskan om att behålla den organisatoriska 
stabiliteten tolkas som ett sätt att hantera extern oro i företagens omvärld? Vad innebär oviljan till 
förändring för företagens långsiktiga överlevnad och konkurrenskraft?

TABELL 1: SKILLNADEN I NUVARANDE VÄRDERINGAR MELLAN NATIONSNIVÅ, KOMMUNNIVÅ, ARBETSPLATSNIVÅ 
OCH VÅRA PERSONLIGA VÄRDERINGAR. 

NUVARANDE VÄRDERINGAR

NATIONSNIVÅ KOMMUNNIVÅ ARBETSPLATSNIVÅ PERSONLIGA
Osäkerhet om framtiden (PB) Byråkrati (PB) Lagarbete Familj

Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Kostnadsjakt (PB) Humor/glädje

Byråkrati (PB) Mångfald (PB) Ansvar Ärlighet

Resursslöseri (PB) Miljömedvetenhet Humor/glädje Ansvar

Skyller på varandra (PB) Förvirring (PB) Engagemang Tar ansvar

Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB) Förvirring (PB) Vänskap

Våld och brott (PB) Kortsiktighet (PB) Resultatinriktat Ekonomisk stabilitet

Yttrandefrihet Osäkerhet om framtiden (PB) Hierarki (PB) Positiv attityd

Konflikt/ aggression (PB) Kostnadsjakt (PB) Kvalitet Medkänsla

Mångfald Bevarande av naturen Anställdas hälsa Hälsa

ENERGILÄCKAGE: 47 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 41 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 23 PROCENT

Begreppsförklaringar finns på sidan 4.
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Ord som hat och våld ökar i betydelse i beskrivningen av Sverige, likaså 
upprätthållande av lag och ordning

I 2014 års mätning fanns en ökad framtidstro och sjunkande energiläckage (se beskrivning sidan 4)  
för Sverige som helhet medan årets mätning ger en annan bild av Sverige. På nationell nivå blir 
ord som våld och brott, hat och konflikt/aggression för första gången synliga. Önskan om ett väl 
fungerande samhälle med upprätthållande av lag och ordning ökar. Osäkerhet om framtiden är 
större och efterfrågan på fred, mänskliga rättigheter och demokratiska processer sjunker. De 
värderingar som beskriver energiläckage är mer uttalat negativa och extrema än föregående år. 
Vårdande värderingar som social rättvisa och omsorg sjunker och man kan se att värderingar 
som innefattar relationer och det gemensamt goda saknas i topp tjugo. På nationell nivå finns en 
stor förändring bland de vanligast upplevda värderingarna mellan 2014-2016. För att se en så 
kraftig förändring får man gå tillbaka till 2010-2011. Vid det tillfället var förändringarna drivna 
av att Sverige gick ur en ekonomisk lågkonjunktur medan förändringarna mellan 2014-2016 
snarare kan tänkas vara uppkomna av det senaste årets samhälleliga turbulens (högerextremism, 
flyktingsituationen, oroligheter och spänningar på europeisk nivå, terrorism, etc.).

Rädslodrivna värderingar förekommer i större utsträckning på nationell än på 
kommunnivå, och i större utsträckning på kommunnivå än på våra arbetsplatser 

Jämförs svaren för Sverige med svaren för våra kommuner ser vi stora skillnader (se tabell 1).  
Energiläckaget är högre på nationell nivå. De potentiellt begränsande värderingarna som 
beskriver Sverige är mer extrema och att betrakta som direkt begränsande, eller negativa. 
Nationsvärderingarna präglas av den allmänna samhällsdebatten i större utsträckning än 
värderingarna på kommunnivå. De nuvarande värderingarna som dominerar på kommunnivå är 
byråkrati, arbetslöshet, mångfald och miljömedvetenhet. Våra arbetsplatser beskrivs med fler 
positiva värderingar än kommunnivån och energiläckaget sjunker i detta perspektiv ytterligare. 
Det tycks som att vår upplevda verklighet – i vår vardag och närmiljö – är mer präglad av positivitet 
än den mer abstrakta nationsnivån. Nationsperspektivet är förvisso en upplevd verklighet, men 
tycks präglas i större utsträckning av den mediala bilden av läget i Sverige. Samhällsklimatet på 
nationell nivå påverkar även oss som individer och vi tycks fokusera allt mer på den nära familjen 
och närmiljön. Vi ser i år att omtanke och medkänsla sjunker i de personliga värderingarna. 
Hur stämmer detta överens med det stora behov av medmänsklighet vårt samhälle ser idag?
Orkar vi helt enkelt inte med det oroande nationella klimatet? Sluter vi oss till den mindre kretsen, 
såsom familjen och arbetsplatsen, där vi tycks lägga mer av vår positiva energi?

Trots vissa skillnader i värderingar är det mycket som förenar svenskfödda  
och icke svenskfödda 

Utlandsfödda utgör i årets studie 6,3 procent (126 personer) av samtliga, att jämföra med 
16,3 procent i Sverige som helhet (källa: SCB, alla åldrar) vilket på totalnivån påverkar 
representativiteten något. Det är därför viktigt att inte dra för stora slutsatser av målgruppens 
resultat. Däremot finns det intressanta och viktiga perspektiv och aspekter som vi trots allt 
bedömer är värda att lyfta i studien. 
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När vi jämför personliga värderingar hos svenskfödda med icke svenskfödda är det mycket 
som är likt. Av topp fem personliga värderingar delar grupperna fyra, nämligen familj, ärlighet, 
ansvar och tar ansvar. Anpassningsbarhet, ambition och effektivitet syns som personliga 
värderingar hos icke svenskfödda, men inte hos de svenskfödda. Även värderingar som rättvisa, 
respekt och självständighet väljs i högre utsträckning av icke svenskfödda, medan svenskfödda 
väljer exempelvis ekonomisk stabilitet och balans hem/arbete. Tittar vi på hur grupperna 
väljer att beskriva Sverige idag är alla värderingar på topp tio-listan identiska. Även de önskade 
värderingarna för Sverige är mycket lika. Det upplevda energiläckaget på nationsnivå ligger på i 
princip samma nivå för de två grupperna svenskfödda och icke svenskfödda. Trots vissa skillnader 
kan vi se att det i stort är mer som förenar än som skiljer dessa grupper åt. 

Synen på Sverige i de olika regionerna har jämnas ut – Storstockholm visar i år 
större pessimism, medan Storgöteborg är mer positiva när vi beskriver vår nation 

I 2014 års mätning såg vi regionala skillnader där Göteborgsregionen visade upp en betydligt 
mörkare bild av nationen än övriga landet. Energiläckaget i årets resultat är nästan samma för 
regionerna och skillnaderna har jämnas ut när vi beskriver Sverige. Synen på Sverige är mer 
pessimistisk bland stockholmarna, medan göteborgarna ser positivare på sin nation. Energiläckaget 
i Stockholm har sedan senaste mätning ökat markant (tio procent) och är i år större än Göteborgs. 
Stockholms syn på sin egen kommun är samma 2014 och 2016, men Göteborgarna ser en liten 
positiv förändring på sin egen kommun. Kanske kan ordet arbetslöshet (som 2014 toppade listan 
av nuvarande värderingar i Storgöteborg och i år hamnar först på plats åtta) vara en ledtråd till 
förändringen? I Västra Götaland sjunker arbetslösheten snabbare än i resterande delar av landet, 
enligt Arbetsförmedlingens statistik i februari 2016. 

Byråkrati är den mest förekommande värderingen i våra kommuner, samtidigt 
som fokus på kostnadsjakt minskar

Byråkrati är den nuvarande värderingen som är i topp, och den i övrigt starkaste förändringen 
inom kommunerna är att kostnadsjakt sjunker sju placeringar. Men vad står då byråkrati för? Är det 
att kommunerna inte är effektiva i sin serviceleverans? Är det att man som offentlig organisation 
inte är tillräckligt tillgänglig för sina invånare?
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Mångfald får en allt starkare ställning när invånarna får beskriva rådande läge 
i kommunerna

Mångfald har över tid fått en allt starkare ställning och återfinns idag som den tredje mest 
förkommande värderingen när invånarna ska beskriva sin kommun. Något som inte lika tydligt 
återspeglas på nationell nivå. 

Avslutande reflektioner kring betydelsen av ledarskap

På våra arbetsplatser, i våra kommuner och i vårt land finns det mycket som är positivt och värt 
att bevara. Det finns människor som verkligen engagerar sig i det de gör och för andra och som 
åstadkommer fantastiska resultat. För den enskilda människan och också för den större helheten. 
Det finns också sådant som skrämmer och som skapar frustration. Människor som far illa eller  
som hamnar i kläm och resurser som nyttjas på fel sätt. 

I relation till detta finns ett antal frågor som är viktiga att föra en dialog kring:

Det närvarande, det konstruktiva, det öppna och det modiga ledarskapet behövs idag mer än 
någonsin. Men resultatet av årets Sverigestudie får oss att känna ett stort behov av samlande, 
positiva och fokuserade krafter, i våra organisationer, i våra kommuner och inte minst på 
samhällsnivå. Formella chefer och ledare spelar en mycket stor roll för den utveckling vi har och 
kommer få. Men även jag som enskild individ kan göra skillnad i mitt personliga ledarskap.  
Vi vill uppmuntra alla att ta den chansen.

Vilket samhälle vill jag leva i? 

Vilket samhälle vill jag vara med och skapa? 

Nöjer jag mig med den situation som råder eller gör jag vad jag kan för att bidra till en bättre verklighet? 

Hur förhåller jag mig till det som händer, till medias bilder och till andras berättelser? 

Vilka berättelser sprider jag själv? 

Vilka steg är det just jag som tar för att förbättra en situation som jag ser inte fungerar? 
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TABELL 2: PERSONLIGA VÄRDERINGAR 2010-2016 

Vid årets mätning är nio av tio ord på topplistan de samma 
som vid 2014 års mätning. Precis som 2014 ligger familj 
och humor/glädje allra högst på listan av våra personliga 
värderingar. Trots att de flesta orden som valts är samma 
kan vi se en del rörelser i resultatet (se tabell 2). 
 
Anställdas hälsa har under alla år haft topplaceringen 
över vad vi önskar oss på våra arbetsplatser. Detta gäller 
för alla åldrar, samt både privat och offentlig sektor. Ett 
nytt ord på årets topp tio-lista i personliga värderingar är 
just hälsa. Hälsa visade sig på topp tjugo-listan första 
gången 2014 vilket betyder att denna värdering stigit 
snabbt. Hälsa finns idag med på topp tio-listan i tre 
ålderskategorier; 21-30 år, 41-50 år och 61-70 år. Balans 
hem/arbete är den värdering på topp tjugo-listan som gör 
största förflyttningen i år. Beror detta på den allmänna 
hälso-trenden? Eller organisationers oförmåga att se till 
sina anställdas välmående? Eller att organisationer 
tvärtom blir allt bättre på att just ta hand om sina anställ-
da och att denna fråga prioriteras alltmer?

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Ärlighet Ärlighet Familj Humor/glädje Humor/ glädje Familj Familj

Humor/glädje Familj Humor/glädje Familj Familj Humor/ glädje Humor/glädje

Familj Humor/glädje Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ärlighet

Ansvar Ansvar Tar ansvar Tar ansvar Ärlighet Tar ansvar Ansvar

Tar ansvar Medkänsla Ärlighet Ärlighet Tar ansvar Ärlighet Tar ansvar

Medkänsla Tar ansvar Positiv attityd Medkänsla Medkänsla Medkänsla Vänskap

Positiv attityd Självständighet Medkänsla Positiv attityd Positiv attityd Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet

Vänskap Positiv attityd Rättvisa Rättvisa Rättvisa Positiv attityd Positiv attityd

Självständighet Rättvisa Anpassningsbarhet Ständigt lärande Anpassningsbarhet Vänskap Medkänsla

Rättvisa Respekt Omtanke Omtanke Självständighet Omtanke  Hälsa 

VÅRA PERSONLIGA VÄRDERINGAR

HUR TYDER JAG TABELLERNA? 

  Grön värdering    = är en ny värdering på 
årets topp tio-lista över antingen nuvarande 
eller önskade värderingar 

  Röd värdering    = är en värdering som i år har 
åkt ur topp tio-listan över antingen nuvarande 
eller önskade värderingar

  Gulrutad värdering   = är en värdering som 
återkommer genom alla år eller som är gemen-
sam för olika demografiska grupper/perspektiv 
i tabellen.



Av Sverigestudiens resultat är de personliga värderingarna de som förändrar sig minst från år  
till år. Sedan mätningarna började genomföras 2009 har bara enstaka ord bytts på topp tio-listan 
mellan mätningarna. Övriga värderingarna ligger relativt stabilt. I år tappar medkänsla och 
omtanke i placeringar medan valet av ärlighet, vänskap och hälsa ökar när vi beskriver oss själva.
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Även ärlighet och vänskap ökar i betydelse och klättrar  
på topp tio-listan över personliga värderingar. Ärlighet, 
som låg i topp 2009 men sedan tappade, har nu klättrat 
tillbaka till tredjeplatsen. 40 procent väljer ärlighet när  
de beskriver sig själva, en ökning med 10 procentenheter 
från 2014. Omtanke och medkänsla är de värderingar 
som i år tappar mest i betydelse jämfört med förra 
mätningen. Förflyttningarna visar att individorienterade 
värderingar blir allt viktigare medan de relationsoriente-
rade tappar i betydelse. Det tycks bli viktigare att fokusera 
på oss själva och de närmsta, snarare än att utgå från vår 
omgivning, andra människor och deras behov. I de 
personliga värderingarna syns inget större samhällsenga-
gemang - endast medkänsla återfinns på nivån ”viljan att 
göra skillnad” (se modellen på sidan 37). Inga personliga 
värderingar på nivå sju (som representerar en vilja att  
”ge tillbaka till planeten och mänskligheten”, se modell 
sidan 39), såsom exempelvis långsiktighet, socialt 
ansvars tagande eller empati, når topplistorna. 

Ekonomisk stabilitet som kom in på topp tio-listan 2014 
fortsätter att vara viktigt för oss. I jämförelse med andra 
länder där liknande värderingsmätningar görs är det 
intressant att notera att svenskarna är de enda som har 
ekonomisk stabilitet som personlig värdering. 

Våra personliga värderingar utvecklas över tid och 
präglas av var vi befinner oss i livet. De yngsta åldersgrup-
perna (<30 år) sticker ut med värderingar som ambition, 
kreativitet och respekt. Anmärkningsvärt är att ålders-
gruppen yngre än 20 år har med försiktighet i sin topp 
tio-lista av personliga värderingar. Detta gör dem till den 
enda åldersgruppen med en potentiellt begränsande 
personlig värdering på topp 10. 

Åldersgrupperna 31-40 år och 51-60 år är de enda som har 
personliga värderingar på topp tio-listan som handlar om 
att göra skillnad och att bidra till mänskligheten. Dessa är 
medkänsla och ödmjukhet. I övrigt handlar orden på 
topp-listan om att utvecklas och utveckla tillsammans 
med andra, goda relationer och en ekonomisk stabilitet. 
Efter 30 års ålder minskar fokus på att skapa innovativa, 
kvalitativa och effektiva resultat, och det finns inga 
värderingar såsom exempelvis effektivitet, ambition eller 
kreativitet. Det är däremot viktigt för oss att ta ansvar 
och ha ansvar för en specifik uppgift. Vad betyder detta 
resultat i relation med vilken inställning och vilka 
förväntningar kommer vi till jobbet? Vilka frågor vill vi 
driva och hur vill vi driva dem? Hur ser vi på resultat? 
(se  tabell 3).

TABELL 4:  PERSONLIGA VÄRDERINGAR  
UPPDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN

KVINNOR MÄN
Familj Humor/glädje

Humor/glädje Familj

Ärlighet Ansvar

Ansvar Ärlighet

Vänskap Tar ansvar

Tar ansvar Ekonomisk stabilitet

Medkänsla Rättvisa

Omtanke Vänskap

Positiv attityd Positiv attityd

Hälsa Anpassningsbarhet

Balans hem/arbete

TABELL 3: PERSONLIGA VÄRDERINGAR PER ÅLDERSKATEGORI 

<21 ÅR 21-30 ÅR 31-40 ÅR 41-50 ÅR 51-60 ÅR 61-70 ÅR
Ambition Humor/glädje Familj Familj Humor/glädje Familj

Respekt Familj Humor/glädje Humor/glädje Ärlighet Humor/glädje

Ansvar Vänskap Ärlighet Ärlighet Familj Ärlighet

Humor/glädje Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar

Positiv attityd Ärlighet Tar ansvar Tar ansvar Rättvisa Tar ansvar

Ärlighet Ambition Medkänsla Ekonomisk stabilitet Tar ansvar Omtanke

Kreativitet Effektivitet Ekonomisk stabilitet Balans hem/arbete Positiv attityd Ekonomisk stabilitet

Tar ansvar Hälsa Omtanke Positiv attityd Ekonomisk stabilitet Positiv attityd

Vänskap Kreativitet Ödmjukhet Vänskap Självständighet Hälsa

Försiktighet (PB) Anpassningsbarhet Anpassningsbarhet Hälsa Medkänsla Vänskap

Logik Vänskap

Tålamod
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När vi delar upp våra personliga värderingar på kvinnor 
och män finner vi framförallt likheter mellan könen. 
Familjen och att humor/glädje värderas högst av både 
män och kvinnor och ser likadant ut oavsett geografisk 
region. Sju av elva värderingar är desamma för kvinnor 
och män. Det finns en liten skillnad i att kvinnor oftare 
väljer medkänsla, omtanke och hälsa, medan män istället 
väljer ekonomisk stabilitet, anpassningsbarhet och, nytt 
för i år, balans hem/arbete (se tabell 4). 

Ur ett geografiskt perspektiv är sju av tio värderingar 
samma oavsett vilken region man bor i, det vill säga även 
här är likheterna större än skillnaderna. Storstockholm 
skiljer sig genom att värdera balans hem/arbete och 
självständighet. I Storgöteborg väljer man istället 

effektivitet och generositet. I Södra Sverige betonas 
medkänsla och omtanke medan Övriga Sverige är 
ensamma om ödmjukhet som personlig värdering på 
tio-i-topp.

Fem av de tio vanligaste personliga värderingar är samma 
oavsett var du är född men födda i Sverige väljer ord som 
vänskap, ekonomisk stabilitet, balans hem/arbete och 
positiv attityd där ej födda i Sverige väljer rättvisa, 
ambition, anpassningsbarhet, respekt och självständig
het. Ej födda i Sverige tycks bidra med värderingar runt 
självkänsla som gruppen ”född i Sverige” saknar. Denna 
grupp bidrar istället med en värdering runt att bidra till 
mänskligheten (se tabell 5). 

TABELL 5:  PERSONLIGA VÄRDERINGAR  
UPPDELAT PÅ FÖDD I SVERIGE/ EJ FÖDD I SVERIGE 

FÖDDA I SVERIGE EJ FÖDD I SVERIGE 
Familj Familj

Humor/glädje Ärlighet

Ärlighet Tar ansvar

Ansvar Ansvar

Tar ansvar Rättvisa

Vänskap Humor/glädje

Ekonomisk stabilitet Hälsa

Positiv attityd Ambition

Medkänsla Anpassningsbarhet

Balans hem/arbete Effektivitet

 Respekt

 Självständighet
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TABELL 6: NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER 

NUVARANDE VÄRDERINGAR ÖNSKADE VÄRDERINGAR
Lagarbete Anställdas hälsa 

Kostnadsjakt (PB) Humor/glädje 

Ansvar Balans hem/arbete 

Humor/glädje Lagarbete 

Engagemang Erkännande av anställda 

Förvirring (PB) Anpassningsbarhet 

Resultatinriktat Ekonomisk stabilitet 

Hierarki (PB) Kvalitet 

Kvalitet  Engagemang 

Anställdas hälsa  Medarbetarengagemang 

2016 visar en försiktigt positiv förflyttning i värderingar 
på våra arbetsplatser. Energiläckaget sjunker från 25 till 
23 procent. Värderingar som engagemang, kvalitet, 
anställdas hälsa, humor/glädje, engagemang, medarbe
tarengagemang och ständigt lärande ökar på topp 
tjugo-listan över nuvarande värderingar. Samtidigt 
nämner färre värderingar som byråkrati, hierarki, 
kortsiktighet och osäkra anställningar. På svenska 
arbetsplatser finns det en relativt god överensstämmelse 
mellan nuvarande och önskad kultur. Flera av de aspekter 
som vi ser som allra viktigast för organisationens fram-
gång ser vi alltså redan idag (se tabell 6).

Såväl nuvarande som önskade värderingar ligger relativt 
stabilt jämfört med mätningen 2014. Totalt är åtta av tio 
nuvarande värderingar samma, liksom nio av de önskade 
värderingarna (se tabell 7). Likt tidigare år ser vi ett fokus 
på den interna miljön, både vad gäller nuläget och det 
önskade läget. Kundfokus är fortfarande frånvarande i 
beskrivningen av den svenska arbetsplatsen, både i vad 
som upplevs idag och vad som önskas i framtiden. Kunden 

är lika osynlig i privat som offentlig sektor. Kund/
brukartillfredsställelse hamnar i år på plats 35 i nuvaran-
de värderingar och på plats 32 i önskade värderingar. 
Resultatet är en markant klättring uppåt jämfört med 
förra mätningen då samma ord hamnade på placeringar-
na 57 respektive 55. Dock har alla andra länder som har 
genomfört nationella studier (cirka 10 st med organisa-
tionsperspektivet inkluderat) med ordet kundtillfreds
ställelse på topp tio antingen över nuvarande eller 
önskade värderingar, i de flesta fall i båda listorna.   

Det är inte bara kunden som är lågt prioriterad i dagens 
organisationer. Även värderingar som fokuserar på andra 
externa relationer eller på att bidra till samhället saknas 
på topp tio-listan över önskade värderingar, liksom 
värderingar som handlar om att proaktivt driva och leda 
utveckling. Våra önskade arbetsplatser präglas alltså 
liksom tidigare av en stark vilja att bli sedd, uppskattad 
och att få arbeta tillsammans med andra. I tider av oro 
och osäkerhet är det naturligt att människor sluter sig 
närmare sin inre krets. Att bevara den organisatoriska 

VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

Vi ser en viss positiv rörelse på våra arbetsplatser totalt sett jämfört med 2014. Engagemang, 
kvalitet, anställdas hälsa och humor/glädje ökar. Energiläckaget (andelen potentiellt begränsande 
värderingar) sjunker men är fortsatt högt. Likt tidigare år syns ett oroväckande stort internt  
fokus i dagens organisationer. Samhällsorienterade värderingar saknas helt på topp tio-listan  
över önskade värderingar och ord om att proaktivt driva och leda utveckling verkar saknas.  
Endast anpassningsbarhet vittnar om förändringsvilja men är snarare ett reaktivt beteende  
i relation till förändring.
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stabiliteten blir ett sätt att hantera extern oro. Men vad 
betyder detta för våra organisationer och för Sverige på 
längre sikt? Vad betyder det för det samhälle som vi vill 
skapa? Är vi redo för de förändringar som behöver genom-
föras till följd av globalisering, digitalisering och behovet 
av hållbara lösningar? Anpassningsbarhet är det enda 
ordet som vittnar om förändringsvilja, men är det 
tillräckligt för att möta utmaningarna?

Nya ord på topp tio-listan för nuvarande värderingar är 
anställdas hälsa och kvalitet. Anställdas hälsa är 
genomgående den mest efterfrågade värderingen på den 
genomsnittliga svenska arbetsplatsen. Alla åldrar, både 

privat och offentlig sektor, samtliga regioner och oavsett 
nationell bakgrund har denna värdering som nummer ett 
av önskade värderingar, precis som tidigare år. Anställdas 
hälsa har i år även klättrat upp på tiondeplatsen i nuva-
rande kultur. Detta är glädjande då det kan indikera att 
hälsoperspektivet har börjat prioriteras i dagens organi-
sationer. Å andra sidan är anställdas hälsa den värdering 
där skillnaden är som störst mellan hur vi upplever att det 
fungerar idag och vad vi vill se framåt (se tabell 9). 
Dessutom tar sig långa arbetstider in på topp tjugo över 
nuvarande värderingar och hamnar på plats tretton, 
vilket nyanserar bilden ytterligare. 

TABELL 7: NUVARANDE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER 2009-2016

TABELL 8: ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER 2009-2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Ansvar Ansvar Kostnadsjakt (PB) Lagarbete Kostnadsjakt (PB) Lagarbete Lagarbete

Lagarbete Lagarbete Resultatinriktat Ansvar Lagarbete Kostnadsjakt (PB) Kostnadsjakt (PB)

Humor/glädje Humor/glädje Hierarki (PB) Kostnadsjakt (PB) Ansvar Ansvar Ansvar

Kostnadsjakt (PB) Kostnadsjakt (PB) Lagarbete Resultatinriktat Resultatinriktat Resultatinriktat Humor/ glädje

Samarbete Samarbete Förvirring (PB) Förvirring (PB) Förvirring (PB) Humor/ glädje Engagemang

Engagemang Ärlighet Ansvar Humor/glädje Hierarki (PB) Hierarki (PB) Förvirring (PB)

Målinriktad Engagemang Humor/glädje Anställdas hälsa Humor/ glädje Engagemang Resultatinriktat

Byråkrati (PB) Målinriktad Kortsiktighet (PB) Hierarki (PB) Engagemang Samarbete  Hierarki (PB)

Kvalitet Byråkrati (PB) Osäkra anställningar (PB) Engagemang Byråkrati (PB) Förvirring (PB) Kvalitet 

Effektivitet Anpassningsbarhet Byråkrati (PB) Samarbete Kortsiktighet (PB) Kortsiktighet (PB)  Anställdas hälsa 

ENERGILÄCKAGE:  
17 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
17 PROCENT 

ENERGILÄCKAGE:  
26 PROCENT 

ENERGILÄCKAGE:  
24 PROCENT 

ENERGILÄCKAGE:  
26 PROCENT 

ENERGILÄCKAGE:  
25 PROCENT 

ENERGILÄCKAGE:  
23 PROCENT 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa

Ansvar Ärlighet Erkännande av anställda Erkännande av anställda Humor/ glädje Humor/ glädje Humor/ glädje

Ärlighet Ansvar Humor/ glädje Lagarbete Lagarbete Erkännande av anställda Balans hem/arbete

Anpassningsbarhet Anpassningsbarhet Lagarbete Humor/ glädje Erkännande av anställda Lagarbete Lagarbete

Humor/glädje Humor/glädje Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar  Erkännande av anställda

Engagemang Engagemang Engagemang Engagemang Ekonomisk stabilitet Balans hem/arbete Anpassningsbarhet

Effektivitet Erkännande av anställda Anpassningsbarhet Anpassningsbarhet Anpassningsbarhet Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet

Erkännande av anställda Lagarbete Balans hem/arbete Balans hem/arbete Kvalitet Engagemang Kvalitet

Lagarbete Öppen kommunikation Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet Engagemang Anpassningsbarhet Engagemang

Gemensam vision Effektivitet Öppen kommunikation Kvalitet Medarbetarengagemang Kvalitet Medarbetarengagemang 
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Kvalitet har klättrat rejält i de senaste två mätningarna 
och är nu med på topp tio-listan. Även bland önskade 
värderingar klättrar kvalitet. Kanske hänger denna  
trend ihop med att vi i år ser en nedåtgående trend för 
värderingar som kortsiktighet och resultatinriktat för  
hur vi beskriver våra arbetsplatser? Anmärkningsvärt är 
att samarbete, som 2014 låg på plats åtta över nuvarande 
värderingar helt försvinner ut från topp tjugo. 

De värderingar vi önskar se på våra arbetsplatser är i prin-
cip konstanta från år till år. Orden som toppar listan för 
önskad kultur på arbetsplatsen är anställdas hälsa, 
humor/glädje och balans hem/arbete. Balans hem/arbete 
klättrar i år tre platser och väljs av 34 procent som 

betydelsefull för att organisationen ska kunna fungerar 
som allra bäst och prestera optimalt. Eller är motivet 
snarare att vi vill bli sedda, tagna på allvar och att 
arbetsgivaren ska se till hela vår livssituation? Den 
värdering som faller ur topp tio-listan i år är ansvar 
medan medarbetarengagemang kommer in. Vad betyder 
detta? Vill vi lägga allt mindre vikt vid det formella 
ansvaret? Tar engagemang nya former och vad innebär 
det i så fall för ledarskapet? Sett till våra personliga 
värderingar vill vi både ta och ha ansvar. Att ansvar är 
den önskade värdering som faller flest placeringar i 
önskade värderingar för arbetsplatsen väcker därför 
frågor (se tabell 8).

TABELL 9: VÄRDERINGSHOPP – NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

VÄRDERING NUVARANDE ÖNSKADE SKILLNAD
Anställdas hälsa 195 537 342 

Erkännande av anställda 129 310 181 

Balans hem/arbete 169 345 176 

Humor/ glädje 223 355 132 

Öppen kommunikation 101 233 132 

Långsiktighet 70 194 124 

Ekonomisk stabilitet 157 274 117 

Lyhördhet 76 188 112 

Personlig utveckling   92 200 108 

Respekt 72 175 103 

TABELL 10: VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER UPPDELAT PÅ OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR 

NUVARANDE VÄRDERINGAR ÖNSKADE VÄRDERINGAR

OFFENTLIG SEKTOR PRIVAT SEKTOR OFFENTLIG SEKTOR PRIVAT SEKTOR
Lagarbete Kostnadsjakt (PB) Anställdas hälsa Anställdas hälsa

Byråkrati (PB) Lagarbete Balans hem/arbete Humor/glädje

Engagemang Vinst Humor/glädje Balans hem/arbete

Göra skillnad/något betydelsefullt Kvalitet Lagarbete Lagarbete

Ständigt lärande Ansvar Erkännande av anställda Erkännande av anställda

Kostnadsjakt (PB) Resultatinriktat Ekonomisk stabilitet Anpassningsbarhet

Ansvar Humor/glädje Samarbete Ekonomisk stabilitet

Långa arbetstider (PB) Anställdas hälsa Anpassningsbarhet Kvalitet

Förvirring (PB) Anpassningsbarhet Engagemang Medarbetarengagemang

Samarbete Engagemang Medarbetarengagemang Engagemang
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I årets resultat har offentlig sektor ett energiläckage på 
23 procent jämfört med 28 procent 2014 (29 procent 
2013). Privat sektor har ett energiläckage på 22 procent, 
samma som 2014 (24 procent 2013). Skillnaden i energi-
läckage mellan offentlig och privat sektor har i år alltså i 
princip suddats ut (se tabell 10). 

Något positivt verkar vara på gång inom offentlig verk-
samhet. Glädjande är att värderingen göra skillnad/något 
betydelsefullt i år klättrar från plats nio till plats fyra. 
Engagemang är en värdering som nu gör ett stort kliv in 
på topp tio-listan när anställda inom offentlig sektor 

beskriver sin nuvarande arbetsplats, liksom ständigt 
lärande. Dock finns ständigt lärande inte med i önskad 
kultur. Då används istället det mer passiva begreppet 
anpassningsbarhet. För privat sektor är rörelserna inte 
lika stora som för offentlig sektor. De nya orden för att 
beskriva nuvarande kultur är anställdas hälsa och 
anpassningsbarhet. Ekonomisk stabilitet och även 
entreprenörskap lämnar topp tio. Nio av orden på 
topplistan är samma som 2014 vad gäller önskade 
värderingar inom privat sektor. Medarbetarengage
manget tillkommer och ansvar åker ut.

TABELL 11: NUVARANDE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER UPPDELAT PÅ REGION 

STORSTOCKHOLM STORGÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE

Lagarbete Kostnadsjakt (PB) Lagarbete Lagarbete

Kostnadsjakt (PB) Kortsiktighet (PB) Kostnadsjakt (PB) Kostnadsjakt (PB)

Ansvar Resultatinriktat Ansvar Engagemang

Kvalitet Lagarbete Humor/glädje Ansvar

Resultatinriktat Förvirring (PB) Förvirring (PB) Anställdas hälsa

Engagemang Humor/glädje Resultatinriktat Humor/glädje

Hierarki (PB) Byråkrati (PB) Vinst Ständigt lärande

Humor/glädje Kvalitet Engagemang Förvirring (PB)

Långa arbetstider (PB) Håller inne på information (PB) Hierarki (PB) Medarbetarengagemang

Anpassningsbarhet Engagemang Anställdas hälsa Anpassningsbarhet

 Balans hem/arbete Medarbetarengagemang Hierarki (PB)

Målinriktat

Osäkra anställningar (PB)

ENERGILÄCKAGE: 24 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 25 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 23 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 22 PROCENT 

TABELL 12: ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER UPPDELAT PÅ REGION 

STORSTOCKHOLM STORGÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE
Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa Anställdas hälsa

Balans hem/arbete Erkännande av anställda Balans hem/arbete Humor/glädje

Humor/glädje Humor/glädje Humor/glädje Lagarbete

Erkännande av anställda Öppen kommunikation Lagarbete Balans hem/arbete

Lagarbete Balans hem/arbete Erkännande av anställda Anpassningsbarhet

Kvalitet Jämlikhet Ekonomisk stabilitet Erkännande av anställda

Ekonomisk stabilitet Engagemang Anpassningsbarhet Ekonomisk stabilitet

Medarbetarengagemang Kvalitet Kvalitet Engagemang

Anpassningsbarhet Lagarbete Engagemang Kvalitet

Ansvar Ekonomisk stabilitet Medarbetarengagemang Gemensam vision
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I 2014 års Sverigestudie såg vi att Storstockholm hade 
tagit ett kliv mot en mer positiv syn på sin arbetsplats 
medan Storgöteborg hade tagit ett kliv i motsatt riktning. 
I år kan vi se att skillnaden mellan Storgöteborg och 
Storstockholm är borta. För samtliga regioner har 
energiläckaget sjunkit sedan förra mätningen utom för 
Storstockholm där det stigit från 20 till 24 procent. Fyra 
av tio värderingar som används för att beskriva dagens 
arbetsplats är samma i alla regioner. I övrigt finns det 
vissa skillnader, som att exempelvis storstäderna har med 
kvalitet som nuvarande värdering medan södra Sverige 
lyfter fram vinst och övriga Sverige ständigt lärande (se 
tabell 11). På frågan kring önskad framtid för våra 
arbetsplatskulturer är bilden mycket samstämmig över  
de geografiska regionerna (se tabell 12).

Hur olika åldersgrupper beskriver sin arbetsplats skiljer 
sig stort åt (se tabell 13). Endast två ord på topp tio-listan 
för att beskriva nuvarande värderingar är gemensamma 
för alla åldrar (18-70 år). Precis som tidigare år ger den 

allra yngsta gruppen, de mellan 18-21 år, den mest 
positiva beskrivningen. Gruppen har endast 13 procent 
energiläckage och ingen potentiellt begränsande värde-
ring bland de tio mest valda. Innan eller i början av 
arbetslivet tycks entusiasmen för och bilden av arbetslivet 
vara god. Värderingen kreativitet finns som personlig vär-
dering hos de två yngsta åldersgrupperna och beskrivs 
även av den yngsta som något en får utlopp för på jobbet. 
Vi ser en stor samstämmighet mellan nuvarande och 
önskad kultur i denna åldersgrupp. Ju längre in i arbets-
livet vi kommer desto fler potentiellt begränsande 
värderingar ser vi. Humor/glädje sjunker på topp 
tio-listan i takt med stigande ålder och försvinner helt ur 
listan för ålderskategorin 51-60 år. Samtidigt tycks vi bli 
något mer positiva när vi närmar oss slutet på det 
yrkesverksamma livet. Vad krävs av våra arbetsplatser, 
ledarskapet och av oss själva för att upprätthålla de ungas 
entusiasm, kreativitet och positiva attityd även senare i 
yrkeslivet? 

TABELL 13: NUVARANDE VÄRDERINGAR PÅ VÅRA ARBETSPLATSER UPPDELAT PÅ ÅLDERSKATEGORIER 

<20 ÅR 21-30 ÅR 31-40 ÅR 41-50 ÅR 51-60 ÅR 61-70 ÅR
Humor/glädje Humor/glädje Lagarbete Lagarbete Kostnadsjakt (PB) Lagarbete

Ansvar Förvirring (PB) Ansvar Kostnadsjakt (PB) Lagarbete Kostnadsjakt (PB)

Effektivitet Lagarbete Engagemang Ansvar Resultatinriktat Engagemang

Positiv attityd Ansvar Kostnadsjakt (PB) Kvalitet Ansvar Kvalitet

Anställdas hälsa Långa arbetstider (PB) Hierarki (PB) Långa arbetstider (PB) Engagemang Resultatinriktat

Lagarbete Anpassningsbarhet Förvirring (PB) Hierarki (PB) Förvirring (PB) Ansvar

Samarbete Engagemang Anställdas hälsa Humor/glädje Kortsiktighet (PB) Ständigt lärande

Målinriktat Hierarki (PB) Balans hem/arbete Resultatinriktat Kvalitet Anställdas hälsa

Entusiasm Anställdas hälsa Humor/glädje Anpassningsbarhet Vinst Erkännande av anställda

Kreativitet Kvalitet Byråkrati (PB) Engagemang Hierarki (PB) Humor/glädje

Personlig utveckling Osäkra anställningar (PB) Medarbetarengagemang Långa arbetstider (PB)

Ständigt lärande Medarbetarengagemang

Tar ansvar Ständigt lärande

ENERGILÄCKAGE:  
13 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
24 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
23 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
24 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
24 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
20 PROCENT
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MINA TANKAR OCH REFLEKTIONER

Vad i beskriv
ningen 

av arbetspla
tsen känner 

jag igen? Hu
r ser min 

egen arbets
plats ut – 

likheter, skill
nader?

Hur kan jag redan imorgon vara med och bidra till den arbetsplats jag önskar?

Fria tankar och reflektioner:

Vad vill jag bevara på 
min arbetsplats? 
Vad vill jag se utvecklas? 
Vad krävs för att nå dit?
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TABELL 14: NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ NATIONSNIVÅ 

NUVARANDE VÄRDERINGAR ÖNSKADE VÄRDERINGAR
Osäkerhet om framtiden (PB) Arbetstillfällen 

Arbetslöshet (PB) Ekonomisk stabilitet 

Byråkrati (PB) Ansvar för kommande generationer

Resursslöseri (PB) Välfungerade sjukvård 

Skyller på varandra (PB) Jämlikhet 

Kortsiktighet (PB) Långsiktighet 

Våld och brott (PB)  Upprätthållande av lag och ordning 

Yttrandefrihet Demokratiska processer

Konflikt/ aggression (PB)  Bevarande av naturen 

Mångfald  Fred 

Årets resultat vittnar om en oroande utveckling mot ett 
hårdare samhällsklimat. Osäkerhet om framtiden toppar i 
år listan av ord för att beskriva nuvarande läge i Sverige. 
In på topp tio-listan av nuvarande värderingar tar sig ord 
som våld och brott och konflikt/ aggression. Ser man till 
topp tjugo är nya ord hat, centralstyrning och etnisk 
diskriminering. Samtidigt tappar fred nio platser och 
hamnar först på plats 15 i årets resultat. Detta kan 
jämföras med värderingens andraplats år 2009 när 
Sverigestudien genomfördes för första gången. Andra ord 
med nedåtgående trend på topp tjugo-listan är yttrande
frihet, mänskliga rättigheter och demokratiska proces
ser. I de önskade nationella värderingarna väljer 28 
procent upprätthållande av lag och ordning. Detta är en 
ökning med elva placeringar sedan 2014. Även pålitlig 
samhällsservice och välfungerade statsförvaltning stiger 
och tar sig in på topp tjugo. Resultatet tycks vittna om en 

önskan om pålitlighet och stabilitet i samhällsstrukturer 
och system (se tabell 14). 

Andelen potentiellt begränsande ord (energiläckaget) på 
nationell nivå ökar igen efter att ha sjunkit något mellan 
åren 2013-2014 (se tabell 15). År 2009 låg det nationella 
energiläckaget på 31 procent, i år ligger det på 47 procent. 
Denna nivå av energiläckage reflekterar oroligheter/ 
oordning i synen på samhällets system och gemenskap. 
Viljan till politiska eller samhälleliga förändringar är 
tydlig. Anmärkningsvärt är att flera av de potentiellt 
begränsande ord som tar sig in på topp tjugo i nuvarande 
nationella värderingar är knutna till mänskliga relationer 
och beteenden, snarare än samhälleliga strukturer och 
system. Ord som hat, våld och aggression är dessutom 
snarare att betrakta som direkt begränsande än som 
potentiellt begränsande, vilket innebär att orden i årets 
resultat kan bedömas vara mer extrema än tidigare år. 

VÄRDERINGAR PÅ NATIONSNIVÅ

Resultatet på nationsnivå beskriver ett Sverige där kollektiva rädslor och oro stiger. Vi ser  
en dyster utveckling av rädslodrivna värderingar där flera av orden på topp tjugo-listan vittnar 
om ökade motsättningar mellan människor. Energiläckaget i Sverige stiger överallt, utom i 
Storgöteborg. Nya ord som tagit plats är våld och brott, konflikt/aggression och mångfald.  
I årets önskade värderingar är nya ord upprätthållande av lag och ordning, samt långsiktighet.

TABELL 15: NATIONELLT ENERGILÄCKAGE

GRADEN AV SAMHÄLLELIGT ENERGILÄCKAGE PER ÅR (I PROCENT)

ÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

TOTALT 31 34 42 43 47 43 47
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Resultatet beskriver ett Sverige där kollektiva rädslor och 
oro stiger. Trots att det många gånger ser ljusare ut än i 
jämförelse med de andra europeiska länder som har 
genomfört nationella studier, närmar vi oss i år den 
europeiska nivån av andelen mer extrema ord. I Sverige är 
tilliten mellan människor en av de högsta i världen enligt 
SOM-institutet. Samtidigt visar den nationella SOM-
under sökningen 2015 en viss försvagning i samhällsför-
troendet mellan 2014 och 2015, samt en allmän nedgång i 
tillit för de politiska institutionerna. I årets Sverigestudie 
saknas värderingar av typen relationer och en gemensam 
eller kollektiv kraft/ vilja bland topp tio av önskade 
nationella värderingar (se modellen på sidan 39). 
 Avsaknad av denna typ av ord kan tolkas som en tilltro till 
att strukturer och system är lösningen på problemen, 
snarare än mänskliga relationer och medmänsklig tillit. 
Försvagas tron på relation och tillit mellan människor för 
att istället ersättas av en tro på att samhällets strukturer 
och system är lösningen? Hur hänger det i så fall ihop med 
att förtroendet för samhälleliga institutioner sjunker? 
Betydelsen av en hög mellanmänsklig tillit i en nation kan 
inte nog betonas. Hur skapar vi ett samhälle med hög tillit 
där vi håller ihop, när oron och rädslan för hur vi beter oss 
mot varandra samtidigt ökar? 

Svaren i Sverigestudiens nationella perspektiv verkar 
speglas av den allmänna samhällsdebatten och intryck 
från media. Terrorism väljs av drygt tio procent för att 
beskriva det nuvarande klimatet i Sverige. Bilden av 
Sverige tycks påverkas av händelser och oro i den omvärld 
som vi är en integrerad del utav, vilket ger avtryck i 
Sverigestudiens resultat. 

Senaste årets medierapportering och samhällsdebatt om 
ökat flyktingmottagande, Sverigedemokraternas ökade 
stöd, bränder på flyktingboenden, stängda gränser och 
ord som systemkollaps, påvisar ökade motsättningar i 
samhället. Detta avspeglas i Sverigestudiens nuvarande 
nationella värderingar. SOM-undersökningen 2015 visar 
att det för första gången på tre decennier inte är välfärds- 
och sysselsättningsfrågor som toppar listan av viktiga 
samhällsproblem och samhällsfrågor, utan immigrations-
frågor. I Sverigestudien hamnar mångfald i år på plats tio 
och tar sig för första gången in på topp tio-listan över 
nuvarande nationella värderingar. I SOM-undersökning-
ens resultat syns en oro för de samhällsutmaningar och 
problem som ökad invandring kan medföra. Intressant är 
att undersökningen visar att Sverige idag oroar sig i 
betydligt högre grad över ökad rasism, politisk extremism 
och främlingsfientlighet än för ökat antal flyktingar. 
Och motståndet mot flyktingmottagande minskar. 

TABELL 16: NUVARANDE NATIONELLA VÄRDERINGAR 2009-2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Yttrandefrihet Yttrandefrihet Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Osäkerhet om  
framtiden (PB)

Fred Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB)

Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB) Yttrandefrihet Yttrandefrihet Osäkerhet om  
framtiden (PB) Yttrandefrihet Byråkrati (PB)

Arbetslöshet (PB) Fred Osäkerhet om  
framtiden (PB)

Osäkerhet om  
framtiden (PB) Yttrandefrihet Osäkerhet om  

framtiden (PB) Resursslöseri (PB)

Mänskliga rättigheter Resursslöseri (PB) Materialistiskt (PB) Materialistiskt (PB) Resursslöseri (PB) Materialistiskt (PB)  Skyller på varandra  
(PB)

Demokratiska 
processer Miljömedvetenhet Skyller på varandra (PB) Resursslöseri (PB) Materialistiskt (PB) Fred  Kortsiktighet (PB)

Miljömedvetenhet Demokratiska 
processer Resursslöseri (PB) Skyller på varandra (PB) Skyller på varandra (PB) Resursslöseri (PB) Våld och brott (PB) 

Osäkerhet om  
framtiden (PB) Skyller på varandra (PB) Fred Fred Fred Skyller på varandra (PB) Yttrandefrihet 

Resursslöseri (PB) Mänskliga rättigheter Ekonomisk stabilitet Våld och brott (PB) Kortsiktighet (PB) Kortsiktighet (PB) Konflikt/aggression 
(PB) 

Bevara miljön Osäkerhet om  
framtiden (PB) Miljömedvetenhet Utbildningsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Utbildningsmöjligheter 


Mångfald 
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Ser vi till de önskade nationella värderingarna hamnar 
jämlikhet på plats fem, vilket är fem platser högre än 2014 
års resultat. På nationell nivå önskar 36 procent av 
kvinnorna jämlikhet, mot 27 procent av männen. 

Sex av de tio vanligaste önskade värderingarna är samma 
för män och kvinnor. Kvinnor väljer i högre utsträckning 
hållbarhets- och relationsbetonade värderingar såsom 

bevarande av naturen, omsorg om de äldre och mänskli
ga rättigheter. Män däremot väljer i högre utsträckning 
värderingar med strukturell betoning såsom ekonomisk 
stabilitet, demokratiska processer och upprätthållande 
av lag och ordning. Skillnaderna mellan könen är mindre 
när vi ser till hur de väljer att beskriva de nuvarande 
värderingarna i Sverige där endast två ord skiljer män och 
kvinnor åt (se tabell 17). 

Resultatet visar att skillnaderna i energiläckage mellan 
olika delar av Sverige jämnas ut. År 2014 stack Storgöte-
borg ut med betydande högre energiläckage än resten av 
Sverige. I år sjunker siffran i Storgöteborg och stiger i 
Storstockholm, i södra och i övriga Sverige. Kanske kan 
ordet arbetslöshet (som 2014 toppade listan av nuvarande 
värderingar i Storgöteborg och i år hamnar först på plats 
åtta) vara en ledtråd till förändringen? I Västra Götaland 
sjunker arbetslösheten snabbare än resterande delar av 
landet, enligt Arbetsförmedlingens statistik i februari 

2016. Storstockholm har tio procent högre energiläckage 
än 2014 och landar i år på 48 procent. Kan förändringarna  
i Storstockholm förklaras av att värderingar som fred och 
utbildningsmöjligheter har försvunnit ut ur topp tio- listan 
och ord som konflikt/aggression och våld och brott tagit 
sig in? Andra relevanta nyheter är att ordet hat tar sig in 
på topp tio-listan i södra Sverige. Listan av värderingar 
för önskade värderingar i samhället är väldigt lika för 
regionerna som delar åtta ord på topp tio (se tabell 18 
och 19). 

TABELL 17: NUVARANDE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, UPPDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN

NUVARANDE VÄRDERINGAR SAMHÄLLET  
UPPDELAT PÅ KVINNOR/MÄN

ÖNSKADE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET  
UPPDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN

 KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN
Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Arbetstillfällen Ekonomisk stabilitet 

Arbetslöshet (PB) Byråkrati (PB) Ansvar för kommande generationer Arbetstillfällen

Yttrandefrihet Arbetslöshet (PB) Ekonomisk stabilitet Välfungerade sjukvård 

Resursslöseri (PB) Skyller på varandra (PB) Välfungerade sjukvård Ansvar för kommande generationer 

Byråkrati (PB) Resursslöseri (PB) Jämlikhet Demokratiska processer 

Mångfald Kortsiktighet (PB) Bevarande av naturen Långsiktighet 

Skyller på varandra (PB) Våld och brott (PB) Omsorg om de äldre Upprätthållande av lag och ordning 

Kortsiktighet (PB) Konflikt/ aggression (PB) Mänskliga rättigheter Jämlikhet 

Våld och brott (PB) Yttrandefrihet Miljömedvetenhet Fred 

Utbildningsmöjligheter Fred Upprätthållande av lag och ordning Yttrandefrihet 

ENERGILÄCKAGE: 46 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 50 PROCENT
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TABELL 18: NUVARANDE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, PER REGION 

NUVARANDE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, PER REGION

STORSTOCKHOLM STORGÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE
Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) 

Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB)

Arbetslöshet (PB) Konflikt/ aggression (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB)

Resursslöseri (PB) Kortsiktighet (PB) Skyller på varandra (PB) Resursslöseri (PB)

Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB) Resursslöseri (PB) Skyller på varandra (PB)

Konflikt/ aggression (PB) Yttrandefrihet Yttrandefrihet Våld och brott (PB) 

Yttrandefrihet Skyller på varandra (PB) Våld och brott (PB) Kortsiktighet (PB)

Skyller på varandra (PB) Arbetslöshet (PB) Kortsiktighet (PB) Yttrandefrihet

Mångfald Mångfald Hat (PB) Materialistiskt (PB) 

Våld och brott (PB) Utbildningsmöjligheter Konflikt/ aggression (PB) Fred 

ENERGILÄCKAGE: 48 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 45 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 48 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 48 PROCENT

TABELL 19: ÖNSKADE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, PER REGION

ÖNSKADE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, PER REGION

STORSTOCKHOLM STORGÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE
Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet Arbetstillfällen Arbetstillfällen 

Arbetstillfällen Ansvar för kommande generationer Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet 

Välfungerade sjukvård Välfungerade sjukvård Ansvar för kommande generationer Ansvar för kommande generationer 

Ansvar för kommande generationer Arbetstillfällen Välfungerade sjukvård Välfungerade sjukvård 

Upprätthållande av lag och ordning Jämställdhet Jämställdhet Jämställdhet 

Jämställdhet Demokratiska processer Demokratiska processer Fred 

Demokratiska processer Upprätthållande av lag och ordning Bevarande av naturen Långsiktighet 

Långsiktighet Långsiktighet Långsiktighet Omsorg om de äldre 

Yttrandefrihet Gemensamma värderingar Upprätthållande av lag och ordning Bevarande av naturen 

Bevarande av naturen Bevarande av naturen Fred Upprätthållande av lag och ordning 

Utbildningsmöjligheter
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 TABELL 20: VÄRDERINGSHOPP, NUVARANDE OCH ÖNSKADE NATIONELLA VÄRDERINGAR

VÄRDERINGAR NUVARANDE ÖNSKADE SKILLNAD
Arbetstillfällen 52 527 475

Ansvar för kommande generationer 68 406 338

Ekonomisk stabilitet 161 486 325

Välfungerande sjukvård 97 378 281

Långsiktighet 24 279 255

Upprätthållande av lag & ordning  61 279 218

Omsorg om de äldre 32 243 211

Pålitlig samhällsservice  43 209 166

Gemensamma värderingar  35 189 154

Jämlikhet  181 319 138

TABELL 21: NUVARANDE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET UPPDELAT PÅ ÅLDERSKATEGORI 

NUVARANDE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET, UPPDELAT I ÅLDERSKATEGORI

<21 ÅR 21-30 ÅR 31-40 ÅR 41-50 ÅR 51-60 ÅR 61-70 ÅR
Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Osäkerhet om framtiden (PB)

Skyller på varandra (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB)

Miljömedvetenhet Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB)

Utbildningsmöjligheter Skyller på varandra (PB) Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB) Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB)

Yttrandefrihet Kortsiktighet (PB) Matrealistiskt (PB) Våld och brott (PB) Yttrandefrihet Skyller på varandra (PB)

Fred Hat (PB) Resursslöseri (PB) Skyller på varandra (PB) Skyller på varandra (PB) Våld och brott (PB) 

Mänskliga rättigheter Resursslöseri (PB) Skyller på varandra (PB) Yttrandefrihet Våld och brott (PB) Yttrandefrihet

Osäkerhet om framtiden (PB) Konflikt/ aggression (PB) Mångfald Konflikt/ aggression (PB) Resursslöseri (PB) Fred 

Demokratiska processer Mångfald Yttrandefrihet Kortsiktighet (PB) Konflikt/ aggression (PB) Matrealistiskt (PB)

Resursslöseri (PB) Våld och brott (PB) Konflikt/ aggression (PB) Mångfald Matrealistiskt (PB) Kortsiktighet (PB)

    Mångfald

    Utbildningsmöjligheter 

ENERGILÄCKAGE:  
38 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
45 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
46 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
51 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
48 PROCENT

ENERGILÄCKAGE:  
50 PROCENT

Värderingshopp beskriver de värderingar som har störst 
skillnad mellan nuläge och önskat läge, vilket synliggör de 
värderingar flest vill se mer av. I årets resultat tar sig fyra 
nya värderingar in på topp tio-listan över värderingshopp 
– upprätthållande av lag och ordning, pålitlig samhälls
service, gemensamma värderingar och jämlikhet. 
Ut från listan åker omsorg om de utsatta, bevarande av 
naturen, engagemang och social rättvisa (se tabell 20). 

Hur olika åldersgrupper beskriver Sverige skiljer sig åt. 
Bara fyra av värderingarna i topp tio-listan återkommer i 
alla åldrar. Energiläckaget skiljer sig nämnvärt åt mellan 
yngre och äldre människor. Precis som tidigare år är 
energiläckaget lägre hos de yngre. De ser mer optimistiskt 
på samhället genom ord som exempelvis miljömedveten
het, utbildningsmöjligheter och fred. I vuxenlivet (d.v.s. 
över 21 år) stiger andelen begränsande värderingar som 
väljs för att beskriva Sverige. Anmärkningsvärt är att 
ordet hat tar sig in på topp tio i åldersgruppen 21-30 år. 
Energiläckaget ökar i alla åldersgrupper och överstiger 
50 procent i åldrarna 41-50 år och 61-70 år (se tabell 21). 
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TABELL 22:  NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET,  
UPPDELAT PÅ FÖDD I SVERIGE/EJ FÖDD I SVERIGE  

NUVARANDE VÄRDERINGAR SAMHÄLLET ÖNSKADE VÄRDERINGAR I SAMHÄLLET

FÖDD I SVERIGE EJ FÖDD I SVERIGE FÖDD I SVERIGE EJ FÖDD I SVERIGE 
Osäkerhet om framtiden (PB) Byråkrati (PB) Arbetstillfällen Ekonomisk stabilitet 

Arbetslöshet (PB) Resursslöseri (PB) Ekonomisk stabilitet Arbetstillfällen

Byråkrati (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Ansvar för kommande generationer Välfungerade sjukvård 

Resursslöseri (PB) Arbetslöshet (PB) Välfungerade sjukvård Demokratiska processer 

Skyller på varandra (PB) Skyller på varandra (PB) Jämlikhet Ansvar för kommande generationer 

Kortsiktighet (PB) Kortsiktighet (PB) Upprätthållande av lag och ordning Fred

Yttrandefrihet Våld och brott (PB) Långsiktighet Jämlikhet

Våld och brott (PB) Konflikt/ aggression (PB) Bevarande av naturen Långsiktighet 

Konflikt/ aggression (PB) Mångfald Demokratiska processer Globalt tänkande 

Mångfald Yttrandefrihet Fred Mänskliga rättigheter 

Omsorg om de äldre 

Utbildningsmöjligheter 

ENERGILÄCKAGE: 47 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 48 PROCENT

Grupperna ”födda i”/ ”ej födda i Sverige” väljer exakt 
samma ord på topp tio-listan för att beskriva nuvarande 
värderingar i samhället. Nivån av energiläckage är också 
nästintill densamma i de två grupperna. Ser man till 
önskade värderingar är åtta ord gemensamma. Det som 
skiljer grupperna åt är att personer ”födda i Sverige” 
önskar se mer av upprätthållande av lag och ordning och 
bevarande av naturen. Personer ”ej födda i Sverige” 
önskar se ett större fokus på globalt tänkande, mänskliga 
rättigheter, omsorg om de äldre och utbildningsmöjlighe

ter. Båda grupperna saknar önskade värderingar av typen 
relationer och en gemensam eller kollektiv kraft/ vilja. 
Gruppen ”ej födda i Sverige” har fem av de tio mest valda 
värderingar av typen ”ge tillbaka till planeten och 
mänskligheten” i nivå sju (se modell sidan 39). Det tycks 
finnas en större vilja att se Sverige ta ett globalt och 
långsiktigt ansvar för idag och kommande generationer i 
gruppen ”ej födda i Sverige” (se tabell 22). Vad beror 
denna skillnad på? Vad har vi att lära av varandra för att 
bygga en mer hållbar framtid tillsammans? 
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TABELL 24:  NUVARANDE VÄRDERINGAR PÅ KOMMUNNIVÅ 2013-2016,  
SAMT SKL:S KOMMUNSTUDIE 2012

2012 2013 2014 2016
Osäkerhet om framtiden (PB) Kostnadsjakt (PB) Arbetslöshet (PB) Byråkrati (PB)

Arbetslöshet (PB) Miljömedvetenhet Kostnadsjakt (PB) Arbetslöshet (PB)

Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB) Byråkrati (PB) Mångfald

Kostnadsjakt (PB) Byråkrati (PB) Miljömedvetenhet Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet Osäkerhet om framtiden (PB) Mångfald Förvirring (PB)

Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Resursslöseri (PB)

Resursslöseri (PB) Kortsiktighet (PB) Resursslöseri (PB) Kortsiktighet (PB)

Centralstyrning (PB) Mångfald Kortsiktighet (PB) Osäkerhet om framtiden (PB)

Tradition (PB) Utbildningsmöjligheter Förvirring (PB) Kostnadsjakt (PB)

Bevarande av naturen Ekonomisk stabilitet Stolthet över att verka/bo/leva  
i kommunen/stadsdelen  Bevarande av naturen 

ENERGILÄCKAGE: 43 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 41 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 41 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 41 PROCENT

TABELL 23: NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ KOMMUNNIVÅ

NUVARANDE VÄRDERINGAR ÖNSKADE VÄRDERINGAR
Byråkrati (PB) Arbetstillfällen

Arbetslöshet (PB) Ekonomisk stabilitet

Mångfald Ansvar kommande generationer

Miljömedvetenhet Bevarande av naturen

Förvirring (PB) Långsiktighet

Resursslöseri (PB) Miljömedvetenhet

Kortsiktighet (PB) Demokratiska processer

Osäkerhet om framtiden (PB) Medborgarinflytande (invånare)

Kostnadsjakt (PB) Pålitlig samhällsservice

Bevarande av naturen  Jämlikhet 

Utbildningsmöjligheter

VÄRDERINGAR PÅ KOMMUNNIVÅ

Sedan den första mätningen på kommunnivå kan vi konstatera att värderingen byråkrati nu  
har klättrar allra högst upp på topp tio-listan. Kostnadsjakt som tidigare legat högt på listan tappar 
flera placeringar. Kan effekterna från finanskrisen ha klingat ut? På nationell nivå ser vi, som 
tidigare nämnts, en dyster utveckling kring rädslodrivna värderingar. En utveckling som ännu inte 
riktigt kan avläsas på kommunnivå. Ett år efter att finanskrisen kunde avläsas på nationsnivå kunde 
den utläsas också på kommunnivå. Är vi på väg mot samma riktning när det gäller rädslodrivande 
värderingar på kommunnivå? Eller är det nu som vi tillvaratar den riktning som finns kring att  
vilja vara delaktig och medskapande på kommunnivå till att bygga det önskade samhället?
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Med tre års erfarenhet av en fråga på kommunnivå inom 
ramen för Sverigestudien och SKL:s kommunstudie från 
2012 kan vi nu börja tala om att vi ser olika trender (se 
tabell 24 och 25). Sveriges invånare vill vara delaktiga och 
ha inflytande kring frågor som rör dem personligen (där 
kommunen har rollen som serviceaktör) och lokalsamhäl-
let (där kommunens har rollen som demokratiaktör). Men 
hur lever då kommunerna upp till detta? På önskelistan 
finns som alltid överst värderingarna arbetstillfällen, eko
nomisk stabilitet och ansvar för kommande generatio
ner. Men en lyfter också liksom tidigare fram en önskan 
om demokratiska processer, medborgarinflytande och 
pålitlig samhällsservice. Av denna bild att döma verkar 
alltså inte kommunerna fullt ut leva upp till rollen som 
service- och demokratiaktör.

Byråkrati (34 procent) har sedan den första mätning 
funnits med bland de värderingar som respondenterna 
oftast valt för att beskriva nuvarande läge. Men den stora 
skillnaden i år är att byråkrati nu återfinns överst på 
listan. Kostnadsjakt (25 procent) väljs inte alls i lika stor 
utsträckning för att beskriva nuläget som vid tidigare 
mätningar.

Men vad står då byråkrati för? Är det att kommunerna 
inte är effektiva i sin serviceleverans? Att man som 
offentlig organisation inte är tillräckligt tillgänglig för 
sina invånare? Eller är det ett uttryck för något annat? 
Och i så fall vad? I SKL:s kommunstudie från 2012 kunde 
konstateras att kommunen som organisation ofta agerade 
väldigt introvert. I flera rapporter, där ibland Innova-
tionsrådet rapport ”Att tänka nytt för att göra nytt” som 
publicerades 2013, talar man om vikten om ett perspek-
tivskifte från myndighetsperspektiv till kundfokus. Ett 
kundfokus som också innefattar medskapande. Detta 
ställer helt nya krav på kommunen som måste släppa på 
sitt introverta beteende och faktiskt våga bjuda in sina 
brukare och invånare. Kanske är byråkrati ett uttryck för 
att Sveriges kommuner ännu inte lyckats med detta?

I de tidigare mätningarna har kostnadsjakt varit ett 
centralt begrepp när respondenterna beskrivet den 
kommunala nivån. Men i år händer något då kostnadsjakt 
faller hela sju nivåer från 33 procent till 27 procent. Vad är 
orsaken till detta? Innebär det att finanskrisen är över och 
att det går bra för Sverige? Att diskussionerna kring hur 
utmaningarna avseende en åldrande befolkning, integra-
tion av flyktingar etc. inte riktigt nått ut till invånarna?

TABELL 25:  ÖNSKADE VÄRDERINGAR PÅ KOMMUNNIVÅ 2013-2016,  
SAMT SKL:S KOMMUNSTUDIE 2012

2012 2013 2014 2016
Arbetstillfällen Arbetstillfällen Arbetstillfällen Arbetstillfällen

Ansvar kommande generationer Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet

Ekonomisk stabilitet Ansvar kommande generationer Ansvar kommande generationer Ansvar kommande generationer

Bevarande av naturen Demokratiska processer Miljömedvetenhet Bevarande av naturen

Miljömedvetenhet Miljömedvetenhet Demokratiska processer Långsiktighet

Pålitlig samhällsservice Bevarande av naturen Långsiktighet Miljömedvetenhet

Hållbar utveckling Långsiktighet Bevarande av naturen Demokratiska processer

Familj Pålitlig samhällsservice Pålitlig samhällsservice Medborgarinflytande (invånare)

Medborginflytande Medborginflytande Medborgarinflytande Pålitlig samhällsservice

Långsiktighet Utbildningsmöjligheter Engagemang  Jämlikhet 

Utbildningsmöjligheter
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En trend som håller i sig är att miljömedvetenhet och 
bevarande av naturen överensstämmer mellan nuvaran-
de och önskad kultur på kommunnivå. Något som inte 
syns på nationell nivå. Kan det vara så att närheten till 
individen på kommunnivå är en bidragande faktor? 
En annan intressant skillnad är att mångfald hamnar 
betydligt högre upp på den kommunala nivån än på den 
nationella nivån. Kan närheten till individen på kommun-
nivå även spela in här?

Liksom tidigare år används flera av de potentiellt begrän-
sande ord som används för att beskriva nationen även för 
att beskriva hur en som invånare ser på kommunen. 
Byråkrati, arbetslöshet, resursslöseri, kortsiktighet och 
kostnadsjakt är gemensamma värderingar. Finns det då 
några skillnader? Energiläckaget är lägre på kommunnivå 
(41 procent) jämfört med på nationell nivå (47 procent). 
Men största skillnaden är att på nationell nivå framträder 
nu potentiellt begränsande ord som är mer extremt 
rädslodrivande. Den stora frågan är om vi kommer att se 
en liknande utveckling på kommunnivå framöver? 
Trenden har tidigare varit att något först avspeglas på 

nationell nivå och sedan året därpå på kommunnivå. 
Kanske är det redan så att vi ser spår av detta när vi tittar 
på regional nivå? Här dyker för första gången våld och 
brott upp i Storstockholm (26 procent) och Storgöteborg 
(30 procent) när respondenterna där får beskriva 
nuvarande läge (se tabell 26).

Arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för 
kommande generationer återkommer i önskade värde-
ringar både på kommunal och nationell nivå. Också när 
det kommer till demokratiska processer. Men vi anar 
också en skillnad i tonläge mellan kommunnivå och 
nationell nivå. På nationell nivå lyfts välfungerande 
sjukvård och upprätthållande av lag och ordning medan 
man på kommunnivå talar om pålitlig samhällsservice 
och medborgarinflytande.

Den stora utmaningen är hur vi undviker att de tendenser 
vi nu ser på nationell nivå inte också kommer att utvecklas 
på kommunnivå. Hur kan vi tillvarata den kraft som finns 
kring att vilja vara delaktig och medskapande på kommun- 
nivå till att bygga det önskade samhället?

TABELL 26:  JÄMFÖRELSE MELLAN KOMMUNALA OCH NATIONELLA  
NUVARANDE OCH ÖNSKADE VÄRDERINGAR 2016

NUVARANDE VÄRDERINGAR ÖNSKADE VÄRDERINGAR

KOMMUN NATION KOMMUN NATION
Byråkrati (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Arbetstillfällen Arbetstillfällen 

Arbetslöshet (PB) Arbetslöshet (PB) Ekonomisk stabilitet Ekonomisk stabilitet 

Mångfald Byråkrati (PB) Ansvar kommande generationer Ansvar för kommande generationer

Miljömedvetenhet Resursslöseri (PB) Bevarande av naturen Välfungerade sjukvård 

Förvirring (PB) Skyller på varandra (PB) Långsiktighet Jämlikhet 

Resursslöseri (PB) Kortsiktighet (PB) Miljömedvetenhet Långsiktighet

Kortsiktighet (PB) Våld och brott (PB) Demokratiska processer Upprätthållande av lag och ordning 

Osäkerhet om framtiden (PB) Yttrandefrihet Medborgarinflytande (invånare) Demokratiska processer

Kostnadsjakt (PB) Konflikt/ aggression (PB) Pålitlig samhällsservice Bevarande av naturen 

Bevarande av naturen Mångfald Jämlikhet Fred 

Utbildningsmöjligheter

ENERGILÄCKAGE: 41 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 47 PROCENT
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Ännu en gång bekräftas bilden när man ser till vilka 
värderingar som gör störst värderingshopp. Arbetstillfäl
len, ansvar för kommande generationer och ekonomisk 
stabilitet toppar listan. Det är också dessa värderingar 
som är de högst rankade värderingarna. Anpassningsbar
het, som fanns med på listan vid förra mätningen, har nu 
fått ge plats för gemensamma värderingar som nu är ny 
på listan. Merparten av värderingarna visar på att 
respondenterna på kommunnivå vill vara delaktiga i 
frågor som rör mig som individ och lokalsamhället man 
lever i (se tabell 27).

Men hur ser det då ut om vi delar upp resultatet på 
regionnivå? Likheterna är många. De potentiellt begräns-
ande värderingarna handlar till stor del om organisatorisk 
ineffektivitet som byråkrati, resursslöseri och kortsiktig
het. Men det finns också skillnader. Både i Storstockholm 

och Storgöteborg finns våld och brott med bland de mest 
frekvent valda orden. Det som vi börjar se på nationell 
nivå avspeglar sig också i dessa båda regioner. Storgöte-
borg är den enda regionen med potentiellt begränsande 
ord som centralstyrning och makt. Men här dyker också 
för första gången entreprenörskap upp, liksom det gör i 
Södra Sverige. Storstockholm är liksom vid förra mät-
ningen den enda regionen som beskrivs med ekonomisk 
stabilitet. Samtidigt är resursslöseri något som också 
präglar både Storstockholm och Storgöteborg. Vid förra 
mätningen hade Storgöteborg ett högre energiläckage än 
övriga regioner. Denna gång är det Södra Sverige som 
utmärker sig med att ha ett något lägre energiläckage 
(39 procent) än övriga regioner. Byråkrati ligger i topp i 
alla regioner utom när det gäller Övriga Sverige. Här är 
det istället fokus på arbetslöshet (se tabell 28).

TABELL 27: VÄRDERINGSHOPP KOMMUNNIVÅ

VÄRDERING NUVARANDE ÖNSKAD SKILLNAD
Arbetstillfällen 158 603 445

Ansvar för kommande generationer 87 397 310

Ekonomisk stabilitet 197 475 278

Långsiktighet 90 309 219

Medborgarinflytande (invånare) 103 253 150

Effektivitet 30 179 149

Demokratiska processer 139 280 141

Lyhördhet 35 168 133

Pålitlig samhällsservice 106 233 127

Gemensamma värderingar 29 138 109

TABELL 28: NUVARANDE VÄRDERINGAR PÅ KOMMUNNIVÅ, UPPDELAT PÅ REGION

STORSTOCKHOLM STORGÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE
Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Byråkrati (PB) Arbetslöshet (PB)

Mångfald Resursslöseri (PB) Mångfald Byråkrati (PB)

Ekonomisk stabilitet Våld och brott (PB) Kostnadsjakt (PB) Förvirring (PB)

Kostnadsjakt (PB) Centralstyrning (PB) Miljömedvetenhet Bevarande av naturen

Resursslöseri (PB) Förvirring (PB) Arbetslöshet (PB) Kortsiktighet (PB)

Våld och brott (PB) Mångfald Entreprenörskap Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet Osäkerhet om framtiden (PB) Förvirring (PB) Osäkerhet om framtiden (PB)

Arbetslöshet (PB) Miljömedvetenhet Kortsiktighet (PB) Mångfald

Kortsiktighet (PB) Makt (PB) Osäkerhet om framtiden (PB) Utbildningsmöjligheter

Osäkerhet om framtiden (PB) Entreprenörskap Utbildningsmöjligheter Tradition (PB)

ENERGILÄCKAGE: 42 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 42 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 39 PROCENT ENERGILÄCKAGE: 42 PROCENT 
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MINA TANKAR OCH REFLEKTIONER

Vad i beskriv
ningen 

av samhället och 

kommunen känner
 jag 

igen? Hur se
r min egen 

erfarenhet u
t – likheter, 

skillnader? 

Vad kan jag göra konkret redan imorgon för att bidra till det samhälle jag önskar? 
Fria tankar och reflektioner:

Vilka värderingar präglar 
det samhälle jag vill 
vara med och skapa? – 
Vad vill jag bevara? 
Vad vill jag se utvecklas? 
Vad krävs för att nå dit? 
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Genom ett fritt och tillgängligt material vill Sverigestudien skapa möjligheter till samtal för  
alla som vill bidra till ett bättre, mer hållbart och uthålligt Sverige. Det är vår övertygelse att 
nödvändiga förändringar kräver öppna och medskapande dialoger. Resultaten i Sverigestudien  
ger oss många nya frågor. Frågor som det är värt att prata om. Ett samhälle utvecklas inte genom  
att göra studier och mätningar utan först när människor väljer att handla och göra något på  
riktigt utifrån den egna bilden av vad som är viktigt och riktigt. Studien är en utgångspunkt för 
analys och samtal. Vi försöker inte komma med någon förklaring, utan snarare visa på vad som  
kan vara värt att prata om.

HUR ANVÄNDER JAG STUDIENS RESULTAT?

Två frågor som vi som står bakom Sverigestudien ofta får 
är om man kan lita/tro på resultatet och hur man kan 
använda det, som individ och som grupp. Vi tror att dessa 

frågor är viktiga för att skapa legitimitet både till vårt 
arbete, och till dig som vill föra vidare resultatet på din 
arbetsplats eller på andra arenor. 

FIGUR 1: TRENDDIAGRAM ÖVER PERSONLIGA VÄRDERINGAR 2010-2016
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KAN JAG LITA/TRO PÅ RESULTATET?
Under alla sju åren har vi varit noga med att genomföra 
undersökningen med ett nytt statistiskt representativt 
urval av personer som bor i Sverige. När vi jämför 
trenddiagrammen för personliga värderingar, befintliga 
och önskade organisatoriska värderingar, samt nationella 
befintliga och önskade värderingar, så framkommer att  
de personliga och önskade värderingarna är mycket 
konsekventa från år till år, vilket tyder det på hög grad av 
reliabilitet (tillförlitlighet hos en mätning). Trenderna för 
hur vi uppfattar de befintliga värderingarna på våra 
arbetsplatser och för nationen, visar dock på variationer 
som kan relateras till händelser på arbetsmarknaden och  
i samhället. Vilket tyder på validitet (att testet mäter det 
som det är avsett att mäta). Med vetskapen om att 
resultatet både påvisar reliabilitet och validitet, så känns 
det meningsfullt att vi pratar om synliga avvikelser och 
förändringar, för att bli mer medvetna om vad som händer 
och vad som kan ligga bakom dessa förflyttningar. 
Ett exempel ovan är förflyttningen av ordet som ärlighet, 
som från början valdes av 50 procent, men så under ett 
antal år har det bara valts av 30 procent, för att i år 
återigen valts av 40 procent. För att förstå detta måste vi 
prata om resultatet och använda vår gemensamma 
kompetens och erfarenhet i våra samtal. Vi visar här ett 
trenddiagram gällande personliga värderingar (se figur 1). 
Trenddiagram för övriga perspektiv hittar du på  
sverigestudien.se. 

HUR ANVÄNDER JAG STUDIENS RESULTAT?  
– TRE NIVÅER AV DIALOG
Studien syftar till att väcka frågor! Tänk dig Sverige-
studien som en agenda, något som handlar om oss själva. 
Om vad vi vill men inte minst om vilka vi är. En slags 
självkännedom, en medvetenhet om vad som är viktigt för 
mig, oss och vi tillsammans. Vi kan idag följa i media att 
värderingar blir en alltmer angelägen vinkel på våra 
gemensamma samhällsutmaningar. Vi vill uppmana och 
utmana till samtal och ser att dialogen kan ske på flera 
nivåer. 

1. Den individuella/personliga dialogen. Börja 
gärna med dig själv och dina närmaste. Passa på att lyssna 
på varandra. Vilka är viktiga värderingar i Sverige
studiens resultat för er som individer? Känner du/ni igen 
dig/er i resultaten? Finns det någon del som känns mer 
främmande?

Vi får ingen önskad förflyttning utan att vi var och en får 
en högre medvetenhet om vad vi vill, vad vi behöver och 
hur vi agerar i de grupper vi tillhör. Det är individen som 
utgör helheten, inte tvärt om, och därför startar stegen 
mot ett bättre samhälle i en dialog med dig själv. Du som 
är ledare har en viktig roll. Som ledare kan du bryta 
mönster och vara en förebild som skapar utrymme och 
energi för andra att följa efter. 

Den individuella dialogen skapar också förutsättningar 
för bättre gruppdialoger. Genom att aktivt jobba med sin 
egen medvetenhet om vad jag personligen värderar, och 
hur mina rädslor kan påverka mitt beteende och mina 
beslut, så kan jag stå starkare och mer transparent med 
vem jag är och vad jag står för i gruppdialogen. Du kan 
enkelt börja jobba med dina värderingar genom att svara 
på och reflektera kring med denna självutvärdering på 
www.valuescentre.com/pva.

2. Arbetsplatsdialogen. Ta gärna in Sverigestudien till 
din arbetsplats. Det är på denna nivå vi sett de största och 
snabbaste förflyttningarna i Sverigestudien under de 
senaste åren. Känner ni igen er i organisationsperspekti
vet? Ser ni på framtiden på motsvarande sätt? Vad vill ni 
bevara? Vad vill ni lägga till? Om ni ser de begränsande 
värderingarna hos er, hur vill ni arbeta bort dem? 
Kanske måste ni börja med att förklara hur de ser ut i er 
vardag? Kom ihåg att värderingar är synliga, de är våra 
beteenden. 

STUDIEN HAR TRE ÖVERGRIPANDE 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Som ett underlag att skapa medvetenhet om 
vad som pågår i Sverige och hur vi ser på oss 
själva, våra arbetsplatser, våra kommuner och 
Sverige som samhälle. 
Som en agenda för vad som är viktigast att 
prata om, det som är angeläget i den önskade 
arbetsplats- och samhällskulturen. 
Som ett språk. Orden som valts har olika 
betydelse men olikheten är inget problem utan 
grunden att starta från. Använd dialogen att 
tillsammans förstå och skapa förståelse för 
ordens innebörd.
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Skapas utrymme för samtal och dialog på arbetsplatsen, 
har vi möjlighet att frigöra mer av den fulla mänskliga 
potentialen som finns inom gruppen. Precis som varje 
enskild individ påverkar dynamiken och utvecklingen i 
varje grupp hen verkar i (speciellt ledaren), så påverkar 
också varje enskild grupp de organisationer och det 
samhälle de verkar i. Arbetsplatsdialoger går att applicera 
på andra grupperingar så som i skolan, föreningar eller 
andra grupper där vi agerar tillsammans. 

3. Samhällsdialogen. Många kommuner och landsting 
har de senaste åren börjat arbeta aktivt med medborgar-
dialog och demokratiutveckling. Hur kan Sverigestudiens 
resultat som du ser det berika eller utmana de samtalen? 
Vi ser en tydlig längtan efter inflytande och demokratis
ka processer i årets resultat  vad betyder det i prakti
ken? Hur kan du som medborgare vara med och bidra, 

hur kan dina perspektiv berika de samtalen? Som vi ser 
det byggs ett hållbart samhälle genom förmågan att möta 
utmaningar genom samtal och medskapande. Ta chansen 
att vara med och medskapa. Använd gärna Sverigestudien 
som en utgångspunkt för att både göra dina perspektiv 
tydliga och för att se hur andras perspektiv ser ut och vad 
de betyder. Det är mer komplext att föra dialoger med 
individer som är utanför sin vardagliga grupp oavsett om 
det är medborgardialoger, brukardialoger, samverkansdi-
aloger, partnerskapsdialoger, alliansdialoger med mera. 
Men det är just här som grunden läggs för ett medskapan-
de och mer hållbart och uthålligt samhälle. Vi kan inte 
skapa det samhälle vi önskar utan samverkan och dialog. 
Vi måste inse att vi alla är en del av en större helhet och att 
vi aldrig kommer kunna lösa de utmaningar vi står inför 
utan samverkan. 
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METOD

Sedan vi lade till den kommunala dimensionen har 
studien delats upp i två enkäter för att undvika en allt för 
omfattande mängd frågor att besvara för respondenterna. 
Två statistiskt säkrade urval om cirka 1000 personer har 
gjorts där den ena urvalsgruppen har svarat på frågor om 
organisationen de arbetar i och nationen, medan den 
andra gruppen har svarat på frågor om kommunen de bor 
i. Båda grupperna har fått besvara frågan om sina 
personliga värderingar. Varje fråga besvaras genom att tio 
ord väljs från en lista med totalt cirka 100 värderingar, 
egenskaper eller beteenden. Antalet respondenter som 
valt de olika orden räknas och därefter rankas orden. 
En topp tio-lista skapas, uppdelad på positiva respektive 
potentiellt begränsande värderingar. Alla ord är struktu-
rerade enligt en bakomliggande logik som bygger på 
mänskliga behov och motivationsfaktorer. Denna logik 
tillsammans med demografisk data möjliggör djupgående 
analyser av rådande och önskvärd värdegrund och kultur 
hos en grupp, organisation eller nation. I enkäterna som 
ligger bakom Sverigestudien har respondenterna svarat 
på följande frågeställningar:

NATIONEN OCH ORGANISATIONEN

1. Beskriv vem du är genom att välja ut tio för dig viktiga 
värderingar/egenskaper/beteenden. Välj inte ord som 
beskriver vem du skulle vilja vara. 

2. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som bäst beskriver det Sverige du lever i 
idag.

3. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som du anser vara centrala för att Sverige 
skall kunna fungera som bäst.

4. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som bäst beskriver den organisation du 
arbetar i idag. 

5. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som Du anser krävs för att Din organisation 
skall kunna fungera som bäst och prestera optimalt. 

KOMMUNEN

1. Beskriv vem du är genom att välja ut tio för dig viktiga 
värderingar/egenskaper/beteenden Välj inte ord som 
beskriver vem du skulle vilja vara. 

2. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som bäst beskriver den kommun du lever i 
idag.

3. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/
beteenden som du anser vara centrala för att din 
kommun skall kunna fungera som bäst.

Studien har genomförts via en webbaserad enkät under mars månad 2016. Totalt har 2001  
personer som representerar ett statistiskt säkerställt urval av svenska befolkning fått frågorna 
om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats, sin kommun och det 
svenska samhället (se exakta frågeställningar nedan). Dessutom har respondenterna fått svara  
på vilka värderingar de vill ska känneteckna arbetsplatsen, samhället och kommunen i framtiden.  
Verktyget Cultural Transformation Tool (CTT) har använts för mätningen, mer utförlig  
information finner du på sidorna 38-39. 
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Undersökningsföretaget Norstat ansvarade för att 
säkerställa ett statistiskt representativt underlag för 
studien. Den insamlade datan baserar sig på ett represen-
tativt urval av det svenska folket, avgränsat till personer 
mellan 18-64 år. I urvalsprocessen har Norstat garanterat 
att fördelningen av de medverkandes ålder, kön och 
geografiska hemvist väl motsvarar den officiella statistik 
som finns tillgänglig via SCB. Andra faktorer som 
exempelvis sysselsättning, familjesituation och födelse-
land har inte beaktats i själva urvalsprocessen. Utlands-
födda utgör i vår studie 6,3 procent (126 personer) av 
samtliga, att jämföra med 16,3 procent i Sverige som 
helhet (källa: SCB, alla åldrar) vilket på totalnivån 
påverkar representativiteten något. Fördelningen av 
respondenterna blev på totalnivå enligt tabell 29 till 
höger/vänster. 

Då den första frågan är identisk i de båda enkäterna har 
den statistiska signifikansen kunnat verifieras genom en 
jämförelse mellan de två urvalen. Den första enkäten 
(individ – arbetsplats – nation) genomfördes mellan den 
3 och den 9 mars 2016, och den andra enkäten (individ 
– kommun) genomfördes mellan den 9 och den 18 mars 
2016. De två enkäterna besvarades av totalt 2001 individer. 

TABELL 29: FÖRDELNINGEN AV RESPONDENTER

ANTAL ANDEL 
(PROCENT)

KÖ
N Män 1022 51,1

Kvinnor 979 48,9

ÅL
DE

R

Under 21 72 3,6

21-30 436 21,8

31-40 405 20,2

41-50 468 23,4

51-60 427 21,3

Över 60 193 9,6

OR
T

Storstockholm 476 23,8

Storgöteborg 185 9,2

Södra Sverige 626 31,3

Övriga Sverige 714 35,7

AR
BE

TE

Privat sektor 960 48,0

Offentlig sektor 671 33,5

Arbetar ej 370 18,5

FÖ
DD

Född i Sverige 1875 93,7

Född utomlands 126 6,3
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BEGREPPET KULTURELL ENTROPI  
– VÄRT ATT PRATA OM 

I en CTT-studie har vissa värderingar som respondenter-
na kan välja kodats som ”potentiellt begränsande” och 
beskriver ett potentiellt energiläckage. Exempel på dessa 
är byråkrati, arbetslöshet resursslöseri och skyller på 
varandra. Notera att dessa är potentiellt begränsande; 
orden behöver inte alltid vara begränsande. Ett visst mått 
av exempelvis byråkrati kan vara nödvändigt för ordning 

och reda. Frågan vi måste ställa oss är ifall det valda ordet 
eller värderingen är en bild av ett överdrivet beteende 
eller fokus, drivet av vår rädsla att inte tillfredsställa våra 
grundläggande mänskliga behov, exempelvis som att ha 
tillräckligt för att överleva, eller tillräckligt för att känna 
oss säkra i våra relationer, eller trygghet i att vi är och kan 
hantera situationen.

Ett konstruktivt beteende både behöver och skapar energi. Destruktiva beteenden förbrukar  
energi men skapar ingen, d.v.s. ett energiläckage uppstår vilket leder till ineffektivitet i en grupp.  
Det krävs analysverktyg och ett gemensamt språk för att studera och åtgärda både det som skapar 
energi och det som läcker energi. I CTT-metoden kallas detta energiläckage kulturell entropi.

FIGUR 2:  UTVECKLING AV ENTROPI 2009-2016,  
NATIONELLT OCH ORGANISATORISKT PERSPEKTIV UPPDELAT PÅ REGIONER 
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Sverigestudien visar på grad av ”energiläckage” på våra 
arbetsplatser och i samhället. Det bygger på det totala 
antalet valda värderingarna som kan vara av begränsande 
karaktär (detta är också ett uttryck för vår rädsla av icke 
tillgodosedda basbehov). Det ord som används för att 
beskriva energiläckage är entropi, vilket är grad av 
oordning eller obalans i ett system. Vilket i ett organisa-
tionsperspektiv kan uttryckas som ickeproduktiv energi 
eller förlust. För mycket energiläckage i ett system gör att 
det till slut kollapsar. I en organisation är en hälsosam 
energiläckagenivå under 10 procent, och kollapsar om det 
är mer än 50 procent enligt många års globala studier 
(Källa: Barrett Values Centre). Utifrån ett affärsmässigt 
perspektiv har energiläckagekostnader stor påverkan på 
organisationers framgång. Barrett Values Centre menar 

att om potentiellt begränsade värderingar kommer upp  
på tio-i-topplistan i en CTT-mätning motsvarar det en 
energiläckagekostnad på hela 5 procent av omsättningen. 
Exempelvis, om det finns fyra potentiellt begränsande 
värderingar på topp tio-listan över rådande kultur skulle 
det kunna översättas till en dold kostnad på ca 20 procent 
av organisationens omsättning. I år är det genomsnittliga 
energiläckaget på svenska arbetsplatser 23 procent. 
Och med tre potentiellt begränsande värderingar i topp 
tio-listan, så skulle det krasst motsvara ca 15 procent av 
verksamheternas omsättning. Hur stort energiläckage 
tror du ni har på din arbetsplats? Vad skulle det betyda 
för dig och din organisation ifall ni gemensamt kunde 
jobba bort detta?
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VERKTYGET CTT  
– SJU NIVÅER AV MEDVETENHET 

Verktyget Cultural Transformation Tool (CTT) som vi 
använder för mätningen är framtaget av Barrett Values 
Centre. Barrett Values Centre har sedan 1997 utvecklat 
och förfinat metoden som idag används i mer än 80 
länder, främst inom organisationer. Nationella mätningar 
har än så länge genomförts i 25 länder. Tack vare långtgå-
ende systematik och nätverkssamarbete finns god 
jämförbarhet och möjlighet till lärande mellan de olika 
mätningarna. Nedan sammanfattas kort modellens sju 
nivåer av medvetenhet. Se även figur 3 nedan för exempel 
på värderingar som är kopplade till varje nivå ur ett 
personligt, organisatoriskt eller ett samhälleligt perspek-
tiv (rödmarkerade ord utgör exempel på potentiellt 
begränsande värderingar och återfinns i nivå 1-3).

Nivå 1-3 fokuserar på basala men viktiga faktorer för 
organisationens överlevnad och framgång. På dessa 
nivåer kan det finnas potentiellt begränsande värderingar 
och beteenden, som drivs av egen rädsla och som uttrycks 
i exempelvis ord som kontrollbehov, skuld, manipulation, 
byråkrati och skyller på varandra.

Nivå 1: Överlevnad – fokuserar på finansiella perspek-
tiv och organisationens tillväxt. 

Nivå 2: Relation – adresserar kvaliteten på mellan-
mänskliga relationer inom organisationens gränser och 
mellan medarbetare och kunder/leverantörer. 

Nivå 3: Självkänsla – handlar om prestationer, 
uppföljning, best practice samt system och processer som 
syftar till att förbättra verksamhetens output. 

Nivå 4: Transformation – fokuserar på ständiga 
förbättringar, lärande och produktutveckling. Hit hör 
 värderingar som överbrygger de potentiellt begränsande 
värderingarna på nivå 1-3. 

Nivå 5-7 – representerar själens motivationsfaktorer  
och fokuserar på det gemensamt goda och externt 
kontaktskapande. 

Nivå 5: Intern samstämmighet – handlar om 
byggandet av gemensamma bilder och känslan av 
kollektiv kraft genom en delad värdegrund och vision. 

Nivå 6: Att göra skillnad – fokuserar på fördjupade 
och stärkta interna och externa relationer. 

Nivå 7: Service – viljan att ge tillbaka till  
mänskligheten och världen.

Kärnan i CTT är modellen Sju nivåer av medvetenhet. Modellen är skapad av Barrett Values Centre 
och en vidareutveckling av Abraham Maslows teori om människans grundläggande behov och 
motivationsfaktorer. Modellen bygger vidare på Maslows behovspyramid genom att koppla sju 
nivåer av motivation och medvetenhet till fyra grundläggande mänskliga behov (se figur 3). 
Till varje nivå av motivation/medvetande har därefter ett stort antal värderingar kopplats. 



39SVERIGESTUDIEN 2016   |   METOD OCH VERKTYGET CTT

FIGUR 3: BARRETT VALUES CENTRE’S ”SJU NIVÅER AV MEDVETENHET” 

Inom varje nivå i tabellen återfinns exempel på värderingar.
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SERVICE TILL MÄNSKLIGHETEN OCH ATT 
BIDRA TILL SAMHÄLLET
Samhällsansvar, långsiktigt perspektiv, etik, 
medkänsla och ödmjukhet.

GLOBAL HÅLLBARHET
Mänskliga rättigheter, långsiktigt perspektiv, 
miljöhänsyn, fred, fokus på framtida 
generationer och jämställdhet. Globalt 
perspektiv.

GÖRA POSITIV SKILLNAD I VÄRLDEN
Leva sitt syfte. Empati, allianser, samarbete, 
intuition, mentorskap och fokus på 
välbefinnande (fysiskt, emotionellt mentalt, 
själsligt).

INTERNT/EXTERNT SAMARBETE, 
SAMHÄLLSENGAGEMANG
Miljömedvetenhet, medarbetarförverkligande, 
coachning/ mentorskap och omtanke om det 
lokala samhället.

STRATEGISKA ALLIANSER OCH REGIONALA 
PARTNERSKAP
Regionalt samarbete, miljömedvetenhet, 
livskvalitet, samhällsengagemang och 
hållbarhet. Omtanke om naturen och om de 
utsatta.

FINNA MENING I TILLVARON
Finna sitt syfte. Integritet, ärlighet, äkthet, 
passion, entusiasm, kreativitet samt humor 
och glädje. 

KÄNSLA AV MENINGSFULLHET OCH EN 
STARK INTERN GEMENSKAP
Delad vision och värderingar. Engagemang, 
kreativitet, entusiasm, integritet, ärlighet, 
generositet, rättvisa, öppenhet, transparens 
och tillit.

STARK SAMMANHÅLLEN KULTUR
Delad vision och värderingar. Rättvisa, 
transparens, tillit, medborgardialog och social 
sammanhållning. Positiv gemensam anda.

SLÄPPA SINA RÄDSLOR
Finna mod att växa och utvecklas. 
Anpassningsbarhet, livslångt lärande, 
kontinuerlig förnyelse och personligt växande. 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH DELAKTIGA 
MEDARBETARE
Anpassningsbarhet, ansvar, bemyndigande, 
lagarbete, målinriktning och ständiga 
förbättringar. 

DEMOKRATISKA PROCESSER OCH 
KONTINUERLIG FÖRNYELSE
Frihet, jämställdhet, bemyndigande, ansvar, 
anpassningsbarhet, delade värderingar, 
entreprenörskap och konsensus.

KÄNSLA AV EGENVÄRDE
Förtroende, kompetens och självförtroende
Rädsla: Jag är inte tillräcklig.
Leder till behov av respekt, erkännande, makt, 
auktoritets- eller statussökande.

HÖGPRESTERANDE SYSTEM OCH PROCESSER
Pålitlighet, kvalitet, effektivitet, produktivitet 
och spetskompetens. Byråkrati, hierarki, 
förvirring och självbelåtenhet.

INSTITUTIONELL EFFEKTIVITET
Laglydighet, nationell och samhällelig 
stolthet, statlig effektivitet och högkvalitativ 
samhällsservice. Byråkrati, centralstyrning, 
elitism, självbelåtenhet och likgiltighet. 

KÄNNA SIG SKYDDAD OCH ÄLSKAD
Familj, vänskap, lojalitet, säkerhet
Rädsla: Jag är inte tillräckligt älskad. 
Leder till avundsjuka, att man skyller på 
varandra och diskriminering.

POSITIVA RELATIONER SOM STÖTTAR 
ORGANISATIONENS BEHOV
Lojalitet, öppen kommunikation, 
kundtillfredsställelse. Manipulation, 
man skyller på varandra, favorisering och 
hemlighetsmakeri.

KÄNSLA AV TILLHÖRIGHET OCH SOCIAL 
STABILITET
Granngemenskap, konfliktlösning, harmoni 
mellan etniska grupper och fokus på familj och 
vänskap. Ojämlikhet, diskriminering intolerans, 
hat, ensamhet/isolering.

TILLGODOSE ÖVERLEVNADSBEHOV
Hälsa, säkerhet, finansiell stabilitet.
Rädsla: Jag har inte tillräckligt.
Leder till kontroll, dominans, krav och otålighet.

FINANSIELL HÅLLBARHET OCH SÄKER 
ARBETSMILJÖ
Finansiella resultat, organisatorisk tillväxt och 
anställdas hälsa och säkerhet. Kontroll, girighet, 
exploatering, och ”micro-management”.

EKONOMISKS STABILITET OCH 
MEDBORGARNAS SÄKERHET
Välstånd. Hälsovård, arbetstillfällen, 
räddnings-tjänst, försvar och socialt skyddsnät. 
Korruption, våld, fattigdom, miljöförstöring och 
girighet. 

PERSONLIG ORGANISATORISK SAMHÄLLE



SVERIGESTUDIEN ÄR ETT INITIATIV FRÅN PREERA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
OCH VOLVOKONCERNEN. SAMTLIGA ÄR FRISTÅENDE ORGANISATIONER SOM VILL BIDRA 
TILL ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR SAMHÄLLETS UTMANINGAR GENOM ATT TILLFÖRA KUNSKAP 
OM VÅRA VÄRDERINGAR.

HAR DU FRÅGOR KRING STUDIEN?
Skicka ett mail till hej@sverigestudien.se,

ring +46 31-750 90 00 eller besök
www.sverigestudien.se

SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR

WWW.SVERIGESTUDIEN.SE


