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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
EB

Glavni avtor(ji):
EB group,

Izdelava:
ZEUS - Zentrum für Europäische Umfrageanalysen und Studien (Mannheim, Nemčija; 1974-2005)

Datum izdelave:
1974-2005

Kraj izdelave:
Mannheim, Nemčija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
EC - Evropska komisija

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung - None
Od: 2005-09

Izročil:
EC - Evropska komisija
Datum:

Raziskava je del serije:

EB - Evrobarometer 
Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima 
raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske 
komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega 
družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij 
Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja 
so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno 
raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v 
vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, 
ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske 
skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč 
državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in 
Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o 
podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih
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vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta
1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24),
nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993
(številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala
priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic:
Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash"
Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih
vsebinah.

Oblika citiranja:
EB group. Evrobarometer: Informacije o seriji [datoteka podatkov]. Bruselj, Belgija: European Opinion Research Group
EEIG / Mannheim, Nemčija: Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien / Koeln, Nemčija: Zentralarchiv
fur Empirische Sozialforschung [izdelava], 2005. Koeln, Nemčija: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung / Ann
Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribucija], 2005. ADP - IDNo: EB.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
stališče, ekonomska integracija, evro, Evropska komisija, Evropski parlament, Evropska Unija, zadovoljstvo z
življenjem, družbeni odnosi, države v razvoju, zaposlovanje, zaupanje v politiko, članstvo v EU, poznavanje EU,
zadovoljstvo z EU, prednostne naloge, širitev, Evropska ustavna pogodba, zunanja politika EU

Ključne besede ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA KOMISIJA,
EVROPSKO POVEZOVANJE, JAVNO MNENJE, ZAUPANJE

Vsebinska področja CESSDA:
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije

Vsebinsko področja CERIF:
Politične in upravne vede
XIV. Množično politično obnašanje in odnos
C. Javno mnenje in politične zadeve
3. Odnos do regijske integracije
a. Evropa
XIV.C.3.a.

Povzetek:
Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima 
raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske 
komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega 
družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij 
Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so 
ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o 
problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot 
geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala 
standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela 
serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav 
članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer 
se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in
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zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z
Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo
Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična
Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in
Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991
(številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija,
Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra,
s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1974 do danes

Čas zbiranja podatkov:
1974 do danes -

Čas izdelave:
1974-2005

Država:
Od leta 1974: Francija, Nemška Demokratična Republika, Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, Italija, Danska,
Luksemburg, leta 1975 (št. 3.0) se pridruži: Irska, leta 1980 (št. 14.0) se pridruži: Grčija, leta 1985 (št. 24.0) se pridruži:
Portugal, Španija, leta 1991 (št. 36) se pridruži: Norveška, leta 1994 (št. 42.0) se pridruži: Finska, Švedska, Avstrija,
leta 2003 (št. 59.0) se pridruži: Islandija, leta 2004 (št. 62.0) se pridruži: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija,
Poljska, Madžarska, Malta, Severni Ciper in Slovenija

Geografsko pokritje:
Ozemlje držav.

Najmanjša geografska enota:
regija

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na
zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:
Koordinator: European Opinion Research Group EEIG, Bruselj, Belgija 
Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut 
Belgija: TNS Dimarso
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Danska: TNS Gallup 
Francija: TNS Sofres 
Finska: TNS Gallup OY 
Nemčija: TNS Infratest 
Grčija: TNS ICAP 
Velika Britanija: TNS UK 
Irska: TNS MRBI 
Italija: TNS Abacus 
Luksemburg: TNS ILReS 
Nizozemska: TNS NIPO 
Portugalska: TNS EUROTESTE 
Španija: TNS Demoscopia 
Švedska: TNS GALLUP 
Ciper: (South) Synovate 
Češka: TNS Aisa 
Estonija: Emor 
Madžarska: TNS Hungary 
Latvija: TNS Baltic Data House 
Litva: TNS Gallup Lithuania 
Malta: MISCO 
Poljska: TNS OBOP 
Slovaška: TNS AISA 
Slovenija: RM PLUS 
Severni Ciper: KADEM

Časovna opredelitev podatkov:
Ponavljajoča se raziskava v časovnem preseku.

Tip vzorca:
Nacionalni reprezentativni vzorec oseb, starejše od 15 let s stalnim prebivališčem v raziskovani državi.

Način zbiranja podatkov:
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uporabljeni inštrument:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Opravljena osebni intervju na domačem naslovu s pomočjo usposobljenih anketarjev.

Uteževanje:
Se razlikuje glede na raziskavo.

Očiščenje podatkov:
Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:
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Arhiv družboslovnih podatkov
Velikost zbirke:

ni podatka
Skupaj datotek:

ni podatka

Omejitve pri uporabi

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske
uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan.
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob
zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost
podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. EB research group (1974 -). The Eurobarometer Survey Series.

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

1. EB research group (1974 -). Standard Eurobarometer (EB).
2. EB research group (2005). Public Opinion Analysis: Eurobarometer Surveys.

http://www.gesis.org/eurobarometer
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.
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