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Små og store forandringer Hent PDF Forlaget skriver: De seneste ca. ti år har værdier og værdikamp været på
dagsordenen i dansk politik og i offentligheden. Men spørgsmålet er, om danskernes værdier faktisk har
ændret sig som følge af den øgede opmærksomhed, eller om de er, hvad de altid har været.I denne bog

undersøger en række forskere forskellige områder af det danske samfund og tager pulsen på udviklingen i
danskernes værdier de seneste tre årtier. Der sættes fokus på så forskellige områder som familie,

arbejdsmarked, tillid til institutioner, politisk ståsted, religion, forholdet mellem land og by, miljø samt
værdier blandt udlandsdanskere.

Udviklingen i danskernes værdier er skrevet af førende forskere på de forskellige områder og giver en
enestående indsigt i det mentale Danmark de seneste 30 år. 

Peter Gundelach er professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
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