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Vetenskap att tro på? (VA-rapport 2009:3) – källförteckning

Värderingsundersökningar:

•	 World	Values	Survey,	http://www.worldvaluessurvey.org/	
		 Online-analys	av	data	kan	göras	via	hemsidan.
•	 European	Social	Survey,	http://www.europeansocialsurvey.org/	
		 Också	här	kan	analys	av	data	göras	online,	efter	registrering.
•	 General	Social	Survey,	http://www.norc.org/GSS+Website/	
		 Också	här	kan	analys	av	data	göras	online.
•	 International	Social	Survey	Programme,	http://www.issp.org/	
•	 Gallup	World	Poll,	http://www.gallup.com/consulting/worldpoll/24046/about.aspx	
•	 Special	Eurobarometer	225 Social Values,	Science	and	technology,	2005
•	 Special	Eurobarometer	224 Europeans Science and Technology,	2005
•	 Flash	Eurobarometer	Young People and Science,	2008
		 Alla	Eurobarometer-rapporter	finns	att	ladda	ner	från	http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm	
•	 Finnish Science Barometer	2007
•	 Science and engineering indicators,	National	Science	Foundation,	USA
•	 SOM-undersökningarna,	http://www.som.gu.se	
•	 Ungdomsstyrelsens	värderingsundersökningar,	http://www.ungdomsstyrelsen.se/	
•	 Centrum	för	Samtidsanalys,	http://www.samtidsanalys.nu/	
•	 EU-projektet	RAMP,	Religion	And	Moral	Pluralism

Statistik över rekrytering till högre utbildning:
•	 Högskoleverkets	årsrapport	2008
•	 SCBs	statistik,	bl.a.	Rapport	om	elevers	meritvärde	beroende	på	bakgrund	–	om	de	är	födda	i	Sverige	eller	i	andra	länder	

och	hur	länge	de	bott	här	(pressmeddelande	2008-12-18).
•	 Rekryteringsdelegationen,	utvärdering	aug	2006
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com/2009/02/paverkan-av-attityder-och-varderingar.html	
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•	 Smith,	Buster	G.	and	Stark,	Rodney,	Religious Attendance Relates to Generosity Worldwide,	Gallup,	Sept	4,	2009.	http://

www.gallup.com/poll/122807/Religious-Attendance-Relates-Generosity-Worldwide.aspx
•	 Sturmark	Christer,	Tro och vetande 2.0,	Nya	Doxa	2007
•	 Svahn,	Claes,	Paravetenskap en del av tron,	Folkvett	4/2002

Tidningsartiklar, rapporter mm:
•	 Andligt smörgåsbord får svenskar att tro på Gud.	Artikel	med	tabellbilagor	från	World	Values	Survey	på	Sydsvenskan.se	24	

maj	2007:	http://sydsvenskan.se/sverige/article240477/Andligt-smorgasbord-far-svenskar-att-tro-pa-Gud.html
•	 Religionens nya närvaro,	Tvärsnitt	2/09,	s.	36-37	(2009)
•	 Svensk lagstiftning påverkas av religiösa rättsuppfattningar,	Tvärsnitt	2/09,	s.	38-39	(2009)
•	 Undersökning	om	svenskarnas	syn	på	evolutionen,	Sifo	på	uppdrag	av	SVT	2006
•	 Artikel	i	DN	Söndag,	s.	19,	25	okt	2009,	intervju	med	professor	Liselotte	Frisk,	Högskolan	i	Dalarna.	Frisk	intervjuas	

också	i	en	artikel	i	SvD,	24	maj	2007:	http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_230751.svd
•	 Kyrkan missar många av de troende,	Artikel	om	studie	från	Centrum	för	Samtidsanalys	i	Kyrkans	Tidning	den	14	maj	2009:	

http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/kyrkan_missar_manga_av_de_troende_0_9688.news.aspx
•	 Det våras för mystiken,	Fokus,	19	maj	2006,	Intervju	med	Henrik	Bogdan,	Göteborgs	universitet.	http://www.fokus.

se/2006/05/det-varas-for-mystiken	
•	 Jesus i topp bland ungas förebilder,	undersökning	av	Västsvenska	Industri-	och	Handelskammaren	som	en	del	av	Fokus	

Attityd	2008,		http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Entrepren_ren___f_re_18810a.pdf	
•	 Den	s.k.	ekoteologin	och	kyrkornas	engagemang	i	klimatfrågan	behandlades	i	programmet	Människor och Tro,	Sveriges	

Radio	P1,	16	oktober	2009.
•	 Darwin survey shows international consensus on acceptance of evolution,	undersökning	av	synen	på	evolutionen,	British	

Council	2009.	http://www.britishcouncil.org/new/press-office/press-releases/Darwin-survey-shows-international-
consensus-on-acceptance-of-evolution/

•	 Socialdemokraterna har ett starkare stöd bland muslimer än hos LO-medlemmar.	Intervju	med	Magnus	Hagevi	i	tidningen	
Dagen	26	aug	2009.

•	 Värdegrund – Svenska folket om demokrati och mänskliga rättigheter,	attitydundersökning	genomförd	av	Synovate	på	
uppdrag	av	Regeringskansliet,	juli	2008

•	 En inventering av forskningen om romer i Sverige,	Romadelegationen	2008	http://www.romadelegationen.se/extra/pod/	
•	 Kan normer och attityder påverka vårt dagliga beteende?	Föreläsning	(PPT-presentation)	av	Chris	von	Borgstede,	Göteborgs	

universitet,	vid	en	kurs	på	Stockholm	Resilience	Centre	2008.	http://www.stockholmresilience.org/download/18.6b3823
4911d6cedb125800028431/Kan+normer+attityder+p%C3%A5verka+december+SEI++2008.pdf
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•	 Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare,	seminarium	med	Betsey	Stevenson,	Wharton,	the	collegiate	business	school	of	
University	of	Pennsylvania,	USA.	Arrangerat	av	Institutet	för	Näringslivsforskning,	INF,	den	28	maj	2008

•	 Happy Danes are here again,	artikel	om	en	studie	om	lycka,	Cambridge	university	http://www.admin.cam.ac.uk/news/
dp/2007041701	

•	 Linnéstödsprogrammet	Impact of religion,	www.impactofreligion.uu.se

Personliga kontakter/intervjuer med:
•	 Carl	Reinhold	Bråkenhielm,	professor,	Uppsala	universitet
•	 Anders	Bäckström,	professor,	Uppsala	universitet
•	 Curt	Dahlgren,	professor	em,	Lunds	universitet
•	 Maria	Gunther	Axelsson,	författare	och	vetenskapsjournalist
•	 Mikael	Hjerm,	docent,	Umeå	universitet
•	 Sören	Holmberg,	professor,	Göteborgs	universitet
•	 Åsa	Nilsson,	forskare,	Göteborgs	universitet
•	 Thorleif	Pettersson,	professor	em,	Uppsala	universitet
•	 Lennart	Sjöberg,	professor	em,	Handelshögskolan
•	 Mikael	Stenmark,	professor,	Uppsala	universitet

VA-rapporter:
•	 VA-rapporter	Allmänheten om vetenskap	och	Vetenskapen i Samhället,	2002–2009.	Finns	på	www.v-a.se/allmanheten


