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WVS

– hur förändras värderingar på 30 år?
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Hemmahörighet ger tillit 

Sävar,  Västerbotten,1960 



Sverige: pionjär i digitalisering av  
sociala processer
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Growth of social surveys into 
seas of information

•  Data$revolu+on$has$produced$an$explosion$in$
data$volume,$global$coverage,$speed,$
dissemina+on,$and$number$of$producers$

•  Poten+ally$empowering$people,$improving$
decision<making,$and$strengthening$
accountability$

•  Yet$also$challenges$in$data$quality,$reliability,$
consistency,$harmoniza+on,$and$inequality$of$
access$



2030 – 2050 Megatrender:

Problem med prognoser: Katastrofer, epidemier & pandemier går ej att förutse 

• Digitaliseringen accelererar – blockkedjor säkrar data, robotisering: mer 

mproduceras av färre människor

• Sharing society, decentralisering, krypyoanarki – statens roll?

• Big Data-revolutionen fortsätter, volymerna av hälsodata exploderar

• Befolkningstillväxten fortsätter och drivs av life-expectancy snarare än 

mfödelsetal,  Afrikas befolkning dubbleras till 2030 – Nigeria större än USA

• År 2050 finns två arbetande per pensionär i Europa

• 2030 tar BRIC över från G7 när det gäller ekonomisk makt, 2030 bor 2/3 av 

mvärldens medelklass i Asien

• Klimatförändringarna snabbare än förutsagt – 75 % av världens megastäder 

mhotas av höjda havsnivåer – Lagos, New York, Tokyo, Mumbai...
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World Values Survey
– ett nätverk av entusiastiska forskare

• Världens mest omfattande värderingsstudie
• Pågått sedan 1981 i 7 ”vågor”, tidsserier om 36 år
• Kunskap om 90 procent av världens befolkning
• Mer än 100 länder – många kulturer, fattiga och rika
• En halv miljon människor har intervjuats
• Helt obunden NGO, non profit, 
• Open access data



WVS negotiating & contributing 
to the SDGs



Thinking in Guesstimates

• Philip Tetlock arranged 
”forecasting tournaments” 
during 20 years – more 
than 28.000 predictions 
were analysed. (Tetlock & 
Gardner, ”Superforecasting:  
The art and science of 
prediction,” 2015)

•  Analysts, columnists, 
academics were recruited 

•  Who were a super  
forecaster? 



Tetlock’s superforecaster

• Pragmatic experts who drew on 
many analytical tool, adjusted to the 
particular problem

• Gathered as much information from 
as many sources as they could

• When thinking, they often shifted 
mental gears, using transition 
markers.

• They talked about possibilities and 
probabilities, not certainties.

• More readily to admit ”I was 
wrong”, and changed their minds.

The Oracle in Delphi by the Kodros painter, 
c. 440-430 BCE



Active open-mindedness

• Openness to experience 
(intellectual curiosity and and a 
taste for variety)

• Need for cognition (pleasure 
taken in intellectual activity)

• Integrative complexity 
(Appreciating uncertainty and 
seeing multiple sides)

• Anti-impulsive, distrusting their 
first shut feeling. the revenge of 
the nerds.



• Begin with an estimate of the 
probability that the hypothesis 
is true, then look at any new 
data and update the probability 
given the new data.

• Base rate for the problem in 
question (frequency, across 
space and time).

• Nudging (estimates up/down, 
occurrence/non-occurrence).

• Seek new evidence avidly

Bayesian thinking

Thomas Bayes (1701 – 1761) was an English 
statistician, philosopher and priest



Charlie Hebdo, jan 2015

• Began by estimating the base rate, 
terrorist attacks for the previous 5 
years, prediction 1.2 attacks a year.

• Reasoned about world changes /Arab 
Spring versus IS).  Base-rate up to 1.5

• Balancing the factors: 1.78 attacks a 
year, divided with the forecast period

Step 1:

Step 2:

• Believe in the wisdom of the crowds

Step 3:
• Chance and contingency, 
• Fate scores vs probabilities



Preferenser Värderingar

Attityder Sociala normer

Individ Grupp

Kort perspektiv Långt perspektiv

Trender Värdegrund

Samhälle

Individen och samhället

Individnivå

Gruppnivå

Samhälle



Går det att fånga människors värderingar 
i kvantitativa mått?
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Nödvändigheten av bra data och datautbyte
Det sexigaste jobbet de närmsta tio åren är statistikerns…

Förmågan att ta in och förstå data - 
att bearbeta dessa, att extrahera 
värden från dem och sedan 
visualisera och kommunicera 
resultatet - det kommer att bli en 
enormt viktig färdighet de närmaste 
årtiondena. Den stora bristfaktorn 
är att förstå och tolka innehållet

”



The global cultural map III, 2015
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Cultural Map Development 
1981-2014



Data för hela riket ger för tunn info 
om migrantgrupper

Data från representativa kommuner (SFI/
mWVS) ger riklig information om migranter 
och hög svarsfrekvens

Genom att kombinera representativa 
kommuner med fördjupad analys av 
utanförskapsområden – särskilt i 
storstäderna – ges både fördjupning och 
representativitet

Fördjupad kunskap som beslutsunderlag 
för åtgärder

Integrerad undersökning av 
Invandrarindex och World Values 

Survey
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SFI, II mWVS-urval 30 kommuner  
samt utsatta områden

Utsatta områden

Överlappning SFI & mWVS
och utsatta områden

Nationellt EVS/WVS-urval

SFI, nr.2 & mWVS-urval



Landskrona

Rosengård

Hermodsdal
Nydala
Lindängen

Södra Sofielund

{

Malmö
Karlslund

Fosie

Helsingborg
Dalhem
Drottninghög
Fredriksberg

{ Kristianstad
Charlottesborg

Gamlegården

Holma
Kroksbäck
Bellevuegården

{Hyllie

Vellinge

Tomelilla
Burlöv

Höganäs
Ängelholm

Båstad
Osby

Urval Skåne

Urval 1, Invandrarindex

Urval II, Invandrarindex

Utsatta områden



Födelseland
Muslimska migranter
Mottagarland

Religion Relationella 
rättigheter Jämställdhet Demokratiska rättigheter

Kultur och religion hos migranter 
från muslimska länder till väst

 Source: World Values Survey, pooled data1981-2007, 
 Inglehart & Norris,(2009).
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71% 75% 81%

99 countries, N=94,018
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Ett rimligt bemötande: att vilja förändra 
värderingar

– värderingsmedvetenhet är ett kunskapsområde

1. Icke förhandlingsbara värden,

3. Föränderliga värden:
Hela havet stormar...

2. Samhälleliga värden:
Gemensamt söka balanspunkter:
Institutioner och tro:
Religion, arbetsliv, skola, språk, hälsa, miljö & hållbarhet

Intolerant tolerans – Varning för den svenska omedvetna fundamentalismen!

Kultur:
Mat, musik, konst, litteratur, folklore, idrott, 
IT, kommunikation

Lagstiftade rättigheter/skyldigheter, t ex:
Genèvekonventionen (rätten till asyl), Förbud mot hets mot folkgrupp,
Jämställdhet, kvinnor, barn, HBTQ, demokrati
allemansrätt, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter
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Toleransparadoxen

”Om vi på ett obegränsat sätt 
tolererar intoleranta människor, om 
vi inte är beredda att försvara ett 
tolerant samhälle mot de 
intolerantas angrepp, då kommer 
de toleranta att gå under, och 
toleransen med dem.” 

Karl Popper, ”Det öppna samhället och dess fiender”,
1945



Lika rätt till arbete?
© IFFS 2017
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Källa: WVS våg 3 och 6, Norris & Inglehart: Cultural Backlash – values and voting for 
populist and authoritarian parties. Harvard/Michigan,  APSA, September 2017



Frihetliga värden 1960-2010
– Sverige jämfört med olika regioner i världen

Källa:  EVS/WVS med datasimulering perioden1960 - 1980 av Chris Welzel



Emancipativa värden
- vi mäter med  fyra olika index:

• Autonomi: Barnuppforstran – oberoende och fantasi eller lydnad? 

• Jämställdhet: Män bör ha prioritet till arbete, universitetsutbildning och 

 politiskt ledarskap  

• Göra egna val:  homosexualitet, aborter, skilsmässa

• Att göra sin röst hörd: 4 pm-index – frihet att göra sin röst hörd, påverka 

sin regering, arbetsplats och närsamhälle

worldvaluessurvey.org
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www.worldvaluessurvey.org
www.iffs.se



WVS Access by User Organization
2016

4	million	pages	served	per	year



Yemen 2015







Pilot study in Nigeria, January 2018



© IFFS 2018

36

Peo
ple l

eav
e b

eca
use 

   

  o
f to

o much vio
len

ce

When people leave Nigeria
do you agree that…

There
 will b

e b
ett

er 
opportu

nitie
s

for th
ose 

who sta
y w

hen people l
eav

e?

It i
s b

ad fo
r N

ige
ria 

that 

the y
oung p

eople l
eav

e

The y
oung le

ave
 beca

use 

the e
lder 

sta
nd in th

e w
ay

Disagree AgreeHard to say

Peo
ple l

eav
e b

eca
use 

they

can
 ea

rn more 
abroad



© IFFS 2018

37

The global cultural map I, 1996

World Values 
Survey, 4th wave, 

1981–2000,

Ron Inglehart, 
Chris Welzel 
(2000)
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World Values 
Survey, 5th wave,

2005-2007,

Ron Inglehart, 
Chris Welzel 
(2008)

“It’s a political 
revolution 

towards 
democracy,  
a revolution  

of values and  
a revolution in 

knowledge” 

Al Sayed Yassin,

Al Ahram Center


The global cultural map II, 2008



The global cultural map III, 2015
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