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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
EES

Glavni avtor(ji):
Schmitt, Hermann

Izdelava:
MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (Mannheim, Nemčija; 2004)

Datum izdelave:
2004

Kraj izdelave:
Mannheim, Nemčija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
Blaise CATI

Finančna podpora:
MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2005-05-10

Izročil:
EES - European Election Study
Datum: 2005

Raziskava je del serije:

EES - Evropska volilna raziskava
Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih
raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke,
primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje
družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih
institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Oblika citiranja:
Schmitt, Hermann in skupina.: Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji [datoteka kodirne knjige]. Slovenija,
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih
komunikacij [izdelava]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], maj 2005.
ADP - IDNo: EES.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA:
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POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF:

Politične in upravne vede
Širitev EU
Monetarna unija
Institucionalne reforme
Zunanja in obrambna politika
Evropska ustava
Demokracija
Demografska vprašanja

Povzetek:
Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih
raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke,
primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje
družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih
institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1979 - 2004 (neposredno po volitvah v Evropski parlament)

Čas zbiranja podatkov:
1979, 1989, 1994, 1999, 2004

Čas izdelave:
2004

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
regija

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.
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Zbiranje podatkov je opravil:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
Ponavljajoča se raziskava v časovnem preseku. Ponovitev ob vsakokratnih volitvah v Evropski parlament (1979, 1989,
1994, 1999, 2004). Izjema je leto 1984, kjer so bila relevantna vprašanja vključena v raziskavo Evrobarometer in se
Volilna raziskava ni izvajala ločeno.

Tip vzorca:
Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS,
ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi
zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:
Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uporabljeni inštrument:
CATI Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Telefonske intervjuje je izvajalo 28 posebej izšolanih sodelavk in sodelavcev centra. Posebej izšolani anketarji so na
podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

Uteževanje:
Datoteka je ponderirana po dveh kriterijih (spol in kraj bivanja) na osnovi podatkov iz Statističnega letopisa Slovenije
2002 in na osnovi vzorčnih podatkov raziskav SJM.

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:
EES - 2004

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z
glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. 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.
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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.



6

Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Schmitt, Hermann - Coordinator (200). EES - EES - European Election Study 2004 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. prof dr. Hermann Schmitt (2004). EES - European Elections Studies.

Povezane objave

1. (). European Elections 2004.

http://www.europeanelectionstudies.net/country%20questionnaires.htm
http://www.europeanelectionstudies.net/
http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
ees
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