
Sverigestudien 2022
- Vem tar ansvar för att 
samhället fungerar



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. 

Sverigestudien – En unik tidsserie över svenskarnas värderingar

Studien genomförs av Vergenta i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner



Sverigestudien – En unik tidsserie över svenskarnas värderingar

Vilka värderingar 

karaktäriserar dem själva, 

deras arbetsplats och det 

svenska samhället – i dag 

och i en önskad framtid.

2000 respondenter 

Nationen
Arbetsplatsen

Lokalsamhället

Individen

”Ett Sverige i miniatyr”



• Tillbakablick till 2020 – före och under pandemin

• Vilket samhälle drömmer svenska folket om? 

Och hur upplever vi dagens Sverige?

• Hur är våra arbetsplatser rustade för att bidra till ett fungerande 

samhälle?

• Vad är viktigt för oss som individer?

Innehåll



Sverigestudien 2020 – en 
temperaturmätning före och under 
pandemin



1. Drömmen om hållbarhet 
Hållbarhet väljs av allt fler (34%) och vår 

syn på hållbarhet har breddats.

Sverigestudien 2020 – fem trender

4. En våldsam bild av Sverige
Våld och brott är det begrepp som flest 

väljer för att beskriva Sverige. 

På senare år har även begrepp som 

Konflikt/ aggression och Hat tagit sig in 

på listan.

3. Från individ till relation

Under pandemin skedde en 

fokusförflyttning från mer individuella 

värderingar till relationsbegrepp som 

familj, medkänsla, och rättvisa

2. Vårt drömsamhälle förändras 

inte av en pandemi

De 12 mest valda orden är de samma –

endast interna platsbyten. 

Topp 3 är nästan identisk över tid.

5. Demokratiska värden i fokus

Vi ser att allt fler över tid väljer önskade 

värderingar såsom fred, yttrandefrihet

och demokratiska processer.



Sverigestudien 2022

(mätningen genomfördes 31 jan – 14 feb)



• Krigshot i Europa. Ryssland har placerat ut 100 000 soldater runt Ukraina men Putin 

förnekar konsekvent planer på en invasion. UD uppmanar svenskar att lämna landet.

• Sverige förstärker militära närvaron på Gotland. Nato-fartyg i Östersjön.

• Omikron får fäste. Samtidigt upphör den breda testningen.

• Slutförvar av kärnbränsle. Regeringen har godkänt SKB:s (Svensk 

kärnbränslehantering AB) plan för slutförvaret av kärnbränslet.

• Vinter-OS i Peking och Handbolls-VM

• Volvo Cars och Northvolt bygger en batterifabrik i Göteborg som ska ge 3 000 jobb

• Två månader sedan Magdalena Andersson blev vald till statsminister med tre 

prioriteringar; att ta tillbaka kontrollen över välfärden, öka takten i klimatomställning

och bryta segregationen och stoppa det grova våldet.

Vad pratade vi om i början av året?



Vilket samhälle drömmer svenska folket 
om? 



Värderingar – det önskade samhället

• En ständig önskan om arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet, ansvar för kommande generationer 

och en välfungerande sjukvård

• Krav på lag och ordning när samhällsklimatet hårdnar

• En önskan om att vi tar hand om våra äldre

• Som medborgare vill vi vara delaktiga – en önskan om demokratiska processer



10

Ö
N

S
K

A
D

E
 N

A
T

IO
N

S
V

Ä
R

D
E

R
IN

G
A

R

Bevarande av 

naturen

Fred

Ärlighet

Omsorg om 

de utsatta

Livskvalitet

Rättvisa

Omsorg om 

de utsatta

Bevarande av 

naturen

Miljömed-

vetenhet

Hållbar 

utveckling

Bevarande av 

naturen

Jämlikhet

Miljömed-

vetenhet

Fred

Jämlikhet

Fred

Långsiktighet

Bevarande av 

naturen

Jämlikhet

Miljömed-

vetenhet

Bevarande av 

naturen

Fred

Hållbarhet

Bevarande av 

naturen

Jämställdhet*

Långsiktighet

Jämställdhet*

Hållbarhet

Bevarande av 

naturen

Jämställdhet*

Hållbarhet

Bevarande av 

naturen

Arbetstillfällen

Ekonomisk 

stabilitet

Ansvar för 

kommande 

generationer

Arbetstillfällen

Ekonomisk 

stabilitet

Ansvar för 

kommande 

generationer

Arbetstillfällen

Ekonomisk 

stabilitet

Ansvar för 

kommande 

generationer

Arbetstillfällen

Ekonomisk 

stabilitet

Ansvar för 

kommande 

generationer

Ekonomisk 

stabilitet

Arbetstillfällen

Ansvar 

kommande 

generationer

Ekonomisk 

stabilitet

Ansvar 

kommande 

generationer

Arbetstillfällen

Ekonomisk 

stabilitet

Arbetstillfällen

Ansvar 

kommande 

generationer

Ekonomisk 

stabilitet

Arbetstillfällen

Ansvar 

kommande 

generationer

2010              2012              2014               2016               2018            2020 feb        2020 sep         2022

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Välfungerande 

sjukvård

Omsorg om 

de äldre

Omsorg om 

de äldre

Omsorg om 

de äldre

Omsorg om 

de äldre

Omsorg om 

de äldre

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Demokratiska 

processer

Upprätthållande 

av lag och 

ordning

Upprätthållande 

av lag och 

ordning

Upprätthållande 

av lag och 

ordning

Upprätthållande 

av lag och 

ordning

Upprätthållande 

av lag och 

ordning

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Hur upplever vi dagens Sverige?



Värderingar – dagens samhälle

• Byråkrati – ett tecken på misslyckad, kontrollerande samhällsapparat eller ett tecken på ordning 

och reda som även står pall när krisen kommer?

• Osäkerhet om framtiden – en tillfällig nedgång?

• Ett allt hårdare samhällsklimat med våld och brott, hat och konflikt/ aggression i fokus



10

Resursslöseri

Yttrandefrihet

Arbetslöshet

Skyller på 

varandra

Arbetslöshet

Resursslöseri

Yttrandefrihet

Skyller på 

varandra

Arbetslöshet

Yttrandefrihet

Resursslöseri

Skyller på 

varandra

Skyller på 

varandra

Arbetslöshet

Resursslöseri

Yttrandefrihet

Resursslöseri

Yttrandefrihet

Skyller på 

varandra

Resursslöseri

Skyller på 

varandra

Yttrandefrihet

Arbetslöshet

Yttrandefrihet

Skyller på 

varandra

Resursslöseri

Resursslöseri

Yttrandefrihet

Skyller på 

varandra

Arbetslöshet

Våld och brott

Våld och brott

Våld och brott

Våld och brott

Våld och brott

Våld och brott

N
U

V
A

R
A

N
D

E
 N

A
T

IO
N

S
V

Ä
R

D
E

R
IN

G
A

R
2010              2012              2014               2016               2018           2020 feb       2020 sep           2022

Byråkrati Byråkrati Byråkrati

Byråkrati

Byråkrati

Byråkrati

Byråkrati

Byråkrati

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Osäkerhet om 

framtiden

Miljömed-

vetenhet

Demokratiska 

processer

Mänskliga 

rättigheter

Materialistiskt

Utbildnings-

möjligheter

Fred

Materialistiskt

Utbildnings-

möjligheter

Fred

Kortsiktighet

Mångfald

Kortsiktighet

Konflikt/ 

aggression

Fred

Materialistiskt

Kortsiktighet

Utbildnings-

möjligheter

Utbildnings-

möjligheter

Kortsiktigt

Konflikt/ 

aggression

Miljömed-

vetenhet

Konflikt/ 

aggression

Utbildnings-

möjligheter

Kortsiktighet

Fred

Kortsiktighet

Utbildnings-

möjligheter

Fred

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Hur är våra arbetsplatser 
rustade för att bidra till ett 
fungerande samhälle?



Värderingar på svenska arbetsplatser

• Göra skillnad/ något betydelsefullt en starkt uppåtgående trend under senare år

• Allt färre anser att deras arbetsplats präglas av engagemang efter pandemin

• Allt fler ser behov av ökad anpassningsbarhet på sin arbetsplats – ny in på topp 5

• Fler än var fjärde anställd efterfrågar en gemensam vision



2010 2012 2014 2016 2017 2018 2020 2022

1 ansvar lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete

2 lagarbete ansvar kostnadsjakt kostnadsjakt ansvar kostnadsjakt anställdas hälsa ansvar

3 humor/glädje kostnadsjakt ansvar ansvar kostnadsjakt engagemang humor/glädje balans hem/arbete

4 kostnadsjakt resultatinriktat resultatinriktat humor/glädje engagemang humor/glädje ansvar
göra skillnad/

något betydelsefullt

5 samarbete förvirring humor/glädje engagemang humor/glädje resultatinriktat balans hem/arbete Humor/glädje

6 ärlighet humor/glädje hierarki förvirring kvalitet ansvar kostnadsjakt anställdas hälsa

7 engagemang anställdas hälsa engagemang resultatinriktat anställdas hälsa hierarki förvirring engagemang

8 målinriktat hierarki samarbete hierarki resultatinriktat anställdas hälsa hierarki ekonomisk stabilitet

9 byråkrati engagemang förvirring kvalitet samarbete balans hem/arbete engagemang resultatinriktat

10 anpassningsbarhet samarbete kortsiktighet anställdas hälsa balans hem/arbete kvalitet
göra skillnad/

något betydelsefullt
samarbete

11 kvalitet byråkrati byråkrati ständigt lärande förvirring
göra skillnad/

något betydelsefullt
byråkrati förvirring

12 förvirring långa arbetstider osäkra anställningar kortsiktighet byråkrati förvirring resultatinriktat kvalitet

13 effektivitet kvalitet kvalitet långa arbetstider hierarki kortsiktighet gemensam vision hierarki

14 hierarki effektivitet anställdas hälsa anpassnings-barhet effektivitet byråkrati osäkerhet om framtiden byråkrati

15 finansiell stabilitet ständigt lärande anpassnings-barhet byråkrati långa arbetstider samarbete kvalitet medarbetar-engagemang

16 ständigt lärande kortsiktighet balans hem/arbete vinst anpassnings-barhet ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet anpassningsbarhet

17 etik anpassnings-barhet effektivitet medarbetarengagemang
göra skillnad/något 

betydelsefullt
gemensam vision effektivitet gemensam vision

18 jämlikhet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet balans hem/arbete kortsiktighet effektivitet kortsiktighet effektivitet

19 resultatinriktat medarbetar-engagemang vinst osäkra anställningar medarbetar-engagemang långa arbetstider samarbete Jämställdhet

20 gemensamma värden osäkra anställningar gemensam vision håller inne information ekonomisk stabilitet vinst ekonomisk stabilitet gemensamma värderingar

NUVARANDE värderingar på arbetsplatsen



2010 2012 2014 2016 2017 2018 2020 2022

1 ansvar lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete lagarbete

2 lagarbete ansvar kostnadsjakt kostnadsjakt ansvar kostnadsjakt anställdas hälsa ansvar

3 humor/glädje kostnadsjakt ansvar ansvar kostnadsjakt engagemang humor/glädje balans hem/arbete

4 kostnadsjakt resultatinriktat resultatinriktat humor/glädje engagemang humor/glädje ansvar
göra skillnad/

något betydelsefullt

5 samarbete förvirring humor/glädje engagemang humor/glädje resultatinriktat balans hem/arbete Humor/glädje

6 ärlighet humor/glädje hierarki förvirring kvalitet ansvar kostnadsjakt anställdas hälsa

7 engagemang anställdas hälsa engagemang resultatinriktat anställdas hälsa hierarki förvirring engagemang

8 målinriktat hierarki samarbete hierarki resultatinriktat anställdas hälsa hierarki ekonomisk stabilitet

9 byråkrati engagemang förvirring kvalitet samarbete balans hem/arbete engagemang resultatinriktat

10 anpassningsbarhet samarbete kortsiktighet anställdas hälsa balans hem/arbete kvalitet
göra skillnad/

något betydelsefullt
samarbete

11 kvalitet byråkrati byråkrati ständigt lärande förvirring
göra skillnad/

något betydelsefullt
byråkrati förvirring

12 förvirring långa arbetstider osäkra anställningar kortsiktighet byråkrati förvirring resultatinriktat kvalitet

13 effektivitet kvalitet kvalitet långa arbetstider hierarki kortsiktighet gemensam vision hierarki

14 hierarki effektivitet anställdas hälsa anpassnings-barhet effektivitet byråkrati osäkerhet om framtiden byråkrati

15 finansiell stabilitet ständigt lärande anpassnings-barhet byråkrati långa arbetstider samarbete kvalitet medarbetar-engagemang

16 ständigt lärande kortsiktighet balans hem/arbete vinst anpassnings-barhet ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet anpassningsbarhet

17 etik anpassnings-barhet effektivitet medarbetarengagemang
göra skillnad/något 

betydelsefullt
gemensam vision effektivitet gemensam vision

18 jämlikhet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet balans hem/arbete kortsiktighet effektivitet kortsiktighet effektivitet

19 resultatinriktat medarbetar-engagemang vinst osäkra anställningar medarbetar-engagemang långa arbetstider samarbete Jämställdhet

20 gemensamma värden osäkra anställningar gemensam vision håller inne information ekonomisk stabilitet vinst ekonomisk stabilitet gemensamma värderingar

NUVARANDE värderingar på arbetsplatsen



2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
1 anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa

2 ärlighet erkännande av anställda humor/glädje humor/glädje balans hem/arbete balans  hem/arbete balans hem/arbete

3 ansvar lagarbete erkännande av anställda balans hem/arbete humor/glädje humor/glädje humor/ glädje

4 anpassningsbarhet humor/ glädje lagarbete lagarbete lagarbete erkännande av anställda erkännande av anställda

5 humor/glädje ansvar ansvar erkännande av anställda erkännande av anställda lagarbete anpassningsbarhet

6 engagemang engagemang balans hem/arbete anpassningsbarhet kvalitet ekonomisk stabilitet lagarbete

7 erkännande av anställda anpassningsbarhet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet engagemang

8 lagarbete balans hem/ arbete engagemang kvalitet medarbetarengagemang kvalitet gemensam vision

9 öppen kommunikation ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet engagemang anpassningsbarhet ansvar ekonomisk stabilitet

10 effektivitet kvalitet kvalitet medarbetarengagemang engagemang engagemang kvalitet

11 ekonomisk stabilitet gemensam vision medarbetarengagemang öppen kommunikation gemensam vision medarbetarengagemang inkluderande

12 gemensam vision medarbetarengagemang effektivitet ansvar ansvar gemensam vision ansvar

13 medarbetarengagemang positiv attityd gemensam vision samarbete samarbete gemensamma värderingar medarbetarengagemang

14 kvalitet samarbete positiv attityd gemensam vision öppen kommunikation inkluderande gemensamma värderingar

15 samarbete effektivitet samarbete positiv attityd effektivitet jämställdhet* effektivitet

16 positiv attityd öppen kommunikation öppen kommunikation personlig utveckling jämlikhet öppen kommunikation långsiktighet

17 balans hem/arbete personlig utveckling personlig utveckling effektivitet långsiktighet samarbete öppen kommunikation

18 respekt coaching/ mentorskap gemensamma värderingar långsiktighet gemensamma värderingar hållbarhet samarbete

19 gemensamma värderingar gemensamma värderingar långsiktighet jämlikhet lyhördhet effektivitet
coaching/ 

mentorskap

20 lyhördhet långsiktighet respekt lyhördhet personlig utveckling
långsiktighet/ positiv 

attityd**
hållbarhet

**Delad 20:e plats.

ÖNSKADE värderingar på arbetsplatsen



2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
1 anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa anställdas hälsa

2 ärlighet erkännande av anställda humor/glädje humor/glädje balans hem/arbete balans  hem/arbete balans hem/arbete

3 ansvar lagarbete erkännande av anställda balans hem/arbete humor/glädje humor/glädje humor/ glädje

4 anpassningsbarhet humor/ glädje lagarbete lagarbete lagarbete erkännande av anställda erkännande av anställda

5 humor/glädje ansvar ansvar erkännande av anställda erkännande av anställda lagarbete anpassningsbarhet

6 engagemang engagemang balans hem/arbete anpassningsbarhet kvalitet ekonomisk stabilitet lagarbete

7 erkännande av anställda anpassningsbarhet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet engagemang

8 lagarbete balans hem/ arbete engagemang kvalitet medarbetarengagemang kvalitet gemensam vision

9 öppen kommunikation ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet engagemang anpassningsbarhet ansvar ekonomisk stabilitet

10 effektivitet kvalitet kvalitet medarbetarengagemang engagemang engagemang kvalitet

11 ekonomisk stabilitet gemensam vision medarbetarengagemang öppen kommunikation gemensam vision medarbetarengagemang inkluderande

12 gemensam vision medarbetarengagemang effektivitet ansvar ansvar gemensam vision ansvar

13 medarbetarengagemang positiv attityd gemensam vision samarbete samarbete gemensamma värderingar medarbetarengagemang

14 kvalitet samarbete positiv attityd gemensam vision öppen kommunikation inkluderande gemensamma värderingar

15 samarbete effektivitet samarbete positiv attityd effektivitet jämställdhet* effektivitet

16 positiv attityd öppen kommunikation öppen kommunikation personlig utveckling jämlikhet öppen kommunikation långsiktighet

17 balans hem/arbete personlig utveckling personlig utveckling effektivitet långsiktighet samarbete öppen kommunikation

18 respekt coaching/ mentorskap gemensamma värderingar långsiktighet gemensamma värderingar hållbarhet samarbete

19 gemensamma värderingar gemensamma värderingar långsiktighet jämlikhet lyhördhet effektivitet
coaching/ 

mentorskap

20 lyhördhet långsiktighet respekt lyhördhet personlig utveckling
långsiktighet/ positiv 

attityd**
hållbarhet

**Delad 20:e plats.

ÖNSKADE värderingar på arbetsplatsen



Vilka skillnader ser vi mellan offentlig och privat sektor?

• Göra skillnad/ något betydelsefullt återfinns i topp för att beskriva den nuvarande 

offentliga arbetsplatsen, men är frånvarande i beskrivningen av den privata 

arbetsplatsen.

• Generellt bättre samstämmighet mellan nuvarande och önskade värderingar i 

privat sektor

• Mer positiv bild av den offentliga arbetsplatsen än tidigare år…

• …samtidigt är det bara de privatanställda som upplever att deras arbetsplatser 

präglas av balans hem/ arbete



OFFENTLIG SEKTOR

1. Ansvar

2. Lagarbete

3. Byråkrati

4. Göra skillnad/ 
något betydelsefullt

5. Förvirring (UT)

1. Göra skillnad/
något betydelsefullt

2. Byråkrati

3. Lagarbete

4. Ansvar

5. Samarbete (IN)

PRIVAT SEKTOR

1. Lagarbete

2. Anställdas hälsa (UT)

3. Ansvar

4. Balans hem/ arbete

5. Humor/ glädje

2020 (sep) 2022 2020 (sep) 2022

1. Lagarbete

2. Ekonomisk stabilitet (IN)

3. Humor/ glädje

4. Balans hem/ arbete

5. Ansvar

NUVARANDE värderingar på arbetsplatsen



Vad är viktigt för oss som 
individer?



• Våra personliga värderingar är relativt stabila

• Familj, humor/ glädje och ansvar i topp under alla år vi gjort mätningar

• Hälsa ersätter rättvisa på årets topp 10

• Ekonomisk stabilitet utmärker svensken och har blivit allt viktigare

• Under pandemin kunde vi se en fokusförflyttning från individ till relation, 

något som dock inte avspeglar sig i årets mätning…

Personliga värderingar



2010 2012 2014 2016 2018 2020 (feb) 2020 (sep) 2022

1 ärlighet humor/glädje familj familj familj familj familj familj

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

3 humor/glädje ansvar ansvar ärlighet humor/glädje ansvar ansvar ansvar

4 ansvar tar ansvar tar ansvar ansvar ärlighet ekonomisk stabilitet ärlighet ekonomisk stabilitet

5 medkänsla ärlighet ärlighet tar ansvar tar ansvar Ärlighet medkänsla ärlighet

6 tar ansvar medkänsla medkänsla vänskap ekonomisk stabilitet tar ansvar ekonomisk stabilitet medkänsla

7 självständighet positiv attityd ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet medkänsla medkänsla anpassningsbarhet tar ansvar

8 positiv attityd rättvisa positiv attityd positiv attityd balans hem/arbete anpassningsbarhet Tar ansvar hälsa

9 rättvisa ständigt lärande vänskap medkänsla positiv attityd balans hem/arbete balans hem/arbete anpassningsbarhet

10 respekt omtanke omtanke hälsa hälsa effektivitet rättvisa balans hem/arbete

11 vänskap vänskap respekt rättvisa vänskap vänskap Positiv attityd effektivitet

12 ödmjukhet anpassningsbarhet rättvisa balans hem/arbete anpassningsbarhet hälsa effektivitet positiv attityd

13 omtanke självständighet hälsa ödmjukhet respekt ambition hälsa vänskap

14 lyhördhet lyhördhet anpassningsbarhet omtanke självständighet respekt självständighet ambition

15 engagemang kreativitet självständighet anpassningsbarhet rättvisa omtanke vänskap generositet

16 ständigt lärande respekt trygghet självständighet effektivitet positiv attityd omtanke omtanke

17 ekonomisk stabilitet ekonomisk stabilitet balans hem/arbete kreativitet generositet trygghet Respekt ödmjukhet
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