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Metodologia

Fitxa Teknikoa

Telefonoz egindako inkestaTelefonoz egindako inkestaMETODOLOGIA

EAEn bizi diren herritarrakUNIBERTSOA

LAGINKETA Kuoten araberako laginketa, sexuaren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera

1.003 inkesta egin dira, sexuaren, adinaren eta lurralde historikoaren
araberako ordezkagaitasun handiena bermatuz:

Lagin erreala

Lagin teorikoa

LAGINA

LAGIN ERROREA 3,1, datu globaletan % 95eko KM izanik
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Emaitzak

Datu globalak

Adostasun- edo desadostasun-maila esaldi hauekin. 
1-5 eskala (1 Erabat desados eta 5 Erabat ados)

Base 1003 encuestados
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Datuak sexuaren arabera

Ez dago alde handirik sexuaren arabera, baina emakumeen artean adostasun-maila handixeagoa dago proposatutako
esaldiekin.

Emaitzak
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Datuak adinaren arabera
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Datuak Lurralde Historikoaren arabera

Oinarria : 335 Araba; 334 Bizkaia; 
334Gipuzkoa

Ez da ia alderik sumatu inkesta erantzun dutenen Lurralde Historikoaren arabera.

Emaitzak
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Datuak estatus sozialaren arabera

Gizarte-egoera ahuleneko gizarte-klaseetan ikus daiteke adostasun-mailarik handiena proposatutako esaldiekin.

Beraz, esan dezakegu gizarte-laguntzetara jotzeko aukera handiena dutenek eskatzen dutela zorrostasun handiagoa
laguntzak emateko garaian egiten diren kontroletan.

Emaitzak
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Gizarte-laguntzak jasotzea

Oinarria : 990 Ez du laguntzarik jaso; 
63 Laguntzarik jaso du

Alabaina, bizi osoan gizarte-laguntzarik jaso dutenen artean, esaldiekiko adostasun-maila, oro har, 
txikiagoa da laguntzarik jaso ez dutenen artean baino.

     























































 


