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Sverigestudien vill skapa medvetenhet och insikt om 

vilka värderingar som präglar Sverige, idag och över tid. 

Vi tror att ledare med insikt om sina egna och 

omgivningens värderingar fattar mer medvetna och 

därmed klokare beslut. 

En unik tidsserie över svenskarnas värderingar

Studien genomförs av Preera i samarbete med 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Gullers Grupp.



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020

ärlighet ärlighet familj humor/glädje humor/glädje           familj familj familj familj familj

humor/glädje familj humor/glädje familj familj humor/glädje humor/glädje humor/glädje ansvar humor/ glädje

familj humor/glädje ansvar ansvar ansvar ansvar ärlighet ärlighet humor/glädje ansvar

ansvar ansvar tar ansvar tar ansvar ärlighet tar ansvar ansvar ansvar ärlighet
ekonomisk 

stabilitet

tar ansvar medkänsla ärlighet ärlighet tar ansvar ärlighet tar ansvar
ekonomisk 

stabilitet
tar ansvar ärlighet

medkänsla tar ansvar positiv attityd medkänsla medkänsla medkänsla vänskap
balans 

hem/arbete 

ekonomisk 

stabilitet tar ansvar

positiv 

inställning
självständighet medkänsla positiv attityd positiv attityd

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet
tar ansvar medkänsla medkänsla

vänskap positiv attityd rättvisa rättvisa rättvisa positiv attityd positiv attityd medkänsla
balans 

hem/arbete

anpassnings-

barhet

självständighet rättvisa
anpassnings-

barhet
ständigt lärande

anpassnings-

barhet
vänskap medkänsla vänskap positiv attityd

balans 

hem/arbete

rättvisa respekt omtanke omtanke självständighet omtanke hälsa positiv attityd hälsa effektivitet

respekt vänskap självständighet vänskap
ekonomisk 

stabilitet
respekt rättvisa hälsa vänskap vänskap

ödmjukhet ödmjukhet vänskap
anpassnings-

barhet
omtanke rättvisa

balans 

hem/arbete
effektivitet

anpassnings-

barhet hälsa

anpassnings-

barhet
omtanke ständigt lärande självständighet generositet hälsa ödmjukhet respekt respekt ambition

ständigt 

lärande
lyhördhet engagemang lyhördhet ständigt lärande

anpassnings-

barhet
omtanke rättvisa självständighet respekt

omtanke engagemang lyhördhet kreativitet vänskap självständighet
anpassnings-

barhet
omtanke rättvisa omtanke

logik ständigt lärande respekt respekt engagemang trygghet självständighet trygghet effektivitet positiv attityd

lyhördhet
ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet
respekt

balans 

hem/arbete
kreativitet självständighet generositet trygghet

engagemang ambition generositet ödmjukhet kreativitet ödmjukhet generositet ödmjukhet kreativitet självständighet

samarbete
anpassnings-

barhet
kreativitet

miljö-

medvetenhet

miljö-

medvetenhet
generositet trygghet

anpassnings-

barhet
omtanke jämställdhet

ambition kreativitet
miljö-

medvetenhet
generositet effektivitet

miljö-

medvetenhet
effektivitet kontroll ödmjukhet generositet

PERSONLIGA VÄRDERINGAR



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020
ansvar ansvar kostnadsjakt lagarbete kostnadsjakt lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete

lagarbete lagarbete resultatinriktat ansvar lagarbete kostnadsjakt kostnadsjakt ansvar kostnadsjakt anställdas hälsa

humor/glädje humor/glädje hierarki kostnadsjakt ansvar ansvar ansvar kostnadsjakt engagemang humor/glädje

kostnadsjakt kostnadsjakt lagarbete resultatinriktat resultatinriktat resultatinriktat humor/glädje engagemang humor/glädje ansvar

samarbete samarbete förvirring förvirring förvirring humor/glädje engagemang humor/glädje resultatinriktat
balans 

hem/arbete

engagemang ärlighet ansvar humor/glädje hierarki hierarki förvirring kvalitet ansvar kostnadsjakt

målinriktat engagemang humor/glädje anställdas hälsa humor/glädje engagemang resultatinriktat anställdas hälsa hierarki förvirring

byråkrati målinriktat kortsiktighet hierarki engagemang samarbete hierarki resultatinriktat anställdas hälsa hierarki

kvalitet byråkrati
osäkra 

anställningar
engagemang byråkrati förvirring kvalitet samarbete

balans 

hem/arbete
engagemang

effektivitet
anpassnings-

barhet
byråkrati samarbete kortsiktighet kortsiktighet anställdas hälsa

balans 

hem/arbete
kvalitet

göra 

skillnad/något 

betydelsefullt

ständigt lärande kvalitet engagemang byråkrati effektivitet byråkrati ständigt lärande förvirring

göra 

skillnad/något 

betydelsefullt

byråkrati

kundtillfred-

ställelse
förvirring samarbete långa arbetstider anställdas hälsa

osäkra 

anställningar
kortsiktighet byråkrati förvirring resultatinriktat

anpassnings-

barhet
effektivitet anställdas hälsa kvalitet

osäkra 

anställningar
kvalitet långa arbetstider hierarki kortsiktighet gemensam vision

ömsesidigt 

beroende
hierarki

anpassnings-

barhet
effektivitet

anpassnings-

barhet
anställdas hälsa

anpassnings-

barhet
effektivitet byråkrati

osäkerhet om 

framtiden

ärlighet finansiell stabilitet vinst ständigt lärande kvalitet
anpassnings-

barhet
byråkrati långa arbetstider samarbete kvalitet

hierarki ständigt lärande effektivitet kortsiktighet långa arbetstider
balans 

hem/arbete
vinst

anpassnings-

barhet

ekonomisk 

stabilitet

anpassnings-

barhet

förvirring etik gemensam vision
anpassnings-

barhet
samarbete effektivitet

medarbetar-

engagemang

göra 

skillnad/något 

betydelsefullt

gemensam vision effektivitet

etik jämlikhet prestation
ekonomisk 

stabilitet

håller på 

information

ekonomisk 

stabilitet

balans 

hem/arbete
kortsiktighet effektivitet kortsiktighet

gemensam vision resultatinriktat målinriktat
medarbetar-

engagemang
vinst vinst

osäkra 

anställningar

medarbetar-

engagemang
långa arbetstider samarbete

respekt
gemensamma 

värden
produktivitet

osäkra 

anställningar

medarbetar-

engagemang
gemensam vision

håller inne 

information

ekonomisk 

stabilitet
vinst

ekonomisk 

stabilitet

NUVARANDE ORGANISATIONSVÄRDERINGAR



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020
anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa 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

balans 

hem/arbete

balans

hem/arbete

balans  

hem/arbete

ärlighet ansvar humor/glädje lagarbete lagarbete
erkännande av 

anställda

balans 

hem/arbete
humor/glädje humor/glädje humor/glädje

anpassnings-

barhet

anpassnings-

barhet
lagarbete humor/ glädje

erkännande av 

anställda
lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete

erkännande av 

anställda

humor/glädje humor/glädje ansvar ansvar ansvar ansvar
erkännande av 

anställda

erkännande av 

anställda

erkännande av

anställda
lagarbete

engagemang engagemang engagemang engagemang
ekonomisk 

stabilitet

balans

hem/arbete

anpassnings-

barhet
kvalitet kvalitet

ekonomisk 

stabilitet

effektivitet
erkännande av 

anställda

anpassnings-

barhet

anpassnings-

barhet

anpassnings-

barhet

ekonomisk

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk

stabilitet

anpassnings-

barhet

erkännande av 

anställda
lagarbete

balans

hem/arbete

balans

hem/arbete
kvalitet engagemang kvalitet

medarbetar-

engagemang

medarbetar-

engagemang
kvalitet

lagarbete
öppen 

kommunikation

ekonomisk

stabilitet

ekonomisk

stabilitet
engagemang

anpassnings-

barhet
engagemang engagemang

anpassnings-

barhet
ansvar

gemensam vision effektivitet
öppen

kommunikation
kvalitet

medarbetar-

engagemang
kvalitet

medarbetar-

engagemang

anpassnings-

barhet
engagemang engagemang

kvalitet
ekonomisk 

stabilitet
gemensam vision gemensam vision effektivitet

medarbetar-

engagemang

öppen 

kommunikation
gemensam vision gemensam vision

medarbetar-

engagemang

ekonomisk 

stabilitet
gemensam vision

medarbetar-

engagemang

medarbetar-

engagemang

balans 

hem/arbete
effektivitet ansvar ansvar ansvar gemensam vision

öppen 

kommunikation

medarbetar-

engagemang
positiv attityd positiv attityd gemensam vision gemensam vision samarbete

öppen 

kommunikation
samarbete

gemensamma 

värderingar

samarbete kvalitet
personlig

utveckling
samarbete positiv attityd positiv attityd gemensam vision långsiktighet

öppen

kommunikation
inkluderande

balans 

hem/arbete
samarbete

gemensamma 

värderingar
effektivitet samarbete samarbete positiv attityd samarbete effektivitet jämställdhet*

entusiasm positiv attityd samarbete
öppen

kommunikation

gemensamma 

värderingar

öppen

kommunikation

personlig 

utveckling
effektivitet jämlikhet

öppen 

kommunikation

lyhördhet
balans 

hem/arbete
effektivitet

personlig 

utveckling

öppen 

kommunikation

personlig 

utveckling
effektivitet jämlikhet långsiktighet samarbete

målfokusering respekt kvalitet
coaching/ 

mentorskap
långsiktighet

gemensamma 

värderingar
långsiktighet positiv attityd

gemensamma 

värderingar

hållbarhet (miljö/ 

social/ekonomisk)

innovation
gemensamma 

värderingar

medarbetar-

tillfredsställelse

gemensamma 

värderingar

personlig 

utveckling
långsiktighet jämlikhet respekt lyhördhet effektivitet

positiv attityd lyhördhet
coaching/ 

mentorskap
långsiktighet entusiasm respekt lyhördhet

gemensamma 

värderingar

personlig

utveckling

långsiktighet/ 

positiv attityd**

ÖNSKADE ORGANISATIONSVÄRDERINGAR
**Delad 20:e plats.

*2020 lades ”jämställdhet” till och tycks fortsätta trenden för ”jämlikhet”; en hypotes är att respondenterna lägger liknande betydelse i dessa ord.



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020

Inga mätningar av kommunvärderingar 

utfördes 2009-2012

kostnadsjakt arbetslöshet byråkrati byråkrati byråkrati kortsiktighet

miljömedvetenhet kostnadsjakt arbetslöshet resursslöseri kortsiktighet resursslöseri

arbetslöshet byråkrati mångfald arbetslöshet
utbildnings-

möjligheter

osäkerhet om 

framtiden

byråkrati miljömedvetenhet miljömedvetenhet
osäkerhet om 

framtiden
resursslöseri byråkrati

osäkerhet om 

framtiden
mångfald förvirring

utbildnings-

möjligheter
mångfald förvirring

resursslöseri
osäkerhet om 

framtiden
resursslöseri kortsiktighet skyller på varandra kostnadsjakt

kortsiktighet resursslöseri kortsiktighet förvirring förvirring våld och brott

mångfald kortsiktighet
osäkerhet om 

framtiden
våld och brott våld och brott skyller på varandra

utbildnings-

möjligheter
förvirring kostnadsjakt kostnadsjakt

osäkerhet om 

framtiden

utbildnings-

möjligheter

ekonomisk stabilitet

stolthet över att 

bo/leva i kommunen/ 

stadsdelen

bevarande av 

naturen
miljömedvetenhet kostnadsjakt miljömedvetenhet

bevarande av

naturen

bevarande av 

naturen

utbildnings-

möjligheter
skyller på varandra miljömedvetenhet mångfald

familj tradition entreprenörskap mångfald

stolthet över att 

verka/bo/leva i 

kommunen/ 

stadsdelen

arbetslöshet

entreprenörskap skyller på varandra våld och brott

stolthet över att 

bo/leva i kommunen/ 

stadsdelen

arbetstillfällen
håller inne 

information

tradition
utbildnings-

möjligheter
skyller på varandra familj entreprenörskap entreprenörskap

stolthet över att

verka/bo/leva i

kommunen/ 

stadsdelen

familj centralstyrning yttrandefrihet arbetslöshet

stolthet över att 

verka/bo/leva i 

kommunen/ 

stadsdelen

skyller på varandra entreprenörskap familj ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet
bevarande av 

naturen

centralstyrning ekonomisk stabilitet

stolthet över att 

bo/leva i kommunen/ 

stadsdelen

centralstyrning
bevarande av 

naturen
familj

förvirring centralstyrning tradition
håller inne 

information 
familj arbetstillfällen

samhällsservice samhällsservice ekonomisk stabilitet arbetstillfällen yttrandefrihet ekonomisk stabilitet

makt makt samhällsservice
bevarande av 

naturen
samhällsservice hierarki/makt*

NUVARANDE KOMMUNVÄRDERINGAR
*Delad 20:e plats.



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020

Inga mätningar av kommunvärderingar 

utfördes 2009-2012

arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen

ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet

ansvar kommande 

generationer

ansvar för kommande 

generationer

ansvar för kommande 

generationer

ansvar för kommande 

generationer

ansvar för kommande 

generationer

ansvar för kommande 

generationer

demokratiska 

processer
miljömedvetenhet bevarande av naturen långsiktighet pålitlig samhällsservice

hållbarhet 

(miljö/social/ 

ekonomisk)

miljömedvetenhet
demokratiska 

processer
långsiktighet pålitlig samhällsservice långsiktighet

pålitlig 

samhällsservice

bevarande av naturen långsiktighet miljömedvetenhet miljömedvetenhet miljömedvetenhet långsiktighet

långsiktighet bevarande av naturen
demokratiska 

processer

demokratiska 

processer
bevarande av naturen bevarande av naturen

pålitlig samhällsservice pålitlig samhällsservice
medborgarinflytande 

(invånare)
utbildningsmöjligheter

demokratiska 

processer

demokratiska 

processer

medborgarinflytande 

(invånare)

medborgarinflytande 

(invånare)
pålitlig samhällsservice

medborgarinflytande 

(invånare)
utbildningsmöjligheter

medborgarinflytande 

(invånare)

utbildningsmöjligheter engagemang jämlikhet jämlikhet medborgarinflytande jämställdhet

anpassningsbarhet utbildningsmöjligheter utbildningsmöjligheter bevarande av naturen jämlikhet miljömedvetenhet

engagemang anpassningsbarhet trygghet trygghet trygghet
gemensamma 

värderingar

entreprenörskap effektivitet kvalitet samhällsservice balans hem/arbete utbildningsmöjligheter

effektivitet trygghet engagemang hållbarhet hållbarhet entreprenörskap

kvalitet jämlikhet effektivitet engagemang samhällsservice trygghet

familj entreprenörskap hållbarhet öppenhet i samhället entreprenörskap effektivitet

socialt ansvarstagande balans hem/arbete anpassningsbarhet effektivitet
gemensamma 

värderingar balans hem/arbete

jämlikhet samhällsservice lyhördhet

stolthet över att bo/leva 

i kommunen/ 

stadsdelen

engagemang samhällsservice

trygghet öppen kommunikation balans hem/arbete anpassningsbarhet öppenhet i samhället engagemang

öppen kommunikation

stolthet över att  

bo/leva i kommunen/ 

stadsdelen

familj
gemensamma 

värderingar

stolthet över att 

verka/bo/leva i 

kommunen/stadsdelen
anpassningsbarhet

ÖNSKADE KOMMUNVÄRDERINGAR



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020

yttrandefrihet yttrandefrihet arbetslöshet arbetslöshet arbetslöshet arbetslöshet
osäkerhet om 

framtiden

osäkerhet om 

framtiden
byråkrati

osäkerhet om 

framtiden

fred byråkrati byråkrati byråkrati byråkrati byråkrati arbetslöshet byråkrati
osäkerhet om 

framtiden
våld och brott

byråkrati arbetslöshet yttrandefrihet yttrandefrihet
osäkerhet om 

framtiden
yttrandefrihet byråkrati våld och brott våld och brott

skyller på 

varandra

arbetslöshet fred
osäkerhet om 

framtiden

osäkerhet om 

framtiden
yttrandefrihet

osäkerhet om 

framtiden
resursslöseri

skyller på 

varandra

skyller på 

varandra
byråkrati

mänskliga 

rättigheter
resursslöseri materialistiskt materialistiskt resursslöseri materialistiskt

skyller på 

varandra
yttrandefrihet resursslöseri resursslöseri

demokratiska 

processer
miljömedvetenhet

skyller på 

varandra
resursslöseri materialistiskt fred kortsiktighet resursslöseri yttrandefrihet kortsiktighet

miljömedvetenhet
demokratiska 

processer
resursslöseri

skyller på 

varandra

skyller på 

varandra
resursslöseri våld och brott arbetslöshet materialistiskt

konflikt/ 

aggression

osäkerhet om 

framtiden

skyller på 

varandra
fred fred fred

skyller på 

varandra
yttrandefrihet materialistiskt kortsiktighet yttrandefrihet

resursslöseri
mänskliga 

rättigheter

ekonomisk 

stabilitet
våld och brott kortsiktighet kortsiktighet

konflikt/ 

aggression
mångfald

utbildnings-

möjligheter
miljömedvetenhet

bevara naturen
osäkerhet om 

framtiden
miljömedvetenhet

utbildnings-

möjligheter

utbildnings-

möjligheter

utbildnings-

möjligheter
mångfald kortsiktighet fred

utbildnings-

möjligheter

utbildnings-

möjligheter

utbildnings-

möjligheter
kortsiktighet kortsiktighet våld och brott mångfald materialistiskt

konflikt/ 

aggression
mångfald hat

skyller på 

varandra
centralstyrning

utbildnings-

möjligheter
miljömedvetenhet mångfald våld och brott

utbildnings-

möjligheter

utbildnings-

möjligheter
arbetslöshet materialistiskt

mångfald mångfald
mänskliga 

rättigheter
mångfald miljömedvetenhet

mänskliga 

rättigheter
hat hat miljömedvetenhet arbetslöshet

jämlikhet materialistiskt elitism
ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet
miljömedvetenhet miljömedvetenhet fred

konflikt/ 

aggression
mångfald

materialistiskt kortsiktighet centralstyrning
mänskliga 

rättigheter
centralstyrning

ekonomisk 

stabilitet
fred miljömedvetenhet

ekonomisk 

stabilitet
fred

kommunservice bevara miljön våld och brott elitism materiella behov
demokratiska 

processer

mänskliga 

rättigheter

ekonomisk 

stabilitet
hat jämställdhet

centralstyrning kommunservice
demokratiska 

processer
centralstyrning

mänskliga 

rättigheter
jämlikhet jämlikhet centralstyrning

demokratiska 

processer

demokratiska 

processer

familj jämlikhet globalt tänkande jämlikhet elitism familj
demokratiska 

processer
jämlikhet centralstyrning globalt tänkande

kortsiktighet
ekonomisk 

stabilitet
fattigdom fattigdom

demokratiska 

processer
personlig frihet centralstyrning

mänskliga 

rättigheter
jämlikhet korruption

välstånd välstånd mångfald
demokratiska 

processer
fattigdom globalt tänkande

etnisk 

diskriminering
globalt tänkande globalt tänkande

mänskliga 

rättigheter

NUVARANDE NATIONSVÄRDERINGAR



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020
arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen arbetstillfällen

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet

ekonomisk 

stabilitet
arbetstillfällen

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

ansvar för 

kommande 

generationer

arbetstillfällen

bevara naturen ärlighet
välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

välfungerande 

sjukvård

ärlighet
bevarande av 

naturen

demokratiska 

processer

demokratiska 

processer

bevarande av 

naturen

bevarande av 

naturen
jämlikhet jämlikhet jämlikhet

hållbarhet 

(miljö/social/ 

ekonomisk)

fred
omsorg om de 

äldre

bevarande av 

naturen

omsorg om de 

äldre

demokratiska 

processer
miljömedvetenhet långsiktighet fred

bevarande av 

naturen

bevarande av 

naturen

omsorg om de 

äldre

omsorg om de 

utsatta

omsorg om de 

äldre

bevarande av 

naturen
miljömedvetenhet

demokratiska 

processer

upprätthållande av 

lag och ordning

bevarande av 

naturen

upprätthållande av 

lag och ordning
jämställdhet*

miljömedvetenhet livskvalitet miljömedvetenhet miljömedvetenhet långsiktighet fred
demokratiska 

processer

omsorg om de 

äldre

demokratiska 

processer

upprätthållande av 

lag och ordning

yttrandefrihet rättvisa hållbar utveckling hållbar utveckling
omsorg om de 

äldre

omsorg om de 

äldre

bevarande av 

naturen

upprätthållande av 

lag och ordning
fred

demokratiska 

processer

rättvisa fred
omsorg om de 

utsatta

omsorg om de 

utsatta
jämlikhet jämlikhet fred

demokratiska 

processer
miljömedvetenhet

omsorg om de 

äldre

mänskliga 

rättigheter

mänskliga 

rättigheter

fattigdomsbekämp

ning
fred fred

mänskliga 

rättigheter

omsorg om de 

äldre
miljömedvetenhet långsiktighet långsiktighet

omsorg om de 

utsatta

pålitliga 

samhällsinsatser

mänskliga 

rättigheter

mänskliga 

rättigheter
yttrandefrihet yttrandefrihet miljömedvetenhet långsiktighet

omsorg om de 

äldre
fred

livskvalitet långsiktighet
pålitlig 

samhällsservice
yttrandefrihet

mänskliga 

rättigheter
långsiktighet

mänskliga 

rättigheter

mänskliga 

rättigheter

gemensamma 

värderingar

pålitlig 

samhällsservice

jämlikhet jämlikhet fred engagemang engagemang
utbildnings-

möjligheter

pålitlig 

samhällsservice
yttrandefrihet

pålitlig 

samhällsservice
miljömedvetenhet

demokratiska 

processer

demokratiska 

processer
social rättvisa jämlikhet globalt tänkande

omsorg om de 

utsatta
yttrandefrihet

gemensamma 

värderingar
hållbarhet jämlikhet*

hållbar utveckling miljömedvetenhet
upprätthållande av 

lag och ordning

utbildnings-

möjligheter

upprätthållande av 

lag och ordning
engagemang

gemensamma 

värderingar

pålitlig 

samhällsservice

mänskliga 

rättigheter

gemensamma 

värderingar

pålitlig 

samhällsservice
social rättvisa jämlikhet långsiktighet

omsorg om de 

utsatta

pålitlig 

samhällsservice

utbildnings-

möjligheter
rättssäkerhet rättssäkerhet rättssäkerhet

upprätthållande av 

lag och ordning
yttrandefrihet långsiktighet

upprätthållande av 

lag och ordning

utbildnings-

möjligheter

upprätthållande av 

lag och ordning
familj globalt tänkande hjälpsamhet

mänskliga 

rättigheter

social rättvisa
effektiv 

stadsförvaltning
yttrandefrihet social rättvisa

pålitlig 

samhällsservice
globalt tänkande hållbarhet familj

omsorg om de 

utsatta

omsorg om de 

utsatta

långsiktighet hållbar utveckling engagemang

globalt 

tänkande/pålitlig 

samhällsservice**

familj social rättvisa
välfungerande 

statsförvaltning
hjälpsamhet yttrandefrihet globalt tänkande

ÖNSKADE NATIONSVÄRDERINGAR
**Delad 20:e plats.

*2020 lades ”jämställdhet” till och tycks fortsätta trenden för ”jämlikhet”; en hypotes är att respondenterna lägger liknande betydelse i dessa ord.
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