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Vilket samhälle vill Sveriges befolkning leva i? Och vilka värderingar anser 
svenskarna genomsyrar det samhälle vi lever i idag? Välkommen till Sverigestu-
dien 2016 – den sjunde kartläggningen som bidrar till ökad förståelse och viktiga 
insikter om de värderingar som präglar vår samtid.  

Årets studie 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. Nedan följer en 
sammanfattning av centrala insikter. 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?

KLIMATET PÅ VÅRA ARBETSPLATSER FÖRBÄTTRAS - ENERGILÄCKAGET 
MINSKAR. 
Klimatet på våra arbetsplatser är generellt ganska stabilt, men vi ser 
en positiv utveckling i år – såväl i privat som offentlig sektor. 
Engagemang, kvalitet, anställdas hälsa och humor/glädje ökar i den 
nuvarande kulturen och de potentiellt begränsande värderingarna 
minskar. 

FOKUS PÅ KUND ÖKAR, MEN ÄR FORTFARANDE PÅ EN MYCKET LÅG NIVÅ 
JÄMFÖRT MED ANDRA LÄNDER. 
Sveriges arbetsplatser utmärker sig fortfarande med ett lågt 
kundfokus i jämförelse med andra länder, men i år klättrar 
kundrelaterade värderingar från plats 57 till plats 35. Likt tidigare år 
vill vi helst att arbetsplatsen snarare präglas av ett gott arbetsklimat 
för den anställda.

TROTS ATT DIGITALISERING OCH GLOBALISERING DRIVER PÅ EN ÖKAD 
FÖRÄNDRINGSTAKT, SAKNAS VÄRDERINGAR RELATERADE TILL 
FÖRÄNDRING HOS VÅRA ORGANISATIONER. 
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 tycks 
saknas. 

ORD SOM HAT OCH VÅLD ÖKAR I BETYDELSE I BESKRIVNINGEN AV 
SVERIGE, LIKASÅ UPPRÄTTHÅLLANDE AV LAG OCH ORDNING. 
Årets resultat vittnar om en oroande utveckling mot ett hårdare 
samhällsklimat i Sverige. 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, brott och konflikt/ 
aggression. 

RÄDSLODRIVNA VÄRDERINGAR FÖREKOMMER I STÖRRE UTSTRÄCKNING 
PÅ NATIONELL ÄN PÅ KOMMUNNIVÅ, OCH I STÖRRE UTSTRÄCKNING PÅ 
KOMMUNNIVÅ ÄN PÅ VÅRA ARBETSPLATSER. 
Vi mår bäst på jobbet visar Sverigestudien. Arbetsplatsen är den 
plats där vi får energi, medan allt fler svenskar använder negativt 
laddade ord för att beskriva Sverige som nation och sin kommun, 
uppfattas arbetsplatsen som en plats som präglas av lagarbete, 
ansvar och glädje.

TROTS VISSA SKILLNADER I VÄRDERINGAR ÄR DET MYCKET SOM 
FÖRENAR SVENSKFÖDDA OCH ICKE SVENSKFÖDDA. 
Fyra av topp fem personliga värderingar är gemensamma för svensk- 
eller icke svenskfödda, nämligen familj, ärlighet, ansvar och tar 
ansvar. Tittar vi på hur grupperna väljer att beskriva Sverige idag är 
alla värderingar på topp tio identiska. Även de önskade värderingarna 
för Sverige är mycket lika.  
 
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. 

BYRÅKRATI ÄR DEN MEST FÖREKOMMANDE VÄRDERINGEN I VÅRA 
KOMMUNER, SAMTIDIGT SOM FOKUS PÅ KOSTNADSJAKT MINSKAR. 
Byråkrati har sedan den första mätningen funnits med bland de 
värderingar som oftast har valts för att beskriva nuvarande läge. Den 
stora skillnaden i år är att byråkrati nu återfinns överst på listan. 
Samtidigt minskar fokus på kostnadsjakt rejält.

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. 

ENERGILÄCKAGE – 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.
 
POTENTIELLT BEGRÄNSANDE VÄRDERINGAR (PB) – VÄRDERINGAR KAN VARA 
POSITIVA ELLER POTENTIELLT BEGRÄNSANDE. EN POTENTIELLT BEGRÄNSANDE 
VÄRDERING UPPKOMMER UR RÄDSLA/ ORO OCH BIDRAR TILL KONTRAPRODUKTIVA 
BETEENDEN.

 

CENTRALA INSIKTER FRÅN STUDIEN 2016 



Vår övertygelse är att människor med kunskap om sina egna och sin omgivnings 
värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut. Studien ger 
beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om vilka värderingar som 
beskriver Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. 

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 

UTIFRÅN EN LISTA PÅ HUNDRA ORD 
VÄLJER RESPONDENTERNA ATT 
BESKRIVA NUVARANDE VÄRDERINGAR. 
SAMMANTAGET FÅR VI EN TOPP-TIO LISTA 
PÅ DE MEST VALDA ORDEN.

Målet med Sverigestudien är att skapa samtal om Sveriges utma-
ningar och möjligheter. Vi vill skapa en bred dialog om Sveriges ut-
maningar och möjligheter. Det är när vi tillsammans börjar prata om 
vad resultatet betyder för oss som studien kan komma att göra skill-
nad.  

Tänk dig Sverigestudien som en agenda, något som handlar om oss 
själva. Om vad vi vill men inte minst om vilka vi är. En slags självkän-
nedom, en medvetenhet om vad som är viktigt för mig, oss och vi till-
sammans. Vi kan idag följa i media att värderingar blir en alltmer an-
gelägen vinkel på våra gemensamma samhällsutmaningar. Vi vill 
uppmana och utmana till samtal där studiens resultat utgör ett un-
derlag, en agenda och ett gemensamt språk.

Det närvarande, det konstruktiva, det öppna och det modiga ledar-
skapet behövs idag mer än någonsin. Men resultatet av årets Sverige-
studie får oss att känna ett stort behov av samlande, positiva och fo-
kuserade krafter, i våra organisationer, i våra kommuner och inte 
minst på samhällsnivå. 

Formella och informella ledare spelar en mycket stor roll för den ut-
veckling 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. I relation till detta finns ett antal frågor som är viktiga 
att föra en dialog kring och som vi uppmuntrar att själv eller tillsam-
mans med andra utforska. 

• 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? 

STUDIEN VÄCKER MÅNGA FRÅGOR

LISTAN MED ‘TOPP TIO’ VÄRDERINGAR



Sverigestudien mäter ett Sverige i miniatyr. Vi låter en representativ grupp 
på 2000 vuxna invånare besvara en webbenkät om vilka värderingar de 

anser karaktäriserar dem själva, deras arbetsplats och det svenska 
samhället – i dag och i en önskad framtid.  

 
Studien har genomförts sju gånger i Sverige. 

Verktyget som används, CTT (Cultural Transformation Tools) har använts i 
studier av tusentals organisationer och ett tjugotal nationer. För mer 

information kring metoden och verktyget hänvisar vi till den fullständiga 
rapporten eller www.valuescentre.com. 

 
Sverigestudien genomförs av Preera, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) och Volvokoncernen. 

Har du frågor eller vill du engagera dig mer? 

Besök www.sverigestudien.se 
eller skicka ett mail till hej@sverigestudien.se
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