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Opis raziskave
Osnovne informacije o raziskavi
ADP - IDNo:
KORUP
Glavni avtor(ji):
Komisija za preprečevanje korupcije, Republika Slovenija
Izdelava:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
ARAGON - Aragon d.o.o.
Datum izdelave:
2002-2008
Kraj izdelave:
Ljubljana, Slovenija
Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka
Finančna podpora:
KPK - Komisija za preprečevanje korupcije
Številka projekta:
ni podatka
Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od:
Izročil:
KPK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Datum:
Raziskava je del serije:
KORUP - Stališa o korupciji
Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o
razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih,
na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o
tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih
na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v
hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je
sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo
ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju
informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa
spremenljivk.
Oblika citiranja:
Komisija za preprečevanje korupcije. Stališča o korupciji: Opis serije [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Center
za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2002-2004, 2006-2008. Slovenija, Ljubljana:
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Aragon d.o.o. [izdelava], 2005. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija],
2009. ADP - IDNo: KORUP.

Vsebina raziskave
Ključne besede:
ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo,
mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum
o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, ocena razmer v slovenskem
gospodarstvu, ravnanje ob namigu na korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, percepcija
dohodka, spremljanje informativnih oddaj, spremljanje dnevnih časopisov, revij
Ključne besede ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM,
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA
Vsebinska področja CESSDA:
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF:
Kriminologija
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
SEZNANJENOST S PREDLOGOM O RAZPISU REFERENDUMA
DEMOGRAFIJA
Povzetek:
Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju
korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi
katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi
prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na
sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v
hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je
sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene
o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih
oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.
Abstract:
Survey series Attitudes toward corruption explores attitudes towards corruption in public sector in Slovenia. In the first
part respondents are asked about comprehension of corruption, their opinion about the range of corruption,
acceptance of bribes in public sector, influence of information sources on their opinion about corruption, causes for
corruption, experience with it, readiness to report corruption and successfulness of institutions in struggle against
corruption. Respondent readiness to accept corruption as a mean of achieving goals was measured directly (how
would respondent act in hypothetical case) and indirectly (estimation of likelihood of corruption in particular field).
Second part of survey consists of explanatory variables meant for analysing opinion on corruption. Respondents are
asked about their satisfaction with democracy, regular income, economy situation, and trust in institutions, news media
and party preference. In the last part of the questionnaire socio-demographic type of questions are included, such as
sex, age, type of settlement etc.
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Metodologija
Časovno pokritje:
2002 - 2008
Čas zbiranja podatkov:
2002 - 2008
Čas izdelave:
2008
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.
Zbiranje podatkov je opravil:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
ARAGON - Aragon d.o.o.
NINAMEDIA - Ninamedia d.o.o
Časovna opredelitev podatkov:
Raziskava v časovnem preseku s ponavljanjem.
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:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.
Uteževanje:
S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo
(ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih
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izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v
dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.
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:
Arhiv družboslovnih podatkov
Velikost zbirke:
ni podatka
Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi
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
Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave
Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave
1. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.
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Opis podatkov
Osnovne informacije o datoteki podatkov
Informacije niso na voljo.

Spremenljivke
ID: V1 Oznaka: ADP IDNo
Vrednosti

Kategorije

Frekvenca

KORUP
Opisne statistike
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