NAZIV KAZALNIKA: Zadovoljstvo z življenjem
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Zadovoljstvo/sreča
2.1.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Izbrana oseba izrazi stopnjo zadovoljstva s svojim življenjem.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Distribucija odgovorov na vprašanje: » V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s
svojim življenjem?« Prikažemo delež zadovoljnih, tj. skupaj zadovoljni in zelo zadovoljni.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik predstavlja sintezni
prikaz subjektivne blaginje.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: NE, samo po državah EU, pa še Turčija, Hrvaška ipd.
Vir podatkov: Politbarometer, SJM
Časovna serija: od 2011 (Politbarometer), 1990 (SJM)
Frekvenca objavljanja: 4 x letno (Politbarometer)
Okvirni datum objave letnega podatka: marec, junij, september, december
Ažurnost objavljanja: t
Vir podatkov: Eurobarometer
Časovna serija: od 2004; od leta 2010 so podatki za EU-28, pred tem pa za EU-27.
Frekvenca objavljanja: 2 x letno razen za leto 2004 in (trenutno še za leto 2012) je podatek povprečje obeh meritev v tistem letu.
Okvirni datum objave letnega podatka: junij, december
Ažurnost objavljanja: t
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave oz. alternative: Slovensko javno mnenje (SJM) od leta 1990 in ESS od leta 2002 dalje vsaki dve leti. Jeseni
2013 bodo na razpolago mednarodni podatki iz leta 2012. V sodelovanju s CJMMK bi bilo morda mogoče dobiti podatke za Slovenijo
za vsako leto, od leta 1996.

REFERENCE (Literatura in
viri)
Pripravila: dr. Valerija Korošec (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Sreča
PODROČJE/PODPODROČJE
ŠIFRA KAZALNIKA
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: povprečna ocena
Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Zadovoljstvo/sreča
2.1.1 (dopolnilni kazalnik)
Kratka definicija kazalnika: Izbrana oseba odgovarja o svojem občutenju sreče na lestvici od 0 do 10.
Metodološke obrazložitve: Odgovori na vprašanje: »V celoti gledano, kako srečni bi rekli da ste? Izberite ustrezno vrednost na
lestvici od 0 (zelo nesrečen) do 10 (zelo srečen)« Taking all together, how happy would you say you are? C1
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki utežni s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža za
skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od merskega
tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik predstavlja sintezni
prikaz subjektivne blaginje.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Da
Vir podatkov: SJM oz. ESS
Časovna serija: od 1990 (SJM) oz. od leta 2002 (ESS)
Frekvenca objavljanja: vsako drugo leto
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
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PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA

REFERENCE (Literatura in
viri)

Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave: (1) Kot povprečju EU je prikazan izračun netehtanega povprečja respondentov iz EU. Metodološka
ustreznost oz. ustrezna rešitev bo dorečena v sodelovanju z CJMMK. (2) V sodelovanju s CJMMK bi bilo morda mogoče dobiti
podatke za Slovenijo za vsako leto. (3) Podatkovni alternativi: Gallup institut, OECD well-being indicators in Politbarometer za
Slovenijo (od leta 2011; frekvenca objavljanja 4 x letno, okvirni datumi objave: marec, junij, september, december).
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: dr. Valerija Korošec (UMAR)

Datum: marec, 2014
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