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VPLIV UPORABE MOBILNIH TELEFONOV NA ANKETNO 
ZBIRANJE PODATKOV 

 
 

Vasja Vehovar, Eva Belak 
 
 

POVZETEK 
 

 
Slovenija je po razširjenosti mobilnih telefonov ena najbolj razvitih držav. Hkrati pa se je začela 
zmanjševati opremljenost gospodinjstev s fiksnimi telefoni - podobno kot v nekaterih drugih 
evropskih državah. V letu 2003 je bilo nekaj več kot 7 %  gospodinjstev dosegljivih le preko 
mobilnega telefona, medtem ko delež gospodinjstev z mobilnimi telefoni presega 80 %. Čeprav je 
delež gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon razmeroma majhen, je potencialna pristranskost 
ocen precejšnja, saj je segment gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon zelo specifičen. Kot 
primer v prispevku obravnavamo potencialno pristranskost v ocenah stopnje brezposelnosti v 
Anketi o delovni sili, če ne upoštevamo gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon. Relativna 
pristranskost je skoraj enaka kot relativna natančnost ocene - koeficient variacije.  Če se bo v 
prihodnje upadanje fiksnih telefonskih priključkov nadaljevalo, telefonskega imenika zasebnih 
telefonskih naročnikov (tj. fiksnih telefonskih številk) ne bomo mogli več samostojno uporabljati za 
vzorčni okvir pri anketiranju oseb in gospodinjstev. Na koncu prispevka obravnavamo možne 
rešitve problema. 
 

 
The influence of mobile phone usage on survey data collection 

 
SUMMARY 

 
Slovenia is one of the most developed countries with respect to mobile phone penetration. In 
addition, in 2003, the trend of declining fixed telephone coverage also accelerated, similar to some 
other European countries. In 2003 more than 7% of the households were available only over the 
mobile telephone, while mobile phone penetration surpassed 80%. Even with this relatively small 
non-coverage, the potential bias is considerable, because the mobile only segment is very specific. 
As an example, the paper discusses the potential bias in the estimates of the unemployment rate in 
the Slovene Labour Force Survey if one omitted the mobile only households. There the relative bias 
almost reaches the relative precision of the estimate, i.e. coefficient of variation. Should the trend of 
decreasing fixed telephone coverage continue, the telephone directory of private subscribers solely 
could not be used for the sampling frame for interviewing persons and households. At the end 
possible solutions of the problem are discussed. 
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UVOD 
 
Telefonsko anketiranje je ena izmed najbolj razširjenih oblik zbiranja podatkov pri osebah in 
gospodinjstvih, zato imajo spremembe v telefonskem pokritju številne različne vplive na ankete. Po 
nekaterih ocenah je bil delež fiksnih telefonskih priključkov v Sloveniji največji konec 90 let. V 
zadnjih nekaj letih pa vse večja popularnost mobilnih telefonov vpliva na ukinjanje fiksnih 
telefonskih priključkov. Tako postaja vse bolj aktualno zbiranje podatkov preko mobilnih telefonov, 
vendar pa ima uvajanje mobilnih telefonov v anketiranje vrsto posledic za anketni proces:  
 
1. vzorčne posledice in posledice povezane s pokritjem. Zaradi naraščajoče popularnosti mobilnih 

telefonov se delež gospodinjstev s fiksnim telefonom v evropskih državah zmanjšuje, hkrati pa 
se povečuje delež gospodinjstev, ki imajo vsaj en mobilni telefon. Na Finskem, kjer je pokritje z 
mobilnimi telefoni največje, se je delež gospodinjstev s fiksnim telefonom v zadnjih 10 letih 
zmanjšal s 94- na 78-odstotkov (Kuusela, 2002). Hkrati pa se je delež gospodinjstev, ki imajo 
vsaj en mobilni telefon povečal s 5- na 75-odstotkov. Podobnemu vzorcu sledi tudi Slovenija, 
saj se delež gospodinjstev s fiksnim telefonom zmanjšuje, narašča pa delež gospodinjstev, ki 
imajo vsaj en mobilni telefon.  
Medtem ko seznam fiksnih telefonskih naročnikov predstavlja vzorec gospodinjstev, mobilne 
telefonske številke predstavljajo vzorec oseb. 

2. nevzorčne posledice. Sem uvrščamo merske napake, napake zaradi neodgovorov, vplive na 
odgovore zaradi načina zbiranja podatkov (instrument effect, mode effect), napake zaradi 
tehnologije itd.  

 
V prispevku bomo na osnovi anket oseb in gospodinjstev, ki jih izvaja statistični urad, pregledali, 
kakšna je struktura telefonske pokritosti v Sloveniji. Analizirali bomo podatke Ankete o delovni sili 
(ADS 2003, 2004), ki je največja anketa oseb in gospodinjstev na uradu, Ankete o uporabi 
informacijsko – komunikacijske tehnologije v Sloveniji 2004 (IKT-GOS), Ankete o porabi energije 
in goriv v gospodinjstvih (APEGG 2003) ter podatke Ankete o najetih stanovanjih (ANS 2003). 
 
Obravnavali bomo tudi nekatere probleme, ki se kažejo pri samem zbiranju podatkov (nevzorčne 
napake - merske napake, neodgovor itd.). Predstavili bomo trenutno prakso izbora vzorcev za 
telefonske ankete na uradu, ter možne rešitve za čas, ko bo delež nepokritosti tako velik, da 
telefonskega imenika fiksnih telefonskih priključkov ne bo več možno samostojno uporabljati za 
telefonske vzorce. Na koncu pa bomo na primeru Ankete o delovni sili obravnavali tudi 
pristranskost ocen zaradi podpokritja v primeru telefonskih vzorcev. 
 
 
1 POKRITJE S FIKSNIMI IN MOBILNIMI TELFONI V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji zaenkrat ne obstaja samostojno raziskovanje o telefonskem pokritju v gospodinjstvih in 
med osebami. V letu 2003 in 2004 smo zato vprašanja o tem vključili v nekatere ankete oseb in 
gospodinjstev, ki jih izvajamo na statističnem uradu in za katere je bil vzorčni okvir Centralni popis 
prebivalstva oz. Popis prebivalstva 2002. 
 
1.1 Struktura telefonske pokritosti v Sloveniji 
 
Podatki različnih anket, v katere smo vključili vprašanja o fiksnih in mobilnih telefonih kažejo, da 
delež gospodinjstev, ki nimajo niti fiksnega niti mobilnega telefona med 11 % do 15 %. Pri anketi o 
najetih stanovanjih je ta delež precej večji (34 %), saj gre za populacijo najemnikov, ki ni tako 
stalna, kot populacija oseb, ki živi v lastnih stanovanjih. V anketi o informacijsko - komunikacijski 
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tehnologiji (IKT, april 2004) smo izmerili, da je delež gospodinjstev brez telefona le 1,3 %. Ciljno 
populacijo v tej anketi predstavljajo osebe od 16 do 74 let ter njihova gospodinjstva. V anketo torej 
niso vključena gospodinjstva, v katerih ni nobene osebe, ki bi bila stara od 16 do 74 let. Po podatkih 
Popisa 2002 je takšnih gospodinjstev 6,3%.  
 

Slika 1: Struktura telefonske pokritosti v gospodinjstvih 
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Vir: SURS, Anketa o uporabi informacijsko - komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih 2004 (n=1455); Anketa o 
delovni sili 2003, 2.čet. 1. val (n=1534); ADS 2004, 1. čet., 1.val (n=1529) in 2. čet, 1.val (n=1460); Anketa o najetih 
stanovanjih 2003 (n=3982); Anketa o porabi v gospodinjstvih 2003 (n=1139); Anketa o porabi energije in goriv v 
gospodinjstvih – APEGG 2003 (n=3720) 
 
Podatki kažejo tudi, da je delež gospodinjstev, ki imajo samo mobilni telefon med 7 % in 9 %. 
Delež gospodinjstev, ki imajo tako fiksni kot mobilni telefon pa je med 68 % in 72 %, po anketi 
IKT pa 79 %. V letu 2003 je imelo po APEGG 50 % gospodinjstev več kot 1 mobilni telefon. Če ne 
upoštevamo enočlanskih gospodinjstev, potem je gospodinjstev z več kot enim mobilnim telefonom 
64 %. Pokritost z mobilnimi telefoni je bila med 77 % in 80 %, po anketi IKT 2004 pa 87 %. 
Pokritost se zelo razlikuje glede na različne segmente populacije. 
 
 
1.2 Telefonska pokritost v gospodinjstvih glede na različne lastnosti gospodinjstev 
 
V 'mlajših' gospodinjstvih imamo več gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon (Slika 2). Starejši 
kot je nosilec gospodinjstva, večja je verjetnost, da bo imelo gospodinjstvo le fiksni telefon. V 
skupini, kjer je nosilec gospodinjstva star 65 let ali več, je tudi največji delež gospodinjstev, ki 
nimajo telefona. 
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Slika 2: Pokritost gospodinjstev s telefoni glede na starost nosilca gospodinjstva 
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Vir: SURS, APEGG 2003, n=3720 gospodinjstev 
 
Višja kot je izobrazba nosilca gospodinjstva, večja je verjetnost, da bo v gospodinjstvu tako mobilni 
kot fiksni telefon (Slika 3). V skupini, kjer ima nosilec gospodinjstva OŠ ali manj je ima največji 
delež gospodinjstev, ki nimajo telefona in največji delež gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon.  
 

Slika 3: Pokritost gospodinjstev s telefoni glede na izobrazbo nosilca gospodinjstva 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OŠ ali manj

Poklicna šola

Srednja šola

Višja šola ali več

Samo mobilni Fiskni in mobilni Samo fiksni Brez telefona
 

Vir: SURS, APEGG 2003, n=3720 gospodinjstev 
 
Ugotovimo lahko, da je delež gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon precej večji med 
gospodinjstvi, ki živijo v najetih kot v gospodinjstvih, ki živijo v lastnih stanovanjih (Slika 4). 
Podoben trend je tudi na Finskem (Kuusela, 2002). 
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Slika 4: Pokritost gospodinjstev s telefoni glede na vrsto stanovanjskega objekta in glede na to ali je 
stanovanje v lasti gospodinjstva ali ne 
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Vir: SURS, APEGG 2003, n=3720 gospodinjstev 
 
 
2 VPLIV UPORABE MOBILNIH TELEFONOV NA ANKETNO RAZISKOVANJE  
 
2.1 Vzorčni vplivi 
 
Telefonski imenik zasebnih naročnikov fiksnih telefonskih priključkov predstavlja vzorčni okvir za 
ankete, ki se izvajajo izključno po telefonu. Telefonska številka v imeniku predstavlja 
gospodinjstvo, v katerem bomo izbrali osebo, ki jo želimo anketirati. Mobilni telefoni so vezani na 
osebo in bi zato imenik mobilnih naročnikov predstavljal vzorec oseb in ne vzorec gospodinjstev.  
 
2.1.1 Izbor telefonskih vzorcev na Finskem 
 
Za vse ankete oseb in gospodinjstev na Finskem, ki se izvajajo po telefonu, je vzorčni okvir register 
prebivalstva. Vzorcu, ki ga izberejo iz registra prebivalstva nato določijo ustrezno telefonsko 
številko. Z avtomatskim postopkom uspejo upariti 65 % enot. Ostalim osebam ročno poiščejo 
ustrezno telefonsko številko. Na koncu uspejo upariti 93 % enot.  
 
Delež pokritja s telefoni na Finskem je 99,5 %. Na Finskem pri vseh telefonskih anketah od leta 
2000 beležijo, ali je bila anketa opravljena po fiksnem ali mobilnem telefonu. 
 
2.1.2 Izbor telefonskih vzorcev na statistične uradu 
 
Na uradu izvajamo tri statistična raziskovanja, za katera je vzorčni okvir telefonski imenik: 
mesečno Anketo o mnenju potrošnikov (AMP), četrtletno Anketo o potovanjih domačega 
prebivalstva (ČAP) in na pet let Anketo o žrtvah kriminala (AŽK). 
 
Vzorčni okvir za telefonske ankete na uradu so zasebni telefonski naročniki fiksnih telefonskih 
priključkov v Republiki Sloveniji. Telefonski imenik (datoteko naročnikov) vsako četrtletje dobimo 
od Telekoma Slovenije. Imenik povežemo z okvirom popisnih okolišev, zato, da za vsakega 
naročnika dobimo podatek o tipu naselja in številu prebivalcev v naselju, saj vzorce stratificiramo 
po statistični regiji in tipu naselja. 
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Ciljno osebno osebo v okviru gospodinjstva izberemo po postopku naslednjega rojstnega dne. 
Zbrane podatke utežimo glede na število oseb, ki so dosegljive na posamezno telefonsko številko, 
saj imajo gospodinjstva z več člani, manjšo verjetnost izbora. Podatke še dodatno utežimo s 
postopkom kalibracije, s katerim popravimo starostno - spolno strukturo, strukturo po statističnih 
regijah, tipu naselja, izobrazbi in velikosti gospodinjstva. 
 
Ankete, s katerimi smo merili strukturo pokritja, kažejo, da je na fiksni telefon dosegljivih le 
približno 90 % gospodinjstev. Ker za vzorčni okvir uporabljamo telefonski imenik, približno 10 % 
gospodinjstev in njihovih članov na ta način izločimo iz okvira: ne upoštevamo gospodinjstev ki 
imajo le mobilni telefon in gospodinjstev, ki nimajo niti fiksnega niti mobilnega telefona. Dodatno 
podpokritje, ki ni upoštevano v tem odstotku predstavljajo telefonske številke, ki niso objavljene v 
telefonskem imeniku. Delež tajnih telefonskih številk v imeniku je XX %.  
 
 
2.1.3 Delež objavljenih mobilnih številk 
 
V Sloveniji imamo tri ponudnike mobilnih telefonov. Podatki za Mobitel kažejo, da so imeli 1. 
septembra 2004 1.459.316 uporabnikov1, od tega 47 % naročnikov, 44 % je uporabnikov sistema 
Mobi, 3 % naročnikov Mobitel NMT in 6 % uporabnikov ponudnika Debitel. Le okrog 33 % 
uporabnikov ima svojo telefonsko številko objavljeno v imeniku. Na Mobitelu so nam povedali, da 
je so deleži različni glede na različne vrste uporabnikov; številko ima objavljeno 35 % naročnikov, 
8 % mobi uporabnikov in 27 % NMT naročnikov. 
 
 
2.1.4 Vzorčenje telefonskih vzorcev v prihodnje 
 
Če se bo trend ukinjanja fiksnih telefonskih številk nadaljeval, potem bo treba način vzorčenja za 
ankete, kjer je vzorčni okvir telefonski imenik, ustrezno prilagoditi ali spremeniti. 
 
Ena izmed rešitev bi lahko bila, da, podobno kot so to storile skandinavske države, telefonske 
vzorce izberemo iz centralnega registra prebivalstva. Izbranim osebam s standardiziranim prilepimo 
postopkom prilepimo telefonsko številko oz. telefonske številke. V tem primeru bi bilo treba 
pridobiti tudi telefonske imenike mobilnih operaterjev.  
 
Prednosti izbora vzorcev preko CRP: 
− ni več uteževanja zaradi različne verjetnosti izbora ciljne osebe in s tem variabilnosti uteži, kar 

vpliva na natančnost ocen, 
− pri anketiranju ni več zamudnega postopka izbora ciljne osebe v gospodinjstvu, 
− ni več problemov pri naslavljanju obvestilnega pisma (trenutna praksa je, da se obvestilno 

pismo naslovi na telefonskega naročnika, vendar velikokrat ime naročnika in dejanski uporabnik 
fiksne telefonske številke nista ista, bodisi, ker so uporabniki najemniki ali uporabniki 
stanovanja, bodisi, ker naročnik ali član njegovega gospodinjstva spremembe niso sporočili 
(npr. selitev, smrt naročnika) na Telekom), 

− z vzorcem pridobimo neposredne podatke o lastnostih oseb, ki ne odgovarjajo, še posebej, če 
bodo v prihodnosti okviru pripeti tudi podatki iz drugih statističnih virov in anket; 

 
 
                                                 
1http://www.mobitel.si/slo/Ponudba/GSMnarocniki/OMobitelGSM/Osnovnipodatki/default.asp 
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slabosti izbora preko CRP-ja: 
− vsem osebam ni možno poiskati telefonske številke, 
− naročnik mobilnega telefona je lahko druga oseba kot uporabnik (npr. starši najamejo paket za 

otroke ipd.). 
 
 
2.2 Nevzorčni vplivi 
 
Seveda je razlika, če osebo kličemo na mobilni ali fiksni telefon. Preko mobilnih telefonov so osebe 
praktično vedno dostopne, zlasti tiste, ki jih prej nikakor ni bilo možno doseči. Če kličemo osebo na 
mobilni telefon, jo lahko pokličemo, ko je npr. v avtu, trgovini ipd. in zato lahko tvegamo večji 
neodgovor. Mobilni telefon je osebni pripomoček, aparat, ki je praviloma vezan na eno osebo, 
medtem ko fiksni telefon uporabljajo vsi člani gospodinjstva. 
V tem delu bomo obravnavali nekatere nevzorčne vplive, ki so se pojavili v procesu anketiranja 
zaradi anketiranja na mobilne telefone. 
  
V podpoglavjih 2.2.1 do 2.2.3 smo analizirali podatke ADS za 2. četrtletje 2004 prvi in drugi val. V 
ADS so prvič (prvi val) vsa gospodinjstva anketirana na terenu s pomočjo prenosnih računalnikov 
(CAPI), v nadaljnjih valovih, pa je gospodinjstvo anketirano s pomočjo računalnika po telefonu 
(CATI), če gospodinjstvo ima telefon oz. je bilo v prvem valu pripravljeno povedati svojo 
telefonsko številko, sicer se gospodinjstvo ponovno obišče na terenu. Analizirali smo 
gospodinjstva, ki so bila anketirana po telefonu preko fiksnega ali mobilnega telefona. V 
podpoglavju 2.2.4 pa smo analizirali vprašanja o klicih na mobilni telefon, ki smo jih postavili 
gospodinjstvom v prvem valu. 
 
 
2.2.1 Povprečni čas anketiranja 
 
Preverili smo, ali obstajajo značilne razlike v povprečnem času anketiranja pri gospodinjstvih, ki so 
bila klicana na mobilni telefon in gospodinjstvih, ki so bila klicana na fiksni telefon. Upoštevali 
smo le uspešno realizirane intervjuje - kjer smo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Ugotovili 
smo, da se povprečni čas intervjujev opravljenih preko mobilnih telefonov (7,15 minut), ne 
razlikuje značilno od povprečnega časa intervjujev, ki so bili opravljeni preko fiksnih telefonov 
(7,06 minut). 
 
 
2.2.2 Število klicev na mobilne telefone, stroški anketiranja ter čas zaključka opravljenega 
intervjuja 
 
Od gospodinjstev, ki so bila pripravljena povedati svojo telefonsko številko (93 %), jih je 8,8 % 
povedalo svojo mobilno telefonsko številko, od tega ima 5,8 % gospodinjstev samo mobilni telefon. 
Iz analize smo izključili tista gospodinjstva, v katerih je bilo treba naknadno dopolnjevati podatke. 
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Tabela 1: Delež opravljenih intervjujev glede na čas zaključka anketiranja 

 
16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

20:00-
21:00 

Skupaj 

Anketiranje po 
mobilnem telefonu 18,8 17,7 31,3 20,8 11,5 

100 % 

Anketiranje po 
fiksnem telefonu 24,1 18,8 25,7 19,2 12,1 

100 % 

       Vir: SURS, Anketa o delovni sili, 2. četrtletje, 2.val, 2004, n=1111 
 
Če upoštevamo Telekomov cenik klicev za fiksno in mobilno omrežje2 in uporabimo podatek o 
povprečnem času anketiranja, potem lahko izračunamo, koliko stanejo impulzi za povprečno 
anketo, ko gospodinjstvo kličemo na fiksni telefon in koliko, ko gospodinjstvo kličemo na mobilni 
telefon. Ob upoštevanju različnih cen klicev glede na čas klica (od 8. do 19. ure so klici obračunani 
po višji tarifi kot po 19. uri), je povprečna cena impulzov za anketo, ki je opravljena na fiksni  
telefon 42 SIT, in ankete, ki je opravljena na mobilni telefon 244 SIT (mobilna anketa je torej 5,8-
krat dražja). Čeprav je delež anket, ki so opravljene na mobilni telefon le 8,8 %, pa je delež stroškov 
za klice kar 36 %.  
 
 
2.2.3 Neodgovor in število kontaktov za odgovor 
 
Neodgovor je nekoliko manjši pri gospodinjstvih, ki so bila anketirana na mobilni telefon, vendar 
pa je delež gospodinjstev, s katerimi anketar ni uspel vzpostaviti stika v času anketiranja, večji v 
primeru anketiranja na mobilni telefon (6,4 % proti 2,3%). Razlog je morda v tem, da v primeru 
mobilnih telefonov oseba lahko izbira, na katero številko se bo odzvala (številka je vidna) oz. se ne 
oglaša na neznane številke. Možno je tudi, da številka ne deluje več. 
 

Tabela 2: Odgovori in nesodelovanje pri telefonskem, računalniško podprtem anketiranju glede na to, ali 
je bilo gospodinjstvo klicano na fiksno ali mobilno številko 

 

 Odgovor 

Ni odgovora, 
čeprav je bil 
vzpostavljen 

stik 

Z gospodinjstvom 
v času ank. ni bil 
vzpostavljen stik 

Skupaj 

Anketiranje po 
mobilnem telefonu 

88,0 4,0 8,0 100 % 

Anketiranje po 
fiksnem telefonu 

91,3 6,3 2,5 100 % 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili, 2. četrtletje, 2.val, 2004, n=1421 
 
Po dveh kontaktih (Tabela 3) je bilo v relativnem smislu realiziranih več intervjujev v primeru 
anketiranja na mobilni telefon (73 %) kot v primeru anketiranja na fiksni telefon (63 %). V prvem 
kontaktu dobimo približno enak delež odgovorov pri anketiranju na fiksni, kot pri anketiranju na 
mobilno telefonsko številko. V drugem kontaktu je veliko več realiziranih anket v primeru mobilnih 
telefonov. Razlog je lahko v tem, da je dogovor (zmenek) za anketiranje uspešnejši, če se 
dogovarjaš z eno osebo (mobilni telefon) kot pa z več osebami. 
 

                                                 
2 http://www.telekom.si/index.php?id=13&id_content=0&id_catalog_collection=2&what=cenik_all&id_catalog=102 
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Tabela 3: Število kontaktov za odgovor 

 
Prvi 
kontakt 

Drugi 
kontakt 

Tretji 
kontakt 

Četrti 
kontakt 

Pet ali več 
kontaktov 

Skupaj 

Anketiranje po mobilnem 
telefonu 

43,6 29,1 6,4 9,1 11,8 100 % 

Anketiranje po fiksnem 
telefonu 

44,6 18,4 13,6 7,61 15,81 100 % 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili, 2. četrtletje, 2.val, 2004, n=1293 
 
2.2.4 Uporaba mobilnih telefonov 
 
Uporaba mobilnih telefonov je zelo razširjena. To potrjujejo tudi podatki, ki kažejo, da več kot 70 
% oseb, ki imajo mobilni telefon, več kot polovico klicev sprejme na mobilni telefon. 

Tabela 4: Število klicev, ki jih oseba sprejme na mobilni telefon3 

 Skoraj vse 
klice 

Več kot 
polovico 
klicev 

Manj kot 
polovico 
klicev 

Le nekaj 
klicev ali 
nobenega 

SKUPAJ 

ADS 1. čet 2004 45,4 27,3 16,2 11,1 100,0 % 
ADS 2. čet 2004 45,1 27,5 14,9 12,5 100,0 % 
Vir: SURS, Anketa o delovni sili, 1. in 2. četrtletje, 1.val, 2004 

 
 
3 POTENCIALNA PRISTRANSKOSTI REZULTATOV ANKETE 
 
3.1 Struktura pokritosti s telefoni v ADS 

Analiza podatkov iz ADS kaže, da ima 5,5 % oseb v Sloveniji le mobilni telefon, po drugi strani pa 
je 8,52 % gospodinjstev, ki nima fiksnega telefona, je pa v gospodinjstvu vsaj en mobilni telefon, 
kar je približno 58350 gospodinjstev. 

Tabela 5: Zasebna gospodinjstva glede razpoložljivosti fiksnega ali mobilnega telefona  

Mobilni telefon   

Da Ne Skupaj 

Da 68,0 19,9 87,9 Fiksni 
telefon Ne 8,52 3,6 12,1 
Skupaj   76,5 23,5 100,0 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili 2003, 2. čet., 1.val, gospodinjstva  

Tabela 6: Osebe, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih glede na razpoložljivosti fiksnega ali mobilnega 
telefona  

Mobilni telefon   

Da Ne Skupaj 

Da 57,1 33,9 91,0 Fiksni 
telefon Ne 5,5 3,5 9,0 
Skupaj   62,6 37,4 100,0 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili 2003, 2. čet., 1.val, osebe  

                                                 
3 Vprašanje se je glasilo: "Če upoštevate vse zasebne telefonske klice, ki jih sprejmete na fiksni in mobilni telefon v 
tipičnem delovnem dnevu, kolikšen delež vseh klicev sprejmete na mobilni telefon? " 
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Oglejmo si podatke za osebe glede na pokritost gospodinjstev s telefoni. Vidimo, da živi 
gospodinjstvih s samo fiksnim telefonom več žensk (38 %) kot moških (30 %). V gospodinjstvih s 
fiksnimi in mobilnimi telefoni živijo v večji meri mlajše kot starejše osebe. Višja kot je stopnja 
izobrazbe, v večji meri imajo osebe oba telefona - fiksni in mobilni telefon v primerjavi s tistimi, ki 
imajo le fiksni telefon. Ista lastnost velja tudi za velikost gospodinjstva. Večje kot je gospodinjstvo, 
bolj je verjetno, da bodo imeli v gospodinjstvu oba telefona. 

Tabela 7: Struktura pokritosti s telefoni glede na nekatere demografske značilnosti 

          
Samo mobilni 

% 
Fiksni in 

mobilni % 
Samo fiksni 

% 
Brez 

telefona % 
Skupaj 

% 

Spol 

Moški 5,7 61,5 29,6 3,2 100,00 

Ženske 5,4 52,9 38,0 3,8 100,00 

Starost 

0-14 3,0 25,6 64,0 7,3 100 

15-24 6,7 85,4 5,7 2,2 100 

25-34 7,1 84,2 6,8 1,9 100 

35-44 9,0 72,2 16,8 2,0 100 

45-59 5,1 62,0 30,6 2,3 100 

60+ 3,3 24,3 67,4 5,0 100 

Izobrazba 
Otroci (<15 let) 3,0 25,6 64,0 7,3 100,0 

Osnovna 5,2 40,1 49,2 5,5 100,0 

Poklicna 7,8 61,3 28,5 2,4 100,0 

Srednja 6,1 76,5 16,0 1,4 100,0 

Višja, visoka ali več 3,6 83,1 12,3 1,1 100,0 

Velikost gospodinjstva 

1 12,5 32,2 43,5 11,9 100,0 

2 8,2 43,9 45,0 3,0 100,0 

3 4,7 67,4 25,8 2,2 100,0 

4 3,6 65,6 28,5 2,4 100,0 

5+ 2,9 57,0 36,7 3,4 100,0 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili 2003, 2. čet., 1.val, osebe  

Kot lahko vidimo v ADS, je v enočlanskih gospodinjstvih 12 % oseb, ki uporabljajo le mobilni 
telefon, kar je najvišji odstotek, če primerjamo različne velikosti gospodinjstev. Podoben, vendar 
močnejši trend lahko opazimo na Finskem (General Population Survey), kjer je največji delež 
uporabnikov le mobilnih telefonov ravno med enočlanskimi gospodinjstvi - približno polovica 
uporablja samo mobilni telefon. (49,4 %). 
 
3.2 Primer Ankete o delovni sili 
Potencialno pristranskost za ciljne spremenljivke smo izračunali iz podatkov Ankete o delovni sili 
za 2. četrtletje 2003. Vsi izračuni v primeru so informativni, saj smo v izračunih upoštevali le 
gospodinjstva v prvem valu in se zato uradni podatki razlikujejo od podatkov v našem primeru. 
 
Variabilnost segmenta oseb po različnih socio – demografskih lastnostih (Tabela 7), kažejo, da bi 
lahko našli značilne razlike pri ocenah za nekatere ciljne spremenljivke. Oglejmo si primer.  
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Formulo za izračun pristranskosti zaradi neodgovora, lahko uporabimo tudi v primeru nepokritja 
populacije, ki ima le mobilni telefon: 
 

)()( rnn YYWyBias −×= , 

 
kjer je nW  delež neopazovane ciljne populacije, in nY  povprečje v neopazovani skupini in rY  

povprečje v opazovani populaciji. Vidimo lahko, da 10 % nepokritje ne povzroči veliko škode 
ocenam, saj bi bila pristranskost ena desetina razlik med opazovanim in neopazovanim deležem v 
populaciji. Če se opazovan in neopazovan delež razlikujeta za 10 %, potem bi bila pristranskost 1%.  

Tabela 8: Stopnje brezposelnosti v štirih segmentih populacije segmentih glede na različno telefonsko 
dosegljivost. 

Segment 
 

Delež segmenta v 
populaciji % 

Ocena stopnje 
brezposelnosti (p) % 

Koeficient 
variacije 
cv (p) % 

Samo mobilni  5.52 12.2 28.3 

Fiksni in mobilni 57.1 5.9 10.4 

Samo fiksni 33.9 6.4 21.4 

Brez telefona 3.5 24.1 24.5 

Skupaj 100.0 6.7 8.7 

Vir: SURS, Anketa o delovni sili 2003, 2.čet, 1. val 2003, n=4677 oseb 

Rezultati ADS kažejo, da bi bili rezultati o stopnji brezposelnosti pristranski za 0,3%, če nebi 
upoštevali segmenta gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon. Namesto dejanske ocene 6.7 %, bi 
dobili oceno 6.38 %: 
 
                                          ( )122.00638.00552.0)( −×=yBias =0.003034 
 
To ni povsem zanemarljivo, saj ta delež predstavlja skoraj 5 % vrednosti ocene. Vidimo lahko, da 
tudi majhen delež neopazovane populacije lahko povzroči precejšno pristranskost ocene.  
 
Vidimo lahko, da tudi majhen delež neopazovane populacije povzroči precejšno pristranskost 
ocene. Seveda so v našem primeru razlike med opazovano in neopazovano populacijo precejšne, 
skoraj 100 % (t.j. 6,4 % proti 12,2 %). Seveda lahko pričakujemo, da imajo osebe, ki imajo v 
gospodinjstvih le mobilni telefon, podobne značilnosti tudi v nekaterih drugih značilnostih, čeprav 
običajno pri mnenjskih spremenljivkah razlike niso tako velike. 
 
Poleg tega lahko pričakujemo, da bo uteževanje vzorca, ki nima mobilnega telefona dodatno 
izboljšalo ocene. Dejansko uteževanje 94,5 % vzorca, kjer ne upoštevamo oseb, ki imajo le mobilni 
telefon (5,52 %) kaže le zanemarljivo izboljšanje. Razlog za to gre iskati v dejstvu, da standardni 
postopki uteževanja na uradu vključujejo le poststratifikacijo glede na statistično regijo, starost in 
spol. 
 
V primeru nismo upoštevali natančnosti, ampak smo se osredotočili le na vidike pristranskosti 
zaradi nepokritja segmenta gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon. Tudi velikost vzorca je bila 
relativno majhna in številne razlike niso niti statistično značilne. Vendar pa so ocene pristranskosti 
realne in dobro ilustrirajo potencialno nevarnost, ki lahko pomeni za ocene, če ne upoštevamo 
gospodinjstev, ki imajo le mobilni telefon, tudi v pogojih relativno majhnega nepokritja. 
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Če upoštevamo oba segmenta, ki nista dosegljiva po fiksnem telefonu, to so gospodinjstev, ki imajo 
le mobilni telefon in gospodinjstva, ki nimajo niti fiksnega niti mobilnega telefona, potem je delež 
nepokritja 9 %, medtem ko je pripadajoča pristranskost 0,5 %. V tem primeru izjemno podcenimo 
stopnjo brezposelnosti, saj dobimo 6,0 %, namesto 6,7 %. 
 
Podatki za 1. in 2. četrtletje 2004 nam dajo podobne rezultate. 
 
 
4 ZAKLJUČEK 
 
V večini evropskih držav so mobilni telefoni postali tako popularni, da jih je treba upoštevati pri 
načrtovanju telefonskih anket. 
 
Ker se struktura pokritja z mobilni telefoni zelo razlikuje med državami, za zdaj še ni nekih splošno 
veljavnih navodil, kakšen je najbolj ustrezen načrt za izvedbo telefonske ankete. 
 
Ali bomo za telefonski okvir lahko uporabljali le telefonski imenik zasebnih naročnikov je odvisno 
od tega, kolikšen bo delež nepokritja s fiksnimi telefoni. Če bo ta delež še naraščal, telefonskega 
imenika samostojno ne bomo več mogli samostojno uporabljati za izbor telefonskih vzorcev.  
 
Rešitev bi lahko bila, da bi vzorec izbrali, podobno kot skandinavske države, iz centralnega registra 
prebivalstva, in s standardiziranimi postopki vsaki izbrani osebi določili ustrezno telefonsko 
številko.  
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