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REDEGØRELSE FOR GENNEMFØRELSEN AF ESS EUROPEAN SOCIAL SURVEY 

7. RUNDE 2014. 

European Social Survey ESS udgør det store og fagligt ambitiøse fælleseuropæiske 

projekt, der tilvejebringer komparative surveydata af højeste kvalitet og stiller dem 

til rådighed for forskere, studerende og andre interesserede.   

 

Formålet med undersøgelsen er for det første, at give et grundlag for at følge og 

fortolke ændringer i de europæiske befolkningers holdninger og værdier og belyse 

sammenhænge mellem disse og andre udviklingstendenser i Europa. For det andet 

at udvikle metoder til at forbedre kvaliteten af tvær-nationale surveyundersøgelser. 

Undersøgelsen er således i hvert land gennemført efter nogle strikse retningslinjer 

for stikprøveudtagning, svarprocenter, besøgsinterviews, oversættelsesprocedurer 

mv. for at sikre en ensartet høj kvalitet og sammenlignelighed.  

 

Den centrale koordination har været finansieret af Europakommissionen og Euro-

pean Science Foundation. Dataindsamlingen er finansieret af de deltagende lande. 

Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, med et grundmodul af basale spørgs-

mål og nogle moduler med skiftende temaer, som medtages efter udbud i det eu-

ropæiske forskersamfund. 

 

Syvende runde af ESS er gennemført i 2014/2015, med de to specielle temaer 1) 

Flygtninge og invandring/indvandrere herunder holdninger, opfattelse og adfærd, 

samt 2) Sundhed, herunder om helbredet, kostvaner og alkoholforbrug. Det første 

tema tema er genganger fra 1. runde i 2002. I grundmodulet indgår spørgsmål til 

belysning af politiske holdninger, herunder tillid til institutioner og interesse for po-

litik og deltagelse, underliggende moralske og sociale værdier, spørgsmål om livs-

kvalitet, social inklusion og eksklusion, sundhed og tryghed, livstilfredshed og lyk-

kefølelse samt socio-demografiske baggundsvariable, herunder uddannelse, ar-

bejdsstilling, indkomst og husstandssammensætning mv.  
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Syvende runde omfatter i alt 22 lande i Europa, herunder alle de lande som vi ple-

jer at sammenligne os med.  

 

Selve dataindsamlingen er foretaget af SFI-Survey. Svarprocenten blev i Danmark 

endeligt opgjort til 51,81 pct. Der indgår 1502 gennemførte interviews fra Dan-

mark. 

 

Danske data er afleveret til Dansk Data Arkiv. Data er endvidere tilgængelige via 

CSSR Center for Survey og Survey/register data. Internationale data er tilgængeli-

ge via hjemmesiden http://europeansocialdurvey.org til online analyser eller til 

download til mere avancerede analyser. Endvidere finder man her den meget om-

fattende dokumentation for undersøgelsen, herunder spørgeskema, introduktions-

brev osv. også på dansk fra den danske undersøgelse. Endvidere indgår der en 

eventdatabase med oplysning om begivenheder i interviewperioden i de enkelte 

deltagerlande. 
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