
 

 
 

Mangler du gode kvantitative holdningsdata om centrale politologiske 

eller sociologiske temaer til dit studieprojekt? Og vil du gerne sammen-

ligne danskernes holdning med dem, som findes i andre lande? Så kig 

med her, hvor vi giver en kort introduktion til ISSP-undersøgelsen, og 

se, om det er noget for dig og din studiegruppe! 

Hvad er ISSP? 

ISSP står for International Social Survey Programme og er et netværk 

af lande, der årligt gennemfører samfundsvidenskabelige surveyundersø-

gelser i ca. 50 lande hele verden over. Programmet har til formål at af-

dække holdninger til centrale politologiske, sociologiske, og til dels øko-

nomiske, emner i forskellige lande og spænder dermed tematisk bredt. 

Temaet for surveyundersøgelserne varierer for år til år, og typisk genta-

ges temaer med 8-10 års mellemrum, dog med 1/3 udskiftning i spørgs-

målene. 

 Hvem står for den danske ISSP-undersøgelse? 

Danmark har deltaget i programmet siden 1997, og det er her Institut for 

Statskundskab ved Aalborg Universitet, der, med støtte fra Carlsbergfon-

det, indsamler og klargør de danske data til ISSP-undersøgelsen. Når dette 

arbejde er færdigt, sendes dataene til den tyske organisation GESIS, der 

harmoniserer og samler dataene fra alle deltagende lande i ét stort datasæt. 

Hvorfor bruge ISSP-data i mit studieprojekt?  

ISSP-dataene er frit tilgængelige og tilbyder holdningsdata inden for en 

lang række centrale samfundsvidenskabelige emner. Undersøgelsen rum-

mer desuden – med ca. 50 deltagende lande – unikke muligheder for kom-

parative analyser. Du får et datasæt af høj kvalitet med spørgsmål udviklet 

af nogle af verdens førende samfundsvidenskabelige forskere.   

Hvilke temaer kan jeg finde ISSP-data om? 

Programmet spænder tematisk bredt og afdækker en bred vifte af sam-

fundsvidenskabelige emner som f.eks. social ulighed, familie og kønsrol-

ler, arbejdsorganisering og arbejdsliv, regeringens rolle og mange flere. 

For en komplet oversigt kan du klikke her.  

Hvor finder jeg ISSP-dataene? 

Du kan frit downloade Danmarks ISSP-data på hjemmesiden for den dan-

ske ISSP-undersøgelse eller bestille dem fra Rigsarkivets surveydatabase. 

Det internationale datasæt henter du på den officielle ISSP-hjemmeside.  

Hvem kontakter jeg, hvis jeg vil vide mere? 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om den danske ISSP-un-

dersøgelse, er du altid velkommen til at skrive til projektleder Sanne Lund 

Clement på mail clement@dps.aau.dk. 

Den danske ISSP-undersøgelse 
- Holdningsdata i komparativt perspektiv 

Dansk ISSP er støttet af   

http://issp.org/data-download/by-topic/
https://www.surveybanken.aau.dk/international-social-survey-program-universitets-forskningsbrug/
https://www.surveybanken.aau.dk/international-social-survey-program-universitets-forskningsbrug/
https://www.sa.dk/da/forskning/for-forskere/benyt-surveydata/
http://issp.org/data-download/by-year/
mailto:clement@dps.aau.dk

