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Trend av entropi per nivå (Nationsvärderingar)

31 34 42 43 47 43 47 Totalt / År4446

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Level 3

Level 2

Level 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018



Medvetenhetsfokus
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Trender - Personliga värderingar

2016
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2012 2018

Trender – Befintliga organisationsvärderingar
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Trender - Önskade organisationsvärderingar
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* Ej med i listan 2018 (misstag)
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Trender – Befintliga nationella värderingar
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Trender – Önskade nationella värderingar
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samhällsservice
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ekonomisk stabilitet
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generationer

välfungerande sjukvård

bevarande av naturen

demokratiska
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fred
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mänskliga rättigheter

engagemang
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upprätthållande 
av lag & ordning

omsorg om de utsatta

utbildningsmöjligheter

pålitlig
samhällsservice
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Negativ Trend

Positiv Trend

Neutral Trend

Begränsande

”Bubblare” i år

arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 
generationer

välfungerande sjukvård

bevarande av naturen

miljömedvetenhet

demokratiska 
processer

fred

omsorg om de äldre
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mänskliga rättigheter

yttrandefrihet

långsiktighet

utbildningsmöjligheter
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engagemang
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av lag & ordning

globalt tänkande

social rättvisa
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demokratiska 
processer

bevarande av naturen

fred

omsorg om de äldre

miljömedvetenhet

mänskliga rättigheter

pålitlig 
samhällsservice

yttrandefrihet

gemensamma 
värderingar

utbildningsmöjligheter
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hållbarhet

välfungerande 
statsförvaltning
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ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 
generationer

välfungerande sjukvård

jämlikhet

fred

bevarande av naturen

omsorg om de äldre

upprätthållande 
av lag & ordning

demokratiska 
processer

miljömedvetenhet

långsiktighet

mänskliga rättigheter

yttrandefrihet

gemensamma 
värderingar

pålitlig 
samhällsservice

rättssäkerhet

globalt tänkande
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2017= 9 = 9



Negativ Trend

Positiv Trend

Neutral Trend

Begränsande

”Bubblare” i år

2016 2017 = 8

osäkerhet om framtiden

arbetslöshet

byråkrati

resursslöseri

skyller på varandra

kortsiktighet

våld och brott

yttrandefrihet

konflikt/ aggression

mångfald

materialistiskt

utbildningsmöjligheter

hat

miljömedvetenhet

fred

mänskliga rättigheter

jämlikhet

demokratiska processer

centralstyrning

etnisk diskriminering

2016
osäkerhet om framtiden

byråkrati

våld och brott

skyller på varandra

yttrandefrihet

resursslöseri

arbetslöshet

materialistiskt

mångfald

kortsiktighet

konflikt/ aggression

utbildningsmöjligheter

hat

fred

miljömedvetenhet

ekonomisk stabilitet

centralstyrning

jämlikhet

mänskliga rättigheter

globalt tänkande

2017 = 8

byråkrati

arbetslöshet

mångfald

miljömedvetenhet

förvirring

resursslöseri

kortsiktighet

osäkerhet om framtiden

kostnadsjakt

bevarande av naturen

utbildningsmöjligheter

entreprenörskap

våld och brott

skyller på varandra

centralstyrning

familj

stolthet över att verka/ bo/ 

leva i kommunen/ stadsdelen

tradition

ekonomisk stabilitet

samhällsservice

byråkrati

resursslöseri

arbetslöshet

osäkerhet om framtiden

utbildningsmöjligheter

kortsiktighet

förvirring *

våld och brott

kostnadsjakt *

miljömedvetenhet

skyller på varandra

mångfald

stolthet över att verka/ bo/ 

leva i kommunen/ stadsdelen 

familj *

yttrandefrihet

ekonomisk stabilitet

centralstyrning

håller inne information *

arbetstillfällen *

bevarande av naturen *

* = endast i kommun

Trender – Befintliga kommun  jmf  nationella värderingar

byråkrati

kortsiktighet

utbildningsmöjligheter

resursslöseri

mångfald

skyller på varandra

förvirring *

våld och brott

osäkerhet om framtiden

kostnadsjakt *

miljömedvetenhet

stolthet över att verka/ bo/ 

leva i kommunen/ stadsdelen

arbetstillfällen *

entreprenörskap *

arbetslöshet

ekonomisk stabilitet

bevarande av naturen *

familj *

yttrandefrihet

samhällsservice

byråkrati

osäkerhet om framtiden

våld och brott

skyller på varandra

resursslöseri

yttrandefrihet O

materialistiskt O

kortsiktighet

utbildningsmöjligheter

fred

mångfald

arbetslöshet

miljömedvetenhet

konflikt/ aggression O

ekonomisk stabilitet

hat O

demokratiska
processer O

centralstyrning

jämlikhet O

globalt tänkande O

2018 2018= 8 = 9

O = endast i nation



Trender – Önskade kommun jmf nationella värderingar
Negativ Trend

Positiv Trend

Neutral Trend

Begränsande

”Bubblare” i år

arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 
generationer

välfungerande sjukvård

jämlikhet

långsiktighet

upprätthållande 
av lag & ordning

demokratiska
processer

bevarande av naturen

fred

omsorg om de äldre

miljömedvetenhet

mänskliga rättigheter

pålitlig 
samhällsservice

yttrandefrihet

gemensamma värderingar

utbildningsmöjligheter

familj

hållbarhet

välfungerande 
statsförvaltning

2016
arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 
generationer

välfungerande sjukvård

jämlikhet

fred

bevarande av naturen

omsorg om de äldre

upprätthållande 
av lag & ordning

demokratiska
processer

miljömedvetenhet

långsiktighet

mänskliga rättigheter

yttrandefrihet

gemensamma värderingar

pålitlig 
samhällsservice

rättssäkerhet

globalt tänkande
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hjälpsamhet
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2016 2017= 9

arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 

generationer

bevarande av naturen

långsiktighet

miljömedvetenhet

demokratiska processer

medborgarinflytande 
(invånare)

pålitlig samhällsservice

jämlikhet

utbildningsmöjligheter

trygghet

kvalitet

engagemang

effektivitet

hållbarhet

anpassningsbarhet

lyhördhet

balans hem/arbete

familj

arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 

generationer

långsiktighet

pålitlig samhällsservice

miljömedvetenhet

demokratiska processer

utbildningsmöjligheter

medborgarinflytande
(invånare) *

jämlikhet

bevarande av naturen

trygghet *

samhällsservice *

hållbarhet 

engagemang *

öppenhet i samhället *

effektivitet *

stolthet över att verka/ bo/ 

leva i kommunen/ stadsdelen *

anpassningsbarhet *

gemensamma 

värderingar

* = endast i kommun

2018= 9

arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet

ansvar för kommande 

generationer

pålitlig samhällsservice

långsiktighet

miljömedvetenhet

bevarande av naturen

demokratiska processer

utbildningsmöjligheter

medborgarinflytande 

(invånare) *

jämlikhet

trygghet *

balans hem/arbete

hållbarhet 

samhällsservice *

entreprenörskap *

gemensamma 

värderingar

engagemang *

öppenhet i samhället *

stolthet över att verka/ bo/ 

leva i kommunen/ stadsdelen *

tar ansvar

O = endast i nation

2018
ekonomisk stabilitet

arbetstillfällen

ansvar för kommande 
generationer

välfungerande sjukvård O

jämlikhet

bevarande av naturen

upprätthållande 
av lag & ordning O

demokratiska 
processer

fred O

miljömedvetenhet

långsiktighet

omsorg om de äldre O

gemensamma värderingar O

pålitlig
samhällsservice

hållbarhet

mänskliga rättigheter O

rättssäkerhet O

hjälpsamhet O

omsorg om de utsatta O

yttrandefrihet O

= 9



anställdas hälsa

balans hem/arbete

humor/ glädje

erkännande av anställda

lagarbete

medarbetarengagemang

gemensam vision

ekonomisk stabilitet

samarbete

engagemang

kvalitet

familj

humor/ glädje

ärlighet

ansvar

vänskap

tar ansvar

medkänsla

omtanke

positiv attityd

hälsa

anställdas hälsa

humor/ glädje

balans hem/arbete

erkännande av anställda

lagarbete

engagemang

ekonomisk stabilitet

gemensam vision

öppen kommunikation

medarbetarengagemang

familj

humor/ glädje

ärlighet

ansvar

medkänsla

tar ansvar

omtanke

hälsa

vänskap

balans hem/arbete

anställdas hälsa

balans hem/arbete

humor/ glädje

erkännande av anställda

lagarbete

ekonomisk stabilitet

medarbetarengagemang

öppen kommunikation

kvalitet

engagemang

familj

humor/ glädje

ansvar

medkänsla

ärlighet

tar ansvar

vänskap

positiv attityd

omtanke

ekonomisk stabilitet

ansvar

humor/ glädje

familj

ärlighet

ekonomisk stabilitet

tar ansvar

balans hem/arbete

anpassningsbarhet

logik

positiv attityd

anställdas hälsa

balans hem/arbete

kvalitet

lagarbete

humor/ glädje

erkännande av anställda

anpassningsbarhet

ekonomisk stabilitet

medarbetarengagemang

effektivitet

humor/ glädje

familj

ansvar

ekonomisk stabilitet

ärlighet

balans hem/arbete

tar ansvar

logik

kvalitet

respekt

anställdas hälsa

balans hem/arbete

kvalitet

lagarbete

humor/ glädje

erkännande av anställda

ekonomisk stabilitet

långsiktighet

anpassningsbarhet

effektivitet

medarbetarengagemang

humor/ glädje

familj

ansvar

ärlighet

tar ansvar

ekonomisk stabilitet

rättvisa

vänskap

positiv attityd

anpassningsbarhet

balans hem/arbete

anställdas hälsa

lagarbete

humor/ glädje

balans hem/arbete

anpassningsbarhet

ekonomisk stabilitet

erkännande av anställda

kvalitet

effektivitet

ansvar

Topp 10 valda värderingar  Man - Kvinna
Jämförelse och trender

Kvinna

Man

Personliga Önskade organisation
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”Kund”- ords placering 2018
(CC = Current Culture Values och DC = Desired Culture Values)

Organisation TOTALT

kund/ brukartillfredsställelse 

2018: 43 CC   50 DC

2017: 38 CC   39 DC

2016: 35 CC   32 DC

kund/ brukarsamarbete 

2018: 59 CC   54 DC

2017: 57 CC   54 DC

2016: 68 CC   60 DC

Organisation PRIVAT

kund/ brukartillfredsställelse 

2018:    42 CC   51 DC 

2017:    36 CC   42 DC 

2016: 35 CC   33 DC

kund/ brukarsamarbete 

2018: 60 CC   57 DC

2017: 56 CC   56 DC

2016: 72 CC   68 DC

Organisation OFFENTLIG

kund/ brukartillfredsställelse 

2018:    40 CC   48 DC 

2017:    30 CC   35 DC

2016: 30 CC   29 DC

kund/ brukarsamarbete 

2018: 46 CC   51 DC

2017: 38 CC   51 DC

2016: 46 CC   55 DC



Sammanfattning
Anmälda brott 2017 

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som 
anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. 
De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter 
utredning visar sig vara annat än brott. 

Huvudresultat för 2017 
Samtliga brott 
• Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är 

4 010 (±0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan. 
• Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 

2017 var brott mot person, vilket delvis förklaras av att en 
ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes i 
brottsbalken den 1 juli 2016

• De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal 
under 2017 var stöld och tillgreppsbrott och 
skadegörelsebrott. Inom kategorin stöld- och 
tillgreppsbrott var det fickstölder och stöld i butik, varhus 
och dylikt som minskade mest. Inom kategorin 
skadegörelsebrott var det brottstypen skadegörelse mot 
stat, kommun, landsting (ej klotter) som minskade mest. https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html

Källa: BRÅ Brottsförebyggande rådet

https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html


Arbetslöshetsutveckling
2011 - 2017






