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Aurkezpena 
 

Etxeetara egindako inkestetan erantzun faltaren jarraipena  betidanik EUSTATen gauzatu izan da. 
Hala ere, gertakari hauen neurketarako operario estatistiko desberdinen arteko beharrezko 
konparazioak ezartzea posible egin lezakeen irizpide komunak eta estandare batzuk ezartzearen 
beharra existitzen zen eta, era berean,  

Duela gutxi EUSTATek koaderno metodologiko bat publikatu du, Erantzun tasen kalkuluen 
estandarizazio eta sistematizazioa (EUSTAT 2007) Institute for Social & Economic Research-ek 
helburu honetarako Essex Unibertsitatearen (Erresuma Batua) metodologia europarrean oinarrituz. 
Dokumentu honek erantzunen tasa desberdinak lortzeko beharrezkak diren kalkuluak modu 
zehaztuan biltzen ditu.  

Pixkanaka-pixkanaka EUSTATeko operario estatistiko desberdinak kalkulatzen hasi dira, 
berkalkulatzen gehienetan, beraien erantzun tasak aipatutako metodologia jarraituz. Honetarako 
begietsitako intzidentziak zegokien ruta orrietan egokitzen ziren tasen kalkuluen eskuliburuan 
erabilitakoekin. 

Kalkulu metodo berri honen egokitze prozesu honetan egiteke geratzen da, beraz, EUSTATeko 
operario desberdinek beraien helburu partikularetarako maneiatzen zituzten intzidentziak 
estandarizatzearen egitekoa. 

Eskuliburu honek behin informazioaren bilketa lana bukatuta laginketa unitate osora egokitu 
daitezkeen bukaerako egoera desberdinak estandarizatzen ahaleguntzen da. Logikoki, horretarako, 
ISERen kategorizazio proposamena hautatu da. 

Beharrezkoa izan da, hori bai, urte hauetan zehar EUSTATek informazio bilketa lanean duen 
esperientziak urte hauetan zehar pilatu duen kasuistikarekiko egokitze zeregin bat. 

Bestalde, informazioaren bilketaren metodo mixtoen erabilera gero eta orokorragoa ikusiz aukera 
aprobetxatu da intzidentzien eskuliburua elkarrizketa telefonikoetara zabaltzeko, eta ez bakarrik 
elkarrizketa pertsonaletara ISEReko metodologiak  begiesten duen bezala.  
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Sarrera 
 
Biztanleria guztiaren ordez laginen erabileran oinarritutako inkesta guztiek laginketaren 
errakuntzaren menpean erortzen dira. Langinketaren errakuntza biztanleriaren parametroaren 
balioaren eta laginaren bidezko balio estimatuaren arteko desberdintasuna da. 
 
Inkesta guztiak, laginetan oinarrituta egon ala ez, adibidez erroldak, ez laginketaren 
errakuntzen menpean daude. Biemer y Liberg-ek (2003) ez laginketaren errakuntzaren bost 
osagaiak identifikatzen dituzte: 
 

1.- espezifikazio errakuntzak, neurtu nahi den fenomenoa neurtzeko erabilitako 
kontzeptuak ez daudenean zuzen formulatuak; 

 2.- utzikeriarengatik sortzen diren esparru edo arloaren errakuntzak, laginketa burutzen 
den unitateen zehaztapen zehaztugabe edo bikoiztua; 

 3.- laginaren elementuren bateko erantzuna lortzeko akats edo ez erantzuna; 
 4.- neurri errakuntzak, inkestaren helburuak erantzunak lortu, jaso, grabatu eta 

prozesatzeko galdera erabilgarrietan eraldaketan ekoiztuak; 
5.- Prozesuko errakuntzak, edizio, kodifikazio, datu sarrera eta programazioaren 

errakuntzak ulertzen dituena. 
  

Hasieran erantzuteko deituak izan deiren etxebizitza kantitate aldakor batek azkenean ez dute 
informatzeko aukeratua izan den indibiduoaren negatibarengatik, jarritako ordutegietan 
kontaktatzea ezinezkoa zaielako edo hau egiteko ahalmen mental edo fisikorik ez dutelako edo 
beste edozein arrazoirengatik egiten. Era berean, laginketaren eremuan izendatutako 
etxebizitzetariko batzuk, ez dago erreferentzia periodoan inor bertan bizitzen, erabilera aldtu 
dute, desagertu egin dira edo, beraiek aurkitzea ezinezkoa da besterik gabe.  
 
Etxebizitzekin, familia edo familia hauek osatzen dituzten norbanakoekin erlazioa duten egoera 
hauek, laginetik datozen estimazioen azken kalitatean determinanteak izaten dira. Eskuliburu 
hau ez erantzunetik eratorriak eta esparru edo inguruko errakuntzak zenbatu eta ezartzeko 
beharrezkoak diren erremintak ekartzen ahalegintzen da.  
 

Esparruaren errakuntzak 
 
Biztanleri baten esparrua unitateen (pertsonak, familiak…) multzoa da, zeinentzako inkestaren 
aukeraketarako aurrezenbaketa bat egin daitekeen. Laginketaren esparruaren funtzioa inkestan 
elkarrizketatuak izan behar diren biztanleriaren objektuaren partehartzaileak aukeratzeko bide 
bat hornitzea da. 
 
Laginketaren esparruak edozein inkestaren kalitate eta kosteari buruzko inplikazio 
esanguratsuak ditu. Etxebizitzetarako inkestetan laginketa esparru akasdunak ez lagnketaren 
errakuntzaren iturri komunak dira. Estaldura errakuntzak biztanleriaren esparruaren gainean 
kalkulatutako estistikoen eta ikasketa objektu diren biztanleriaren gainean ondorioztatzen diren 
desadostasunei dagokie. 
  
Zentzu esatatistiko batean, laginketa esparruak momentu konkretu batean ikerketa objektua 
den biztanleria harrapatu behar du. Honez gain, esparru perfektu bat osoa, zehatza eta 
eguneratua dena da. Propietate hauetariko bakoitzera heltzeko akatsen bat existitzen den 
neurrian norabide desberdinetara zuzenduta dauden inkestak ekoizten dira, baina askotan 

Kapitulua 
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biztanleri objektuaren azpiestimazio batean (Groves R.M. 1989). Estaldura faltaren garantiza 
kendutako unitateen ezaugarriez baldintzatzen da. Esparru biztanleriak osatu behar du, beraz, 
laginketaren unitateen bilduma zehatz eta eguneratu bat, gainjarketarik gabe, ondo definituta 
dauden eta erraz identifikatzen diren mugekin, bikoizketarik gabe, ez egiterik gabe, unitate 
arraro zein hutsik gabe.  
 
Estaldura faltak laginketaren unitate kopuru baten kooperazioa oztopatzen du banakako 
konkretu batzuk ezin baitira laginean aukeratuak izan, baina ez da erantzun totala bezala 
kontutan hartzen, baizik eta ikerketa sozialean presente dauden ez laginketaren beste 
errakuntza batzuen barruan hartzen da (Groves R.M. 1989 ). 
 
Eremuan elkarrizketatzailea lanean ari den bitartean halabeharrez etxebizitzei eragiten dieten  
batzuk eta azkenean aurreikusitako neurrira egindako instrumentua aplikatzea, galde-sorta 
oztopatzen duen egoera sail batzuk agertzen dira.Ohikoenak etxebizitzen arteko erlazioan 
dagoen lur eremuan helbidea identifikatzearen ezintasuna dira, bizilekutik desberdinak diren 
beste helburuetarako erabilitako etxebizitza eta erortzear dauden etxebizitza, obretan daudenak 
eta elkarteen etxeak nabarmentzen diren beste gertaera batzuen epigrafearen pean dauden 
egoera ez oso garrantzitsuen zerrenda anitza.  
 

Ez erantzuna 
 
Bi ez erantzunen artean bi mota desberdintzen dira: ez erantzun totala eta ez erantzun 
partziala. Lehenengoa aukeratutako pertsonarekin ez denean elkarrizketarik lortzen erabiltzen 
da. Bigarrena elkarrizketa burutzen denean baina galde-sortako galdera bat edo batzuentzako 
informazioa falta denean (Sánchez Carrión J.J., 2000).   
 
Ez erantzun partzialaren modu ohikoena elkarrizketa bukatu aurretik jarraitzeari uko egin edo 
ezezkoa dagoenean ematen da.  
 
Eskuliburu hau ez erantzun totalari buruz da. Ez erantzun totala interesgarriak diren aldagarri 
guztien laginaren unitate guztiei buruz neurtzearen ezintasunetik dator; saihestezina da 
probabilitatedun laginketetan oinarritzen diren inkestetan, nahiz eta diseinu fasean zein datu 
bilketan ahalegin ekonimokoak eta giza errekurtsoen ahaleginak egin. Ez erantzun totalaren 
kausak desberdinak dira eta honela deskonposatu daitezke: erantzule batekin kontaktatzeko 
ezintasuna, interesatuaren aldetik erantzutearen ezina eta bere partehartzeari uko egitea.  
 

Erantzun tasak 
 
Asko dira jada, ez erantzunari buruz azterlanak burutzen ari diren bulegoak, gehienetan beraien 
estatistika kalitatearen ebaluazioaren txostenetan adierazten direnak (nazio mailan adibidez, Ez 
Erantzunaren txostena 2004ko Bizi Baldintzen Inkestan, edo Erantzun Falta Ohitura Sexual eta 
Osasunaren Inkestan, biak I.N.E.koak, edo Eustat-eko P.R.A.ren kalitate Ebaluazioaren 
txostena). 
 
Beste instituto batzuk ez erantzunaren tratamenduetarako mekanismoak jarri dituzte. Honela, 
adibidez, Herrialde Baxuetan beraien esfortzua ez erantzunaren tasen murrizketan jarri dute, 
bitartean bulego finlandiar eta suediarrek  inkesta erantzuten dutenen datuetan, biztanleriari eta 
bere elementuei buruz dagoen informazio osagarri nabarmenetan, erantzulea izan o ez, 
oinarritutako ahalik eta balioespen hoberenak burutzea proposatu dute. 
  
Existitzen da, beraz, erantzun falta estatistika bulegoek aurre egin behar dioten arazo bat 
delnaren kontzientzia zabaldua dago. Hala ere, ez dago erantzun falta neurtzeko ez dira 
adostasunik. Etxebizitzetan egindako inkesten kalitatearen adierazle garrantzitsuena erantzun 
tasak izanik, konparazioak inkesta, urte eta erakundeen artean hedatuki oztopatuta ikusten dira 
ez erantzun bezala zer kontutan hartu definizioengatik eta tasak kalkulatzeko moduarengatik. 
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Erantzun eta ez erantzun tasak askotan inkestak ebaluatzeko erabiltzen dira, hala ere batzuen 
eta beste batzuen arteko konparazioak arriskutsuak egiten dituen kalkulu metodo desberdinak 
existitzen dira. 
 
Eskuliburu honen lanketarako Institute for Social and Economic Research (ISER)ek burututako 
definizio, kategorizazio eta tasen kalkuluei buruzko gomendioak jarraitu dira. Badira, baita ere, 
definizio eta tasen kalkuluen erabileran estandarizazioa bedin-berdin sustatzen duten beste 
erakunde batzuk daude, Council of American Survey Research Organizations (CASRO), edo, 
ezagunagoa den, la American Association for Public Opinión Research (AAPOR) bezala.  
 
Nahiz eta aipatutako erakunde desberdinen artean kalkulu zein forma zein kontzeptuen arteko 
desberdintasunak minimoak dira. I.S.E.R.ek proposatutako metodologia aukeratu da, europako 
etxebizitzetara egindako inkestetan erabilitako laginketen eremu eta metodoen naturltasunean 
hoberen finkatzeagatik (Lynn y otros 2001). 
 
Eremuan ordezkatutako etxebizitzak kendu egin dira, modu zorrotzean, ordezkatzea egozte 
forma bat baita eta, beraz, ez erantzunaren tratamenduarena (Vehovar V. 1999). 
 

Ibilbide orria 
 
Abiatze erreminta Ibilbide Orria da. Ibilbide Orria, tradizionalki orrian, gaur egun informazio 
bilketaren prozesuari berari buruzko informazioa biltzen duen aplikazio informatikoa da. Azken 
finean, galde-sorta da – eragiketaren galde-sorta beratik at, baina honek hertsiki loturik – non, 
galde desberdinen bidez, inkestatzaileek lokalizazio, kontaktu eta laginketa unitate bakoitzaren 
elkarrizketaren ahaleginean aplikatu behar duten arauak modu objektiboan hartu nahi den, eta 
non prozesu horretan eman daitezkeen gertakariak biltzen diren. 
 
Modu orokorrean, ibilbide orri batek datuen hiru bloke desberdin ulertu behar ditu; lehenengoak 
eremuarekiko laginketa unitatearen egoera zehaztu behar du (kokapen eta aukerakortasuren 
emaitza), bigarrenak inkestan dagoen laginketa unitate aukeragarriaren kolaboraizoari aipua 
egiten dio (erantzun, ez kontakturik, ezezkoa), eta hirugarren blokea lanaren kudeaketarako 
idaztoharrari dagokio (hitzorduak, oharrak etab.).  
 
 

Gertakariak 
 
Esan den bezala, inkesta baten eremu fasean aukeratutako laginketa unitatearen galde sorta 
lortzeari dagozkion gertakari edo egoera sorta gertatzen dira. 
  
Bere apunte eta tratamenduak oso garrantzitsuak dira bai inkestaren beraren abialdi bai lagina 
atera zen eremuaren zuzenketarako. Honela, gertakari motaren arabera inkesta eremua 
eguneratzera joko da eta, beharrezkoa balitz, zenbatesleen kalkuluen zuzenketara. Beste kasu 
batzuetan azken baliospenetan joerak sortu daitezke. 
 
Honen ondoren, EUSTATeko gertalarien eskuliburua aurkezten da. Dokumentu hau 
Recommended Standard Final Outcome Categories and Standard Definitions of Response 
Rate for Social Surveys-ren zorduna da ISERek eratua, oinarrizkoenean, bertan deskribatzen 
diren gertakariak gure lan ekintza guneko ezaugarrietara egindako egokitzapena besterik ez 
baita. 
  
Aipatutako ISERen dokumentuan bai etxebizitzei bai norbanakoari egindako elkarrizketa 
pertsonalei buruzko gertakariak hurbiltzen dira. Erantzun falta saihesteko informazio bilketaren 
metodo mixtoaren goratzeak, hemen aurkezten den dokumentuan berdin-berdin telefonoz 
egindako elkarrizketak (mosu berean, bai etxebizitzei bai norbanakoei egindakoak) barneratzea 
motibatu du. 
Proposatutako azken emaitzen kategorizazioa hiru mailako eskema hierarkikoan aurkeztua 
dago (digitu bat, bi edo hirurekin kodifikatuak).  
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Inkesta batzuk hemen proposatutakoei eransteko, kategoria gehigarriaren erabilera eskatzen 
duten ezaugarriak eduki ditzake. Kasu horretan  kategoria berri hauek jada ezarritako koderik 
aldatu gabe, proposatutako hierarkiaren barruan egokitzea posible izan beharko litzateke.  
 
Erreferentzia errazago batentzat, kategoriak hiru digitutako kode batez zenbatuak daude, eta 
bakoitzak hierarkia maila bat ordezkatzen du. Nahiz eta zenbaki partikular hauek dokumentu 
zein datuen fitxategietan kode bezala erabiltzea ezinbestekoa ez den, bere erabilerak programa 
estandar baten bidez tasen lorpenaren prozesua izugarri erraztuko du. 
 
Kategorizazio hau hoberen nola inplementatu daitekeenaren arazoa aparteko auzia da eta 
operazio edo inkesta baten espezifikoa izan liteke. Dena dela, kategoria hauen definizioa 
mantentzea beharrezkoa da inkesta desberdinen edo, inkesta beraren periodo desberdinen 
artean konparazioak ezartzeko. 
 
Hemen aurkeztutako kategoriak azken emaitzei buruz dira. Hau da, inkesta bat osatzen 
denean, lagindutako unitate bakoitzak kategorietariko bat izendatuko lukeen kode bat eduki 
beharko luke zuzendua. Arrazoi eraginkorrengatik, inkesta baten momentu konkretu baten 
egoera islatzen duen aldi baterako kategoriak eskura edukitzea beharrezkoa da. 
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2. Elkarrizketa pertsonalak. 
 
 

2.a. Etxebizitzei egindako inkestak. 
 
Hurrengo kategoriak etxebizitzetan aurrez aurre egindako elkarrizkekei ezartzen zaie. 
Extebizitzei egindako inkestak etxebizitzak laginduen unitate diren elkarrizketak ulertzen dira. 
Etxebizitzekin zerikusia duten datuak etxebizitza horretako parte den edozein pertsonak edo 
etxebizitza horretakoa den eta irizpideren bat betetzen duenen (familia buru dena, adibidez) 
bidez, eta baita edozein irizpide betetzen duen (etxebizitza horretakoa den norbanakoa, 
etxebizitza horretako heldu guztiak, lanean dauden etxebizitza horretako norbanakoak, ausaz 
hautatutakoak) pertsona guztientzat edo parte batentzat bilduak izan behar diren inkesten bidez 
lor daitezke.  
Inkesta bakoitzak inkesta hori erantzuteko etxebizitza horretako banakako egokiena definitzeko 
lana hartu beharko du. 
 
 

Hautagarri, elkarriketatua 
 
 
1 Elkarrizketa osoa 
 
Elkarrizketa oso eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna inkesta bakoitzarentzat 
oso zehatz definitua izan beharko da. Era berean erantzule desiratu eta beste edozein 
erantzule onargarrirekin gertatzen da. 
  

11 Erantzule desiratu(ek) osatutako elkarrizketa. 
Etxebizitzako elkarrizketa-galde sorta guztiak osoak izan dira. Kasu guztietan, 
helburu diren pertsonengatik. Osotasuna eratzeko, galde sortaren bukaera eta 
aurreikusitako atal guztietara heldu behar da. Inkestak aurreikusten badu item-en 
bat erantzun gabe gelditu daiteke. 

12 Elkarrizketa osoa: parte bat erantzule desiatuak eta parte bat informatzaileak. 
Etxebizitzetara egindako elkarrizketa-galde sortak osoak izan dira, nahiz eta ez beti 
desiatutako pertsonak. Honek, partzialki aurreikusitako pertsonak eta partzialki 
informatzaileak osoa izatea, eta etxebizitzan elkarrizketa asko dauden 
elkarrizketak, eta elkarrizketa bat edo gehiago helburu diren pertsonek/ak eta bat 
edo gehiago informatzaileek/ak osatzea barneratzen du. 

13 Informatzaileak osatutako elkarrizketa. 
Etxebizitzetako elkarrizketa guztiak osaturik daude. Ez dira inondik inora ere 
helburu den pertsonak osoak izan. Hau oso arraroa da etxe bateko norbanako 
bakoitzarekin elkarrizketa zehazten den elkarrizketetan ezartzea (non 
informatzailea ez den etxebizitzaren parte, adibidez aita heldu baten izenean 
datorren norbait), baina ohikoagoa izango da etxebizitzan elkarrizketa bakarra eta 
etxebizitzan posizio konkretua duen helburu den erantzulea eskatzen duen 
elkarrizketetan (adibidez, sostengatzailea).  

 
2 Elkarrizketa partziala 
 

Kapitulua 
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Ez erantzute eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna beti definitua eta zehazki 
adierazia izan beharko litzateke inkesta bakoitzarentzat.  
Gida orokor bezala, galdekizun klabeak edo/eta galde-sortaren erdia erantzunda egon beharko 
lirateke. Gutxienez hau osatuta dagoenean ikus 44 kodea.  

 
 21  Desiatutako erantzuleak partzialki elkarrizketatua. 

211  Etxebizitzari egindako elkarrizketa partziala.  
Etzebizitzari egindako elkarrizketa desiatutako pertsonak partzialki osatu du.  

212  Etxebizitzari elkarrizketa baina ez du elementu bat edo gehiagorekin 
kontakturik. 

Exebizitzari egindako elkarrizketa desiatutako pertsonak osatu du, baina 
banakako inkestetariko bat ez da burutu banakako kontaktu eza dela medio. 

213  Etxebizitzari egindako elkarrizketa baina negatiboa edo etxebizitza 
horretako norbanako bati edo gehiagorentzat elkarrizketa ez osoa. 

Etxebizitza horretako norbanako guztiak kontaktatuta daude. 
Extebizitzara egindako elkarrizketa aurreikusitako pertsonak osatu du, baina 
bakarkako elkarrizketetariko bat ez da burutu norbanakoak uko egin duelako. 
Norbanako guztiak kontaktatuak izan dira. Banakako elkarrizketatua negatiboa 
baldin bada eta bestea ez kontaktatua, 212 kategoria erabiliko da, etxebizitzara 
elkarrizketa baina kontaktu eza elementu bat edo gehiagorekin. 

214  Desiatutako erantzuleek egindako beste elkarrizketa partzial batzuk.  
Etxebizitzara egindako elkarrizketa osatuta dago; ez kontaktu edo negatiba 
dela eta, elkarrizketatutako familiakide bat ere ez dago absente,  baina 
banakako elkarrizketa guztiak osatuta daude. Honek elkarrizketetariko bat edo 
gehiago bakarrik partzialki osoak egotea eta kontaktu eza edo negatibarekiko 
(adibidez, gaixotasun edo ezintasuna) arrazoi desberdinak direla eta burutu 
ezin izan diren elkarrizketa bat edo gehiagoren egoerak barneratzen ditu. 

22  Elkarrizketa partziala: partzialki erantzule desiatuak eta partzialki 
informatzaileak.  
23 Informatzaileak egindako elkarrizketa partziala. 

231  Etxebizitzari egindako elkarrizketa informatzaileak partzialki osoa.  
232  Etxebizitzari egindako elkarrizketa informatzaileak osoa baina kontaktu 
eza elementu bat edo gehiagorekin. 
233             Informatzaileak elkarrizketatutako etxebizitza baina elementu bat edo 
gehiagok ezeztatu edo ez osoa. 
234  Informatzaileak egindako beste elkarrizketa partziala. 

 
 

Hautagarri, ez elkarrizketatua 
 
3 Kontaktu eza 
 

31  Kontaktu eza helbidean inorekin. 
Kode hau erabilia izan behar da lagineko helbidea hautagarria dela dakigunean, 
baina elkarrizketatuarentzat ezinezkoa da egoiliarren batekin kontaktua edukitzea. 
(Hautagarritasuna ez bada egiazkoa, 63tik 65erako kategoriak ikusi). 
Elkarrizketatuak etxebizitzaren helbidea lortu ezin duen kasuak barneratzen ditu, 
adibidez lagindutako helbidea etxebizitzen eraikinean dagoen etxebizitza bat baldin 
bada eta elkarrizketatzailea ezin denean eraikinean sartu. Ustezko egoiliarra den 
pertsona batekin egiten bada kontaktua, adibidez atezain automatikoaren bidez, 
edo eraikinetik kanpo dagoen gune publikoan begiratu 42-43 kategoriak. 
Gomendagarria da, inkesta bakoitzean kontaktatzeko egindako saiakerak zenbat 
izan direnaren informazioa biltzea, zilegitu aurretik kode hau apuntatu eta, ez 
kontaktuentzat, saialdi bakoitzaren  kontaktuen zenbatekoen banaketa (ikusi 7 
atala).  
Normalean, kode honek eraikin horretan bere hautakortasunaren ziurtasuna duen 
baina bisita ordu ez egoki edo beste arrazoi batengatik, inorekin kontaktatu ezin 
izan duen kontaktu ezak jasoko ditu.  



EMAITZEN KATEGORIZAZIOA  10   

 

32 Helbidean egindako kontaktua, baina ez lagiundutako norbanako batekin. 
      Helbide moduan hurbilketa postala delakoa ulertzen da.   

Kode hau etxebizitza batzuk dituen helbideak direnean bakarrik erabilia izan 
behar da. 

33 Lagindutako etxebizitan egindako kontaktua, baina ez egoile arduratsu batekin.  
 Kode hau bai isolatutako etxebizitzen bai etxebizitzen eraikin baten barruan dauden 

etxebizitzen helbideetan aplikatzen da. Kontaktua ume batekin, bisitari batekin, 
langile batekin, aupair batekin etab. bakarrik egiten denean adibidez, erabili behar 
da. Egoile arduratsu bati buruzko inkestaren definizioa zehazki dokumentatua egon 
beharko litzateke.  

 
4 Ezezkoa 

 
41 Bulegoak onartutako ezezkoa 

Inkestan ez parte hartzearen erabakia zuzenean inkestaren antolatzaile edo 
laguntzailearena da. Elkarrizketatzailearen hasierako kontaktua egin baino 
lehenago burututako ezezkoak bakarrik hartu beharko dira bulegoko ezezko (beste 
modu batean ikus 43 kategoria). 
Kode honen pean apuntatzeko aurretiaz etxebizitza hautagarria dela bermatu behar 
da.  
Baita ere azpimarratu behar da aplikazten den kodea ezezkoei bakarrik aplikatzen 
zaiela; ez parte hartzearen arrazoia adibidez gaixotasuna edo hizkuntza arazoak 
baldin badira ikus 51-54 kodeak.  
Ezezkoa eman duena lagindutako etxebizitza bateko egoilea edo pertsona zahar 
baten informatzailea izan daiteke – adibidez, pertsona zahar baten alabak/semeak 
bere gurasoak ez direla kontaktatuak izan behar tematu daiteke.  

42 Laginketa unitateari buruz informatzeari uko egin.  
Kontaktatutako pertsona edo pertsonek etxebizitza modu zuzenean identifikatzeko 
elkarrizketatuaren bidezko beharrezko informazioa ematea ukatzen du. 
 421 Helbidean dauden etxebizitzen zenbatekoari buruzko ezeztapena (kasu 
honetan helbidea atariraino edo bere kasuan eskaileraraino heltzen den 
identifikazio posta bezala ulertu behar da).  
422  Etxebizitza barruan desiatutako erantzuleen identifikazioa posible 
egingo lukeen informazioa emateko ezeztapena.  

43  Sarreran/elkarrizketa aurretik ezezkoa. 
Elkarrizketatuari emandako ezezkoa elkarrizketa hasi aurretik.  
431  Desiratutako erantzulearengatik ezezkoa.  
432  Informatzailearen aldetik ezezkoa. 

44 Ezezkoa elkarrizketan bertan.  
Erantzuleak elkarrizketarekin jarraitzeari uko egiten dio, eta ez da informazio 
nahikorik bildu elkarrizketa partzialki erabilgarritzat hartzeko (ikus 21-23 
kategoriak).  
Erantzuleak elkarrizketa osorik edo parte batzuk osatzen baditu baina gero bere 
datuak erabiltzeko baimenari ezezkoa ematen dio, ikus 561-562 kategoriak.  

45 Hitzordu apurtua, ez berkontaktua  
Kontaktatutako pertsona/k beranduago akordioan erabakitako momentu batean 
elkarrizketatuak izateko prest daude, baina elkarrizketatuari ezinezkoa zaio 
kontaktua berrezartzea.  

 
5  Beste ez erantzuna 
 

51 Gaixorik etxean  
Aldi baterako gaixorik dauden lagindutako pertsonentzat erabilia izateko kodea, 
adibidez beste momenturen batean burutu zezakeen beste edonork. Gaixotasun 
iraunkorra duela espero bada ikus 53 kodea. Intoxikatutako pertsonak hemen 
sartuak izan behar dira.  

52  Ospitalean 
53 Fisiko edo mentalki gaitasungabe/ezgaia 

Ikus baita 51 kategoria. Egoera iraunkor edo egonkorrekin konektatutako kodea.  
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54  Hizkuntza. 
541  Elkarrizketatuaren hizkuntza 

Inor ez da inkestak eskatzen duen hizkuntza edo hizkuntzetan hitz egiteko gai, 
eta ez dago interprete lana egin dezakeen inor libre. 

542  Elkarrizketatuaren hizkuntza 
Elkarrizketatuak ez du hizkuntza ofizialetariko bat ere ez menderatzen eta 
inkestak ez da berresleitzen.  

55 Elkarrizketa galdua 
Elkarrizketa osoa edo partzialki lortua baina fitxategi edo galde sorta ustela, galdua 
edo ez igorria dago.  

56  Beste ez erantzuna 
561  Elkarrizketa osoa lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
562       Elkarrizketa partziala lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
563  Beste ez erantzuna.  

Honi dagozkion xehetasunak jaso beharko dira. Ausencia prolongada 
571  Gabezia iraunkorra 
Ez egote iraunkorraren kontzeptua inkesta bakoitzarentzat aurretiaz definitua izan 
behar da. Abiatze definizio moduan inkestazioaren periodoaren iraupenarekin 
erlazioan jarri daiteke, bai delako laginketa unitaterako, bai eremu faserako. 31tik 
desberdintzea komeni da, kontaktu eza, non kausa aurrezehaztutako denbora 
periodoan ez egote geldiarazitik desberdina den.  
572             Oporrak 
Oporra arrazoi duen ez egote iraunkorrari dagokio.  

 58 Bulegoko ez erantzuna. 
Kategoria hau eremuko irteera baino lehenagoko fasean inkestatik baztertzen diren 
etxebizitzei aplikatzen zaie. Behin lagina aterata beste operazio batean elkarlanean 
aritzeagatik baztertutako etxebizitzen kasua da. 

 
Hautagarritasun ezezaguna 
 
6 Hautagarritasun ezezaguna, ez elkarrizketatua 

 
Kode hauek zein ordenetan hartu jakiteko, lagindutako helbideak inguratzen dituen zalantza 
zehazki kontutan hartu behar da. Adibidez, batzuetan kontaktatu ez den etxebizitza bat zaila da 
okupatua edo hutsa dagoen ziur jakitea. Iraganean, elkarrizketatzaileak bereganaketa bat 
burutzera behartuta ikusi dituzte beraien buruak. Honek, elkarrizketatzaileek inkestaren 
emaitzak kalkulatu edo erantzun tasak baloratzen dutenean, zalantza kontutan  hartzeko 
posibilitaterik gabe uzten ditu.  
 

61 Ez saiatua. 
611  Elkarrizketatzaile bati ez esleitua. 

Adibidez, momentu edo gune egokian ez da elkarrizketatzailerik egon libre, edo 
ez da esleitua egon zonaldea ez delako segurutzat hartzen. 

612  Esleitua baina ez lortua. 
Kode honen azpian elkarrizketatzaileak gaizki burutu dituen kasuak sartu 
beharko genituzke (beste helbide batean) baina jada beranduegi da 
berrizendatzeko. 

62 Eskuraezina. 
Urruneko guneak sartzen dira hemen, eguraldia edo beste kausa batzuk direla 
medio eskuraezinak denboraldi batean. 

63 Ezinezkoa da helbidearen jatorria aurkitzea. 
Laginaren helbidea zeinen laginketaren unitatearen deskribapena elkarrizketatzaile 
bati helbidea aurkitzeko okerra edo desegokia den.  

64 Ezezaguna helbideak egoitza-etxebizitzak baldin baditu.  
641  Egoitza ezeztatua denari buruzko informazioa.  
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642  Ezezaguna bere kontaktu falta dela eta helbidea egoitzazkoa bada. 
65 Egoitzazko helbide- helbide ezezaguna etxebizitza hautagarria baldin bada. 

Elkarrizketatzaileak badaki helbidea egoitzazkoa dela baina inkestarako 
hautagarriak diren egoileen existentziaren ezagupenik.  Elkarrizketatzaileak 
etxebizitza egileena den ala ez ez dakienak  sartzen dira hemen. 
 651 Egoile hautagarriak daudenari buruzko informazioa ematearen ukatzea.  
 652 Ezezaguna kontaktu eza dela eta egoile hautagarriak baldin badaude.  

 66 Monitorizazioa ez da osoa izan. 
Akatsa monitarizazioa osatzerakoan (ikerketa, jarraipena). Baliteke lan zehatzagoa 
inplikatzen duten inkestek kode honen azpikategoria kantitate gehiago edo 
eramuko lanean ahalik eta pausu banatuenen emaitza erregistratu behar izatea. 

661 Monitorizazio osoaren ukatzea. 
662 Kontaktu eza dela eta monitorizazio ez osoa. 

67 Beste hautagarritasun ezezaguna. 
 Honi buruzko oharrak jaso beharko dira. 

 

Ez hautagarria 
 
7  Ez hautagarria 
 

71  Ez hautagarria, eraikitze prozesuan 
72 Eraitsia/erortzeko zorian 
73 Hutsa/libre dagoena 

Egoitzazko helbidea dela jakiten da baina ez dago egoilerik kontaktuaren ahalegina 
egiten den datan.  

74 Egoitzazkoa ez den helbidea. 
Negozio, eskola, administrazio bulego, beste erakunderen bat, etab. egoileak ez 
diren pertsonengandik okupatutako helbidea. 

75 Helbide okupatua, baina ez da egoitzazko helbidea.  
Helbidea egoitzazkoa da eta okupatuta dago, baina ez da bertan bizi diren 
pertsonetariko inoren etxebizitza nagusia (ikus egoitzaren definizio estandarra). 
Oporretarako egoitza edo aldi baterako diren egoitzetara loturik dago.  

76 Erakunde edo komunitate-tokiak.  
77 Egoitza etxebizitza/k baina inkestarako ez dira hautagarriak.  

Helbidea egoitzazkoa da eta etxebizitza partikularengatik okupatua dago. Idaz bedi 
73 kodearen bereizkuntza. Kode hau bakarrik erabiliko da inkestak etxebizitza bat 
hautagarri egiteko irizpide bat duena – adibidez, etxebizitzak adin tarte bateko 
pertsonak dituenean bertan bizitzen -.  

78 Laginketa eremutik kanpo dagoen helbidea. 
Helbidea ez da bereziki laginaren parte. Kodea, adibidez, laginketa eremuan 
zerrendatu ziren helbideak a) gune geografiko nabaritik kanpo erotzen denean edo 
b) eremuko sailkapenaren beste akatsak daudenean erabiltzen da 

79  Beste ez hautagarriak  
Atal honetan bikoizketak barneratzen dira. Xehetasunak idatziz jaso behar dira.  
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2.b. Banakako inkestak 
 
Kategoria hauek norbanakoei aurrez aurre egiten zaizikien elkarrizketei aplikatzen zaie. 
Banakako elkarrizketa norbanakoa laginketa unitatea denean esaten zaio.  Honek, hasieran 
etxebizitza lagintzea eta jarraian norbanakoaren ausazko aukeraketa egotea barneratzen du, 
baita norbanako nominalak eremua batean zein bestean laginduak diren inkestak ere. 
  
Banakako inkestetarako proposatutako kategoriek etxebizitzetarako erabiltzen diren printzipio 
berdinak hartzen ditu eta atal hau etxebizitzakoekin batera elkarrekin irakurria izan beharko 
lirateke.  
 
Zentzu honetan, etxebizitzetarako proposatutako inkestekiko kategorietan dagoen 
desberdintasunak murritzak dira. Elkarrizketa osoa eta partzialerako kategorietan badaude 
desberdintasun batzuk (kategoria nagusiak 1 eta 2); badaude ohiko kategoriak aukeratutako 
pertsonarekin kontaktatzen dauden bitartean akatsen bat dagoenean (34) eta norbanakoa 
helbidez aldatu eta elkarrizketatzailearentzat helbide berrian kontaktatzea ezinezkoa zaionean 
(68). Badago, hala ere, kategoria batzuk non definizioa etxebizitzak baino murriztuagoa, edo 
zabalagoan den. Badaude baita kategoria batzuk norbanako nominalei egindako inkestetan, 
adibidez 42,64-66 eta 71tik 77rako kasuetan, non ez liratekeen aplikatu behar.   
 

Hautagarria, elkarrizketatua 
 
 
1 Elkarrizketa osoa 
  
Elkarrizketa osoa eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna inkesta bakoitzarentzat 
zehazki definitua izan beharko da. Era berean erantzule desiatuaren eta beste erantzule 
onartuekin definizioekin gertatzen da. 

 
11  Desiatutako pertsonak ostutako elkarrizketa. 

Osoa dela aintzakotzat hartzeko, elkarrizketa-sortaren bukaerara eta aurreikusitako 
atal guztietara heldu behar da. Ez erantzuna den item-a ere, nola ez, onartua izan 
daiteke.  

12  Osorik elakrrizketatua: parte bat desiatutako erantzuleak eta parte bat 
informatzaileak.  

Elkarrizketa partzialki osatu da parte bat aukeratutako pertsonak eta beste parte 
bat informatzaileak osatu duelarik.  

13  Elkarrizketa osorik informatzaileak osatzen du.  
Elkarrizketa beste norbaitek aukeratutako pertsonaren izenean osatzen duenean.  

 
2 Elkarrizketa partziala 
 
Elkarrizketa partzial eta ez erantzunaren arteko desberdintasuna inkesta bakoitzarentzat 
definitua beti eta zehazki ezarria izan beharko litzateke. Gida orokor bezala, galdekizun klabe 
guztiak edo/eta galde-sortaren parte nabarmenenak erantzunda egon beharko liratekela 
iradokitzen da. Hau baino gutxiago bada erantzundakoa ikus 44 kodea (ikus baita 55-56 
kategoriak).  

21 Partzialki desiatutako erantzuleak elkarrizketatua 
22 Elkarrizketa partziala: partzialki erantzule desiatuak partzialki informatzaileak 
burutua.  
23 Informatzileak partzialki erantzundako elkarrizketa. 

 
 

Hautagarria, Ez elkarrizketatua 
 
3 Kontaktu eza 
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 31  Kontaktu eza inorekin helbidean. 

Kode hau erabilia laginaren  helbidea hautagarria dela jakiten denean erabilia izan 
behar da, baina elkarrizketatzaileari ezinezkoa zaio egoileren batekin kontaktuan 
jartzea. (hautagarritasuna gezurrezkoa bada ikus 63tik 65erako kategoriak). 
Elkarrizketatzailearentzat etxebizitzaren helbidera heltzea ezinezkoa deneko 
kasuak barneratzen ditu, adibidez lagindutako helbidea eraikin bateko etxebizitza 
bat bada eta elkarrizketatzailearentzat ezinezkoa da eraikinean sartzea. Ustez 
egoilea den pertsonaren batekin egiten bada kontaktua, adibidez atezain 
automatikoaren bidez, edo eraikinetik kanpoko gune publiko batean ikus 42-43 
kategoriak.  Gomendagarria da inkesta bakoitzean kode hau apuntatzea onartu 
aurretik zenbat kontaktu ahalegin egin diren informazioa biltzea eta, ez 
kontaktatuentzat, egindako kontaktu saiakeren zenbatekoa (ikus 7 atala).  
Normalean, kode honek bere hautagarritasuna ziurra den etxebiitzeta haietako 
kontaktu ezak bilduko ditu baina, bai ordutegi desegoki, edo beste edozein 
arrazoirengatik, ez da etxebizitzako inorekin kontaktatu.  

32  Helbidean egindako kontaktua, baina ez lagindutako etxebizitzako egoileren 
batekin.  

Helbidetzat hurbilketa postala ulertzen da . 
Kode hau etxebizitzen eraikina denean bakarrik izan behar da erabilia.   

 33 Lagindutako etxebizitzarekin egindako kontaktua, baina ez egoile arduratsu 
batekin. 

Kode hau bai isolatutako etxebizitzetako bai eraikin baten barruan dauden 
etxebizitzetako helbideetan aplikatzen da. Kontaktua adibidez umeekin, bisitari 
batekin, langile batekin, aupair batekin etab. soilik egiten den egoeretan bakarrik 
erabili behar da. Egoile arduratsu bati buruzko inkestaren definizioa zehazki bildua 
egon beharko litzateke. 

 34 Lagindutako etxebizitzako egoile arduratsu batekin egindako kontaktua, baina 
ez hautatutako pertsonarekin.  

 
4 Ezezkoa 

 
41 Bulegoaren ezezkoa 

Inkestan ez partehartzearen erabakia zuzenean inkestaren antolatzaileak edo 
esponsorrak erabakitzen du. Elkarrizketatzailearen lehenengo kontaktuaren aurretik 
burututako ezezkoak bakarrik izango dira bulegoaren ezezkoak (beste modu 
batean ikus 43 kategoria). 
Kode honen pean oharrak idazteko aurretik etxebizitza hautagarria dela bermatu 
behar da. 
Kodea ezezkoetan bakarrik aplikatzen dela ere azpimarratu behar da; ez parte 
hartzearen arrazoia adibidez gaixotasuna edo hizkuntza arazoak baldin bada ikus 
51-54 kodeak. 
Ezezkoa lagindutako etxebizitzako egoile edo informatzaile batengatik izan liteke – 
adibidez, agure/atso baten seme/alabak bere gurasoak edo aita/ama ez 
liratekela/litzatekela kontaktatuak izan behar esaten duenean.   
Egozte prozesu bat erabakitzen bada desiragarria da baztertzen diren etxebizitzak 
hurrengo fasean ezezkoak direnetatik banatuta identifikatzea desiragarria da 
(azpikategoriak erabiltzen).   

42 Laginketa unitateari buruz informatzearen ukatzea (norbanakoa).  
Kontaktatutako pertsona edo pertsonak elkarrizketatzaileak erantzulea 
identifikatzeko beharrezkoa duen informazioa ematea ukatzen dute.  
421     Helbidean dauden etxebizitzen zenbatekoari buruzko informazioaren ukatzea 
(kasu honetan helbidea hurbilketa postala ulertu behar da, hau da, atari edo kasu 
honetan eskaileretako zenbakiraino heltzen den identifikazio postala).  
422     Extebizitza barruko pertsonen zenabtekoari buruzko infomazioa ematearen 
ukatzea.  

43  Ukapena sarreran ari den bitartean/elkarrizketa aurretik.  
Elkarrizketa hasi aurretik elkarrizketatzaileari ematen zaion ezezkoa.   
431     Desiratutako erantzulearen aldetik ukapena  
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432  Informatzailearen aldetik ukapena 
44 Elkarrizketa burutzen ari den bitartean ukapenaRechazo durante la entrevista 

Erantzuleak elkarrizketarekin jarraitzeari uko egiten dio, eta ez da partzialki 
erabilgarria izateko informazio nahikorik bildu (ikus 21-23 kategoriakSi el 
respondiente completa todas o partes de la entrevista pero con posterioridad 
deniega el permiso para que los datos sean utilizados, ver categorías 561-562.  

45 Hitzordu apurtua, ez  dago birkontakturik.  
Kontaktatutako pertsona/k beranduago, bien artean erabakitako momentu batean 
elkarrizketatuak izateko prest daude, baina elkarrizketatzaileari ezinezkoa zaio 
kontaktua berriz ezartzea.  

 
5 Beste ez erantzuna 
 

51 Gaixorik etxean 
Lagindutako pertsonentzat gaixorik dauden garairako erabilia izateko kodea, adibidez 

beste momenturen batean egin izan zitekeen inkesta. Gaixotasuna luzerako izango dela 
espero badugu ikus 53 kodea. Intoxikatutako pertsonak hemen sartu behar dira.  

52  Ospitalean. 
53 Psikikoki edo mentalki gaitasungabe/ezgaia   

 Egoera permanente edo egonkorrekin erlazioan (ikus 51 kodea).  
54  Hizkuntza. 

541  Elkarrizketatuaren hizkuntza. 
Inor ez da inkestak erabiltzen dituen/duen hizkuntzak/a erabiltzeko, eta ez dago 
inor interprete lana egiteko.  

542  Elkarrizketatzailearen hizkuntza. 
Elkarrizketatzaielak ez du hizkuntza ofizialik menderatzen eta inkesta ez da 
berresleitzen.  

55 Galdutako elkarrizketa. 
Elkarrizketa osoa edo partzialki lortua baina fitxategi edo galde-sorta usteldua, 
galdua edo ez transmititua dago.  

56  Beste ez erantzuna. 
 561  Elkarrizketa osoa lortuta baina elkarrizketatuaren datuak ezabatuak 
izan dira.  
 562 Elkarrizketa partziala lortua baina elkarrizketatuaren datuak ezabatuak 
izan dira. 
 563  Beste ez erantzuna.  
Zehaztapenak eman. 

57 Gabezia luzea. 
571 Gabezia luzea. 

Gabezia luzearen kontzeptua inkesta bakoitzarentzat aurretik definitu behar da. 
Abiatze definizioa galdekizun aldiarekin erlazioan jarri daiteke, bai kasu honetan 
laginketa unitatearentzat, bai eremu fasearentzat. 
31tik desberdintzea komenigarria da, kontaktu eza, non kausa desberdina den 
etengabeko gabeziaren denboraldian.  
 572 Oporrak 
Gabezi luzatuari deritzo zeinen arrazoia oporraldia den.  

58  Bulegoaren ez erantzuna. 
Eremuko irteera aurreko fasean inkestatik baztertzen diren etxebizitzei aplikatzen 
zaie kategoria hau. Beste operazio batean elkarlanean aritu izangatik behin 
laginetik ateratako etxebizitzen kasua da. 

 
 

Hautagarritasun ezezaguna 
 
6  Hautagarritasun ezezaguna, ez elkarrizketatua 

 
Kode hauek beharrezkoak dira kontutan hartu beharrezkoa da, zehazki lagindutako helbideen 
hautaketa askotan inguratzen duen ziurgabetasunean. Adibidez, batzuetan oraindik kontaktatu 
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ez den helbide bat hutsik edo beteta dagoen jakitea zaila da. Iraganean, elkarrizketatzailea 
bereganaketa burutzera behartuta ikusten da. Honek ikerlariak inkestaren emaitzak edo 
erantzun tasak balioesten dituztenean, ziurgabetasuna kontutan hartzeko posibilitaterik gabe 
uzten ditu. 
 

61 Ez saiatua. 
 611  Elkarrizketatzaile bati ez esleitua.  

Adibidez, inongo elkarrizketatzailea ez zegoen gunean libre edo denbora 
librean, edo ez esleitua eremua ez segurutzat hartzen zelako.  

 612 Esleitua baina ez lortua. 
Hemen elkarrizketatzaileak gaizki burutu (beste helbide batean) baina orain 
berresleitzeko beranduegi den kasuak sartu beharko lirateke.  

62 Eskuragarri ez egon. 
Eguraldia edo beste kausa baztuk direla medio denboraldi batean eskuragarri ez 
dauden urrutiko guneak sartzen dira.  

63 Helbidea aurkitzea ezinezkoa. 
Elkarrizketatzaileari helbidea aurkitzea posible egiten duen lagindutako 
deskribapena okerra edo desegokia den laginaren helbidea.  

64 Ezezaguna helbideak egoitzazko etxebizitzak baldin baditu.  
641  Helbidea egoitzazko baztertua denari buruzko informazioa. 
642  ezezaguna kontaktu falta dela eta helbidea egoitzazkoa bada.   

65 Egoitzazko helbidea – ezezaguna pertsona/ak hautagarria/ak eixititzen 
bada/badira. 

Elkarrizketatzaileak badaki helbidea egoitzazkoa dela baina inkestarako egoile 
hautagarriaren/en existentzia ez du ezagutzen. Elokarrizketatzailea etxea 
egoitzazkoa den seguru ez dagoen kasuak sartzen ditu.  
651   Egoile hautagarria/k dauden informazioaren ukatzea. 
652    Ezezaguna kontaktu eza dela eta egoile hautagarriak baldin badaude. 

66 Monitorizazioa ez da osoa izan. 
Ikerketa osatzean akatsa. Posiblea da lan zehatzagoa eskatzen duten inkestek 
kode honen azpikategoria kopuru handiagoa edo eremuko lanaren pausu kopuru 
ahalik eta banatuen emaitzak bildu behar izatea.  
661  Ikerketa osoari uko egitea 
662  Kontaktu eza dela eta monitorizazio ez osoa.  

67 Beste hautagarritasun ezezaguna.  
 Honi buruzko oharrak jaso beharko dira.  

68 Egoitza aldaketa, ezinezkoa da helbide berrian kontaktua hartzea.  
Aurrehautatutako laginei bakarrik aplikagarria.  
681  Egoitza aldaketa – egungo helbidea ezin da zehaztua izan.  
682  Egoitza aldaketa – helbide berria zehaztu daiteke baina ezin da lortzen 
saiatu.  

Adibidez helbide berria atzerrian baldin badago edo inkestatzaile libreak 
existitzen diren gunetik kanpo dagoen beste lekuren batean.  

 
 

Ez hautagarria 
 
7 Ez hautagarria 

 
71 eta 77 kodeak helbide lagina eskatzen duten kasuetan bakarrik aplikatzen da eta, ondoren, 
norbanakoaren hautaketa helbide bakoitzean. Pertsona nominalen inkestentzat 78 eta 79 
kategoriak bakarrik izango lirateke ez hautagarriak bezala onartuak.  

71  Ez hautagarria, eraikitzen. 
72 Eraitsia/erortzeko zorian. 
73 Hutsik/desokupatua. 
Egoitza baten helbidea dela jakiten da baina kontaktuaren saiakeraren datan ez dago 
egoilerik.  
74 Egoitzazkoa ez den helbidea. 
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Helbide okupatua negozio, eskola, gobernuko bulego, beste erakunde etab.ez 
bakarrik, egoile ez diren pertsonekin. 

75 Helbide okupatua, baina ez da egoitza-etxebizitza.  
Helbidea egoitzazkoa da, baina ez da bertan dauden pertsonetariko inoren egoitza 
nagusia (ikus egoitzaren definizio estandarra). Oporretako edo garai baterako 
egoitzei lotuta dago. Kontutan eduki behar da oporretako edo garai bateko egoitzak 
ez badaude okupatuta kontaktuaren momentuan 73 kategoriari dagokiela.  

 76 Erakunde edo leku komunitarioak. 
Helbidea egoitzazkoa da eta okupatuta dago, baina ez du etxebizitza pribaturik, 
adibidez erakunde eta barrakoirik (ikus erakunderen definizio estandarra).  

77 Egoitza-etxebizitza/k baina ez hautagarriak inekstarako.  
Helbidea egoitzazkoa da eta etxebizitza partikularraz/ez okupatuta dago, baina ez 
du inkestarako etxebizitza hautagarririk. 73 kodearen adierazgarritasuna nabari 
daitela. Kode hau inkestak hautagarria ez den pertsonaren batek hautagarritasun 
irizpideren bat duenenan bakarrik izango da erabiliaokupatuta dago – adibidez, 
adinaren mailaren murrizketa edo lanaldi ordaindua duen pertsonen eskakizuna.  

78 Laginketa eremutik kanpo.  
Pertsona edo helbideak ez da propioki laginaren parte. Kodea a) laginketa eremuan 
zerrendatu ziren helbide/pertsone gune geografikotik erortzen denean edo b) eremuko 
beste salkapen bat dela eta erabiltzen da.  
79  Beste ez hautagarri batzuk.  

Atal honetan bikoiztuak sartzen dira. Zehaztapenek esleituak izan behar dute. 
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3. Telefonoz egindako elkarrizketak 
 
 

3.a. Etxebizitzei egindako elkarrizketak 
 
Hurrengo kategoriek etxebizitzetako telefonoz egindako elkarrizketei aplikatzen zaizkie. 
Etxebizitzei egindako inkestak etxebizitzak laginketa unitate diren inkestak ulertzen dira. 
Hemen, etxebizitza horrekin zerikusia duten datuak etzebizitza horretako edozein norbanakori 
edo irizpideren bat (familia buru dena, adibidez) betetzen duen norbanakoari esker eskuratzen 
ditugunak sartzen dira, baita inkestak non datuak egoile guztientzat edo parte batentzat biltzen 
direnean (etxebizitzako egoileak, bertakoak diren helduak, bertako lana duten guztiak, ausiz 
hautatuak) ere.    
Inkesta bakoitzak, hau erantzuteko etxebizitzako norbanako egokiena definitu beharko du.  
 

Hautagarria, elkarrizketatua 
 
 
1 Elkarrizketa osoa 
 
Elkarrizketa osatu eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna inkesta bakoitzarentzat 
zehazki definitu beharko da. Gauza bera gertatzen da erantzule desiragarri eta beste edozein 
erantzule onargarriren artean.  
  

11 Desiratutako erantzuleak egindako elkarrizketa osoa.  
Etxebizitzetako elkarrizketa-galde sorta guztiak/ek osoak izan dira. Kasu guztietan, 
helburu pertsonarengatik/engatik. Erabat osatzeko, galde-sortaren bukaerara eta 
aurreikusitako atal guztietara heldu behar da. Inkestak aurreikusten badu item-en 
bat erantzun gabe utzi daiteke. 

12          Elkarrizketa osoa: parte bat erantzule desiatuak eta parte bat informatzaileak. 
Etxebizitzetara egindako elkarrizketa-galde sortak osoak izan dira, nahiz eta ez beti 
desiatutako pertsonak. Honek, partzialki aurreikusitako pertsonak eta partzialki 
informatzaileak osoa izatea, eta etxebizitzan elkarrizketa asko dauden 
elkarrizketak, eta elkarrizketa bat edo gehiago helburu diren pertsonek/ak eta bat 
edo gehiago informatzaileek/ak osatzea barneratzen du. 

13 Informatzaileak osatutako elkarrizketa. 
Etxebizitzetako elkarrizketa guztiak osaturik daude. Ez dira inondik inora ere 
helburu den pertsonak osoak izan. Hau oso arraroa da etxe bateko norbanako 
bakoitzarekin elkarrizketa zehazten den elkarrizketetan ezartzea (non 
informatzailea ez den etxebizitzaren parte, adibidez aita heldu baten izenean 
datorren norbait), baina ohikoagoa izango da etxebizitzan elkarrizketa bakarra eta 
etxebizitzan posizio konkretua duen helburu den erantzulea eskatzen duen 
elkarrizketetan (adibidez, sostengatzailea).  

 
2      Elkarrizketa partziala 
 
Ez erantzute eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna beti definitua eta zehazki 
adierazia izan beharko litzateke inkesta bakoitzarentzat.  
Gida orokor bezala, galdekizun klabeak edo/eta galde-sortaren erdia erantzunda egon beharko 
lirateke. Gutxienez hau osatuta dagoenean ikus 44 kodea.  

kapitulua 

3 
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21  Desiatutako erantzuleak partzialki elkarrizketatua. 
211  Etxebizitzari egindako elkarrizketa partziala.  

Etzebizitzari egindako elkarrizketa desiatutako pertsonak partzialki osatu du.  
212  Etxebizitzari elkarrizketa baina ez du elementu bat edo gehiagorekin 
kontakturik. 

Exebizitzari egindako elkarrizketa desiatutako pertsonak osatu du, baina 
banakako inkestetariko bat ez da burutu banakako kontaktu eza dela medio. 

213  Etxebizitzari egindako elkarrizketa baina negatiboa edo etxebizitza 
horretako norbanako bati edo gehiagorentzat elkarrizketa ez osoa. 

Etxebizitza horretako norbanako guztiak kontaktatuta daude. 
Extebizitzara egindako elkarrizketa aurreikusitako pertsonak osatu du, baina 
bakarkako elkarrizketetariko bat ez da burutu norbanakoak uko egin duelako. 
Norbanako guztiak kontaktatuak izan dira. Banakako elkarrizketatua negatiboa 
baldin bada eta bestea ez kontaktatua, 212 kategoria erabiliko da, etxebizitzara 
elkarrizketa baina kontaktu eza elementu bat edo gehiagorekin. 

214  Desiatutako erantzuleek egindako beste elkarrizketa partzial batzuk.  
Etxebizitzara egindako elkarrizketa osatuta dago; ez kontaktu edo negatiba 
dela eta, elkarrizketatutako familiakide bat ere ez dago absente,  baina 
banakako elkarrizketa guztiak osatuta daude. Honek elkarrizketetariko bat edo 
gehiago bakarrik partzialki osoak egotea eta kontaktu eza edo negatibarekiko 
(adibidez, gaixotasun edo ezintasuna) arrazoi desberdinak direla eta burutu 
ezin izan diren elkarrizketa bat edo gehiagoren egoerak barneratzen ditu. 

22  Elkarrizketa partziala: partzialki erantzule desiatuak eta partzialki 
informatzaileak.  
23 Informatzaileak egindako elkarrizketa partziala. 

231  Etxebizitzari egindako elkarrizketa informatzaileak partzialki osoa.  
232  Etxebizitzari egindako elkarrizketa informatzaileak osoa baina kontaktu 
eza elementu bat edo gehiagorekin. 
233             Informatzaileak elkarrizketatutako etxebizitza baina elementu bat edo 
gehiagok ezeztatu edo ez osoa. 
234  Informatzaileak egindako beste elkarrizketa partziala.  

 
 

Hautagarria, ez elkarrizketatua 
 
3 Kontaktu eza 

 
31  Kontaktu eza inorekin helbidean. 

Kode hau erabilia izan behar da lagineko helbidea hautagarria dela dakigunean, 
baina elkarrizketatuarentzat ezinezkoa da egoiliarren batekin kontaktua edukitzea. 
(Hautagarritasuna ez bada egiazkoa, 63tik 65erako kategoriak ikusi). 
Elkarrizketatuak etxebizitzaren helbidea lortu ezin duen kasuak barneratzen ditu, 
adibidez lagindutako helbidea etxebizitzen eraikinean dagoen etxebizitza bat baldin 
bada eta elkarrizketatzailea ezin denean eraikinean sartu. Ustezko egoiliarra den 
pertsona batekin egiten bada kontaktua, adibidez atezain automatikoaren bidez, 
edo eraikinetik kanpo dagoen gune publikoan begiratu 42-43 kategoriak. 
Gomendagarria da, inkesta bakoitzean kontaktatzeko egindako saiakerak zenbat 
izan direnaren informazioa biltzea, zilegitu aurretik kode hau apuntatu eta, ez 
kontaktuentzat, saialdi bakoitzaren  kontaktuen zenbatekoen banaketa (ikusi 7 
atala).  
Normalean, kode honek eraikin horretan bere hautakortasunaren ziurtasuna duen 
baina bisita ordu ez egoki edo beste arrazoi batengatik, inorekin kontaktatu ezin 
izan duen kontaktu ezak jasoko ditu.  

32        Helbidean egindako kontaktua, baina ez lagindutako etxebizitzako egoileren 
batekin. 
33 Lagindutako etxebizitan egindako kontaktua, baina ez egoile arduratsu batekin.  

 Kode hau bai isolatutako etxebizitzen bai etxebizitzen eraikin baten barruan dauden 
etxebizitzen helbideetan aplikatzen da. Kontaktua ume batekin, bisitari batekin, 
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langile batekin, aupair batekin etab. bakarrik egiten denean adibidez, erabili behar 
da. Egoile arduratsu bati buruzko inkestaren definizioa zehazki dokumentatua egon 
beharko litzateke.  

 
4 Ezezkoa 

 
41         Bulegoak onartutako ezezkoa 

Inkestan ez parte hartzearen erabakia zuzenean inkestaren antolatzaile edo 
laguntzailearena da. Elkarrizketatzailearen hasierako kontaktua egin baino 
lehenago burututako ezezkoak bakarrik hartu beharko dira bulegoko ezezko (beste 
modu batean ikus 43 kategoria). 
Kode honen pean apuntatzeko aurretiaz etxebizitza hautagarria dela bermatu behar 
da.  
Baita ere azpimarratu behar da aplikazten den kodea ezezkoei bakarrik aplikatzen 
zaiela; ez parte hartzearen arrazoia adibidez gaixotasuna edo hizkuntza arazoak 
baldin badira ikus 51-54 kodeak.  
Ezezkoa eman duena lagindutako etxebizitza bateko egoilea edo pertsona zahar 
baten informatzailea izan daiteke – adibidez, pertsona zahar baten alabak/semeak 
bere gurasoak ez direla kontaktatuak izan behar tematu daiteke.  

42 Laginketa unitateari buruz informatzeari uko egin.  
Kontaktatutako pertsona edo pertsonek etxebizitza modu zuzenean identifikatzeko 
elkarrizketatuaren bidezko beharrezko informazioa ematea ukatzen du. 
 421 Helbidean dauden etxebizitzen zenbatekoari buruzko ezeztapena (kasu 
honetan helbidea atariraino edo bere kasuan eskaileraraino heltzen den 
identifikazio posta bezala ulertu behar da).  
422  Etxebizitza barruan desiatutako erantzuleen identifikazioa posible 
egingo lukeen informazioa emateko ezeztapena.  

43  Sarreran/elkarrizketa aurretik ezezkoa. 
Elkarrizketatuari emandako ezezkoa elkarrizketa hasi aurretik.  
431  Desiratutako erantzulearengatik ezezkoa.  
432  Informatzailearen aldetik ezezkoa. 

44 Ezezkoa elkarrizketan bertan.  
Erantzuleak elkarrizketarekin jarraitzeari uko egiten dio, eta ez da informazio 
nahikorik bildu elkarrizketa partzialki erabilgarritzat hartzeko (ikus 21-23 
kategoriak).  
Erantzuleak elkarrizketa osorik edo parte batzuk osatzen baditu baina gero bere 
datuak erabiltzeko baimenari ezezkoa ematen dio, ikus 561-562 kategoriak.  

45 Hitzordu apurtua, ez berkontaktua  
Kontaktatutako pertsona/k beranduago akordioan erabakitako momentu batean 
elkarrizketatuak izateko prest daude, baina elkarrizketatuari ezinezkoa zaio 
kontaktua berrezartzea.  

 
 
5  Beste ez erantzuna 
 

51 Gaixorik etxean  
Aldi baterako gaixorik dauden lagindutako pertsonentzat erabilia izateko kodea, 
adibidez beste momenturen batean burutu zezakeen beste edonork. Gaixotasun 
iraunkorra duela espero bada ikus 53 kodea. Intoxikatutako pertsonak hemen 
sartuak izan behar dira.  

52  Ospitalean 
53 Fisiko edo mentalki gaitasungabe/ezgaia 

Ikus baita 51 kategoria. Egoera iraunkor edo egonkorrekin konektatutako kodea.  
54  Hizkuntza. 

541  Elkarrizketatuaren hizkuntza 
Inor ez da inkestak eskatzen duen hizkuntza edo hizkuntzetan hitz egiteko gai, 
eta ez dago interprete lana egin dezakeen inor libre. 

542  Elkarrizketatuaren hizkuntza 
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Elkarrizketatuak ez du hizkuntza ofizialetariko bat ere ez menderatzen eta 
inkestak ez da berresleitzen.  

55 Elkarrizketa galdua 
Elkarrizketa osoa edo partzialki lortua baina fitxategi edo galde sorta ustela, galdua 
edo ez igorria dago.  

56  Beste ez erantzuna 
561  Elkarrizketa osoa lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
562       Elkarrizketa partziala lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
563  Beste ez erantzuna.  

Honi dagozkion xehetasunak jaso beharko dira. Ausencia prolongada 
57          Gabezia iraunkorra   

571  Gabezia iraunkorra 
Ez egote iraunkorraren kontzeptua inkesta bakoitzarentzat aurretiaz definitua izan 
behar da. Abiatze definizio moduan inkestazioaren periodoaren iraupenarekin 
erlazioan jarri daiteke, bai delako laginketa unitaterako, bai eremu faserako. 31tik 
desberdintzea komeni da, kontaktu eza, non kausa aurrezehaztutako denbora 
periodoan ez egote geldiarazitik desberdina den.  
572             Oporrak 
Oporra arrazoi izanagatik ez egote iraunkorrari dagokio.  

 58 Bulegoko ez erantzuna. 
Kategoria hau eremuko irteera baino lehenagoko fasean inkestatik baztertzen diren 
etxebizitzei aplikatzen zaie. Behin lagina aterata beste operazio batean elkarlanean 
aritzeagatik baztertutako etxebizitzen kasua da. 

 
 

 

Hautagarritasun ezezaguna 
 
6 Hautagarritasun ezezaguna, ez elkarrizketatua 

 
Kode hauek beharrezkoak dira kontutan hartu beharrezkoa da, zehazki lagindutako helbideen 
hautaketa askotan inguratzen duen ziurgabetasunean. Adibidez, batzuetan oraindik kontaktatu 
ez den helbide bat hutsik edo beteta dagoen jakitea zaila da. Iraganean, elkarrizketatzailea 
bereganaketa burutzera behartuta ikusten da. Honek ikerlariak inkestaren emaitzak edo 
erantzun tasak balioesten dituztenean, ziurgabetasuna kontutan hartzeko posibilitaterik gabe 

61 Ez saiatua. 
 611  Elkarrizketatzaile bati ez esleitua.  

Adibidez, inongo elkarrizketatzailea ez zegoen gunean libre edo denbora 
librean, edo ez esleitua eremua ez segurutzat hartzen zelako.  

 612 Esleitua baina ez lortua. 
Hemen elkarrizketatzaileak gaizki burutu (beste helbide batean) baina orain 
berresleitzeko beranduegi den kasuak sartu beharko lirateke.  

62 Eskuragarri ez egon. 
Eguraldia edo beste kausa baztuk direla medio denboraldi batean eskuragarri ez 
dauden urrutiko guneak sartzen dira.  

63 Helbidea aurkitzea ezinezkoa. 
Elkarrizketatzaileari helbidea aurkitzea posible egiten duen lagindutako 
deskribapena okerra edo desegokia den laginaren helbidea.  

64 Ezezaguna helbideak egoitzazko etxebizitzak baldin baditu.  
641  Helbidea egoitzazko baztertua denari buruzko informazioa. 
642  ezezaguna kontaktu falta dela eta helbidea egoitzazkoa bada.   

65 Egoitzazko helbidea – ezezaguna pertsona/ak hautagarria/ak eixititzen 
bada/badira. 

Elkarrizketatzaileak badaki helbidea egoitzazkoa dela baina inkestarako egoile 
hautagarriaren/en existentzia ez du ezagutzen. Elokarrizketatzailea etxea 
egoitzazkoa den seguru ez dagoen kasuak sartzen ditu.  
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651   Egoile hautagarria/k dauden informazioaren ukatzea. 
652    Ezezaguna kontaktu eza dela eta egoile hautagarriak baldin badaude. 

66 Monitorizazioa ez da osoa izan. 
Ikerketa osatzean akatsa. Posiblea da lan zehatzagoa eskatzen duten inkestek 
kode honen azpikategoria kopuru handiagoa edo eremuko lanaren pausu kopuru 
ahalik eta banatuen emaitzak bildu behar izatea.  
661  Ikerketa osoari uko egitea 
662  Kontaktu eza dela eta monitorizazio ez osoa.  

67 Beste hautagarritasun ezezaguna.  
 Honi buruzko oharrak jaso beharko dira.  
671            Ez du erantzuten. 
Telefonoa ez dago komunikatzen, seinalea zuzena da baina ez du inork erantzuten. 
672            Erantzungailu automatikoa. 
Grabatutako mezutik ez dakigu helbidea lagindutakoa den. 
673            Komunikatzen  
Ezin da kontaktatu beti okupatuta baitago. 
674            Zenbaki aldaketa. 
Telefono operadorearen mezua abonatuak zenbakia aldatu duela esanez (ez du 
berria zehazten). 
675            Existitzen ez den zenbakia. 
Operadorearen mezua. 
676            FAXa 
677            Beste batzuk 
Arazo tekniko igarokorrak baina eremuaren epean  etxebizitzarekin kontaktatzea 
uzten ez dituztenak sartzen dira. 

 
 

Ez hautagarria 
 
7  Ez hautagarria 
 
71 eta 77 kodeak helbide lagina eskatzen duten kasuetan bakarrik aplikatzen da eta, ondoren, 
norbanakoaren hautaketa helbide bakoitzean. Pertsona nominalen inkestentzat 78 eta 79 
kategoriak bakarrik izango lirateke ez hautagarriak bezala onartuak.  

71  Ez hautagarria, eraikitzen. 
72 Eraitsia/erortzeko zorian. 
73 Hutsik/desokupatua. 
Egoitza baten helbidea dela jakiten da baina kontaktuaren saiakeraren datan ez dago 
egoilerik.  
74 Egoitzazkoa ez den helbidea. 

Helbide okupatua negozio, eskola, gobernuko bulego, beste erakunde etab.ez 
bakarrik, egoile ez diren pertsonekin. 

75 Helbide okupatua, baina ez da egoitza-etxebizitza.  
Helbidea egoitzazkoa da, baina ez da bertan dauden pertsonetariko inoren egoitza 
nagusia (ikus egoitzaren definizio estandarra). Oporretako edo garai baterako 
egoitzei lotuta dago. Kontutan eduki behar da oporretako edo garai bateko egoitzak 
ez badaude okupatuta kontaktuaren momentuan 73 kategoriari dagokiela.  

 76 Erakunde edo leku komunitarioak. 
Helbidea egoitzazkoa da eta okupatuta dago, baina ez du etxebizitza pribaturik, 
adibidez erakunde eta barrakoirik (ikus erakunderen definizio estandarra).  

77 Egoitza-etxebizitza/k baina ez hautagarriak inekstarako.  
Helbidea egoitzazkoa da eta etxebizitza partikularraz/ez okupatuta dago, baina ez 
du inkestarako etxebizitza hautagarririk. 73 kodearen adierazgarritasuna nabari 
daitela. Kode hau inkestak hautagarria ez den pertsonaren batek hautagarritasun 
irizpideren bat duenenan bakarrik izango da erabiliaokupatuta dago – adibidez, 
adinaren mailaren murrizketa edo lanaldi ordaindua duen pertsonen eskakizuna.  

78 Laginketa eremutik kanpo.  
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Pertsona edo helbideak ez da propioki laginaren parte. Kodea a) laginketa eremuan 
zerrendatu ziren helbide/pertsone gune geografikotik erortzen denean edo b) eremuko 
beste salkapen bat dela eta erabiltzen da.  
79  Beste ez hautagarri batzuk.  

Atal honetan bikoiztuak sartzen dira. Zehaztapenek esleituak izan behar dute. 
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Banakako inkestak 
 
 
Kategoria hauek pertsona norbanakoei egindako elkarrizketa telefonikoei aplikatzen zaie. 
Elkarrizketa indibidualak norbanakoa laginketa unitatea dena ulertzen da. Honek etxebizitzak 
hasieratik lagindutakoak direnean eta jarraian norbanako bakoitzaren zorizko hautaketa, baita 
norbanako nominalak eremu bat edo bestean laginduta dauden inkestak ere.  
Norbanakoen inkestetarako proposatutako kategoriek etxebizitzetara egindako inkesten 
printzipio berak hartzen dituzte eta atal hau etxebizitzekoekin batera irakurria izan beharko 
litzateke. 
 
Zentzu honetan, etxebizitzetako inkestetarako proposatutako kategorien desberdintasunak 
murritzak dira. Elkarrizketa oso eta partzialetarako kategorietan desberdintasun batzuk daude 
(1 eta 2 kategoria nagusiak); hautatutako pertsonarekin kontaktatzen ari gareneko akatserako  
(34) eta norbanakoa etxez aldatu eta elkarrizketatzaileak helbide berrian kontaktua ezin 
duenean hartu (68) ohiko kategoriak daude. Badaude, hala ere, definizioa murriztaileagoa edo 
ez hain murriztailea den kategoria batzuk, edo etxebizitzetan baino zabalagoak. Norbanako 
nominalei aplikatu beharko ez liratekeen kategoriak ere badaude adibidez 42,64-66 eta 71tik 
77rako kategoriak.  
 

Hautagarria, elkarrizketatua 
 
 
1 Elkarrizketa osoa 
 
Elkarrizketa osatu eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna inkesta bakoitzarentzat 
zehazki definitu beharko da. Gauza bera gertatzen da erantzule desiragarri eta beste edozein 
erantzule onargarriren artean.  
  

11 Desiratutako erantzuleak egindako elkarrizketa osoa.  
Erabat osatzeko, galde-sortaren bukaerara eta aurreikusitako atal guztietara heldu 
behar da. Inkestak aurreikusten badu item-en bat erantzun gabe utzi daiteke. 

12          Elkarrizketa osoa: parte bat erantzule desiatuak eta parte bat informatzaileak. 
Elkarrizketa partzialki aurreikusitako pertsonak eta partzialki informatzaileak 
osatzen du. 

13 Informatzaileak osatutako elkarrizketa. 
        Hautatutako pertsonaren izenean hau ez den beste batek osatzen du elkarrizketa. 
 
2 Elkarrizketa partziala 
 
Ez erantzute eta elkarrizketa partzialaren arteko desberdintasuna beti definitua eta zehazki 
adierazia izan beharko litzateke inkesta bakoitzarentzat.  
Gida orokor bezala, galdekizun klabeak edo/eta galde-sortaren erdia erantzunda egon beharko 
lirateke. Gutxienez hau osatuta dagoenean ikus 44 kodea (ikusi 55-56 kategoriak ere).  

21  Desiatutako erantzuleak partzialki elkarrizketatua. 
22  Elkarrizketa partziala: partzialki erantzule desiatuak eta partzialki 
informatzaileak.  
23 Informatzaileak egindako elkarrizketa partziala. 
 
 

 

Hautagarria, ez elkarrizketatua 
 
3 Kontaktu eza 

 
31  Kontaktu eza inorekin helbidean. 
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Kode hau erabilia izan behar da lagineko helbidea hautagarria dela dakigunean, 
baina elkarrizketatuarentzat ezinezkoa da egoiliarren batekin kontaktua edukitzea. 
(Hautagarritasuna ez bada egiazkoa, 63tik 65erako kategoriak ikusi). 
Elkarrizketatuak etxebizitzaren helbidea lortu ezin duen kasuak barneratzen ditu, 
adibidez lagindutako helbidea etxebizitzen eraikinean dagoen etxebizitza bat baldin 
bada eta elkarrizketatzailea ezin denean eraikinean sartu. Ustezko egoiliarra den 
pertsona batekin egiten bada kontaktua, adibidez atezain automatikoaren bidez, 
edo eraikinetik kanpo dagoen gune publikoan begiratu 42-43 kategoriak. 
Gomendagarria da, inkesta bakoitzean kontaktatzeko egindako saiakerak zenbat 
izan direnaren informazioa biltzea, zilegitu aurretik kode hau apuntatu eta, ez 
kontaktuentzat, saialdi bakoitzaren  kontaktuen zenbatekoen banaketa (ikusi 7 
atala).  
Normalean, kode honek eraikin horretan bere hautakortasunaren ziurtasuna duen 
baina bisita ordu ez egoki edo beste arrazoi batengatik, inorekin kontaktatu ezin 
izan duen kontaktu ezak jasoko ditu.  

32        Helbidean egindako kontaktua, baina ez lagindutako etxebizitzako egoileren 
batekin. 
      Kode hau eraikin bateko etxebizitza denean bakarrik erabili behar da. 
33 Lagindutako etxebizitan egindako kontaktua, baina ez egoile arduratsu batekin.  

 Kode hau bai isolatutako etxebizitzen bai etxebizitzen eraikin baten barruan dauden 
etxebizitzen helbideetan aplikatzen da. Kontaktua ume batekin, bisitari batekin, 
langile batekin, aupair batekin etab. bakarrik egiten denean adibidez, erabili behar 
da. Egoile arduratsu bati buruzko inkestaren definizioa zehazki dokumentatua egon 
beharko litzateke.  

      34   Lagindutako etxebizitza bateko kide arduratsuarekin egindako kontaktua, baina ez 
hautatutako pertsonarekin. 

 
4 Ezezkoa 

 
41         Bulegoak onartutako ezezkoa 

Inkestan ez parte hartzearen erabakia zuzenean inkestaren antolatzaile edo 
laguntzailearena da. Elkarrizketatzailearen hasierako kontaktua egin baino 
lehenago burututako ezezkoak bakarrik hartu beharko dira bulegoko ezezko (beste 
modu batean ikus 43 kategoria). 
Kode honen pean apuntatzeko aurretiaz etxebizitza hautagarria dela bermatu behar 
da.  
Baita ere azpimarratu behar da aplikazten den kodea ezezkoei bakarrik aplikatzen 
zaiela; ez parte hartzearen arrazoia adibidez gaixotasuna edo hizkuntza arazoak 
baldin badira ikus 51-54 kodeak.  
Ezezkoa eman duena lagindutako etxebizitza bateko egoilea edo pertsona zahar 
baten informatzailea izan daiteke – adibidez, pertsona zahar baten alabak/semeak 
bere gurasoak ez direla kontaktatuak izan behar tematu daiteke.  

42 Laginketa unitateari buruz informatzeari uko egin.  
Kontaktatutako pertsona edo pertsonek etxebizitza modu zuzenean identifikatzeko 
elkarrizketatuaren bidezko beharrezko informazioa ematea ukatzen du. 
 421 Helbidean dauden etxebizitzen zenbatekoari buruzko ezeztapena (kasu 
honetan helbidea atariraino edo bere kasuan eskaileraraino heltzen den 
identifikazio posta bezala ulertu behar da).  
422  Etxebizitza barruan desiatutako erantzuleen identifikazioa posible 
egingo lukeen informazioa emateko ezeztapena.  

43  Sarreran/elkarrizketa aurretik ezezkoa. 
Elkarrizketatuari emandako ezezkoa elkarrizketa hasi aurretik.  
431  Desiratutako erantzulearengatik ezezkoa.  
432  Informatzailearen aldetik ezezkoa. 

44 Ezezkoa elkarrizketan bertan.  
Erantzuleak elkarrizketarekin jarraitzeari uko egiten dio, eta ez da informazio 
nahikorik bildu elkarrizketa partzialki erabilgarritzat hartzeko (ikus 21-23 
kategoriak).  
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Erantzuleak elkarrizketa osorik edo parte batzuk osatzen baditu baina gero bere 
datuak erabiltzeko baimenari ezezkoa ematen dio, ikus 561-562 kategoriak.  

45 Hitzordu apurtua, ez berkontaktua  
Kontaktatutako pertsona/k beranduago akordioan erabakitako momentu batean 
elkarrizketatuak izateko prest daude, baina elkarrizketatuari ezinezkoa zaio 
kontaktua berrezartzea.  

 
 

5  Beste ez erantzuna 
 

51 Gaixorik etxean  
Aldi baterako gaixorik dauden lagindutako pertsonentzat erabilia izateko kodea, 
adibidez beste momenturen batean burutu zezakeen beste edonork. Gaixotasun 
iraunkorra duela espero bada ikus 53 kodea. Intoxikatutako pertsonak hemen 
sartuak izan behar dira.  

52  Ospitalean 
53 Fisiko edo mentalki gaitasungabe/ezgaia  

Egoera iraunkor edo egonkorrekin erlazioan (ikusi 51 kategoria) 
54  Hizkuntza. 

541  Elkarrizketatuaren hizkuntza 
Inor ez da inkestak eskatzen duen hizkuntza edo hizkuntzetan hitz egiteko gai, 
eta ez dago interprete lana egin dezakeen inor libre. 

542  Elkarrizketatuaren hizkuntza 
Elkarrizketatuak ez du hizkuntza ofizialetariko bat ere ez menderatzen eta 
inkestak ez da berresleitzen.  

55 Elkarrizketa galdua 
Elkarrizketa osoa edo partzialki lortua baina fitxategi edo galde sorta ustela, galdua 
edo ez igorria dago.  

56  Beste ez erantzuna 
     561  Elkarrizketa osoa lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
     562       Elkarrizketa partziala lortuta baina inkestatuaren datuak ezabatuak izan 
dira.  
     563  Beste ez erantzuna.  

Xehetasunak eman. 
57          Gabezia iraunkorra   

571  Gabezia iraunkorra 
Ez egote iraunkorraren kontzeptua inkesta bakoitzarentzat aurretiaz definitua izan 
behar da. Abiatze definizio moduan inkestazioaren periodoaren iraupenarekin 
erlazioan jarri daiteke, bai delako laginketa unitaterako, bai eremu faserako. 31tik 
desberdintzea komeni da, kontaktu eza, non kausa aurrezehaztutako denbora 
periodoan ez egote geldiarazitik desberdina den.  
572             Oporrak 
Oporrak arrazoi izanik ez egote iraunkorrari dagokio.  

 58 Bulegoko ez erantzuna. 
Kategoria hau eremuko irteera baino lehenagoko fasean inkestatik baztertzen diren 
etxebizitzei aplikatzen zaie. Behin lagina aterata beste operazio batean elkarlanean 
aritzeagatik baztertutako etxebizitzen kasua da. 

 

Hautagarritasun ezezaguna 
 
6  Hautagarritasun ezezaguna, ez elkarrizketatua 

 
 

Kode hauek beharrezkoak dira kontutan hartu beharrezkoa da, zehazki lagindutako helbideen 
hautaketa askotan inguratzen duen ziurgabetasunean. Adibidez, batzuetan oraindik kontaktatu 
ez den helbide bat hutsik edo beteta dagoen jakitea zaila da. Iraganean, elkarrizketatzailea 
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bereganaketa burutzera behartuta ikusten da. Honek ikerlariak inkestaren emaitzak edo 
erantzun tasak balioesten dituztenean, ziurgabetasuna kontutan hartzeko posibilitaterik gabe 
 

61 Ez saiatua. 
 611  Elkarrizketatzaile bati ez esleitua.  

Adibidez, inongo elkarrizketatzailea ez zegoen gunean libre edo denbora 
librean, edo ez esleitua eremua ez segurutzat hartzen zelako.  

 612 Esleitua baina ez lortua. 
Hemen elkarrizketatzaileak gaizki burutu (beste helbide batean) baina orain 
berresleitzeko beranduegi den kasuak sartu beharko lirateke.  

64 Ezezaguna helbideak egoitzazko etxebizitzak baldin baditu.  
641  Helbidea egoitzazko baztertua denari buruzko informazioa. 

65 Egoitzazko helbidea – ezezaguna pertsona/ak hautagarria/ak eixititzen 
bada/badira. 

Elkarrizketatzaileak badaki helbidea egoitzazkoa dela baina inkestarako egoile 
hautagarriaren/en existentzia ez du ezagutzen. Elkarrizketatzailea etxea 
egoitzazkoa den seguru ez dagoen kasuak sartzen ditu.  
651   Egoile hautagarria/k dauden informazioaren ukatzea. 
652    Ezezaguna kontaktu eza dela eta egoile hautagarriak baldin badaude. 

66 Monitorizazioa ez da osoa izan. 
Ikerketa osatzean akatsa. Posiblea da lan zehatzagoa eskatzen duten inkestek 
kode honen azpikategoria kopuru handiagoa edo eremuko lanaren pausu kopuru 
ahalik eta banatuen emaitzak bildu behar izatea.  
661  Ikerketa osoari uko egitea 
662  Kontaktu eza dela eta monitorizazio ez osoa.  

67 Beste hautagarritasun ezezaguna.  
 Honi buruzko oharrak jaso beharko dira.  
671            Ez du erantzuten. 
Telefonoa ez dago komunikatzen, seinalea zuzena da baina ez du inork erantzuten. 
672            Erantzungailu automatikoa. 
Grabatutako mezutik ez dakigu helbidea lagindutakoa den. 
673            Komunikatzen  
Ezin da kontaktatu beti okupatuta baitago. 
674            Zenbaki aldaketa. 
Telefono operadorearen mezua abonatuak zenbakia aldatu duela esanez (ez du 
berria zehazten). 
675            Existitzen ez den zenbakia. 
Operadorearen mezua. 
676            FAXa 
677            Beste batzuk 
Arazo tekniko igarokorrak baina eremuaren epean  etxebizitzarekin kontaktatzea 
uzten ez dituztenak sartzen dira. 

68        Egoitza aldaketa, ezinezkoa da helbide berrian kontaktatzea. 
      Aurretiaz aukeratutako pertsonen laginei bakarrik aplikagarria. 
       681             Egoitza aldaketa – egungo helbide ezin da zehaztua izan 
       682             Egoitza aldaketa – helbide berria zehaztu daiteke baina ezin da lortzen 
saiatu. 
            Adibidez helbide berria atzerrian edo inkestatzaileak libre dauden eremutik 
kanpo dagoen beste lekuren batean baldin badago.     

 
 

 

No elegible 
 
7 Ez hautagarria 
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71 eta 77 kodeak helbide lagina eskatzen duten kasuetan bakarrik aplikatzen da eta, ondoren, 
norbanakoaren hautaketa helbide bakoitzean. Pertsona nominalen inkestentzat 78 eta 79 
kategoriak bakarrik izango lirateke ez hautagarriak bezala onartuak.  

71  Ez hautagarria, eraikitzen. 
72 Eraitsia/erortzeko zorian. 
73 Hutsik/desokupatua. 
Egoitza baten helbidea dela jakiten da baina kontaktuaren saiakeraren datan ez dago 
egoilerik.  
74 Egoitzazkoa ez den helbidea. 

Helbide okupatua negozio, eskola, gobernuko bulego, beste erakunde etab.ez 
bakarrik, egoile ez diren pertsonekin. 

75 Helbide okupatua, baina ez da egoitza-etxebizitza.  
Helbidea egoitzazkoa da, baina ez da bertan dauden pertsonetariko inoren egoitza 
nagusia (ikus egoitzaren definizio estandarra). Oporretako edo garai baterako 
egoitzei lotuta dago.  

 76 Erakunde edo leku komunitarioak. 
Helbidea egoitzazkoa da eta okupatuta dago, baina ez du etxebizitza pribaturik, 
adibidez erakunde eta barrakoirik (ikus erakunderen definizio estandarra).  

77 Egoitza-etxebizitza/k baina ez hautagarriak inekstarako.  
Helbidea egoitzazkoa da eta etxebizitza partikularraz/ez okupatuta dago, baina ez 
du inkestarako etxebizitza hautagarririk. 73 kodearen adierazgarritasuna nabari 
daitela. Kode hau inkestak hautagarria ez den pertsonaren batek hautagarritasun 
irizpideren bat duenenan bakarrik izango da erabiliaokupatuta dago – adibidez, 
adinaren mailaren murrizketa edo lanaldi ordaindua duen pertsonen eskakizuna.  

78 Laginketa eremutik kanpo.  
Pertsona edo helbideak ez da propioki laginaren parte. Kodea a) laginketa eremuan 
zerrendatu ziren helbide/pertsone gune geografikotik erortzen denean edo b) eremuko 
beste salkapen bat dela eta erabiltzen da.  
79  Beste ez hautagarri batzuk.  

Atal honetan bikoiztuak sartzen dira. Zehaztapenek esleituak izan behar dute. 
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4. Definizioak 
 
Norbanakoaren elkarrizketa: elkarrizketatzaileak elkarrizketatu bati denbora tarte mugatu 
baten barruan eta elkarrizketatuaren aurrean galde-sorta administratzen dion prozesua da. 
Telefonoz egindako elkarrizketa: elkarrizketatzaileak denbora tarte batean telefono bidez 
galde-sorta administratzen du.  
Etxebizitzei egindako inkestak: Informatzaile baten edo guztien edo etxebizitza bateko 
egoileen parte baten bidez etxebizitzaren ezaugarriak, edo bertako norbanako guztiak  
ezagutzeko helburuarekin egindako informazio bilketa.  
Norbanakoei elkarrizketa: Sarbide modutik independientea, hautatutako pertsonak bere 
ezaugarri eta egoera azaltzen du.  
Helburu den biztanleria: unitateen  multzoa zeinentzako inkesta bakoitzeko ikerketek 
estatistikak erabiliz inferentzia egin nahi duen. Helburu diren biztanleriek tamainaz mugatuak 
dira, murrizketak dituzte, denbora murrizketak dituzte (denbora eremua) eta behagarriak dira.  
Populazio eremua: helburu den poblazio multzoa zeinek laginean hautatua izateko 
probabilitatea duen.  
Inkestaren biztanleria: helburu den biztanleria zeini buruz informazioa lortzeari begira irizpide 
murriztaile errealista batzuk jarduten duten (adibidez, gune arriskutsuen bazterketa, jada 
inkesta egina dutenen bazterketa, etab.).  
Lagindutako eremua: materialen multzoa helburu den biztanleria identifikazteko. Bere 
expresio sinpleenean helburu den biztanleriaren unitate guztien zerrenda da. Askotan, laginketa 
eremua helburu den biztanleriarekin lotura duten unitate inperfektuak dira. Laginketa eremu bat 
eremuko elementuen eta biztanleriaren elementuen artean banan-banako erlazioa dagoenean 
da perfektua.  
Lagina: taldea zeinentzako neurriak lortzen ahalegintzen den.  Gehienetan lagina laginketa 
eremuaren zati oso txikia izango da (eta, zabaltzea dela eta, helburu den biztanlearena).  
Hautagarria: laginketa eremuaren elementuen multzoa zeintzuk biztanleri eremuaren eta 
helburu den biztanleriaren norbanakoak diren.  
Hautatu ezina: Helburu den biztanleriaren norbanakoak ez diren laginketa eremuaren 
elementuen multzoa.  
Erantzulea: laginaren kasu haiek zeintzuentzako neurtzearen saiakera asegarria suertatu den. 
Kontaktu eza: metodo konkretu baten bidez elkarrizketatuak izan behar diren pertsonaren/en 
disponibilitate falta dela eta inkestaren eskaera ematerakoan akatsa.  
Ezekoa: behin kontaktua ezarri eta gero inkestan parte hartzeari uko egitea.  
Etxebizitza: Etxebizitza bezala estrukturalki bananduta dagoen lekua edo independientea den 
oro da, zein eraikia, berreraikia, eraldatua edo egokitua izan den moduarengatik, pertsonak 
bertan bizitzeko sortua den edo, hau izango ez balitz, norbaiten ohiko egoitza da elkarrizketaren 
momentuan (beharrezkoa da inkestazioaren momentua mugatzea).  
Salbuespen moduan, ez dira etxebizitza bezala hartzen, hasieran giza-logela bezala sortu 
arren, inkestazioaren momentuan beste helburu batzuetara atxikian daudenak (adibidez, soilik 
lokal bezala erabiltzen direnak) 
Bi motatako etxebizitzak existitzen dira: etxebizitza kolektiboak ( baita establezimendu kolektibo 
bezala ezagutuak) eta etxebizitza familiarrak. Halaber, etxebizitza familiarren barruan, osatu 
deituriko azpimotak daude. 
Etxebizitza kolektiboa, erakundeak edo establezimendu kolektiboak:  Etxebizitza kolektibo 
bezala kolektibo bat bertan bizitzeko sortua den hura ulertzen da, hau da, ez lokarri familiar ez 
konbibentziarekin lotuta ez dagoen autoritate edo araubide komun bati ezarritako pertsonen 
taldea ulertzen da. 
Etxebizitza kolektiboak eraikin bat edo, askotan, honen osotasuna okupatu dezake.  
Bai etxebizitza kolektibo deitzen direnak (komentuak, kuartelak, babaesetxeak, ikasle edo 
langile egoitzak, ospitalak, gartzelak…), bai hotelak, pentsioak eta establezimendu analogoak. 
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Establezimendu kolektiboaren barruan izaera familiarra duen etxebizitzak existitzen direnean 
(ikusi hurrengo definizioa), normalki zuzendaritza-pertsonalari, administratiboari edo 
establezimenduko zerbitzukoari zuzendua, hauek kontutan hartuko ditugu aparte, aipatutako 
etxebizitza familiar haiek bezala. 
Etxebizitza familiarra: Etxebizitza familiarra pertsona bat edo batzuk bertan bizitzako sortu den 
Etxebizitzari deritzo, orokorra baina ez senidetasunarengatik nahitaez lotua, eta kolektiboa 
osatzen ez duena, aurreko definizioaren arabera.  
Ohiko egoitza: pertsona baten ohiko bizilekua etxebizitza bat dela kontutan hartuko da, bere 
eguneroko astialdia etxean pasatzen baldin badu, eta azken sei hilabeteak hartuko dira 
kontutan. Etxebizitza berriak eratzen edo jada existitzen diren etxebizitzetara sartzen direnak 
hartuko dira etxebizitza berri horren parte; era berean, beste nonbaitera joateko etxebizitza 
uzten dutenak jatorrizko etxearen parte izateari utziko diote. Gorago aipatutako “azken sei 
hilabete”ren irizpidea, egoitza-leku berrian sei edo hilabete gehiago bizitzeko intentzioarengatik 
ordezkatuko da.  
Kontuan eduki beharko da etxebizitzen sarrera edo irteerako mugimendu “iraunkorra” izan 
beharko litzatekeena. Hau da, denboraldi mugatu baterako etxe batean sartu edo sei hilabete 
edo gehiago bertan bizitzeko esperantzarekin sartzen den pertsona, etxe berri horretako parte 
bezala hartuko da nahiz eta sei hilabete ez pasa eta nahiz eta denbora gehiena beste egoitza-
leku batean pasa izan. Modu honetan, bere etxebizitza sei hilabete edo gehiago uzteko 
esperantzarekin atera den pertsonak aurreko etxe honen parte izateari utziko dio.  
Etxebizitzan falta den pertsona bat etxebizitza pribatu batean baldin badago, momentu horretan 
dagoen etxebizitza horren parte bezala hartuko da edo aurreko etxe horren parte, etxetik kanpo 
dagoen denboraren arabera. Salbuezpen moduan, etxebizitzarekin lotura estua duten pertsona 
kategoria zehatz batzuk, hemengo parte bezala har litezke, etxebizitzatik kanpo pasatzen duten 
denbora kontutan eduki gabe, beti ere, beste etxebizitza pribatu baten parte bezala hartzen ez 
badira.  
Gabezia/presentzia: Inkesta bakoitzak eabakiko du bere helburuentzat zer den gabezia. 
Egoitza orokor bezala, pertsona bat presentzia bezala har daiteke inkestazio garaian gutxienez 
gau bat etxebizitza horretan gutxienez gau bat igarotzen badu (inkestazio denboraldi honen 
kontzeptua inkestak berak definitu behar du). 
Pertsona bat normalki etxebizitza batean bizi dena hemengo gabezi moduan hartuko da (aldi 
baterako) kolaborazio garaian ez badu ezta gau bat hemen pasatzen.  
Gabezi iraunkor hau justifikatzeko familiar, bizilagun etab.en baten informazioa lortzen saiatu 
behar da. 
Arrazoiak izan daitezke:  
Ikasketak: Adibidez, etxebizitza kolektiboan edo ikasle pisu batean ikasaldian bizi diren ikasleak 
eta etxebizitzako dirua behar dutenak bizitzeko. 
Lanaldi tenporala: Adibidez, familiako aita, lana dela eta garai baterako lekuz aldatu dutena.  
Beste arrazoi batzuk: Adibidez, oporrak, gartzeland dauden pertsonak, etab. 
Etxebizitza hutsa/desokupatua: Egun ez dago okupatua eta, beraz, ez da inkestagarria.  
Etxebizitza eraitsia/ erortzeko zorian: Eraikina existitzen da, baina ez da bizitzeko egokia 
eraikinaren egoerarengatik edo lehen eraikina existitzen zen baina gaur egun ez da existitzen 
erorita dagoelako. 
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5. Parekotasunak 
 
Jarraian eta adibide moduan, Eustateko ibilbide orri bati dagokien gertaeren (P.R.A.rena 
zehazki) eta proposamen berriaren parekotasunak erakusten dira.   

Ibilbide orriaren kodea Hiru digitutan ISERen kodifikazioa  
00 Baiezkoa 13 Inkesta osorik 

01 Aurkitu ezina 63 
Zalantzako hautagarritasuna 
Aurkitu ezina 

02 
Inkestatu 
daitekeena 76 

Ez hautagarria.Establezimendu/ 
Erakunde kolektiboa  

03 Desagertua 7 Ez hautagarria. Desagertua 
04 Berrikuntza 7 Ez hautagarria. Berrikuntza 
05 Hondatua 72 Ez hautagarria. Hondatua 
06 Eraikuntza 71 Ez hautagarria. Eraikuntza 

07 Eskuraezina 62 
Zalantzazko hautagarritasuna. 
Eskuraezina 

08 
Garai baterako 
etxebizitza 75 

Ez hautagarria. Garai baterako 
etxebizitza 

09 
Beste helburu 
batzuk 74 

Ez hautagarria. Egoitzazkoa ez 
den etxebizitza/beste helburu 
batzuetara zuzendua 

10 Hutsa 73 Ez hautagarria. Hutsa 
11 Ezezkoa 432 Ezezkoa 

12 Oporrak 52 
Beste erantzun mota bat. 
Oporrak 

13 

Gabezi iraunkorra 
(beste arrazoi 
batzuk) 31 

Kontaktu eza. Gabezi 
iraunkorra, ez du 
etxebizitzako inorekin 
kontakturik 

14 Jada inkestatua 563 Beste erantzun mota bat 

15 
Berreskuratua (eta 
galtzen da)     

19 Beste gertaerak 563 Beste erantzun mota batzuk 
 

Kapitulua 

5 



EMAITZEN KATEGORIZAZIOA  32   

 

 

 
6. Tasen kalkulua 
 

ISER erabiliaren oharra 

 

Behin ISERen kodifikazioarekin kodifikatutako gertaerak, tasen kalkuluetarako erabiliak 
izango diren definizio estandarrak aplikatzen dira. Parentesi kopurua aurretiaz 
definitutako kategoriei dagozkie.  

I  = Elkarrizketa osoa (1) 

P  = Elkarrizketa partziala (2) 

NC = Kontaktu eza (3) 

R  = Ezezkoa (4) 

O  = Erantzun ezaren beste mota bat (5) 

UC = Zalantzako hautagarritasuna, (641,651,661 y parte de 67) kontaktua. 
(Erreferentzia: Recommended Standard Final Outcom Categories and Standard 
Definitions of Response Rate for Social Surveys)  

UN = Zalantzazko hautagarritasuna, kontaktu eza (61,62,63,642,652,662, 68 eta 
gainontzeko 67). (Erreferentzia: Recommended Standard Final Outcom Categories and 
Standard Definitions of Response Rate for Social Surveys)  

NE = Ez hautagarria (7) 

 

Ec = Hautagarriak diren zalantzazko hautagarritasun kontaktatuten kasuen proportzioa  

En = Hautagarriak diren zalantzazko hautagarritasun ez kontaktatuen proportzioa  

 

RR   = Erantzun Tasa  

COOP = Kooperazio Tasa  

CON  = Kontaktuen Tasa  

REF  = Uko egite Tasa  

Kapitulua 
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ELIG = Hautagarritasun Tasa  

 

  

Erantzun tasen definizioa 
 

Jarraian erantzun tasa desberdinen definizioak erakusten dira:  

Erantzun tasa: Erantzun tasak egindako elkarrizketen kasu hautagarri guztien 
proportzioa adierazten du. Elkarrizketa oso eta partzial guztien batuketa eta oso eta 
partzial guztiak batuketa, gehi ezezkoak, ez kontaktuak, beste erantzun mota bat eta 
zalantzako hautagarritasunaren batuketaren arteko zatiketa eginez kalkulatzen da.  

Zenbakitzaile= Egindako elkarrizketak 

Izendatzaile= Etxebizitza hautagarriak 

 

 

  

 

 

en baloratzean, hau da, hautagarriak diren zalantzazko hautagarritasuneko kasuen 
proportzioa, ahalik eta informazio objektiboenarekin gidatu behar da eta erantzun tasa 
bultzatzeko ez da proportzio bat aukeratu behar.  

Inkesta batzuentzat zalantzazko hautagarritasuna dutenen artean kasu hautagarrien 
proportzioa onartzea egokia izango da hautagarritasuna ezarria izan denen artean. 
Beste inkesta batzuentzat, e=1 onartzea egokia izango da. PRAn e=1 hartzen da, zein 
kasurik kaltegarriena den.  

 

 

 

 

 

Kooperazio tasa:  Kooperazio tasak lan eremu denboraldiaren barruan kontaktatuak 
izan diren kasu haietatik egindako elkarrizketa kopurua adierazten du. Elkarrizketa oso 
eta partzial guztien batuketa eta oso eta partzial guztiak batuketa, gehi ezezkoak, ez 
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kontaktuak, beste erantzun mota bat eta zalantzako hautagarritasunaren batuketaren 
arteko zatiketa eginez kalkulatzen da. 

  

Zenbakitzaile= Egindako elkarrizketak 

Izendatzaile= Etxebizitza kontaktatuak 

 

 

Kontaktu tasa: Kontaktu tasak inkestatzailearengandik kontaktatua izan den 
etxebizitzako edozein egoileren proportzioa neurtzen du, nahiz eta gero erantzuteari uko 
egin edo ezin izan duten inolako informaziorik eman. Elkarrizketa oso eta partzial guztien 
batuketa eta oso eta partzial guztiak batuketa, gehi ezezkoak, ez kontaktuak, beste 
erantzun mota bat eta zalantzako hautagarritasunaren batuketaren arteko zatiketa 
eginez kalkulatzen da. 

 

Zenbakitzaile= Kontaktatutako etxebizitzak 

Izendatzaile= Etxebizitza hautagarriak 

 

 

 

 

 

 

 

Uko egitearen tasa:  Uko egitearen tasak erantzuteari uko egiten diotenak aintzat hartu 
diren kasu hautagarri guztien proportzioa adierazten du. Ezezkoen tasak oso eta partzial 
guztien, gehi ezezko, ez kontaktu, beste erantzun mota eta zalantzazko hautagarrien 
arteko batuketaren artean zatiketaren kalkuluaren proportzioa adierazten du.   

Zenbakitzaile= Erantzuteari uko egiten dioten etxebizitzak 

Izendatzaile= Etxebizitza hautagarriak 
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Hautagarritasun tasa: Hautagarritasun tasa kasuen totalaren barruan hautagarriak 
diren kasuen zenbatekoa bezala definitzen da.  

Zenbakitzaile= Etxebizitza hautagarriak 

Izendatzaile= Etxeen totala (hautagarriak + ez hautagarriak) 
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