TILLSAMMANS GÖR VI
VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor

v ä s t s v e n s k a h a n d e l s k a m ma r e n . s e

Sandra Zätterström
Preera

Stefan Kraft
Gullers grupp

TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE

Sverigestudien 2020

En unik tidsserie över svenskarnas värderingar
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.

Studien genomförs av Preera i samarbete med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Gullers Grupp.

Hållbarhet allt viktigare
i en dystrare samhällsbild
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Samhälle

9

2020-05-26

ÖNSKADE NATIONSVÄRDERINGAR
• Hållbarhet, Miljömedvetenhet och Ansvar för kommande generationer klättrar
• Ansvar för kommande generationer för första gången viktigare än Arbetstillfällen
• Hållbarhet ökar från 20% till 34% och passerar Upprätthållande av lag och ordning
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2010

2011
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2014
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stabilitet
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ekonomisk
stabilitet
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sjukvård
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bevarande av
naturen

demokratiska
processer

demokratiska
processer

bevarande av
naturen

bevarande av
naturen

jämlikhet

jämlikhet

jämlikhet

fred

omsorg om de
äldre

bevarande av
naturen

omsorg om de
äldre

demokratiska
processer

miljömedvetenhet

långsiktighet

fred

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

jämlikhet

fred

fred

omsorg om de
äldre

omsorg om de
äldre

fred

mänskliga
rättigheter

demokratiska
processer

miljömedvetenhet

mänskliga
rättigheter
pålitliga
samhällsinsatser

omsorg om de
utsatta

jämlikhet

mänskliga
rättigheter
omsorg om de
utsatta

omsorg om de
utsatta
fattigdomsbekämp
ning
mänskliga
rättigheter

miljömedvetenhet

långsiktighet

långsiktighet

yttrandefrihet

miljömedvetenhet

långsiktighet

omsorg om de
äldre
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långsiktighet

mänskliga
rättigheter

mänskliga
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gemensamma
värderingar

pålitlig
samhällsservice

pålitlig
samhällsservice

yttrandefrihet

pålitlig
samhällsservice

miljömedvetenhet

mänskliga
rättigheter

yttrandefrihet

yttrandefrihet

mänskliga
rättigheter

engagemang

engagemang

livskvalitet

långsiktighet

pålitlig
samhällsservice

jämlikhet

jämlikhet

fred

demokratiska
processer

demokratiska
processer

social rättvisa

jämlikhet

globalt tänkande

miljömedvetenhet

upprätthållande av
lag och ordning

utbildningsmöjligheter

upprätthållande av
lag och ordning

jämlikhet

långsiktighet

omsorg om de
utsatta

hållbar utveckling
pålitlig
samhällsservice

social rättvisa

upprätthållande av
lag och ordning

yttrandefrihet

långsiktighet

upprätthållande av
lag och ordning

social rättvisa

effektiv
stadsförvaltning

yttrandefrihet

social rättvisa

hållbar utveckling

engagemang

globalt
tänkande/pålitlig
samhällsservice**

långsiktighet

ÖNSKADE NATIONSVÄRDERINGAR

utbildningsmöjligheter
omsorg om de
utsatta

2018

2020

ekonomisk
stabilitet
ansvar för
kommande
generationer
arbetstillfällen
välfungerande
sjukvård
hållbarhet
(miljö/social/
ekonomisk)
bevarande av
naturen

yttrandefrihet

gemensamma
värderingar

hållbarhet

jämlikhet*

engagemang

gemensamma
värderingar

pålitlig
samhällsservice

mänskliga
rättigheter

gemensamma
värderingar

pålitlig
samhällsservice

utbildningsmöjligheter

rättssäkerhet

rättssäkerhet

rättssäkerhet

utbildningsmöjligheter

upprätthållande av
lag och ordning

familj

globalt tänkande

hjälpsamhet

mänskliga
rättigheter

pålitlig
samhällsservice

globalt tänkande

hållbarhet

familj

omsorg om de
utsatta

omsorg om de
utsatta

familj

social rättvisa

välfungerande
statsförvaltning

hjälpsamhet

yttrandefrihet

globalt tänkande

*2020 lades ”jämställdhet” till och tycks fortsätta trenden för ”jämlikhet”; en hypotes är att respondenterna lägger liknande betydelse i dessa ord.
**Delad 20:e plats.

NUVARANDE NATIONSVÄRDERINGAR
• 8 av de 10 mest valda orden är negativt laddade
• Osäkerhet om framtiden, Våld och brott, Skyller på varandra, Byråkrati och Resursslöseri ligger i topp
• Hat, Kortsiktighet och Konflikt/aggression har uppåtgående trend
• Demokratiska värderingar, Yttrandefrihet, Utbildningsmöjligheter, Mångfald och Fred tappar
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2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2020

osäkerhet om
framtiden

byråkrati

osäkerhet om
framtiden

yttrandefrihet
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arbetslöshet
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arbetslöshet

arbetslöshet

osäkerhet om
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byråkrati

byråkrati
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byråkrati

arbetslöshet
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framtiden
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miljömedvetenhet
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materialistiskt
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fred
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utbildningsmöjligheter
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fred
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materialistiskt
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mångfald

hat

skyller på
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centralstyrning

miljömedvetenhet

mångfald

våld och brott

utbildningsmöjligheter

utbildningsmöjligheter

arbetslöshet

materialistiskt

mångfald

miljömedvetenhet

mänskliga
rättigheter

hat

hat

miljömedvetenhet

arbetslöshet

ekonomisk
stabilitet
mänskliga
rättigheter
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mångfald
jämlikhet
materialistiskt

mångfald
materialistiskt
kortsiktighet

utbildningsmöjligheter
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elitism
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centralstyrning

konflikt/
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stabilitet
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miljömedvetenhet
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stabilitet
demokratiska
processer

fred
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rättigheter

ekonomisk
stabilitet

hat

jämställdhet

centralstyrning

demokratiska
processer

demokratiska
processer
globalt tänkande

fred

bevara miljön

våld och brott

elitism

materiella behov

centralstyrning

kommunservice

demokratiska
processer

centralstyrning

mänskliga
rättigheter

jämlikhet

jämlikhet

familj

jämlikhet

globalt tänkande

jämlikhet

elitism

familj

demokratiska
processer

jämlikhet

centralstyrning

kortsiktighet

ekonomisk
stabilitet

fattigdom

fattigdom

demokratiska
processer

personlig frihet

centralstyrning

mänskliga
rättigheter

jämlikhet

korruption

mångfald

demokratiska
processer

globalt tänkande

etnisk
diskriminering

globalt tänkande

mänskliga
rättigheter

kommunservice

välstånd

välstånd

NUVARANDE NATIONSVÄRDERINGAR

fattigdom

globalt tänkande

Kommun
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ÖNSKADE KOMMUNVÄRDERINGAR
• Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet från 14:e till 4:e plats
• Nästan alla värderingar på tio-i-topp handlar om långsiktighet och grundtrygghet för
invånarna
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2012

2013

2014
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2017
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2020

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

demokratiska
processer

miljömedvetenhet

bevarande av naturen

långsiktighet

pålitlig samhällsservice

miljömedvetenhet

demokratiska
processer

långsiktighet

pålitlig samhällsservice

långsiktighet

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

medborgarinflytande
(invånare)

medborgarinflytande
(invånare)

pålitlig samhällsservice

medborgarinflytande
(invånare)

utbildningsmöjligheter

utbildningsmöjligheter

engagemang

jämlikhet

jämlikhet

medborgarinflytande

jämställdhet

anpassningsbarhet

utbildningsmöjligheter

utbildningsmöjligheter

bevarande av naturen

jämlikhet

miljömedvetenhet

engagemang

anpassningsbarhet

trygghet

trygghet

trygghet

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

socialt ansvarstagande

balans hem/arbete

anpassningsbarhet

effektivitet

balans hem/arbete

samhällsservice

lyhördhet

stolthet över att bo/leva
i kommunen/
stadsdelen

gemensamma
värderingar

effektivitet

engagemang

samhällsservice

öppen kommunikation

balans hem/arbete

anpassningsbarhet

öppenhet i samhället

engagemang

generationer
hållbarhet
(miljö/social/
ekonomisk)

Inga mätningar av kommunvärderingar
utfördes 2009-2012

pålitlig
samhällsservice

processer
medborgarinflytande
(invånare)

gemensamma
värderingar

jämlikhet

ÖNSKADE KOMMUNVÄRDERINGAR
trygghet

NUVARANDE KOMMUNVÄRDERINGAR
• Kortsiktighet för första gången i topp
• Resursslöseri, Osäkerhet om framtiden och Förvirring klättrar
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2009

2010

2011

2012

2013

2016

arbetslöshet
kostnadsjakt

byråkrati
arbetslöshet

arbetslöshet

byråkrati

mångfald

byråkrati
osäkerhet om
framtiden

miljömedvetenhet

miljömedvetenhet

mångfald

förvirring

kortsiktighet

osäkerhet om
framtiden
resursslöseri

mångfald

kortsiktighet

resursslöseri

utbildningsmöjligheter
ekonomisk stabilitet
bevarande av
naturen
Inga mätningar av kommunvärderingar
utfördes 2009-2012

2014

kostnadsjakt
miljömedvetenhet

förvirring
stolthet över att
bo/leva i kommunen/
stadsdelen
bevarande av
naturen

2017

byråkrati
resursslöseri
arbetslöshet
osäkerhet om
framtiden
utbildningsmöjligheter

2018

2020

byråkrati
kortsiktighet
utbildningsmöjligheter

kortsiktighet
resursslöseri
osäkerhet om
framtiden

resursslöseri

byråkrati

mångfald

förvirring

resursslöseri

kortsiktighet

skyller på varandra

kostnadsjakt

kortsiktighet
osäkerhet om
framtiden

förvirring

förvirring

våld och brott

våld och brott

våld och brott

skyller på varandra

kostnadsjakt

kostnadsjakt

osäkerhet om
framtiden

utbildningsmöjligheter

bevarande av
naturen

miljömedvetenhet

kostnadsjakt

miljömedvetenhet

utbildningsmöjligheter

skyller på varandra

miljömedvetenhet

mångfald

arbetslöshet

familj

tradition

entreprenörskap

mångfald

stolthet över att
verka/bo/leva i
kommunen/
stadsdelen

entreprenörskap

skyller på varandra

våld och brott

stolthet över att
bo/leva i kommunen/
stadsdelen

arbetstillfällen

håller inne
information

tradition

utbildningsmöjligheter

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

familj

arbetstillfällen

samhällsservice

samhällsservice

ekonomisk stabilitet

yttrandefrihet

ekonomisk stabilitet

makt

makt

samhällsservice

håller inne
information
arbetstillfällen
bevarande av
naturen

samhällsservice

hierarki/makt*

NUVARANDE KOMMUNVÄRDERINGAR

*Delad 20:e plats.

Arbetsplats
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ÖNSKADE ORGANISATIONSVÄRDERINGAR
• Balans mellan hem och arbete toppar för tredje året i rad
• Jämlikhet har en tydligt uppåtgående trend
• Kundfokus fortfarande frånvarande
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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

anpassningsbarhet

anpassningsbarhet

humor/ glädje

erkännande av
anställda

erkännande av
anställda

humor/glädje

humor/glädje

lagarbete
ansvar

ansvar

engagemang

engagemang

engagemang

engagemang

effektivitet

erkännande av
anställda

anpassningsbarhet
balans
hem/arbete
ekonomisk
stabilitet
öppen
kommunikation

anpassningsbarhet
balans
hem/arbete
ekonomisk
stabilitet

erkännande av
anställda
lagarbete

lagarbete
öppen
kommunikation

lagarbete

lagarbete

lagarbete

erkännande av
anställda

erkännande av
anställda

ansvar

ansvar

ekonomisk
stabilitet
anpassningsbarhet

balans
hem/arbete
ekonomisk
stabilitet

erkännande av
anställda
anpassningsbarhet
ekonomisk
stabilitet

kvalitet

engagemang

kvalitet

engagemang

anpassningsbarhet

engagemang

engagemang

medarbetarengagemang
öppen
kommunikation

anpassningsbarhet

medarbetarengagemang

gemensam vision

effektivitet

kvalitet

ekonomisk
stabilitet

gemensam vision

gemensam vision

effektivitet

medarbetarengagemang

ekonomisk
stabilitet

gemensam vision

medarbetarengagemang

medarbetarengagemang

balans
hem/arbete

effektivitet

öppen
kommunikation

medarbetarengagemang

positiv attityd

positiv attityd

gemensam vision

samarbete

kvalitet

samarbete

balans
hem/arbete

samarbete

personlig
utveckling
gemensamma
värderingar

kvalitet

lagarbete

kvalitet

kvalitet

kvalitet

ekonomisk
stabilitet
medarbetarengagemang

ekonomisk
stabilitet
medarbetarengagemang
anpassningsbarhet

lagarbete
ekonomisk
stabilitet
anpassningsbarhet
kvalitet
ansvar

engagemang

engagemang

gemensam vision

gemensam vision

medarbetarengagemang

ansvar

ansvar

ansvar

gemensam vision

gemensam vision

samarbete

öppen
kommunikation

samarbete

gemensamma
värderingar

positiv attityd

positiv attityd

gemensam vision

långsiktighet

öppen
kommunikation

inkluderande

effektivitet

samarbete

samarbete

positiv attityd

samarbete

effektivitet

jämställdhet*

öppen
kommunikation
personlig
utveckling

gemensamma
värderingar
öppen
kommunikation

öppen
kommunikation
personlig
utveckling

personlig
utveckling

effektivitet

jämlikhet

öppen
kommunikation

effektivitet

jämlikhet

långsiktighet

samarbete

entusiasm

positiv attityd

samarbete

lyhördhet

balans
hem/arbete

effektivitet

målfokusering

respekt

kvalitet

coaching/
mentorskap

långsiktighet

gemensamma
värderingar

långsiktighet

positiv attityd

gemensamma
värderingar

hållbarhet (miljö/
social/ekonomisk)

innovation

gemensamma
värderingar

medarbetartillfredsställelse

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

*2020 lades ”jämställdhet” till och tycks fortsätta trenden för ”jämlikhet”; en hypotes är att respondenterna lägger liknande betydelse i dessa ord.
**Delad 20:e plats.

NUVARANDE ORGANISATIONSVÄRDERINGAR
• Anställda inom privat sektor upplever att deras arbetsplatser i allt större utsträckning
fokuserar på de anställdas hälsa
• Hälften av de värderingar offentliganställda anger är potentiellt begränsande: Förvirring,
Osäkerhet om framtiden, Kortsiktighet mm
• Engagemang har tappat betydligt i placering

22

2020-05-26

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

samarbete

samarbete

förvirring

förvirring

förvirring

humor/glädje

engagemang

humor/glädje

resultatinriktat

engagemang

ärlighet

ansvar

humor/glädje

hierarki

hierarki

förvirring

kvalitet

ansvar

ansvar
balans
hem/arbete
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

anpassningsbarhet

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

kundtillfredställelse

förvirring

samarbete

långa arbetstider

anställdas hälsa

osäkra
anställningar

kortsiktighet

byråkrati

förvirring

resultatinriktat

anpassningsbarhet

effektivitet

anställdas hälsa

kvalitet

osäkra
anställningar

kvalitet

långa arbetstider

hierarki

kortsiktighet

gemensam vision

ömsesidigt
beroende

hierarki

anpassningsbarhet

effektivitet

anpassningsbarhet

anställdas hälsa

anpassningsbarhet

effektivitet

byråkrati

osäkerhet om
framtiden

ärlighet

finansiell stabilitet

vinst

ständigt lärande

kvalitet

anpassningsbarhet

byråkrati

långa arbetstider

samarbete

kvalitet

vinst

anpassningsbarhet

ekonomisk
stabilitet

anpassningsbarhet

hierarki

ständigt lärande

effektivitet

kortsiktighet

långa arbetstider

balans
hem/arbete

förvirring

etik

gemensam vision

anpassningsbarhet

samarbete

effektivitet

medarbetarengagemang

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

medarbetarengagemang

vinst

vinst

osäkra
anställningar

medarbetarengagemang

långa arbetstider

samarbete

respekt

gemensamma
värden

produktivitet

osäkra
anställningar

medarbetarengagemang

gemensam vision

håller inne
information

ekonomisk
stabilitet

vinst

ekonomisk
stabilitet

NUVARANDE ORGANISATIONSVÄRDERINGAR

Personliga värderingar
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PERSONLIGA VÄRDERINGAR
• Ekonomisk stabilitet klättrar till en delad fjärdeplats
• Anpassningsbarhet in på tillbaka på topp-10
• Balans hem mellan hem och arbete på väg ut från topp-10?
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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
ekonomisk

ansvar

ansvar

tar ansvar

tar ansvar

ärlighet

tar ansvar

ansvar

ansvar

ärlighet

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

balans
hem/arbete

anpassnings-

vänskap

positiv attityd

rättvisa

rättvisa

rättvisa

positiv attityd

positiv attityd

medkänsla

stabilitet

barhet
balans

självständighet

rättvisa

anpassningsbarhet

ständigt lärande

anpassningsbarhet

vänskap

medkänsla

vänskap

positiv attityd

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

anpassningsbarhet

omtanke

rättvisa

balans
hem/arbete

effektivitet

anpassningsbarhet

hälsa

anpassningsbarhet

omtanke

ständigt lärande

självständighet

generositet

hälsa

ödmjukhet

respekt

respekt

ambition

ständigt
lärande

lyhördhet

engagemang

lyhördhet

ständigt lärande

anpassningsbarhet

omtanke

rättvisa

självständighet

respekt

omtanke

engagemang

lyhördhet

kreativitet

vänskap

självständighet

anpassningsbarhet

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

anpassningsbarhet

kreativitet

miljömedvetenhet

miljömedvetenhet

generositet

trygghet

anpassningsbarhet

omtanke

jämställdhet

ambition

kreativitet

miljömedvetenhet

generositet

effektivitet

miljömedvetenhet

effektivitet

kontroll

ödmjukhet

generositet

PERSONLIGA VÄRDERINGAR

hem/arbete

Sandra Zätterström
070Om
- 843
90 88
studien

Stefan Kraft
Kontakt

073 – 365 66 35

hej@sverigestudien.se
Sverigestudien genomförs
sandra.zatterstrom@preera.se
stefan.kraft@gullers.se
av Preera i samarbete med
SKL och Volvo Group.

+46(0)8-410 740 00

www.sverigestudien.se
www.sverigestudien.se
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