
 

O (ne)primerljivosti volilnih napovedi 

V predvolilnem času se v medijih pojavijo različne volilne napovedi. Posledično prihaja do ugibanj o tem, napoved 
katere raziskovalne družbe je pravilna oz. najbolj natančna ter zakaj sploh prihaja do omenjenih razlik. V družbi 
Valicon smo zato pripravili kratko razlago, zakaj prihaja do omenjenih razlik v javnomnenjskih raziskavah. 

Večina razlogov tiči v sami neprimerljivosti anket, ki jih v predvolilnem času raziskovalna podjetja opravljamo za 
medije. Rezultati različnih raziskovalnih družb največkrat niso primerljivi zaradi različnih razlogov: 

• Različne metodologije zbiranja podatkov; čeprav se večina anket izvaja preko telefonov, pa se kakšne od 
njih izvedejo tudi osebno (na domu anketiranca). Pri slednjih je zelo pomembno, kakšen je tip vzorca, saj 
dobimo precej boljši vzorec, če imamo vnaprej znan seznam ljudi, ki jih obiščemo. Na razlike pa vpliva tudi 
sam način anketiranja, saj ljudje na enaka vprašanja preko telefona odgovarjajo drugače kot v primeru 
osebne ankete, ko nasproti njih sedi anketar. 

• Različne metodologije merjenja; zelo pomembno je kako je postavljeno vprašanje na katera odgovarjajo 
anketiranci, kakšen je uvodni nagovor, ko pokličemo gospodinjstvo, kakšna vprašanja so pred vprašanjem o 
preferencah in še bi lahko naštevali. Velik vpliv na odgovore ima dejstvo ali anketar pri vprašanju koga bi 
volili našteje kandidate ali prepusti anketirancu, da spontano navede svojo izbiro. Pri slednjem so nekoliko 
prikrajšani manj znani/izpostavljeni kandidati, tako je v obdobju, ko ljudje še niso tako vpleteni v volitve, 
priporočljivo kandidate navajati. 

• Različna obdobja merjenja; velja namreč, da več dni kot anketiraš, bolj je vzorec reprezentativen. Z 
različnimi dnevi zajameš v raziskavo različne segmente populacije. Napačno je razumevanje, da je za 
reprezentativnost vzorca pomembno, da je le-ta čim večji. Neka raziskava lahko ima ogromen vzorec 
(recimo n=2000), vendar ta vzorec ni nujno reprezentativen, saj je lahko v tem vzorcu zajet samo določen 
segment populacije (npr. gospodinje, ki so dosegljive med tednom v dopoldanskem času). Poleg tega na 
rezultate, ki so zbrani v krajšem času, v večji meri vplivajo aktualni dogodki (npr. če je anketa opravljena 
en dan po soočenju kandidatov so rezultati drugačni, kot če bi bilo podatki zbrani tako pred kot po 
soočenju). 

• Način obdelave rezultatov; vprašalniki nekaterih agencij delujejo tako, da objavijo rezultate samo tistih 
anketirancev, ki so se opredelili, da bodo odšli na prihajajoče volitve, torej njihovi rezultati niso narejen 
na celotnem vzorcu. V Valiconu objavljamo rezultate pridobljene na celotnem vzorcu. Poleg trenutnega 
javnega mnenja polnoletnih upoštevamo tudi volilno napoved (kjer upoštevamo tudi verjetnost udeležbe na 
volitvah ter preference tistih, ki so neopredeljeni) -to je najboljši približek temu, kar bi se zgodilo, če bi 
bile volitve to nedeljo. Prav volilne napovedi so tiste, ki so zaradi različnih prikazov rezultatov, najbolj 
primerljive. 

Tukaj je potrebno opozoriti na veliko razliko med volilnimi napovedmi in trenutni javnim mnenjem. Javno mnenje 
je trenutna podpora predsedniškim kandidatom, kar je potrebno računati na celotnem anketiranem vzorcu, ne 
glede na to, ali bo oseba šla na volitve ali ne. Volilna napoved pa je napoved tega, kar se bi zgodilo če bi bile 
volitve to nedeljo, kjer se omejimo le na tiste volivce, ki zatrdijo, da bi se oz. da se bodo volitev dejansko 
udeležili. 

Reprezentativnost vzorcev 

Pri vseh vrstah političnih raziskav je reprezentativnost vzorcev eno najpomembnejših izhodišč. Anketne raziskave s 
politično vsebino imajo najnižje stopnje sodelovanja. Prav nesodelovanje v anketah pa predstavlja raziskovalcem 
največje težave. Če bi po vseh segmentih ljudje v enaki meri odklanjali sodelovanje v anketah, ne bi prihajalo do 
težav. A temu ni tako. Segment ljudi, ki ne želijo sodelovati v JM anketah, so predvsem mlajši (18-35 let), z nižjo 
izobrazbo (osnovna šola ali manj) in dijaki ter študentje. 

Potrebno je opozoriti, da telefonske ankete podcenjujejo deleže desnih strank, kot je npr. SDS, in precenjujejo 
bolj leve – npr. LDS. V raziskavi vzporedne volitve 2000 smo anketirance na izhodu z volišč spraševali, ali bi 
sodelovali v anketi ali ne. Slika 4 kaže razlike v volilni izbiri med njimi. Razlike so precejšnje. Tisti, ki bi sodelovali 
(in tudi sodelujejo v anketah) preferirajo LDS in takratno ZLSD (sedaj SD). Tisti, ki ne bi sodelovali, pa bolj 
preferirajo SDS, SLS+SKD, DeSUS in SMS. 

 



 
 
 
Slika 5: Volilna izbira glede na sodelovanje v anketi (vir: RTVSLO / Valicon: Vzporedne volitve 2002) 

 

To ima tudi vpliv na volilne napovedi pri predsedniških volitvah, kadar strankarske preference vplivajo na 
predsedniško izbiro, kar se dogaja v primeru letošnjih predsedniških volitev.  

Pred petimi leti so ankete kar dobro zadele, naše napovedi so zgrešile le za nekaj odstotkov. Pri zadnjih 
parlamentarnih volitvah pa so se že pojavile določene razlike v rezultatih raziskav, vendar razlike niso bile tako 
zelo očitne, kot so se zgodile tokrat. Zadnje parlamentarne volitve so bile tako indikativne, da uporabljena anketna 
metodologija lahko vpliva na rezultate.  

Anketna metodologija se tesno povezuje s stopnjami sodelovanja v anketah. Obstaja enostavno pravilo, nižja kot je 
stopnja sodelovanja, bolj so rezultati občutljivi na drobne detajle. In prav v zadnjih petih letih je močno upadlo 
sodelovanje pri anketah, kar seveda ni le problem v Sloveniji ampak problem celotne svetovne anketne industrije. 
Za primerjavo v ZDA najbolj ugledne raziskovalne hiše dobivajo stopnje odgovora okoli 15%. Pri nas so bile pred 
petimi leti stopnje sodelovanja še zavidljivih 50 odstotkov, zdaj pri pa so te pri tako imenovanih hitrih anketah, ki 
se izvajajo na primer dva dni, le še kakih 20 odstotkov.  

Ključen izziv manjših stopenj sodelovanja je zagotavljanje reprezentativnosti vzorcev. Naštejmo nekaj javnosti 
manj znanih vplivov:  

• vsebina raziskave; če pri prvem kontaktu v gospodinjstvo takoj omenimo, da gre za javnomnenjsko anketo, 
takoj izgubimo velik del tistih, ki jih politika ne zanima, se pa udeležujejo volitev,  

• omemba naročnika / agencije; če omenimo, da npr. delamo za revijo Mag, bomo dobili v vzorec bolj 
desno-orientirane volivce,  

• število dni anketiranja; če delamo ankete le preko tedna, bomo dobili anketirane, ki imajo drugačen 
življenjski stil in so bolj doma, čez vikend dobimo tudi tiste, ki jih morda čez teden ne dobimo, več dni 
anketiranja avtomatično pomeni tudi boljše stopnje sodelovanja; 

• število klicev na telefonsko številko; zaradi težje dosegljivosti ciljnih oseb v gospodinjstvih je potrebno 
opraviti vedno več klicev, več klicev pomeni, da dobimo v vzorce več takih, ki še nimajo popolnoma 
izoblikovanih preferenc, kot zanimivost, število letos klicev ne vpliva na podporo Peterleta, 

• vplivni dogodki med / po anketiranju; po pomembnih impulzih npr. soočenjih vemo, da se neodločeni 
lahko začasno nagnejo v eno ali drugo smer, 

• manjše stopnje sodelovanja med pomembnimi segmenti populacije; znano je, da je nesodelovanje v 
anketah med desnimi volivci večje.  

 



 
 

V anketni industriji je torej potrebno nekaj začeti delati drugače, moramo se zavedati vseh teh vplivov in na novo 
razviti metode, ki jih vsaj ublažijo. V družbi Valicon na primer pazimo, da v obdobje anketiranja vključimo vsaj del 
vikenda, anketiramo iz dveh klicnih centrov v Ljubljani in Mariboru, posamezno telefonsko številko kličemo do 7-
krat, in če je le možno javnomnenjska vprašanja vklopimo v tako imenovane omnibuse, kjer je politika le ena od 
tem, posebno pozornost pa posvečamo reprezentativnosti po političnih preferencah. Zato so naši rezultati tudi 
nekoliko drugačni.  

Zadnji teden pred volitvami 

V modernih demokracijah se ljudje na volitvah vse manj odločajo glede na lastno politično prepričanje, kar daje 
zunanjim vplivom večjo vrednost. Večji delež volilnega telesa glasuje po občutku, zaradi imidža političnega 
kandidata in drugih, podobno neracionalnih razlogov. Ta del volilnega telesa se ponavadi odloča v zadnjem 
trenutku. 

V Sloveniji po 4. členu zakona o volilni kampanji, sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava raziskav 
javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in strankah. A prav zadnjih osem dni pred volitvami je usodnih. Na 
to obdobje se lahko osredotoči volilna kampanja, lahko pride do udarnih dogodkov ali pa do kakšne usodne napake 
katerega od kandidatov pri predstavitvah. Poleg tega obstaja velik segment volivcev, ki se odloča v zadnjem tednu, 
velikost tega segmenta pa je ponavadi odvisna od pomembnosti problematike.  

Kljub temu izvajanje JM raziskav ni prepovedano, tako da potekajo tudi v zadnjem tednu, toda dostop do 
rezultatov imajo le v volilnih štabih, javnost pa je prikrajšana za pomembno informacijo. Uspešni nastopi 
predsedniških kandidatov v zadnjem tednu volilne kampanje lahko prepričajo neopredeljene volivce. Predvsem pri 
kandidatih, ki so v anketah uvrščeni slabše, lahko v zadnjem tednu pride do sprememb.  

Zato smo bili velikokrat priča, da so javnomnenjske ankete “narobe napovedale” izide. To ni nič čudnega, saj so 
napovedovale stanje pred zadnjim tednom, v katerem so se dogajale vplivne stvari, ki pa se seveda niso mogle 
upoštevati pri napovedi. Tipičen primer je bila napoved izidov referenduma o sofinanciranju TET3, kjer se 
seznanjenost javnosti s to temo začela dvigovati šele v zadnjem tednu, kar je prineslo velike razlike med 
napovedmi in dejanskim izidom referenduma. 

Vpliv zadnjega tedna je lepo viden tudi iz rezultatov “vzporednih volitev” izvedenih ob parlamentarnih volitvah 
leta 2000, kjer smo volivce na samem volišču tudi vprašali, kdaj so se odločili za stranko, ki so jo volili. Rezultati so 
pokazali, da se je 34 % volivcev za stranko odločalo v zadnjih tednih, zadnjih dneh, na dan volitev ali ob 
izpolnjevanju volilnega lističa. Le-ti so v večji meri mlajši, stari od 18-35 let, dijaki in študenti, ter tisti, ki se 
opredeljujejo kot verni. 

Še bolj zanimivo je pogledati čas volilne odločitve glede na to, katero stranko so volili. 

Slika 2: Kdaj ste se odločili, da boste volili stranko? (vir: RTVSLO /Valicon: Vzporedne volitve 2000) 

 



 
 

Najbolj stabilno volilno telo so imele LDS, SDS in SD (bivši ZLSD), najmanj pa SMS in SNS. Na parlamentarnih 
volitvah 2000 smo videli naslednje: ko je v JM anketah rasla podpora SMS, se je vse več volivcev odločalo zanjo (več 
kot polovica v zadnjih dneh ali še kasneje) in na koncu je stranka prišla v parlament. 

Iz grafa vidimo tudi, da se velik delež volivcev (od 21% do 77%) za stranko odloča v zadnjih tednih, kar pomeni, da 
na njihovo odločitev zelo verjetno vpliva volilna kampanja, soočanja kandidatov, sporočila iz medijev in 
nenazadnje tudi rezultati JM anket. 

Možni vplivi JM raziskav 

Kakšni so vplivi rezultatov JM raziskav na volivce je pomembno vprašanje, ki si ga politologi pogosto zastavljajo, 
kadar govorijo o JM raziskavah. V ospredju je domneva, da na odločitev volivcev za oziroma proti neki stranki ali 
kandidatu poleg lastnega političnega prepričanja, vplivajo tudi dejavniki, ki niso povezani s politiko. 

Po prepričanju politoloških raziskovalcev je najpogostejši koncept vpliva rezultatov JM raziskav na volilno vedenje 
"bandwagon efekt”. Rezultati anket sprožijo socialni pritisk na nekatere neodločene volivce, ki potem volijo za 
stranko ali kandidata, za katerega se pričakuje, da bo zmagal - to je "bandwagon" efekt. Lahko pa pride do 
"underdog" efekta, kjer volivec sočustvuje s kandidatom, ki mu ankete kažejo, da ne bo zmagal in ravno zato volijo 
zanj. Ostale hipoteze kažejo druge oblike vpliva, npr. na volilno udeležbo. Če rezultati JM anket kažejo veliko 
izenačenost, to lahko vpliva na večjo volilno udeležbo, saj volivci menijo, da je njihov glas pomemben, na drugi 
strani pa v primeru, ko ima en kandidat veliko prednost pred ostalimi, to lahko povzroči manjšo politično 
participacijo.V tabeli 1 so prikazane hipoteze z različnimi vrstami vplivov. 

Tabela 1: Pregled hipotez vpliva JM raziskav na volilno vedenje (povzeto po »Who's Afraid of Election Polls?«) 

Efekt Efekt na … Pridobi 

“Vlečni” (Bandwagon) volilni izid močnejša stranka/kandidat 

“Potisni” (Underdog) volilni izid šibkejša stranka/kandidat 

“Malodušnost” (Defeatist) Volilna udeležba: privrženci 
šibkejših strank/kandidatov ne 
pridejo na volitve 

močnejša stranka/kandidat 

“Letargija” (Lethargy) Volilna udeležba: privrženci 
močnejših strank/kandidatov ne 
pridejo na volitve 

šibkejša stranka/kandidat 

“Aktiviranje” (Mobilization) Volilna udeležba: privrženci 
močnejših ali šibkejših 
strank/kandidatov so bolj aktivni 

močnejša, šibkejša ali druge 
stranke/kandidat 

“Giljotina” (Guillotine) Volilni izid: privrženci šibkejših 
strank /kandidatov volijo za njihovo 
drugo izbiro 

močnejše stranke/kandidat 

“Taktika pomoči”  
(Facilitating tactics) 

Volilni izid: privrženci strank/ 
kandidatov volijo za njihovo drugo 
izbiro, da dobi glas koalicija ali 
kandidat, ki je bolj zaželen kot 
protikandidat 

druge stranke/kandidat 

“Preprečevalna taktika” 
(Preventive tactics) 

Volilni izid: privrženci strank volijo 
za njihovo drugo izbiro, da določena 
stranka /kandidat ne dobi večine 

druge stranke/kandidat 



 
 

Predsedniške volitve so specifične: pomembno je le, kdo zmaga, vsi ostali so poraženci. Zato volivci v večji meri 
predvidevajo, da bo njihov glas izgubljen, če ga ne bodo dali kandidatu, ki bo zmagal/a oziroma ki bo uvrščen/a na 
drugo mesto v primeru drugega kroga volitev. Volivci lahko v situaciji, ko vidijo, da njihov kandidat ne more 
zmagati, menijo da je bolj racionalno voliti za kandidata, ki je njihova druga izbira. 

JM raziskave imajo vpliv tudi na potek volilne kampanje in tako posredno tudi na volilni rezultat. Mediji z objavami 
rezultatov JM raziskav vplivajo predvsem na financiranje kampanje in delovno moralo, predvsem prostovoljcev, ki 
sodelujejo v kampanji. Rezultati JM raziskav lahko tako pospešijo kot osiromašijo kampanjo v zadnjih treh tednih. 

Zanimivi pa so tudi odzivi kandidatov na rezultate JM anket. Kandidati, ki jim dobro kaže, radi poudarijo, da jim 
ankete dobro kažejo, saj to vpliva na dotok denarja in uspešno nadaljevanje kampanje. Po drugi strani, pa 
kandidati, ki jim rezultati ne ustrezajo, pogosto kritizirajo JM ankete kot take. Tedaj ponavadi rečejo, da so edini 
pomembni rezultati tisti, ki bodo na volitvah. Toda tudi to  je del predvolilne kampanje... 

 


