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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
SJM

Glavni avtor(ji):
Toš, Niko, CJMMK

Izdelava:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija;
1968-2012)

Datum izdelave:
1968-2012

Kraj izdelave:
Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
ni podatka

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2013-12

Izročil:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Datum:

Raziskava je del serije:

SJM - Slovensko javno mnenje
Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v
nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih
zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne
teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija.
Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne
anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim
naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Oblika citiranja:
Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje: Opis serije [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1968-2012.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013. ADP - IDNo: SJM.

Vsebina raziskave
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Vsebinska področja CESSDA:
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - volitve
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije

Vsebinsko področja CERIF:
Ustavno pravo
Politične in upravne vede
Sociologija
Sociologija znanosti
Sociologija dela, sociologija podjetij
Socialne strukture
Socialna medicina

Povzetek:
Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih
drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in
stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete
so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989
dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in
s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja
tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1968 - 2012

Čas zbiranja podatkov:
1968 - 2012

Čas izdelave:
1968-2012

Država:
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Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije
Najmanjša geografska enota:

občina
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
Časovna opredelitev podatkov:

Ponavljajoča se Raziskava v časovnem preseku od leta 1968 naprej.
Tip vzorca:

Od SJM 1968 do SJM 1999/4: Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s
slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so
izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor
ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic
iz vzorčnega seznama. Od SJM 2000/1 naprej: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira
posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela
na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko.
Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration
Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo
znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in
priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. Izjema pri SJM 2004/1: Vzorec raziskave je
oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS.
Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Razen pri SJM041: Računalniško podprta telefonska anketa
(CATI).

Uporabljeni inštrument:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Posebej izšolani anketarji so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu. Razen pri
SJM041: Izkušeni anketarji opravljajo anketo pod stalnim nadzorom v telefonski anketirnici CJMMK-ja. CATI program
pomaga pri organizaciji zmenkov. Če respondenta ni doma, anketarji v različnih urah in dneh opravijo vsaj 5 klicev.

Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:



5

Vsaki osebi z izpolnjenim vprašalnikom so poslali kontrolno pismo.
Uteževanje:

Za informacije o postopkih uteževanja prosim poglejte v posamezne opise raziskav.
Očiščenje podatkov:

Podatki so bili deloma očiščeni pred prevzemom v Arhiv. Oznake vrednosti spremenljivk brez priloženega opisa so
dopolnjene v dogovoru z dajalcem . Opredeljene so oznake za izločilne odgovore. CATI računalniški program
omogoča kontrolo preskokov in rangov.

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

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

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. Švara, Sergio (2008). Vsebine anket SJM 1968 - 2008.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, N. (1999). VREDNOTE v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, N. (2004). VREDNOTE v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2003.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV.: slovensko javno mnenje 2004-2009.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava

2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna

raziskava vrednot 1992-2011] .
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP

1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah.
10. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.

http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/e-dokumenti/Vsebine_anket_SJM_2.pdf
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=69143040
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid= 78656000
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=120059136
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=247823360
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=262262016
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=262262016
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=263764736
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=263764736
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=266352640
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=266352640
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=271672576
http://www.cjm.si/?q=edokumenti
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
SJM
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