Undersøgelsens resultater i stikord
Undersøgelsen er foretaget i 1981, 1990, 1999 og i 2008. Hver gang med
spørgeskemaundersøgelser til repræsentative udsnit af den danske befolkning. I 2008 blev
1507 personer interviewet
Peter Gundelach (pg@soc.ku.dk): Små og store forandringer.
Danskerne er blevet mere tolerante over for indvandrere. Holdningen til ytringsfrihed er
ændret. Før 1999 (før Muhammed-karikatursagen startede i 2005) var det især
venstreorienterede der lagde vægt på ytringsfrihed. Nu er de tilslutningen til ytringsfrihed
vokset stærkt blandt højreorienterede.
2. Per Schultz Jørgensen (per@myrhus.dk) og Rikke Skovgaard Christensen (rsc@sbi.dk):
Den fleksible familie
Familien har haft uændret stor betydning i de seneste 30 år. Der er stigende accept af
eneforælder-familien og skilsmisse. Og på de fleste områder har kvinder og mænd de samme
familieværdier.
3. Frederik Thuesen (frt@sfi.dk): Et interessant, men ikke nødvendigvis samfundsnyttigt job
Stadig flere mener at det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Der er en høj, men en
svagt aftagende tilfredshed mellem 1981 og 2008 målt på en 10-punkt-skala. Færre mener at
det er vigtigt at have et samfundsnyttigt job.
4. Peter Andersen (peterba@hum.ku.dk) og Peter Lüchau (pluchau@ifpr.sdu.dk):
Individualisering og aftraditionalisering af danskerne religiøse værdier
Der er en samlet stigning i omfanget af kirkegang. Det skyldes en markant fremgang blandt
de kirkegængere, som kun kommer i kirken til juleaften eller andre særlige højtider. I 1981
har var et mere moderne gudssyn (en særlig åndelig kraft) og det mere traditionelle gudssyn
(en personlig gud) lige stærke, men i dag er betydningen af åndelighed den stærkeste form
for tro.
5. Peter B. Andersen (peterba@hum.ku.dk) , Nadja Ausker (nadja.ausker@rh.hosp.dk) og
Peter la Cour (p.lacour@pubhealth.ku.dk): Går fanden i kloster, når han bliver gammel?
Trosforestillingerne dannes i barndommen og ud fra barndomsmiljøet, og de består forholdsvis
stabilt livet igennem. Dog vil begivenheder i løbet af livet - børnefødsler og dårligt helbred kunne føre til øget religiøs tro.
6. Ole Borre (borre@ps.au.dk): De politiske værdiers udvikling
Der er en øget stigning i moralsk tolerance og tolerance over for indvandrere, og der er flere
der siger at de er venstreorienterede. Folk med længere uddannelse har betydelig mere
tolerance end de folkeskoleuddannede, og forskellen synes næsten lige så stor i dag som for
27 år siden, da den første værdiundersøgelse blev gennemført.
7. Ole Borre borre@ps.au.dk): Partier og politiske værdier

De ældre økonomisk-politiske venstre-højre-værdier er ikke blegnet, og samtidig har nye
kulturpolitiske værdier, især nationalisme, fået stærk indflydelse på valget af parti.
Tyngdepunktet blandt vælgerne synes således at flytte bort fra de store partier og give de
nypolitiske fløjpartier en større indflydelse
8. Palle Svensson (pal@ps@au.dk): Demokratiets legitimitet
Den demokratiske legitimitet i Danmark er høj og bredt funderet. Der er bred tilslutning til
styreformen og dens institutioner og værdier. Der er ingen tegn på svækket tillid til
politikerne og myndighederne.
9. Klaus Levinsen (khl@sam.sdu.dk) Politiske værdier og politisk aktivisme
Siden 1981 har en stadig stigende andel af danskere været politisk aktive. Personer på
venstrefløjen er fortsat de mest aktivistiske, men der kan spores en ideologisk ”opblødning”,
fordi stadig flere fra det ideologiske centrum og højre er på banen, når der demonstreres og
laves underskriftindsamlinger.
10. Morten Frederiksen (mf@soc.ku.dk): Uddannet til tillid
Befolkningen som sådan har et højt niveau af social tillid, og at dette niveau har været
stigende. De, der har indskrænkninger i deres mulighed for at bestemme over deres egen
tilværelse, er de mindst tillidsfulde.
11. Lars Torpe (larsto@epa.aau.dk): Befolkningens deltagelse i foreningslivet
Foreningsdeltagelsen vokser fortsat. Det samme gør det frivillige arbejde. De ældre bliver
mere organiserede og mere aktive og der er intet der tyder på at de unge vender
foreningslivet ryggen.
12. Jens Fyhn Lykke Sørensen (jls@sam.sdu.dk), Gunnar Lind Haase Svendsen
(glhs@sam.sdu.dk) og Peter Sandholt Jensen (psj@sam.sdu.dk): Der er så dejligt derude på
landet?
Der er ingen forskel i tillid mellem mennesker eller tillid til institutioner mellem land og by.
Der er heller ikke forskelle i foreningsmedlemsskab, men folk på landet udfører mere
frivilligt arbejde end folk i byerne
13. Brian Arly Jacobsen (brianj@hum.ku.dk ) og Margit Warburg (warburg@hum.ku.dk) ...
og dog så vidt om jorden: At være dansk i udlandet i dag .
Kapitlet sammenligner udlandsdanskere med danskere i Danmark og finder bl.a.
udlandsdanskerne opretholder den høje danske sociale tillid til andre mennesker efter
udvandringen til andre lande, hvor tillidsniveauet som oftest er lavere. Også hvad angår
tolerance over for henholdsvis etniske/religiøse grupper og andre afvigergrupper, ligner
udlandsdanskerne danskerne i Danmark. Men udlandsdanskerne går oftere i kirke end
danskerne i Danmark.

