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ANKETNO RAZISKOVANJE
Priročnik za uporabo spletne aplikacije

ANKETNO RAZISKOVANJE
Kot anketo označujemo zbiranje mnenj, stališč, predlogov s pomočjo vprašalnika. Pomeni, da sestavimo
vprašanja, na katera bi želeli odgovor, jih posredujemo ljudem, od katerih bi radi zvedeli odgovore, s prošnjo, da nanje odgovorijo. Za razliko od intervjuja, kjer gre za neposreden pogovor med dvema osebama,
anketa ne vključuje nujno neposrednega stika. Pri spletnem anketiranju je neposredni stik v popolnosti
izločen, kar je tudi eden od pozitivnih razlogov uporabe spletnega anketiranja, skupaj s finančno platjo, ker
je relativno poceni ter hitrostjo izvajanja anketiranja.

ZGODOVINSKI ORIS ANKETNEGA ZBIRANJA PODATKOV
Terensko anketiranje je najstarejša oblika anketnega zbiranja podatkov, zaradi prilagodljivosti in velikega
potenciala so ga dolgo pojmovali kot najboljši način zbiranja podatkov. Dostopnost telefonov je močno
populariziralo telefonsko anketiranje. V zadnjih dveh desetletjih so bili razviti tudi računalniško podprti
načini anketiranja: najstarejše in najbolj razvito je računalniško podprto telefonsko anketiranje, poleg tega
pa poznamo tudi računalniško podprto osebno anketiranje in računalniško podprte samoankete. Tem načinom je sledilo anketiranje po internetu. Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije. Prva anketa po internetu je bila namreč izvedena sredi 80-ih let, in sicer je šlo za anketo po e-pošti.
Leta 1994 je bila izvedena prva večja anketa s vprašalnikom na spletu, po letu 2000 pa smo bili priča pravemu razmahu spletnih anket. K razvoju anketiranja po internetu je pripomogel razvoj tehnologij za prenos
podatkov, pregledovalnikov, programov, privedlo pa je tudi do združevanja različnih tehnologij. Začelo se
je z anketiranjem po elektronski pošti. Prve spletne ankete so bile statične, nadaljnji razvoj pa je šel v smeri
interaktivnih spletnih anket. Najnovejše vrste anketiranja po internetu se poslužujejo združevanja različnih
tehnologij, tako npr. združujejo internet s televizijo, z mobilno tehnologijo in z računalniško podprtim
telefonskim anketiranjem. Spletne ankete se vse bolj uveljavljajo kot komplementarna in včasih celo alternativna metoda klasičnega anketnega zbiranja podatkov.

SPLETNE ANKETE
Spletne ankete so le ena vrsta internetnih anket, so posebna vrsta računalniško podprtega samoanketiranja,
pri katerem respondenti odgovarjajo na anketni vprašalnik, brez pomoči anketarja, pri tem pa uporabljajo
osebni računalnik in internet. Z vidika izvajanja jih lahko razdelimo v tri skupine:
1. Spletne ankete s splošnimi vabili (seznam vabljenih k anketiranju ne obstaja).
2. Spletne ankete z individualnimi vabili (seznam povabljenih k anketiranju obstaja).
3. »prestrezne« ankete (seznam povabljenih k anketiranju ne obstaja, ampak se generira med samim anketiranjem po nekem verjetnostnem mehanizmu).

Prednosti ankete
1. Omogoča relativno hitro zbiranje odgovorov na postavljena vprašanja od mnogih ljudi. Anketni vprašalnik pa lahko skoraj istočasno posredujemo stotinam ali tisočem ljudi.
2. Omogoča hitro izražanje mnenja velikega števila ljudi. Anketa pa je primerno sredstvo tudi takrat, ko
veliko ljudi želi, hoče izraziti svoje stališče do določenega vprašanja.
3. Ker je zbiranje mnenj opravljeno hitro, je tudi relativno poceni.
4. Če anketo recimo izvajamo po pošti, potem so stroški:
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• priprava vprašalnika in spremnega dopisa
• priprava seznama tistih, ki jih bomo anketirali
• priprava kuvert z naslovom in znamkami ter kuvert z znamkami in naslovom, kamor želimo, da pošljejo odgovor
• sprejemanje in urejanje vrnjenih izpolnjenih anket
• obdelava vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov in
• izdelava poročila o izsledkih ankete.
5. Ker z anketo zberemo mnenja številnih oseb, je mogoča tudi uporabo bolj zahtevnih in bolj kompliciranih statističnih tehnik. Odgovore respondentov navadno prikazujemo vsaj v relativnih številih, kot so
odstotki ali deleži.

Pomanjkljivosti ankete
• Z anketo lahko predvsem ugotavljamo razmerja med znanimi odgovori. Zato so rezultati ankete odvisni
od tega, kakšna so vprašanja in kakšni so vnaprej ponujeni odgovori.
• V anketi predpostavljamo, da imajo vsi vprašani izoblikovan odnos do vsebine vprašanj, izoblikovano
stališče. Vendar to ne drži vedno. Nekateri imajo zelo izostren odnos do vsebine vprašanj, drugi pa zelo
neizrazit ali pa so sploh brez odnosa.
• Problem so tudi razlike v razumevanju uporabljenega jezika. Vprašanje je, ali so vprašani razumeli vsebino vprašanja na enak način, kot ga je razumel oblikovalec vprašanja
• Merimo le besedno komponento stališč. Iz odgovorov na anketo še nikakor ne sledi, da bodo vprašani dejansko ravnali tako, kot pravijo, da bodo ravnali. Stališča, prepričanja, verovanje ipd. dejansko
uravnavajo dejavnost posameznika. Vendar imajo stališča tri sestavine: besedno, čustveno in akcijsko. Z
vprašalnikom merimo le besedno, izrazno sestavino, ne pa drugih dveh. Zato se pri dejanskem ravnanju
vprašanih lahko pojavijo večje ali manjše razlike glede na napovedano ravnanje.
Kljub navedenim pomanjkljivostim, anketo pogosto uporabljamo za merjenje stališč. Predvsem zaradi prednosti, ki jih ima. Pomanjkljivosti pa se moramo predvsem zavedati in jih poskušati zmanjšati. Eno dobrih
in preizkušenih sredstev v ta namen je poskusna anketa ali t.i. pilotska anketa. Kadar gre za pomembnejšo
anketo, potem najprej naredimo preizkus na majhni skupini ljudi s podobnimi lastnostmi, kot jih imajo
oni, ki jih bomo potem anketirali. Tak poskus pokaže koliko so vprašanja kakovostna, koliko in kako so jih
razumeli ipd.

Relevantne prednosti in slabosti spletnih anket
Zgoraj navedene prednosti in slabosti anketiranja veljajo tudi za spletno anketiranje, kljub temu pa obstajajo
tudi določene prednosti in slabosti, ki so specifične le za spletno anketiranje. Pozitivna lastnost je predvsem
v tem, da je izničen vpliv anketarja in posledične pristranskosti odgovorov, kar predvsem pride v poštev
pri občutljivih temah. Velika pomanjkljivost spletnih anket je pa nemotiviranost respondentov, da začnejo
odgovarjati in potem, da izpolnijo celoten vprašalnik. Poleg tega tudi ne vemo ali je respondent pravilno
razumel vprašanje in sledil navodilom. Raziskovalec nima nadzora nad okoljskimi dejavniki in nima vpogleda v okolje izpolnjevanja vprašalnika. Pri spletni anketi je tudi zelo pomemben vizualni in vsebinski vidik
anket, predvsem se s tem soočamo, ko spletno anketo sestavljajo ljudje, ki nimajo ustreznega metodološkega
predznanja. Če strnimo odgovore lahko definiramo prednosti spletnih anket z: nižjimi stroški izvedbe anANKETNO RAZISKOVANJE
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ketiranja, s hitrostjo zbiranja podatkov, ni časovne in geografske omejitve, obstaja možnost mednarodnega
nadgrajevanja izvajanja raziskav, lažje upravljanje s podatki, možnost multimedijskih vsebin ter razmeroma
lahko izvajanje anket. Slabosti spletnih anket pa so povezane predvsem: z motiviranostjo, z reprezentativnostjo, s problemi neodgovorov, s problemi nepokritja in vzorčenja ter z merskimi problemi.

Uporaba ankete
1. zelo pogosta, predvsem v socialnopsiholoških in javnomnenjskih raziskavah, ko želimo oceniti določena
stališča in vedenja - ko želimo napovedati vedenje,
2. raziskave javnega mnenja (predvsem glede političnih tem),
3. trženjske raziskave in raziskave javnega mnenja, merjenje zadovoljstva potrošnikov,
4. medicinske študije, ki raziskujejo pogostost neke z boleznijo povezane značilnosti,
5. raziskave stališč,
6. raziskave dosega medijev,
7. kadar nas zanima, kaj bodo ljudje poročali o sebi ali drugih (Dane, 1995);
8. za postavljanje hipotez (z odprtim tipom vprašanj eksploriramo), za razvoj novih testov in potrjevanje,
za oceno populacijskih parametrov, za testiranje hipotez (Breakwell, Hammond in Fife-Schaw, 1995)..
9. raziskovanje uporabe interneta,
10. ocenjevanje spletnih strani,
11. ankete v podjetjih,
12. psihološki eksperimenti.

NA KAJ MORAMO BITI ŠE POSEBAJ POZORNI PRI OBLIKOVANJU ANKETE?
• Vedno se moramo vprašati ali z anketo res dobimo »prave« podatke.
• Pozorni moramo biti na jasnost in razumljivost formuliranja vprašanj.
• Ne smemo postavljati nepomembnih vprašanj.
• Pozorni moramo biti, da ne vzpostavljamo suma ali pa povzročamo pri respondentu sumničavost. Respondent mora biti seznanjen s ciljem ankete.
• Pri oblikovanju vprašanj moramo izpustiti strokovne izraze ali pa jih vsaj omejiti.
• Pozorni moramo biti na to ali odgovor zahteva mišljenje ali stanje.
• Anketna mora biti kratka.
• Anketa mora biti dovolj zanimiva.
• Pri spletnem anketiranju je zelo pomembna sama oblika ankete.
8
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KAKŠEN JE VRSTNI RED VPRAŠANJ?
• Zanimanje mora postopoma rasti.
• Prehajati moramo od lažjih na težja vprašanja.
• Izpustiti moramo vprašanja, ki bi respondenta motila.
• Zapisati moramo jasna navodili. Mi potrebujemo podatke, zato moramo respondentom razložiti, kaj
hočemo od njih.
• Vprašanja pripravimo v sklopih, tako da prehajamo iz enega problema na nov problem.

SPLETNI VPRAŠALNIK
Spletni vprašalnik predstavlja komunikacijski kanal z respondentom, zaradi česar je ustrezna izvedba oblike
in objave anketnega vprašalnika ključnega pomena. Oblika vprašalnika v spletnih anketah je zaradi samoanketiranja zelo pomembna, saj respondent nima možnosti, da bi komuniciral z anketarjem v primeru
morebitnih težav ali nejasnosti in hkrati vpliva na kakovost raziskave. Uporabniku prijazna oblika vprašalnika povečuje možnost, da bo ta pristopil k reševanju spletne ankete in da bo na vprašanja podal ustrezne
odgovore. Pravilno oblikovanje spletnih anketnih vprašalnikov tako zmanjšuje napake zavrnitev in merske
napake.
Pomemben je:
1. vrstni red vprašanj:
• naj bo logičen. Npr. vprašanja o dogodkih naj se ujemajo z vrstnim redom dogodkov; ali vprašanja o
vrednotenju neke izkušnje naj sledijo vprašanjem o opisovanju te izkušnje;
• vprašanja, ki se nanašajo na isto temo, naj bodo skupaj. Neprestano menjaje tem zmanjšuje verjetnost, da
bodo odgovori dobro premišljeni. Če so vprašanja organizirana po tematiki, se respondent lahko osredotoči samo na eno tematiko naenkrat;
• Teme (in vprašanja) naj si sledijo od tistih, ki so za respondente najbolj pomembne, do tistih, ki so za
respondente najmanj pomembne. Raziskave namreč kažejo, da ankete, ki obravnavajo teme, ki so za respondente pomembnejše, dosegajo višje stopnje odgovorov;
• občutljiva (težka) vprašanja naj bodo bolj na koncu: nočete namreč, da bi respondent zaradi teh vprašanj
prekinil izpolnjevanje vprašalnika;
• demografska vprašanja so navadno na koncu vprašalnika;
• Vprašanja s podobnimi deli naj bodo skupaj – npr. vprašanja z isto lestvico naj bodo postavljena skupaj.
Na ta način zmanjšamo kognitivno breme respondenta.
2. prvo vprašanje:
• naj bo primerno za vsakogar (izjema je le takrat, kadar želimo s prvim vprašanjem ugotoviti »primernost« respondenta«);
• naj bo enostavno, da ga bodo respondenti prebrali, razumeli in nanj odgovorili v nekaj sekundah. To ni
mesto za dolga vprašanja z veliko možnimi odgovori ali za odprta vprašanja;
ANKETNO RAZISKOVANJE
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• naj bo zanimivo, saj se s tem poveča verjetnost, da bo respondent sodeloval v anketi.
3. prvo in zadnjo stran vprašalnika:
• prva stran naj predvsem motivira respondente, zato nanjo ne postavljajte navodil;
• zadnja stran naj bo enostavna; običajno vključuje zahvalo.
Spletni vprašalnik je v tehničnem smislu običajna spletna stran z elementi, ki omogočajo vnos podatkov
(odgovorov). Programsko orodje za spletno anketiranje lahko omogoča različne načine postavitve elementov, kar neposredno vpliva na premikanje respondenta po vprašalniku in ima lahko pomembne metodološke implikacije.
V primerjavi s pisnimi vprašalniki je v spletnih anketah posebej enostavno vključevanje slik in večpredstavnih elementov. V zmogljivejših orodjih so lahko slike del vprašalnika (npr. logotip ali ozadje), vprašanja ali
odgovora. Vprašanje lahko sestavljajo tudi zvok, videoposnetki ali animacije, kar še posebej razširja možnosti uporabe spletnih vprašalnikov. Vir: http://www.1ka.si/2009/12/Metodologija/Spletno_anketiranje/
Spletni_vprasalnik/

KORAKI RAZISKAVE
1. Priprava ankete
• Izdelava načrta, do katerih informacij moramo priti, kar pomeni, da moramo najprej definirati temo
raziskave.
• Opredelitev populacije in sestavljanje vzorca.
Izbor ustreznega že obstoječega instrumenta ali izdelava novega instrumenta. Instrumentarij, ki ga bomo
pri anketiranju uporabili, mora zagotavljati objektivne odgovore. Pomembno je, da je razumljiva formulacija vprašanj.

2. PRIPRAVA OZ. SESTAVLJANJE ANKETNIH VPRAŠANJ
V anketo ne moremo vključiti vseh možnih postavk ali vprašanj. Zato tudi področje raziskave vzorčimo. Iz
populacije postavk vzorčimo postavke, ki jih bomo vključili v vprašalnik. Vendar je težko pripraviti vse možne postavke za neko področje in potem vzorčiti po principu enake verjetnosti. Navadno izdelamo postavke
in definiramo področje, ki ga raziskujemo, kot populacijo podobnih postavk. Večji vzorec mer dovoljuje
boljši približek nekega konstrukta oziroma daljši instrument je bolj zanesljiv.
Pri sestavljanju ankete lahko uporabimo že obstoječe lestvice in vprašalnike, ko so primerljive s predhodnimi raziskavami. Lahko pa sami napišemo vprašanja in jih uredimo.
Splošna načela pri sestavljanju vprašanj
Vprašanja so lahko odprtega, zaprtega tipa ali delno zaprtega tipa. Pomanjkljivosti slednjih so omejenost
odgovora, ni pa nujno, da katerakoli alternativa respondentu odgovarja. Odprti tip vprašanj zahteva več
mentalnega napora, lažje pa z njimi odkrijemo neznanje, neizoblikovanost stališč, lahko pa tudi sprožimo
mnoge pobude in nove predloge in na tak način pridobimo bogatejše informacije. Odgovore na odprta
vprašanja je težko kodirati, kodiranje je lahko tudi subjektivno.
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Zaprti tipi pa so lahki za obdelavo, so pa šablonizirana in neelastična, ne zajamemo nujno vseh alternativ,
dovolimo prikrivanje neznanja…. Ločimo tri tipe vprašanj zaprtega tipa (Bordens & Abbott, 1988): z urejenimi alternativami, z neurejenimi, delno odprta (ta omogočajo, da bralec dopiše svojo alternativo). Zaprti
tip predpostavlja, da je odgovarjanje enodimenzionalno, da vsi respondenti enoznačno razumejo vprašanje.
Med odgovorne tipe pa Breakwell, Hammond in Fife-Schaw (1995) štejejo poleg vprašanj odprtega in zaprtega tipa z več kategorijami tudi ocenjevalne lestvice in rangiranje.
Ocenjevalna lestvica je zaprti tip postavke z urejenimi alternativami, navadno v intervalno lestvico, kjer
oseba obkroži neko število, pridevnik, lestvica pa je lahko tudi grafična. Opredeliti moramo število sider
(krajnih in ostalih točk). Bordens in Abbott (1988) trdita, da se veljavnost lestvic ne razlikuje glede na število opredeljenih sider. Likertovo lestvico uporabimo, kadar želimo ugotoviti, koliko se oseba strinja z neko
trditvijo. Je petstopenjska lestvica (“zelo se ne strinjam”, “ne strinjam se”, “nevtralen sem (nisem odločen)”,
“strinjam se”, “zelo se strinjam”). Pri zbiranju podatkov bi lahko uporabili tudi metodo primerjanja v parih
ali metodo rangiranja.

3. Tipi vprašanj pri anketi
1. Vrste odprtih vprašanj (Payne 1973, 32-44)
Splošna uvodna vprašanja so najbolj odprta in jih pogosto zastavimo na začetku vprašalnika, da bi respondenta uvedli v obravnavano temo. Lahko jih je več, toliko kot je prehodov iz ene teme v drugo.
Vprašanja o predlogih so lahko celo bolj odprta kot uvodna vprašanja. Odgovore na taka vprašanja lahko
omejujejo le izkušnja in (ne)iznajdljivost. Tako izvabljeni odgovori so lahko za raziskovalca zelo dragoceni.
Pojasnjevalna vprašanja se lahko pojavljajo tudi v kombinaciji z zaprtimi vprašanji. Pri tej vrsti vprašanj
lahko vprašamo respondenta po pojasnilu zadnjega izbranega odgovora.
Vprašanja o razlogu se nanašajo na respondentov odgovor na predhodno vprašanja. Ponavadi ga enačimo
s pojasnjevalnim vprašanjem, vendar tega zastavimo le tistim, ki so odgovorili na predhodno vprašanje na
določen način.
Vprašanja o argumentih so po vsebini zelo podobna vprašanjem o razlogu, le da to vprašanje lahko zastavimo vsem respondentom in ni odvisno od predhodnega vprašanja.
Vprašanja o znanju ali spominu služijo za ugotavljanje informiranosti oziroma znanja (vedenja) o določeni
temi.
Vprašanja o viru informacij skušajo določiti vir respondentovega znanja in so le redko produktivna in koristna informacija.
Vprašanja o dejstvih oziroma informacijah v nekaterih primerih izzovejo tako razločne odgovore kot mnenjska vprašanja. Včasih se taka vprašanja obravnavajo tudi kot zaprta vprašanja.
Dodatno raziskovalno vprašanje raziskovalec postavi le če ni zadovoljen z začetnim razmišljanjem respondenta na neko odprto vprašanje.
Količina namenjenega prostora se bo seveda spreminjala glede na dolžino pričakovanega odgovora. Odgovore na odprti tip vprašanje je potrebno kodirati. Za nekatera vprašanje je možno vnaprej predvideti
možne odgovore in jih oblikovati v logične skupine, ni pa pri vseh vprašanjih to mogoče. Za taka vprašanja
je smiselno uporabiti vnaprejšnje kodiranje. Da bi dosegli dovolj zanesljivo kodiranje moramo upoštevati
naslednje korake:

ANKETNO RAZISKOVANJE
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Na začetku pregledamo odgovore za manjši vzorec respondentov in pripravimo kodirno shemo, kar pomeni, da pripravimo seznam možnih odgovorov in s tem tudi kod.
V drugem delu razporedimo delo med analitike, ki s svojim znanjem lažje določijo kode.
Na koncu pa ugotavljamo še zanesljivost kodiranja, kot so stabilnost in natančnost.
2. zaprta vprašanja
Obstaja več tipologij zaprtih vprašanj. Payne (1973) ločuje:
• Zaprta vprašanja z dvema odgovoroma, dihotomna vprašanja (alternativno: da – ne) ali
• zaprta vprašanja z več odgovori.
Po njegovem mnenju se lahko tudi najbolj zapletene odločitve razvijejo v dvostransko vprašanje, vendar to
predstavlja slabo frekvenčno porazdelitev. Kategorije odgovorov na zaprto vprašanje so vsaj deloma odvisne
od različnih ravni merjenja spremenljivk. Govorimo o nominalni, ordinalni, intervalni ter razmernostni
lestvici. Glede na različne ravni merjenja raziskovalnih spremenljivk pa moramo upoštevati tudi različna
pravila pri oblikovanju in postavljanju vprašanj, ki so pogosto odvisna predvsem od načina anketnega zbiranja podatkov. Osnovno pravilo za oblikovanje odgovorov je, da zagotovimo vse možne odgovore na čim
bolj jasen in urjen način. Odgovori morajo biti med seboj izključujoči.
Nominalne spremenljivke
Nominalne spremenljivke pomenijo, da vrednosti niso razdeljene hierarhično, pač pa enakovredno; tako je
moč določiti le, ali se dve spremenljivki med seboj razlikujeta, ne pa tudi določiti manj ali bolj vredne izmed
spremenljivk (npr. kraj bivanja). Splošna praksa pri nominalnih vprašanjih je, da raziskovalec predstavi
vse svoje odgovore. V nekaterih primerih lahko nominalne spremenljivke tvorijo veliko število odgovorov.
Odgovori morajo biti vzajemno izključujoči in izčrpni. Če obstaja veliko število možnih odgovorov je težko
ali celo nemogoče vse uvrstiti v vprašalnik. Lahko pa je uvrstitev vseh odgovorov celo nepotrebna, če se
nekateri od njih le redko pojavljajo, tako da v seznam uvrstimo le tiste, ki so najbolj pogosti oziroma najbolj
pomembni. Določene vprašanj imajo obliko seznama. Respondent ima dve možnosti, lahko gre skozi seznam ter izbere (označi) tiste, ki jih pozna, ali pa se mora ustaviti pri vsaki spremenljivki ter pri njej označi
ali zanj velja ali ne. Ponavadi uporabimo navodilo: »Označite vse odgovore, ki veljajo za vas«.
Ordinalne spremenljivke
Ordinalne spremenljivke, kjer so vrednosti razdeljene hierarhično; možno je vrednostno rangiranje spremenljivk, ne pa tudi določanje količine razlik med njimi (npr. kategorije onesnaženosti rek). Veliko vprašanj
predstavljajo vprašanje o stališčih ali mnenjih, ki privedejo do ordinalno urejenih odgovorov. V nasprotju
z nominalnimi spremenljivkami, kjer gre za empirično določene odgovore, so odgovori ordinalne lestvice
pogosto bolj subjektivni in jih mora definirati raziskovalec. Odločiti se mora za število odgovorov znotraj
lestvice. Takšne lestvice označujemo z običajnimi vrstami označevanja. V splošnem so vprašanja postavljena
druga pod drugim, tako da lestvico podamo le enkrat za celo vrsto vprašanj. Alternativna oblika ordinalnega
vprašanja pa je, da postavimo odgovore v kontinuum z označbama, ki sta opisana le na skrajnih točkah. Najbolj pogosto uporabljeno število možnih odgovorov za lestvice z vsemi označenimi točkami je pet, čeprav se
pogosto zgodi, da raziskovalec uporabi le dva (npr. se strinjam / se ne strinjam) ali tri (npr. podpovprečno /
povprečno / nadpovprečno). Če želi imeti raziskovalec ordinalno lestvico z več kot petimi vrednostmi, mora
uporabiti vizualno pomoč ali sredstvo, ki se poslužuje nekih standardnih prepoznavanj, kot npr. stopenjsko
lestev ali pa stopenjski termometer. Pogosto je problem ordinalnih lestvic tudi v odločitvi ali naj začnemo z
najnižjim (najslabšim) odgovorom in nadaljujemo do najvišjega (najboljšega odgovora ali ravno nasprotno.
V splošnem velja, da je smiselno slediti pravilu, da začnemo s tistim koncem lestvice, ki je najmanj družbeno
zaželen.
12
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Včasih raziskovalca ne zanima strinjanje oziroma nestrinjanje z izbranimi trditvami, ampak ga zanima relativno razvrščanje objektov glede na določeno lastnost. Temu pravimo rangiranje. Rangiranje je lažje izvedljivo prav pri spletnem anketiranju, ko ima respondent pregled nad vsemi odgovori. Rangiranje je težko
izvedljivo, če gre za med seboj zelo različne odgovore.
Raziskovalec pa lahko do urejenosti spremenljivk pride tudi z ocenjevanjem, kjer responsenti ocenjujejo
vsako spremenljivko posebej. Ocenjevanje vzame manj časa kot pa rangiranje.
3. Delno zaprta vprašanja - Odgovor »drugo«
Uporabnost takšne dodatne kategorije je predvsem v tem, da lahko respondenti izrazijo tudi druge, ne le
od raziskovalca definirane ideje, o katerih razmišljajo v zvezi s postavljenim vprašanjem. Odgovor drugo se
interpretira kot odprto vprašanje.

4. Priprava uvoda in navodila za izpolnjevanje ankete.
Uvod naj motivira, pojasni splošne cilje ankete, poda korist, ki jo bo anketa imela za respondenta. Dobro je
predstaviti institucijo, ki je za anketo odgovorna (višji ugled, avtoriteta). Prva vprašanja naj bodo zanimiva,
da dvignejo zainteresiranost, pa tudi vmes naj se pojavljajo bolj zanimive točke. Začnemo z enostavnejšimi
vprašanji, potem gremo šele na sestavljena in težja. Na začetek ne postavimo frustrirajočih in občutljivih
postavk. Sorodna vprašanja grupiramo v logične sklope oziroma posnemamo običajni. Vprašanja naj bodo
jasna, enostavna in enoznačna. Izogibamo se težko razumljivim besedam, neobičajnim frazam, nenatančnosti, preveliki natančnosti, prezahtevnim vprašanjem, dvojnim vprašanjem, dvojnim nikalnicam, vprašanjem, ki nimajo izključujočih se alternativ, vprašanj, ki od respondenta zahtevajo veliko znanja ali izražanje
neke občutljive teme...Vprašanja naj ne izražajo določenih stališč. Izogibamo se vprašanj, ki bi lahko vzbudila občutke manjvrednosti in krivde. Respondenti težijo h konformističnim odgovorom. Uporabimo lahko
filtrirna vprašanja, kjer negativen odgovor pomeni preskok določenega števila vprašanj, ki se nanašajo na
vedenja ali znanja, ki za osebo niso značilna.

5. Preizkus ankete
Osnutek predstavimo ekspertom različnih ved za pripombe in predloge (ugotavljanje možnih pristranosti
in tehničnih pomanjkljivosti), revidiramo, izvedemo preliminarno testiranje oziroma pilotno anketiranje.
Respondente vprašamo, katera vprašanja niso razumljiva, so večdimenzionalna, katera bi še lahko vključili,
kaj je mislil, ko je izbral “ne vem”. Preliminarno testiranje (pilotno anketiranje) pokaže problematične ubeseditve, probleme pri zaporedju vprašanj, probleme dolžine, zbrani odgovori na vprašanja odprtega tipa pa
so lahko temelji za kodiranje odgovorov in pretvorbo vprašanja v vprašanje zaprtega tipa. Če v vprašalnik
vnesemo velike spremembe je dobro uvesti še en preliminaren test oziroma pilotno anketiranje.

6. Izvedba - Administracija ankete
Potrebno je izbrati ustrezno obliko. Med oblikami anket ločimo:
• ankete v pisni obliki, poslane po pošti ali spletne ankete
• telefonske razgovore ali
• osebne intervjuje.

ANKETNO RAZISKOVANJE

13

Kako pridobiti respondenta za sodelovanje
To je osnovni problem vsakega anketiranja. Respondentu predstavimo cilj ankete, mu razložimo, kaj bomo
z njegovim odgovarjanjem pridobili, kaj lahko pridobi on sam. Preprečiti moramo strah pred negativnimi
posledicami njegovega odgovarjanja. Ugled institucije, ki anketiranje izvaja, deluje pogosto kot stimulativen
dejavnik. Respondenti so pogosto radovedni, kaj jih v anketi čaka. Včasih je dobro kaj obljubiti, pa čeprav le
sodelovanje v nagradni igri. Dobro motivira tudi predhodna uradna najava.
Stopnja odzivnosti
Pojavi se lahko pristranskost rezultatov zaradi neodgovarjanja določenega dela vzorca. Stopnja sodelovanje
v anketi je glavni pokazatelj kvalitete podatkov (Judd, Smith in Kidder, 1986). 80 ali 90 % odzivnost dovolj
dobro zagotavlja, da tudi, če se neodzivni razlikujejo od odzivnih, rezultati ne bodo hudo obremenjeni.
ANKETE V PISNI OBLIKI oziroma spletno anketiranje
Spletno anketiranje je kratkoročno gledano najcenejša in najenostavnejša oblika anketiranja. Napor s strani
raziskovalca je minimalen. Respondent anketo izpolni, kadar ima čas.
Največjo težavo predstavlja stopnja odzivnosti, ki je nižja kot pri drugih oblikah anketiranja. Pri spletnih
anketah je odzivnost navadno manjša, kar pa že daje možnost za pristranskost rezultatov.
Če vložimo veliko truda, da prepričamo respondente v izpolnjevanje anket, jih torej prepričamo, da je anketa vredna odgovarjanja (predstavitev ankete in razlaga njenega namena, …), lahko dosežemo visoko odzivnost. Pomembno je, kaj oseba vidi (oblika) in prebere takoj, ko prejme poziv k odgovarjanju. Izogibali naj bi
se besedam “to je anketa...” ter raznoraznih prošenj, kako pomemben je odgovor osebe. Dillman (1978; po
Bordens in Abbott, 1988) navaja, katere informacije naj vključimo v uvodnem listu:
• institucijo,
• razlago, zakaj je prispevek respondenta pomemben in kdo naj bi izpolnil anketo,
• obljubo, da bodo podatki zaupni,
• koristnost raziskave,
• neko malo oddolžitev (npr. simbolično nagrado,...),
• zahvalo,
• podpis in ime ter titula pošiljatelja.
Dane (1995) omenja, da priloga denarja in drugih spodbud tudi dvigne odzivnost, prav tako druga ali tretja
prošnja. Bordens in Abbott (1988) omenjata, da veliko bolje učinkuje dejanska priloga nagrade kot pa le
obljubljanje nagrade.
Na odzivnost dobro deluje tudi predhodna najava, da se bo izvajalo anketiranje z določenim namenom.
Tudi naknadna sporočilo, v kateri se zahvalimo vsem, ki so jo vrnili in prijazno opomni tiste, ki je še niso,
je primerna. Naknadna opomnilna elektronska pošta pa naj se prilagodi respondentu. Namig: V predhodni
najavi prosi vse, ki niso zainteresirani, naj te o tem obvestijo. Kdor te ne (v večini je tako, saj te ne želijo užaliti oz. razžaliti), je potem kar malo primoran izpolniti vprašalnik.). Med tistimi dejavniki, ki naj ne bi vplivali
na odzivnost, so po Bordensu in Abbottu (1988) dolžina ankete, personalizacija, obljuba anonimnosti in rok
oddaje. Računalniško podprte tehnike omogočajo takojšnje kodiranje odgovorov.
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Pomanjkljivosti:
• nedosegljivost respondentov,
• pri kompliciranih vprašanjih so respondenti prepuščeni sami sebi (tu je problem tudi funkcionalna pismenost respondentov ali slab vid),
• lahko neresno pristopijo k stvari, ne dajo popolnih odgovorov,
• respondenti lahko svojo nalogo prepustijo tudi komurkoli v njihovi bližini oz. se z njimi vmes o čem
pogovorijo.
• Vprašalniki morajo biti kratki.

7. Obdelava podatkov
• kodiranje odgovorov,
• analiza,
• poročanje.
Proces analize podatkov je ozko povezan z metodami, s katerimi so bili podatki zbrani, saj je od njih odvisna
vsebina, kvaliteta in oblika podatkov ter nadalje možnosti njihove analize in zaključevanja. Kodiranje naj
izvede več ocenjevalcev.
Zajem in priprava vprašalnikov v elektronski obliki pomeni zajem podatkov iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov, izvoz podatkov v CSV formo ter posledično v MS Excel datoteko, primerno za nadaljnjo statistično
obdelavo (npr. v SPSS programu).
KVALITATIVNA ANALIZA
Bistvo te analize je odkriti, kaj, in ne, koliko. Zato so glavni postopki primerjava in razločevanje različnih
lastnosti istih predmetov in pojavov ali istih lastnosti različnih pojavov, glavni rezultati pa opis, klasifikacija
in definicija objektov analize.
KVANTITATIVNA ANALIZA
Najpogosteje želimo ugotoviti, kakšna je relativna pogostost (v deležu ali odstotkih) neke vrednosti. Rezultati so razumljivi širši javnosti.
Sledi opredeljevanje reprezentativnih vrednosti (mer centralnih tendenc) nekega pojava, njegove razpršenosti in opredelitev intervala zaupanja za aritmetično sredino populacije, iz katere izhaja vzorec.
Določamo lahko pomembnost razlike med aritmetičnimi sredinami ali deleži v več vzorcih ali ob večkratnih
merjenjih.
Pregledamo lahko odstopanje dobljenih od nekih teoretičnih vrednosti.
Računamo lahko korelacije in kovariance med spremenljivkami.
Izvedemo lahko faktorsko analizo, analizo trenda, kavzalno analizo (Ali med raziskovanimi pojavi obstaja
vzročna zveza? Potrebno je definiranje nujnega pogoja, vzroka in povoda. Omogoča razumevanje pojavov.)
ANKETNO RAZISKOVANJE
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IZDELAVA SPLETNIH ANKET
Spletne ankete so zagotovo eden izmed najmočnejših in najcenejših načinov anketiranja. Vendar se velikokrat zgodi, da vprašalnik ni dovolj dobro pripravljen in zato ne dobimo vedno odgovorov na vprašanja, ki
jih iščemo, ali celo imamo premalo odgovorov na anketo.
Kako je lahko spletni vprašalnik še boljši:
1. Prvi korak vsake anketne raziskave je »offline« delo. Ne začnite kar s pisanjem vprašanj, temveč razmislite,
kaj so cilji raziskovanja. Vprašajte se, kaj je tisto, kar vas res zanima. Zapišite cilje in iz njih tvorite vprašanja.
Postavite se v vlogo respondenta in zastavite vprašanja tako, da jih bodo razumeli; razmišljajte o tem, kaj jih
zanima, katera vprašanja bodo uspešna. Nato kontaktirajte nekaj oseb iz ciljne populacije in jih prosite za komentarje. Vedno je dobrodošlo, da izveste, kako vaša vprašanja razumejo tisti, ki jih nameravate raziskovati.
2. Čeprav se zdi enostavno kar takoj sesti za računalnik in zapisati vprašanja ter aktivirati anketo, tega nikar
ne storite! Ravno zaradi te enostavnosti je lahko misliti, da ne potrebujete jasnih ciljev pred pričetkom raziskave, vendar je to daleč od resnice. Torej, povabite kolege in naj se brainstorming začne!
3. Zamišljajte si vašo anketo kot pogovor. Vprašanja naj tečejo logično – ista tematika gre skupaj. Vprašanja
razdelitev v skupine glede na tematiko, lahko uporabite tudi naslov pred temi vprašanji (npr. Demografska
vprašanja pred demografskimi ipd.). Začnite z enostavnimi, širokimi vprašanji, nato pa preidite k specifikam. Ne pozabite: demografska vprašanja je najbolje zastaviti na koncu.
4. Preden začnete z anketiranjem, preizkusite anketo. Pa naj bo to samo na nekaj kolegih ali pa izvedite celo
majhno fokusno skupino.
5. Dostop do ankete naj bo preprost. Ne zahtevajte registracije za reševanje vprašalnika, bolje je tudi, da
uporabnikom ni potrebno nameščati novih programov ali »plugin-ov«.
6. Anketa naj bo kratka in osredotočena, saj to pripomore tako h kvaliteti kot številu odgovorov. Kratke
ankete imajo višje stopnje odgovorov, saj se pogosto zgodi, da ko respondent izgubi zanimanje, preprosto
preneha z odgovarjanjem. Zastavite samo vprašanja, ki so pomembna za cilje vaše raziskave. Nikakor ne
skušajte vključiti vprašanj, ki so zanimiva, ki bi jih bilo lepo zajeti v anketi. Bolje se je osredotočiti na en sam
cilj raziskave kot izvesti dolgo, široko anketo, ki pokriva veliko tem. Raziskave namreč kažejo, da je najbolje,
če so ankete krajše od 5 minut, 6 do 10 minut je še sprejemljivo, če pa so ankete daljše, smo že priča številnim
prenehanjem z odgovarjanjem.

PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE PRIPRAVLJENE V OKVIRU KONZORCIJA
UNISVET
SPLETNA APLIKACIJA
Instrumentarij za izdelavo spletnih anket je narejen z orodji php in mysql, z UTF-8 kodiranjem šumnikov.
Podatkovna baza z vsemi pripadajočimi tabelami, podatki in kodo, je locirana na strežniku Centra za poslovno usposabljanje. Vsi uporabniki dostopajo do orodij in do podatkov preko spletnih strani (web client-ov), tako da je orodje preko gesla in uporabniškega imena dostopno od koderkoli, če le ima uporabnik
dostop do interneta.
V osnovi ločimo 2 skupini uporabnikov:
• domače (interne, člani CPU)
• zunanje (eksterne, vsi ostali)
16
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Delitev na ti dve skupini je potrebna zaradi same narave dela z instrumentarijem, zaradi dela s podatki, pa
tudi nenazadnje zaradi varnosti. V osnovi je razlika v tem, da domači uporabniki predstavijo narejene ankete na domači spletni strani (cpu.si), vsi ostali pa objavljajo kjer pač želijo. Obe skupini imata na razpolago
popolnoma ista orodja za definicijo ankete. Prav tako so na razpolago ista orodja za definicijo uporabnikov
in njihovih pravic.
Definicija uporabnikov in pravic je organizirana po skupinah. Edina ‘native’ oz. avtohtona skupina uporabnikov je skupina CPU. Ta skupina je prisotna in aktivna dokler bo aktiven instrumentarij za izdelavo. Člani
skupine CPU imajo dodeljene pravice za izdelavo novih skupin in novih uporabnikov.
Nivoji uporabnikov (označeni z numerično stopnjo):
• 5) administrator (lahko definira novo skupino in novega vodjo skupine)
• 3) vodja skupine (lahko definira običajne uporabnike znotraj skupine)
• 1) običajen uporabnik (lahko definira novo anketo, arhivira ankete)
Administrator ima vse pravice in je lahko le član skupine CPU. Ima pravico dela s skupinami, dodeljevanje
pravic vodjem skupin in kar je bistveno, ima pravico obdelovati in eksportirati podatke. Administratorsko
geslo je dodeljeno sistemsko (od upravnikov strežnika), vsa ostala gesla se pa definirajo hiearhijsko. Stopnja
5 lahko ustvari stopnjo 3, stopnja 3 pa lahko ustvari stopnjo 1. Po potrebi bo spremenjeno tako, da lahko 3
ustvari 3 in 1 da ustvari 1.
Kako to izgleda v praksi: podjetje ABC d.o.o. izrazi željo administratorju CPU da bi želeli ustvariti skupino
uporabnikov instrumentarija, z imenom skupine ABC. Vodja skupine bo recimo Peter Petrovič. Administrator ustvari novo skupino z imenom ABC in znotraj le-te vodjo uporabnikov z uporabniškim imenom
Peter_Petrovic in geslom *******. In to je vse. Peter Petrovič se iz svojega delovnega mesta prijavi v sistem in
ker ima uporabniško stopnjo 3, lahko definira še nekaj novih uporabnikov. Vse seveda znotraj skupine. Vse
kar ti uporabniki naredijo, ni vidno nikomur zunaj te skupine. Razen administratorju CPU-ja.
Skupina ABC ustvari npr. 3 ankete, ki so dosegljive preko http povezav. Se pravi kot tki. linki. Te povezave
člani ABC z metodo cut & paste (izreži in prilepi) objavijo znotraj svojih spletnih strani, forumov, blogov ...
Spletna anketa je torej klicana s strani uporabnika ABC, fizično pa je locirana na strežniku CPU. Prav tako
se vsi vnešeni podatki shranijo na strežniku CPU. Vse obdelane podatke, na zahtevo administrator CPU
posreduje skupini (podjetju) ABC.
Za domače uporabnike skupine CPU je stvar podobna, s tem da imajo še dodano možnost objaviti poljubno
število svojih anket na domači spletni strani le z enim klikom na miško in ne potrebujejo cut & paste opcije.
Jim je pa seveda tudi vedno na razpolago.

ANKETNO RAZISKOVANJE
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Shematični prikaz delovanja spletne apliakacije:

Na splošno o tipih vprašanj
V osnovi je podanih 12 tipov vprašanj. Z njihovo primerno uporabo lahko definiramo skoraj vse poizvedbe,
ki se pojavljajo pri internetnih anketah. In pri le-teh je ključnega pomena enostavnost vprašanja. Če pa je
vprašanje, ki ga želimo implementirati le preveč strukturirano oz. kompleksno, da bi se lahko prikazalo s
pričujočim naborom tipov vprašanj, potem moramo vprašanje razbiti na posamezna disjunktna (ločena)
vprašanja. Nekateri tipi vprašanj so si med seboj precej podobni, nekateri pa imajo tudi podobne funkcionalnosti. Pri tem ni kakšnih posebnih navodil kateri tip je v dani situaciji primernejši ali boljši. Ključno je,
da respondent dobi enostavna in tudi precizna vprašanja. Internetni izpolnjevalci anket ne želijo izpoljnjevati kompleksnih tabelaričnih vprašanj, tako da je potrebno stvari uporabljati dokaj preudarno. Prav tako so
tu prisotne tudi tehnične omejitve. Pri večkratnih alinejah je zgornja meja 30 alinej, pri večkratnih odgovorih pa je zgornja meja 10 odgovorov. Pri maksimalnih dimenzijah je tako samo v enem samem tabelaričnem
vprašanju lahko 300 odgovorov, če porabimo še numerične padajoče menije z maksimalno vrednostjo 10, pa
to število hitro naraste preko razumnih meja. Avtor vprašanja mora imeti te številke v mislih.

18
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Tipi vprašanj
Opisno vprašanje (primer 1)

(single textbox)
Opisno vprašanje je vprašanje, kjer se odgovarja z enostavnim in kratkim tekstualnim odgovorom. Tehnična
omejitev je 255 znakov, toda v praksi je mišljen odgovor z največ par besedami. Karkoli respondent pri tem
vprašanju odgovori, se smatra za regularen odgovor. Tudi če je to številka ali pa besedni »nonsenz«. Gre torej
za enostavno samostojno vprašanje z enim kratkim tekstovnim odgovorom.
Opisno večkratno vprašanje (primer 2)

(multiple textboxes)
Opisno večkratno vprašanje je vprašanje, identično opisnemu vprašanju, kjer se odgovarja z enostavnim
in kratkim tekstualnim odgovorom, le da gre v tem primeru za več vprašanj v sklopu. Ta tip vprašanja se
lahko nadomesti z več vprašanji opisnega tipa. Tehnična omejitev posamezne alinee je 255 znakov, ampak v
praksi je mišljen odgovor z največ par besedami. Karkoli respondent pri tem vprašanju odgovori se smatra
za regularen odgovor. Tudi če je to številka ali pa besedni »nonsenz«. Vprašanje z več alinejami s po enim
kratkim tekstovnim odgovorom.
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navadno vprašanje z enim možnim odgovorom (primer 3)

(multiple choice - one answer per row)
Navadno vprašanje z enim možnim odgovorom je vprašanje, kjer se odgovarja z enostavno izbiro vnaprej
podanega primernega odgovora. Izbira se potrdi s klikom na izborno polje, to je tki. 'radio button'. V praksi
tako ne more priti do napačnega odgovora. Je pa možno dodati eno posebno alinejo, za posebno vrsto odgovora, ki se označi kot 'drugo' in kjer respondent odgovori opisno, s kratkim tekstovnim odgovorom, dolgim
največ 255 znakov. Funkcionalno eden od najpomembnejših tipov vprašanj pri spletnih anketah.
navadno vprašanje z več možnimi odgovori (primer 4)

(multiple choice - multiple answers per row)
Navadno vprašanje z več možnimi odgovori je vprašanje, kjer se odgovarja z enostavno izbiro vnaprej podanega primernega odgovora. Respondent lahko odgovori z več izbranimi alinejami oz. odgovori. Izbira se
potrdi s klikom na izborno polje, to je tki. 'checkbox button'. V praksi tako ne more priti do napačnega odgovora. Je pa možno dodati eno posebno alinejo, za posebno vrsto odgovora, ki se označi kot 'drugo' in kjer
respondent odgovori opisno, s kratkim tekstovnim odgovorom, dolgim največ 255 znakov. Funkcionalno
eden od najpomembnejših tipov vprašanj pri spletnih anketah.
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tabelarično vprašanje s po enim možnim odgovorom (primer 5)

(matrix of choices - one answer per row)
Tabelarično vprašanje z enim možnim odgovorom je vprašanje, kjer se odgovarja z enim klikom na izborno
polje (tki. 'radio button') za vsako podano alinejo. Napačni odgovori niso možni. Ta tip vprašanja je neke
vrste večkratno navadno vprašanje z enim možnim odgovorom. Grobo pravilo bi lahko bilo, da se uporabi
več navadnih vprašanj kadar odgovori niso kontekstno povezani, tabelarično vprašanje pa se uporabi, kadar
so. Potrebno je paziti na velikost tabele.
tabelarično vprašanje z več možnimi odgovori (primer 6)

(matrix of choices - multiple answers per row)
ANKETNO RAZISKOVANJE
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Tabelarično vprašanje z več možnimi odgovori je vprašanje, kjer se odgovarja z enim ali več klikov na izborna polja (tki. 'chekbox button') za vsako podano alinejo. Napačni odgovori niso možni. Ta tip vprašanja je
neke vrste večkratno navadno vprašanje z več možnimi odgovori. Grobo pravilo bi lahko bilo, da se uporabi
več navadnih vprašanj kadar odgovori niso kontekstno povezani, tabelarično vprašanje pa se uporabi, kadar
so. Potrebno je paziti na velikost tabele.
tabelarično vprašanje z numeričnimi večkratnimi odgovori (primer 7)

(matrix of dropdown menus)
Tabelarično vprašanje z numeričnimi večkratnimi odgovori je vprašanje, kjer se odgovarja z enim ali več
klikov na izborna polja (tki. 'dropdown menuje' oz padajoče menuje) za vsako podano alinejo. Napačni odgovori niso možni. Ta tip vprašanja je precej kompleksen za uporabo oz. za respondenta in je priporočljivo
da so dimenzije primerno male. Vrednosti v padajočih menijih so definirane s strani izdelovalca anket. 0 ne
more biti odgovor, maksimalna vrednost 10. Potrebno je paziti na velikost tabele.
datumsko vprašanje (primer 8)

(datebox)
Datumsko vprašanje je vprašanje, kjer se odgovarja z datumom kot odgovorom. Vprašanje ima lahko več
alinej. Tehnična omejitev odgovora je 1 datum za vsako alinejo. Karkoli respondent pri tem vprašanju odgovori in ni datum se smatra za neregularen odgovor in se ga ne sprejme. Vprašanje z vel alinejami in po enim
odgovorom v obliki datuma.
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komentarsko vprašanje (primer 9)

(comment textbox)
Komentarsko vprašanje je vprašanje, podobno opisnemu vprašanju, le da se tu odgovarja z daljšim in bolj
konkretnim tekstualnim odgovorom. Dolžina odgovora je praktično neomejena. Respondentu se s tem
vprašanjem da možnost, da s svojimi besedami, ne glede na dolžino teksta, opiše oziroma odgovori na zastavljeno vprašanje. Karkoli respondent pri tem vprašanju odgovori se smatra za regularen odgovor. Tudi
če je to številka ali pa besedni »nonsenz«. Samostojno vprašanje z enim dolgim, lahko pa tudi kratkim odgovorom.
numerično vprašanje (primer 10)

(numerical textboxes)
Numerično vprašanje je vprašanje, kjer se odgovarja z enostavnim številčnim odgovorom. Vprašanje ima
lahko več alinej. Tehnična omejitev odgovora je 255 znakov za vsako alinejo, toda v praksi je mišljen odgovor z nekaj ciframi. Karkoli respondent pri tem vprašanju odgovori in ni številka se smatra za neregularen
odgovor in se ga ne sprejme. Vprašanje z več alinejami in po enim številčnim odgovorom.
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ocenjevalna tabela (primer 11)

(rating scale)
Ocenjevalna tabela, je tip vprašanja kjer se odgovarja z enostavno izbiro vnaprej podanega primernega
odgovora v obliki ocenjevalne stopnje. Izbira se potrdi s klikom na izborno polje, to je tki. 'radio button'. V
praksi tako ne more priti do napačnega odgovora. Ta tip vprašanja je podoben navadnemu vprašanju z enim
možnim odgovorom, le da tukaj ni možno podati posebne alineje 'drugo'. Odgovori pri tem tipu vprašanja
pa so izključno stopnjevalni. Potrebno je paziti na velikost tabele.
TABELA NUMERIČNIH VREDNOSTI (primer 12)

(matrix of numerical inputs)
Tabelarično vprašanje z numeričnimi vpisnimi polji, je vprašanje, kjer se odgovarja s številčnimi vrednostmi. Ta tip vprašanja je precej kompleksen za uporabo oz. respondenta zato je priporočljivo da so dimenzije
24
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tabele primerno male. Vrednosti, ki se lahko vpisujejo so poljubne. Izdelovalec anket lahko kot opombo
pripiše kakšne vrednosti se pričakujejo zaradi lažje kasnejše obdelave. Primer: pričakujemo celoštevilčne
vrednosti od 1 do 100. Ali pa: odgovore podajte v obliki realnih števil na dve decimalki natančno. Pozor:
potrebno je paziti na velikost tabele

IZDELAVA SPLETNE ANKETE
V sklopu štiriletnega projekta 'unisVET' - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem
in strokovnem izobraževanju s področja storitev, ki vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva, je nastalo (nastaja) orodje za izdelavo (in obdelavo) spletnih anket. Najdemo ga
na spletnem naslovu http://ankete.cpu.si/.

Po kliku na zgornjo povezavo pridemo do prijave v orodje za izdelavo anket:

Geslo in uporabniško ime kreira administrator ali »nadrejeni«, torej tisti, ki ima te pravice.

ANKETNO RAZISKOVANJE

25

Uporabnika dodamo s klikom na »Dodaj novega uporabnika«, osnovna stopnja uporabnika je »Stopnja 0«,
»Stopnja 3« omogoča tudi kreiranje novih uporabnikov.

Sedaj lahko začnemo z izdelavo ankete. Prijavimo se s svojim uporabniškim imenom in geslom (če še seveda nismo) in kreiramo novo anketo. To naredimo v modulu »administracija« s klikom na »Definicija nive
ankete«:
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Najprej nastavimo nekaj osnovnih parametrov ankete, kot so naziv ankete, opombe /(za sestavljalca ankete),
trajanje, kvota, …:

Delovno anketo moramo shraniti!

ANKETNO RAZISKOVANJE
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Nato lahko izberemo polja o respondentu, ki jih želimo v anketi:

Shranimo nastavitve in se vrnemo na definicijo nove ankete.
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Sedaj lahko začnemo z dodajanjem in popravljanjem vprašanj:

Izberemo tip vprašanja in določimo ime vprašanja, nato kliknemo na gumb »Dodaj vprašanje«:

ANKETNO RAZISKOVANJE
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S tem prideš na seznam vprašanj in lahko dodajaš nova vprašanja, ki jih pa je treba nato še urediti oz. definirati:
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UREJANJE VPRAŠANJ
Vprašanja, ki smo jih vnesli v anketo, lahko definiramo oz. uredimo sproti, lahko pa tudi na koncu. Ko imamo vprašanje pripravljeno, ga lahko tudi pogledamo:

Ko imamo vprašanja pripravljena in urejena (tudi vrstni red lahko sproti spreminjamo, kakšno vprašanje
lahko tudi zbrišemo), moramo anketo premakniti v arhiv:
V anketi je možno izbirati med 12 tipi vprašanj. Za kateri tip se odločimo, je odvisno od potreb in vrste ankete.

1. opisno vprašanje

Pri tem tipu vprašanja enostavno vpišemo vprašanje, nato vprašanje shranimo in se vrnemo na urejanje in
dodajanje vprašanj.
ANKETNO RAZISKOVANJE

31

2. opisno vprašanje (večkratno)

Pri tem tipu vprašanja vpišemo vprašanje in izberemo število predvidenih odgovorov.
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3. tabela izbire (en odgovor v vrstici)
Vpišemo vprašanje, definiramo število izbir (alinej) ter število stopenj:
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4. tabela izbire (več možnosti v vrstici)
Prav tako vpišemo vprašanje, definiramo število izbir (alinej) ter število stopenj, s tem, da je pri tem tipu
vprašanja v vsaki vrstici (alineji) možno izbrati več odgovorov.
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5. tabela padajočih menijev
Prav tako vpišemo vprašanje, definiramo število izbir (alinej) ter število stopenj, določimo pa tudi konstantno število ocenjevalnih stopenj – lestvico ocen.
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6. Navadna izbira (le en odgovor)
Prav tako vpišemo vprašanje in definiramo število izbir (alinej). Tip vprašanja je podoben tipu 3, tu imamo
je eno vrstico odgovorov.
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7. navadna izbira (več možnih odgovorov)
Prav tako vpišemo vprašanje in definiramo število izbir (alinej). Tip vprašanja je podoben tipu 3, tu imamo
je eno vrstico odgovorov.
Tudi pri tem vprašanju lahko izberemo dodatno polje, kar pomeni, da bomo ob ponujenih odgovorih v
anketi imeli še polje za vpis poljubnega odgovora.

8. datum in/ali čas
Vprašanje je primerno za vpisovanje odgovorov v datumski ali časovni obliki – mogoče
potrebujemo takšno obliko za nadaljno obdelavo, je pa tip vprašanja podoben tipu 2.
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9. numerična vnosna polja
Vprašanje je primerno za vpisovanje odgovorov v številski obliki – mogoče potrebujemo takšno obliko za
nadaljno obdelavo, je pa tip vprašanja podoben tipoma 2 in 8.

10. izbira ocene
Tip vprašanja je zelo podoben tipu 3.
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11. komentar
Vprašanje je primerno za vpisovanje daljšega besedila, je pa tip vprašanja podoben tipu 1.
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12. Tabela numeričnih polj

Seveda v anketi ne bomo uporabili vseh 12 tipov vprašanj, uporabili bomo le tista, ki nam najbolj ustrezajo,
lahko imamo tudi anketo s samimi enakimi vprašalniki.
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Ko imamo vsa vprašanja v anketi urejena, se vrnemo na definicijo nove ankete:

Sedaj lahko anketo premaknemo v arhiv anket, nadaljna obdelava še ni možna!

ANKETNO RAZISKOVANJE
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V arhivu sedaj najdemo tudi svojo anketo:

Lahko jo uredimo, vidimo pa tudi spletni naslov, kjer se nahaja – ta spletni naslov pa lahko prenesemo npr.
v svojo spletno učilnico.
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O izvozu podatkov v CSV zapis
Instrumentarij za izdelavo anket ne vključuje orodij za statistične obdelave in analize. Za to so na razpolago
zelo močna orodja kot sta npr. SPSS in Excel. S temi orodji si uporabnik instrumentarija sam naredi analizo
podatkov zbranih z anketiranjem. Lahko pa se uporabi seveda tudi kakšno drugo, bolj ali manj znano statistično orodje, odvisno od tega kaj ima uporabnik instrumentarija že utečeno v svoji skupini.
Zaradi tega, da se izognemo težavam zaradi nekompatibilnosti podatkov med vsemi temi programskimi
paketi, omogoča instrumentarij izvoz svojih podatkov v format, ki je standarden za vsa orodja in ga vsa razumejo brez problemov. To je t. i. CSV format podatkov, z daljšim imenom zapis Comma Separated Value.
To je preprosta tekstovna datoteka, kjer so podatki ločeni z vejico. Od tod tudi ime formata. Vendar to ne
pomeni da so nujno ločeni z vejico, lahko so ločeni s katerimkoli drugim dogovorjeno dovoljenim znakom.
Vendar bi lahko prišlo do težave z vejico, ki bi se pojavila v podatku samem, recimo v decimalnem številu,
zato se da vsak podatek tudi v narekovaje.
Poglejmo si najbolj enostaven primer, kjer shranimo identifikacijsko številko respondenta, tip respondenta
in po dva odgovora na enostavna vprašanja (»prva beseda, ki vam pade na pamet« in »katero sadje imate
najraje«). Kot vidimo gre za odgovore 10-tih respondentov.
»12«,«oseba«,«parkiranje«,«hruške«
»13«,«oseba«,«avtomobil«,«jabolka«
»17«,«oseba«,«lastovka«,«breskve«
»18«,«podjetje«,«demokracija«,«hruške«
»19«,«oseba«,«beseda«,«slive«
»21«,«podjetje«,«slovenija«,«hruške«
»22«,«oseba«,«anketa«,«jabolka«
»23«,«oseba«,«kr neki«,«ananas«
»24«,«oseba«,«alabama«,«ananas«
»25«,«podjetje«,«alfa«,«jabolka«
Zaradi preglednosti se dodajo v to datoteko tudi imena stolpcev in vprašanja, ki se lahko kasneje v recimo
Excelu enostavno odrežejo, če nas motijo oz. jih ne potrebujemo.
»id respondenta«, »tip respondenta«, »prva beseda, ki vam pade na pamet«, »katero sadje imate najraje«
»12«,«oseba«,«parkiranje«,«hruške«
»13«,«oseba«,«avtomobil«,«jabolka«
»17«,«oseba«,«lastovka«,«breskve«
»18«,«podjetje«,«demokracija«,«hruške«
»19«,«oseba«,«beseda«,«slive«
»21«,«podjetje«,«slovenija«,«hruške«
»22«,«oseba«,«anketa«,«jabolka«
»23«,«oseba«,«kr neki«,«ananas«
»24«,«oseba«,«alabama«,«ananas«
»25«,«podjetje«,«alfa«,«jabolka«
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Popolnoma sprejemljiv zapis bo bil tudi ločiti podatke z drugim znakom kot je vejica. Npr. takole pokazano
s primerom / in &
»24«/ »oseba«/ »alabama«/ »ananas«
»25«/ »podjetje«/ »alfa«/ »jabolka«
»24«& »oseba«& »alabama«& »ananas«
»25«& »podjetje«& »alfa«& »jabolka«
Vendar bomo ostali pri primerih z vejico, ker je tak tudi zapis v instrumentariju. Kot že rečeno, se podatek,
ki vsebuje vejico zapiše takole »0,3412« ali »avto, avtomobil«, če gre pač za takšne vrste odgovor.
Toda, pozor. Stvari so dokaj enostavne pri enostavnih vprašanjih s kratkimi odgovori. Že malce težji primer
je tip vprašanja z večkratnim opisnim odgovorom.
Na kaj vas asociira posamezen pojem?
- denar
- znanje
- zdravje
Problem je v tem, kako zapisati vprašanje v exportirane podatke, se pravi v prvo vrstico. Instrumentarij je
narejen tako, da zapiše najprej vprašanje in nato doda posamezno alinejo v odgovarjajoči stolpec in jo da v
oklepaj. Poglejmo kako bi to izgledalo za naš primer
»id respondenta«, »tip respondenta«, »Na kaj vas asociira posamezen pojem [denar]«, »Na kaj vas asociira posamezen pojem [znanje]«, »Na kaj
vas asociira posamezen pojem [zdravje]«
»12«,«oseba«,«banka«,«samozavest«,«moč«
»13«,«oseba«,«moč«,«univerza«,«samozavest«
»17«,«oseba«,«moč«,«šola«,«mladost«
»18«,«podjetje«,«šola«,«ulenje«,«prehrana«
»19«,«oseba«,«zlo«,«knjige«,«gibanje«
»21«,«podjetje«,«izkorišlanje«,«moč«,
»22«,«oseba«,«moč«,«samozavest«,«tek«
»23«,«oseba«,«oblast«,«knjiga«,«gibanje«
»24«,«oseba«,«oblast«,«univerza«,«bolnica«
»25«,«podjetje«,«varčevanje«,«šola«,«bolezen«
Med bolj komplicirane primere spada tip vprašanja, kjer imamo za vsako alinejo, več stolpcev z možnimi
odgovori. To so tako imenovana tabelarična vprašanja, ki so v osnovi vizualno predstavljena dimenzionalno,
zato si jih kar težko predstavljamo v obliki enodimenzijskega zapisa. Poglejmo primer vprašanja:
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Kako ocenjujete vpliv živila na (respondent odgovarja z oceno 1..5):
moč

zdravje

metabolizem

meso

1..5

1..5

1..5

zelenjava

1..5

1..5

1..5

sadje

1..5

1..5

1..5

Zapis respondentovih odgovorov se v CSV primeru zapiše v naslednji obliki
»id respondenta«, »tip respondenta«, »Kako ocenjujete vpliv živila na [meso, moč]«, »Kako ocenjujete vpliv
živila na [meso, zdravje]«, »Kako ocenjujete vpliv živila na [zelenjava, moč]«, »Kako ocenjujete vpliv živila
na [zelenjava, zdravje]«, »Kako ocenjujete vpliv živila na [zelenjava, metabolizem]«, »Kako ocenjujete vpliv
živila na [sadje, moč]«, »Kako ocenjujete vpliv živila na [sadje, zdravje]«, »Kako ocenjujete vpliv živila na
[sadje, metabolizem]«,
»12«,«oseba«,«3«,«4«,«5«,«4«,«4«,«4«,«3«,«1«,«2«
»13«,«oseba«,«2«,«3«,«4«,«4«,«5«,«5«,«2«,«3«,«3«
»17«,«oseba«,«4«,«3«,«3«,«2«,«5«,«4«,«2«,«2«,«5«
»18«,«podjetje«,«3«,«4«,«2«,«3«,«5«,«4«,«2«,«3«,«3«
»19«,«oseba«,«2«,«4«,«5«,«3«,«5«,«4«,«2«,«1«,«3«
»21«,«podjetje«,«1«,«4«,«5«,«3«,«5«,«5«,«2«,«1«,«4«
»22«,«oseba«,«5«,«4«,«5«,«3«,«5«,«4«,«2«,«3«,«4«
»23«,«oseba«,«4«,«3«,«5«,«3«,«3«,«5«,«1«,«1«,«3«
»24«,«oseba«,«2«,«4«,«5«,«3«,«5«,«4«,«2«,«2«,«2«
»25«,«podjetje«,«4«,«4«,«5«,«3«,«4«,«5«,«2«,«1«,«4«
Na prvi pogled dokaj komplicirano, vendar če razumemo potem so vse stvari točno tam kjer morajo biti in
dvoumnosti niso možne. to je pa tudi naš cilj. Prenesti podatke na relativno enostaven način v formatu, ki
ne dovoljuje dvoumnosti in ga razumejo vsi komercialni programi kot standard.
Še nekaj nam takoj pade v oči. Kompleksnost hitro narašča. Posamezni primeri so le primeri zapisa odgovorov na posamezno vprašanje, pa še to na relativno enostavno. Pri tabelaričnem vprašanju s tremi alinejami
in tremi stolpci je stolpcev v CSV datoteki že 9, v primeru recimo 25 alinej s po 10 stolpci pa bi imeli v CSVju 250 stolpcev le pri enem samem vprašanju. Pri 10-tih podobnih vprašanjih bo prišli do 2500 stolpcev.
Toda, s tem je popolnoma vse v redu. Vedeti moramo le kaj hočemo doseči. Ponavadi je s stališča enostavnosti implementacije vprašanja in enostavnosti analize odgovorov bolje razbiti kompleksno vprašanje na več
enostavnih. Tudi respondent tako pridobi večjo preglednost in jasnost vprašanja, ne nazadnje, marsikdo se
lahko kar malce ustraši 25 alinej.
Podatke lahko izvaža vsak uporabnik instrumentarija, seveda le za svojo skupino. Možno je izvažati kadarkoli in kolikokrat želimo. Opcija oz. povezava 'izvozi v CSV' se nahaja v orodni skupini 'Arhiv' in je možna
v dveh oblikah. Kot izvoz v čisti CSV in kot izvoz v html CSV.
Izvoz v čisti CSV pomeni točno to kar smo napisali doslej. Podatki se bodo zapisali v datoteko s končnico
CSV in ki jo brskalnik uporabniku ponudi v 'download', se pravi da mu jo ponudi za shrambo na lokalnem
disku. Pri izvozu v html CSV gre za nekaj dodanih vrstic, tako imenovanih meta podatkov, kot so naslov
ankete, izdelovalec ankete, število respondentov, datum kreacije ,... Te stvari v bistvu niso zapisane uniforANKETNO RAZISKOVANJE
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mno kot v čistem CSV in lahko delajo težave, so pa izredno uporabne in povečajo preglednost. Zato se pri tej
varianti zadeve generirajo kot spletna stran v formatu html, uporabnik pa jo lahko shrani ali pa kar direktno
z metodo 'izreži in prilepi' shrani preko svojega urejevalnika besedil, kar pač želi shraniti. Recimo da želi
shraniti podatke v datoteko abc.csv! Podatke kopira s spletne strani, prilepi recimo v 'beležnico' in shrani
pod imenom abc.csv! Shraniti moramo z atributom kot tekstovno datoteko. Ostale 'meta' podatke prav tako
izrežemo in prilepimo, ter shranimo v datoteko recimo abc_meta.txt, če bi jih slučajno potrebovali. Tu namerno ni narejena avtomatizacija, da lahko uporabnik sam izbira kaj in kje bo kaj shranil. V primeru da bo
potrebno pa bomo to dogradili.
Sam zapis csv je v osnovi izredno enostaven in tudi zelo praktičen. Razumejo ga verjetno prav vsi programi
za analizo podatkov, ki se uporabljajo v svetu. Zapis je celo neodvisen od operacijskega sistema in ga razumejo programi v okolju Windows, Linux in drugih.
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ANALIZA PODATKOV
Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI

UVOD
Priročnik je izdan v okviru projekta Unisvet kot pripomoček za usposabljanja za analize podatkov z Excelovimi vrtilnimi tabelami. Gre za prvo verzijo priročnika, ki ni lektoriran in brez recenzije. Med drugim
priročnik in usposabljanje, ki temelji na tem priročniku, predpostavlja osnovno poznavanje dela z Excelom.
Poleg tega priročnik temelji na namišljenih podatkih, ki so shranjeni v datoteki:
testna_anketa.csv
Slednje podatke je med drugim možno naložiti tudi iz spletnega naslova:
http://ankete.cpu.si/
Analize podatkov, ki so predstavljene v nadaljevanju, predpostavljajo populacijske podatke, zato v tem priročniku določeni univariatni in bivariatni statistični testi niso obravnavani, ker bi slednje presegalo zastavljene cilje in obseg priročnika. V primeru vzorčnih podatkov in v primeru statističnih testov oziroma
sklepanja iz vzorca na populacijo je potrebno podatke analizirati s pomočjo Excel dodatka za statistično
analizo podatkov (ang. add-in oziroma Analysis Toolpak).
V nadaljevanju, pred podrobnejšo razlago izbranih analiz, sledi najprej predstavitev legende oznak in anketni vprašalnik, ki je bil vir omenjenih namišljenih podatkov. Vprašalnik kot tak temelji na dejanskih vprašalnikih projekta Unisvet, ki so bili prilagojeni za namene priročnika.
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LEGENDA OZNAK
Priročnik predpostavlja osnovno poznavanje operacijskega sistema Windows ter programskega paketa Office.
V nadaljevanju priročnika bodo uporabljene naslednje grafične oznake:

izbor ali »klik« z miško – levi gumb

povleci in spusti (»klikniti« levi gumb miške, »držati gumb« ter »povleči«)

izbor ali »klik« z miško – desni gumb

levi »klik« z miško na izbiro iz menija/ zavihka/ orodne vrstice/

gumb Office (skrajno levo zgoraj, če imamo odprt Excel)

opozorilo (nekaj na, kar morate biti zelo pozorni)

računalniški izpis ali tabela v Excelu (kar je vidno na zaslonu)

interpretacija rezultatov oziroma računalniškega izpisa/tabele

namig, informacija, ki si jo je dobro zapomniti

datoteka v .csv formatu (besedilo ločeno z vejico)

datoteka v .xlsx formatu (Excel 2007)

Tipke, ki jih je potrebno pritisniti, so označene v oglatih oklepajih. Npr. če je potrebno pritisniti tipko enter,
je to označeno kot [ENTER].
Če je potrebno pritisniti dve tipki hkrati, je to označeno z znakom plus (+).
Puščica () je ločilo med različnimi koraki oziroma operacijami, ki si sledijo ena za drugo (iz leve proti desni).
ANALIZA PODATKOV Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI
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PRIMER ANKETE
V1. Najprej nas zanima, kako ocenjujete razmerje med teoretičnim in praktičnim znanjem pri tistih, ki
se v vaši organizaciji zaposlijo takoj po zaključku šolanja?
premalo teoretičnega znanja
premalo praktičnega znanja
premalo obojega - teoretičnega in praktičnega znanja
oboje ustrezno
V2. Ali se je vaša organizacija pripravljena vključiti v obliko partnerstva med izobraževalno sfero in
podjetji?
da
ne
V3. Spodaj so naštete možne aktivnosti in prosimo označite, katere organizacijske enote bi se po vašem
mnenju bile pripravljene vključiti v spodaj naštete aktivnosti?
OE 1

OE 2

OE 3

..ali..

OE 1 OE 2 OE 3

prenos znanja v šolo







sofinanciranje skupnih projektov







zaposlovanje







usposabljanje zaposlenih iz podjetij







izvajanje prakse







izdelava seminarskih, diplomskih,
raziskovalnih nalog







V4. Katere so najbolj zaželene lastnosti, znanja in veščine zaposlenih v vaši organizaciji?
1

2

3

4

5

Inovativnost
Timsko delo
Sposobnost vodenja in koordiniranja
Javno nastopanje
Samoiniciativnost
Zanesljivost
Samostojnost
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V5. Kakšna je struktura kadrov po ravneh izobrazbe v vaši organizaciji in kakšno pričakujete do leta
2013?
osnovna šola ali manj - stanje 2009

12

osnovna šola ali manj - potrebe do 2013

12

osnovna šola ali manj - dokvalifikacije do 2013

12

poklicna ali srednja šola - stanje 2009

10

poklicna ali srednja šola - potrebe do 2013

20

poklicna ali srednja šola - dokvalifikacije do 2013

2

višja šola ali več - stanje 2009

22

višja šola ali več - potrebe do 2013

22

višja šola ali več - dokvalifikacije do 2013

22

V6. V nadaljevanju nas zanima še vaše mnenje v zvezi z znanji, ki naj bi jih obvladali pomočniki vzgojiteljev v vrtcih.
Teoretična in praktična znanja o razvoju predšolskih
otrok ( psihologija)
Teoretična in praktična znanja o vzgoji predšolskih
otrok (pedagogika, sociologija, psihologija ...)
Teoretična in praktična znanja o higieni, negi in
zdravstveni vzgoji

1

2

3

4

5

Pozna posamezna področja po kurikulu za vrtce
Pozna elemente dnevne rutine in jih ustrezno izvaja
V7. Prosimo vpišite
vašo letnico rojstva

1972

V8. poštno številko vašega stalnega bivališča
poštna številka

5000

V9. spol
moški
ženski

ANALIZA PODATKOV Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI
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UVOZ/IZVOZ PODATKOV IZ .csv formata v .xls format
1. (Zaženemo Excel in) odpremo testno anketo, ki je shranjena na namizju:
 odpri  testna_anketa.csv
Zgornja oznaka pomeni, da v meniju kliknemo gumb Office, nato opcijo »odpri« ter iz seznama
datotek izberemo datoteko »testna_anketa.csv«
2. Na zaslonu se nam prikaže vsebina izbrane .csv datoteke
respondent,"tip_respondenta","Kakšna je struktura kadrov po ravneh
160,"oseba","12","21","8","7","10","11","5","4","5","1000","premal
161,"oseba","7","4","6","8","6","5","4","3","3","1000","premalo ob
162,"oseba","12","21","16","11","10","5","4","6","7","3000","prema

3. Izberemo stolpec A (postavite se z miško na vrh stolpca in kliknite levi gumb)…
 podatki  besedilo v stolpce 
razmejeno  naprej> 
(ostalo NI obkljukano)  naprej>  dokončaj

vejica

Sedaj so podatki urejeni, tako da vrstica predstavlja posameznika, stolpec pa spremenljivko!
respondent

tip_respondenta

V5_1 Kakšn…

V5_2 Kakšn…

V5_3 Kakšn…

160

oseba

12

21

8

161

oseba

7

4

6

162…

oseba…

12…

21…

16…

4. Tako spremenjeno datoteko shranite kot .xlsx datoteko
 shrani kot 

shrani kot vrsto:Excelov delovni zvezek (*.xlsx) 

testna_anketa.xlsx
Sedaj, ko ste podatke shrani v .xlsx obliko, vam tega koraka v bodoče ni potrebno ponoviti, dovolj je,
da odprete kar .xlsx datoteko (namesto .csv datoteke).
Priporočamo, da anketna vprašanja oštevilčite (npr. V1, V2, V3 itd.), saj boste tako pri obdelavi podatkov imeli večjo preglednost nad samo vsebino podatkov.
Če vam jih ne uspe oštevilčiti pri sami anketi, jih oštevilčite kasneje oziroma preden shranite datoteko s podatki v .xlsx obliko.
Anketna vprašanja v datoteki niso razvrščena enako kot pri vprašalniku, zato je oštevilčenje anketnih vprašanj še toliko bolj pomembno.
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VSTAVLJANJE VRTILNE TABELE na nov list/delovni zvezek
1. Postavimo se v celico A1 (na delovnem zvezku oziroma listu »testna_anketa«)

2. Iz orodne vrstice izberemo…
 vstavljanje  vrtilna tabela 

vrtilna tabela 

v redu

3. odpre se nam nov list s prazno vrtilno tabelo, na kateri lahko naredimo vse obdelave, ki so razložene
v nadaljevanju priročnika.
Pri tem moramo biti pozorni, da imamo pred naslednjimi operacijami, ki so razložene v nadaljevanju, vedno izbrano celico A3.

Če je izbrana celica A3 in seznam polj vrtilne tabele še vedno ni viden, ga lahko vključimo s pomočjo naslednjega ukaza:

 možnosti 

seznam polj

ANALIZA PODATKOV Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI
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LEGENDA orodne vrstice:
seznam spremenljivk (polj) vrtilne tabele

drsni trak za pomikanje med
spremenljivkami

Izbrano spremenljivko lahko prenesemo v
spodnja območja (bele pravokotnike), tako
da se z miško postavimo na spremenljivko,
pritisnemo levi gumb, ga držimo in
spremenljivko enostavno prenesemo.

Legenda območij (spodnjih belih
pravokotnikov)
Oznake vrstic: spremenljivka, ki se prikazuje v
vrsticah tabele.
Oznake stolpcev: spremenljivka, ki se
prikazuje v stolpcih tabele.
Vrednosti: kaj bo prikazano v celicah tabele.
Filter poročila: če želimo prikazati samo
podmnožico (izbor) podatkov
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FREKVENČNA PORAZDELITEV kategoričnih (nominalnih)
spremenljivk
1. Postavimo se na vrtilno tabelo (list z vrtilno tabelo, celica A3).
2. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spremenljivko V9 v naslednja območja:
V9  območje oznake vrstic
V9  vrednosti
Glede na to, da Excel sam zazna, da je spremenljivka V9 kategorična (nominalna), avtomatsko v območju
vrednosti predlaga operacijo »štej« (frekvenčno porazdelitev). Če želimo prikazati tudi deleže, ponovimo
naslednji postopek:
V9  vrednosti
Pri tem se nam na levi strani zaslona (na Excel listu) prikaže tabela:
Vrednosti

Oznake vrstic

Štej od V9 spol

Štej od V9 spol2

moški

15

15

ženski

15

15

Skupna vsota

30

30

Če kliknemo z desnim gumbom miške na vrh zadnjega stolpca (celico z vsebino »Stej od V9 spol2«),
se nam prikaže naslednja možnost, ki jo izberemo z levim klikom miške:
, pri čemer se odpre okno:

V omenjenem oknu izberemo zavihek »pokaži
vrednost kot«…

ter opcijo »% stolpca«.

ANALIZA PODATKOV Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI
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V nadaljevanju bo slednja operacija označena z naslednjimi simboli:
>>> Štej od V9 spol2

nastavitev polja vrednosti

pokaži vrednost kot »% stolpca«

Podobni (analogni) simboli bodo uporabljeni tudi v primeru zavihka »povzemi«.
S pomočjo ravnokar opisane operacije smo tabelo frekvenc spremenljivke »spol« tako spremenili, da zadnji
stolpec tabele predstavlja delež odgovorov, pri čemer je vsota omenjenega stolpca 100%.
Vrednosti
Oznake vrstic

Štej od V9 spol

Štej od V9 spol2

moški

15

50,00%

ženski

15

50,00%

Skupna vsota

30

100,00%

Kot je iz zgornje tabele razvidno, je v analizirani populaciji 15 anketirancev in 15 anketirank oziroma 50% moških in 50% žensk.
Če želimo tabelo shraniti, potem z levim gumbom kliknemo na list s tabelo, držimo tipko [Ctrl] ter
povlečemo desno in spustimo tipko na miški in tipkovnici…

[Ctrl]+

Na ta način naredimo kopijo vrtilne tabele (na listu »List1 (2)«).

Če želimo naprej analizirati podatke s pomočjo vrtilnih tabel,
kliknemo na list »list1« (celica A3) ter v seznamu polj vrtilne tabele izbrišemo oznake (kljukice)
pred vsemi spremenljivkami, ki imajo omenjene oznake .
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DESKRIPTIVNA ANALIZA numeričnih (intervalnih/
razmernostnih) spremenljivk
1. Postavimo se na vrtilno tabelo (list z vrtilno tabelo, celica A3).
V tem poglavju in v nadaljevanju so obravnavana imena spremenljivk, ki so relativno dolga oziroma
imajo veliko število znakov, zato priporočamo, da preden nadaljujete, uredite naslednje možnosti
vrtilne tabele (pri čemer morate imeti odprto vrtilno tabelo in se postaviti v celico A3)
 možnosti 
možnosti 
oblika in postavitev  izbrišemo oznako (kljukico) pred
opcijo »Pri posodobitvi samoprilagodi širine stolpcev«
2. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spodnje spremenljivke v območja:
V5_1  Vrednosti
>>> Vsota od V5_1

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja vrednosti: »Povprečje«

V5_1  Vrednosti
>>> Vsota od V5_1

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja vrednosti: »StdOdkp«

3. Če želimo spremenljivke v vrstici, potem je potrebno prenesti »Vrednosti« iz območja »oznake stolpcev« v območje »oznake vrstic«, kot je to prikazano spodaj.

Na podlagi ravnokar opravljene operacije Excel izračuna naslednjo tabelo:
Vrednosti
Povprečje od V5_1 struktura kadrov [osnovna šola ali manj - stanje 2009]

17,77

StdOdkp od V5_1 struktura kadrov [osnovna šola ali manj - stanje 2009]

8,05

Obstajata dve formuli za standardni odklon »StdOdk« in »StdOdkp«, pri čemer je prva za vzorčne
podatke, druga pa za populacijske podatke.
ANALIZA PODATKOV Z EXCELOVIMI VRTILNIMI TABELAMI

57

Povprečje in standardni odklon sta lahko zavajajoči statistiki, če porazdelitev podatkov ni
normalna (po Gaussu). Zaradi tega je potrebno preveriti, ali je porazdelitev vsaj približno normalna,
in sicer s pomočjo koeficienta asimetričnosti in sploščenosti. Glede na to, da vrtilne tabele tega ne
omogočajo, si je potrebno pomagati s pomočjo Excel formul. Predlagamo, da v spodnji dve celici
tabele, ki je bila ravnokar izračunana, vpišete naslednje besedilo/formule (ter pri vsakem vnosu v
celico pritisnete [ENTER]):
Vrednosti
Povprečje od V5_1 struktura kadrov [osnovna šola ali manj - stanje 2009]

17,77

StdOdkp od V5_1 struktura kadrov [osnovna šola ali manj - stanje 2009]

8,05

Koeficient asimetričnosti

=SKEW(testna_anketa!C:C)

Koeficient sploščenosti

=KURT(testna_anketa!C:C)

LEGENDA: funkcija KURT() in SKEW() izračunata koeficienta sploščenosti in asimetričnosti, pri
tem se funkciji sklicujeta na stolpec C iz lista »testna_anketa«, saj so v slednjem stolpcu podatki
spremenljivke V5_1.
Na podoben način, kot sta bili izračunani zgornji dve statistiki s pomočjo Excel formul, je možno
izračunati tudi druge statistike, ki niso vgrajene v vrtilne tabele: za izračun modusa je potrebno
uporabiti funkcijo =MODE(), za izračun mediane funkcijo =MEDIAN().
Modus je vrednost, pri kateri se odgovori najbolj gostijo (vrednost z največjo frekvenco). Mediana pa je vrednost pri kateri ima 50% enot oziroma oseb višjo vrednost od Mediane, 50% enot
oziroma oseb pa nižjo vrednost od Mediane.
Če sta koeficienta sploščenosti in asimetričnosti večja od +1 ali manjša od -1, potem
porazdelitev ni normalna (po Gaussu) in v slednjem primeru je - kot mero srednje vrednosti - bolje
upoštevati Mediano ali Modus.
Ker je pri ravnokar predstavljeni analizi spremenljivke V5_1 možno ugotoviti, da sta oba koeficienta
asimetričnosti in sploščenosti v intervalu med -1 in +1, to pomeni, da so podatki vsaj približno
normalno porazdeljeni.
Poleg tega je možno ugotoviti, da aritmetična sredina oziroma povprečna vrednost spremenljivke
V5_1 znaša 17,77. To pomeni, da je vseh N=30 anketirancev odgovorilo, da v povprečju potrebujejo
17,77 kadrov s končano osnovno šolo. Ker je standardni odklon 8,05, je možno ugotoviti, da je pri tej
spremenljivki (V5_1) velika večina (cca. 2/3) anketirancev vpisala vrednosti med 9,72 (=17,77-8,05)
in 25,82 (=17,77+8,05).
Standardni odklon je na splošno mera razpršenosti in kaže, v kolikšni meri se odgovori anketirancev
pri določeni numerični spremenljivki razlikujejo. Če bi imel standardni odklon vrednost 0, bi pomenilo, da so vsi anketiranci navajali popolnoma enako vrednost. Višji kot je standardni odklon, bolj se
navedene vrednosti odgovorov anketirancev med seboj razlikujejo. Pri normalni porazdelitvi velja,
da je pri izbrani spremenljivki velika večina anketirancev (cca. 2/3 anketirancev) navajala vrednosti
+/- 1 standardni odklon od povprečja.
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PREKODIRANJE KATEGORIČNIH SPREMENLJIVK V RAZREDE
V primeru, da ima določena numerična spremenljivka veliko zalogo vrednosti, lahko omenjene vrednosti
prekodiramo v razrede ter tako iz numerične spremenljivke (intervalne/razmernostne) dobimo kategorično spremenljivko (nominalno/ordinalno). Slednji postopek je uporaben tudi pri numeričnih spremenljivkah, ki niso normalno porazdeljene.
1. Postavimo se na vrtilno tabelo (list z vrtilno tabelo, celica A3).
2. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spodnje spremenljivke v območja:
V5_1  Oznake vrstic
V5_1  Vrednosti
>>> Vsota od V5_1

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja z vrednostmi: »Štej«

V5_1Vrednosti
Glede na to, da je V5_1 numerična spremenljivka, se lahko zgodi, da Excel v območje »Oznake
vrstic« doda »Vrednosti«. V slednjem primeru je potrebno omenjeno oznako prenesti med oznake
stolpcev, kot je to prikazano na spodnji sliki:

3. Nato je potrebno skrajno desni stolpec dodatno urediti:

>>> Vsota od V5_1

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja z vrednostmi: »Štej«

>>> Vsota od V5_1

nastavitev polja vrednosti

pokaži vrednost kot: »%stolpca«

S tem dosežemo, da drugi stolpec ne prikazuje frekvenc temveč deleže.
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4. Postavimo se na vrtilno tabelo v celico A5 ter si izberemo:
 možnosti 

Združi izbor

Ko se odpre okno, nam Excel predlaga kot začetek prekodiranja v razrede najnižjo vrednost (minimum),
najvišjo vrednost (maksimum) ter širino razreda (po). Pri širini razreda si lahko v konkretnem primeru
izberemo 10, kar pomeni, da bodo razredi široki 10 enot.

+

V redu

Na podlagi omenjene operacije Excel generira naslednjo tabelo:
Vrednosti
Oznake vrstic

Štej od V5_1

Štej od V5_1

1-10

5,00

16,67%

11-20

11,00

36,67%

21-30

14,00

46,67%

Skupna vsota

30,00

100,00%

Kot je iz zgornje tabele razvidno, je 16,67% anketirancev pri vprašanju V5_1 navedlo, da imajo v
organizaciji zaposlenih do 10 zaposlenih z osnovno šolo ali manj. Dobra tretjina (36,67%) jih je
navedlo, da imajo v organizaciji med 11 in 20 zaposlenih z osnovno šolo ali manj. In slaba polovica
(46,67%) jih je navedla, da imajo v organizaciji zaposlenih več kot 20 oseb z osnovno šolo ali manj.
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PRIMERJAVA DELEŽEV in KONTINGENČNE TABELE (analiza
dveh kategoričnih spremenljivk)
Najprej izpišemo frekvenčno porazdelitev prve (odvisne) spremenljivke, podobno kot je to bilo narejeno za
spremenljivko spol, le da v slednjem primeru uporabimo kako drugo spremenljivko, npr. V1.
1. Postavimo se na vrtilno tabelo (list z vrtilno tabelo, celica A3).
2. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spremenljivko V1 v naslednja območja:
V1območje oznake vrstic
V1vrednosti
Glede na to, da Excel sam zazna, da je spremenljivka V1 kategorična (nominalna), avtomatsko v območju
vrednosti predlaga operacijo »štej« (frekvenčno porazdelitev). Da bi namesto frekvenc prikazali deleže, izpeljemo še naslednji postopek:

>>> Štej od V1

nastavitev polja vrednosti

pokaži vrednost kot »% stolpca«

2. Nato dodamo še neodvisno spremenljivko v stolpce (npr. V2):
V2območje oznake stolpcev

Na podlagi omenjenih operacij Excel izdela naslednjo tabelo:

Štej od V1

V2 Ali se je vaša organizacija pripravljena
vključiti v obliko partnerstva med
izobraževalno sfero in podjetji?

V1 Kako ocenjujete razmerje med teoretičnim in
praktičnim znanjem pri tistih, ki se v vaši organizaciji
zaposlijo takoj po zaključku šolanja?

da

(prazen=ne)

Skupna vsota

0%

67%

60%

premalo obojega - teoretičnega in praktičnega znanja

33%

11%

13%

premalo praktičnega znanja

33%

11%

13%

premalo teoretičnega znanja

33%

11%

13%

100%

100%

100%

oboje ustrezno

Skupna vsota

V zgornjem primeru je prazen odgovor enakovreden odgovoru »ne« (tako je bila realizirana sama
anketa)

Kot je iz zgornje tabele razvidno, je 60% anketirancev odgovorilo, da imajo zaposleni v njihovi organizaciji ustrezno tako teoretično kot praktično znanje (»oboje ustrezno«). Omenjeni delež je bistveno večji (znaša 67%) pri skupini anketirancev, ki so pri V2 odgovorili z odgovorom, da se njihova
organizacija ni pripravljena vključiti v obliko partnerstva med izobraževalno sfero in podjetji. V
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skupini anketirancev, ki so na slednje vprašanje odgovorili z »da« (so pripravljeni), ni nihče izbral
odgovora »oboje ustrezno« pri vprašanju V1.

Pri interpretaciji deležev iz kontingenčne tabele (kot so npr. predstavljeni v zgornji tabeli) je potrebno biti previden glede števila odgovorov znotraj vsake podskupine. Tako podskupino V2=»da«
sestavljajo le 3 anketiranci in vsak izmed njih predstavlja 33% deleža stolpca.
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PRIMERJAVA POVPREČIJ (analiza kategorične in numerične
spremenljivke)
Najprej izpišemo frekvenčno porazdelitev kategorične spremenljivke, podobno kot je to bilo narejeno za
spremenljivko spol, le da v slednjem primeru uporabimo kako drugo spremenljivko, npr. V8.
1. Postavimo se na vrtilno tabelo (list z vrtilno tabelo, celica A3).
2. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spremenljivko V8 v naslednje območje:
V8območje oznake vrstic
3. V seznamu polj vrtilne tabele prenesemo npr. spremenljivko V4_2 :
V4_2območje vrednosti

>>> Vsota od V4_2

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja z vrednostmi: »Povprečje«

4. Ponovno v seznamu polj vrtilne tabele prenesemo spremenljivko V4_2 :
V4_2območje vrednosti

V slednjem primeru ne smemo izbrati stolpca s povprečjem, temveč stolpec z oznako »vsota«.

>>> Vsota od V4_2

nastavitev polja vrednosti

povzemi polja z vrednostmi: »StdOdkp«

Na podlagi omenjenih operacij Excel izdela naslednjo tabelo:
Podatki

V8 poštno številko vašega
stalnega bivališča [poštna
številka]

Povprečje od V4_2 Katere so najbolj
zaželene lastnosti, znanja in veščine
zaposlenih v vaši organizaciji?

StdOdkp od V4_2 Katere so najbolj
zaželene lastnosti, znanja in veščine
zaposlenih v vaši organizaciji?

[Timsko delo]

[Timsko delo]

1000

2,6

1,1

2000

2,7

1,0

3000

3,0

1,0

4000

4,0

1,0

5000

3,3

1,2

6000

3,7

0,5

8000

4,0

0,0

9000

3,0

1,0

Skupna vsota

3,0

1,1
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Poštne številke iz zgornje tabele označujejo regije, pri čemer predstavljajo:
• 1000 do 1434 vse poštne številke Ljubljanskega poštnega okraja.
• 2000 do 2394 vse poštne številke Mariborskega poštnega okraja.
• 3000 do 3342 vse poštne številke Celjskega poštnega okraja.
• 4000 do 4294 vse poštne številke Kranjskega poštnega okraja.
• 5000 do 5297 vse poštne številke Novogoriškega poštnega okraja.
• 6000 do 6333 vse poštne številke Koprskega poštnega okraja.
• 8000 do 8362 vse poštne številke Novomeškega poštnega okraja.
• 9000 do 9265 vse poštne številke Murskosoboškega poštnega okraja.

Na podlagi zgornje tabele je razvidno, da v povprečju najbolj cenijo »timsko delo« v Kranjskem (4,0)
in Novomeškem poštnem okraju (4,0), v najmanjši meri pa v Ljubljanskem poštnem okraju (2,6).

Čeprav ima zadnja vrstica zgornje tabele oznako »skupna vsota«, gre za »skupno povprečje/standardni odklon« (povprečje/standardni odklon celotne populacije oziroma vseh regij skupaj)

Kot je bilo že omenjeno, je priporočljivo poleg aritmetičnih sredin interpretirati tudi standardne
odklone kot mere razpršenosti, pri čemer večji kot je standardni odklon v določeni regiji, bolj so
odgovori anketirancev te regije »razpršeni« (se med seboj razlikujejo).
V Novomeškem poštnem okraju je standardni odklon 0, kar pomeni, da so vsi iz tega okraja odgovorili z isto oceno (4,0). V Novogoriškem poštnem okraju je standardni odklon največji, kar pomeni,
da so anketiranci v slednjem okraju podajali zelo različne ocene (v tem okraju so odgovori najbolj
razpršeni). Povprečje odgovorov anketirancev v tem okraju je 3,3 in velika večina (cca. 2/3) jih je pri
oceni timskega dela (V4_2) podala ocene med 2,1 (=3,3-1,2) in 4,5 (=3,3+1,2).
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KORELACIJSKI KOEFICIENT (analiza dveh numeričnih
spremenljivk)
Korelacijski koeficient (r) je statistika, ki ima vrednosti med -1 in +1 in kaže ali med dvema numeričnima spremenljivkama obstaja premo-sorazmerna ali pozitivna povezanost (r ≥ +0,30), obratnosorazmerna ali negativna povezanost (r ≤ -0,30), ali povezanosti oziroma korelacije sploh ni (r je
blizu 0 oziroma r<+0,30 in hkrati r>-0,30)

Če je korelacijski koeficient manjši ali enak -0,30,
potem gre za obratno-sorazmerno povezanost. To
pomeni, da višja kot je vrednost ene spremenljivke,
manjša je vrednost druge spremenljivke (kot je prikazano na desni sliki).

Če je korelacijski koeficient večji ali enak +0,30,
potem gre za premo-sorazmerno povezanost. To
pomeni, da višja kot je vrednost ene spremenljivke,
višja je vrednost druge spremenljivke (kot je prikazano na desni sliki).

Če je korelacijski koeficient med -0,29 in +0,29, potem spremenljivki nista povezani (kot je prikazano
na desni sliki).
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Pomembno je tudi poudariti, da korelacijski koeficient predpostavlja linearno (premočrtno) povezanost in če gre za kakšno drugo funkcijo povezanosti, je lahko korelacijski koeficient zavajajoč.
(Pearsonov) korelacijski koeficient predpostavlja tudi normalno porazdeljenost podatkov. V primeru, da ta predpostavka ne drži, je priporočljivo numerično spremenljivko prekodirati v razrede in
uporabiti druge statistike ali pa transformirati vrednosti spremenljivke v range s pomočjo funkcije
=RANK(), pri čemer gre v slednjem primeru za Spearmanov korelacijski koeficient. (Slednja možnost ni podrobneje razložena, ker to presega zastavljene cilje in obseg tega priročnika.)

Glede na to, da Excelove vrtilne tabele ne podpirajo izračunov korelacijskih koeficientov, sledi
primer izračunov s pomočjo funkcije =PEARSON()
1. Postavimo se na nov ali že odprt delovni list, poljubna celica
2. V celico vpišemo naslednjo formulo:
=PEARSON( testna_anketa!W:W ; testna_anketa!X:X )
Ter pritisnemo tipko [ENTER]

Oznaka »W:W« v zgornji formuli označuje stolpec »W« na listu »testna_anketa«, kjer je spremenljivka »V4_1 Katere so najbolj zaželene lastnosti, znanja in veščine zaposlenih v vaši organizaciji?
[Inovativnost]«

Oznaka »X:X« v zgornji formuli označuje stolpec »X« na listu »testna_anketa«, kjer je spremenljivka
»V4_2 Katere so najbolj zaželene lastnosti, znanja in veščine zaposlenih v vaši organizaciji? [Timsko
delo]«

Excel v zgoraj omenjenem primeru izračuna Pearsonov korelacijski koeficient, ki ima vrednost
-0,17, kar kaže na to, da med spremenljivko V4_1 in V4_2 ni korelacije (spremenljivki nista povezani oziroma med seboj odvisni).
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FILTRI
Vse do sedaj prikazane vrtilne tabele je možno dodatno analizirati s pomočjo filtrov. Pri filtrih gre za to,
da določene analize prikažemo ločeno za izbrane podskupine ali pa s pomočjo filtra določeno podskupino
izločimo iz analize.
V nadaljevanju so prikazane dve vrsti filtrov, ki jih so poimenovane z delovnimi imeni:
a) Filtri v celici A4 (določeno skupino izločimo iz analize)
b)Filtri v območju »filter poročila« (analize prikažemo ločeno za izbrane podskupine).
Filter (b) je možno razložiti na primeru spremenljivk V8 in V4_2, ki sta bili analizirani v poglavju o PRIMERJAVA POVPREČIJ (analiza kategorične in numerične spremenljivke). Rezultat omenjenega poglavja
je naslednja tabela:
Podatki
V8 poštno številko
vašega stalnega
bivališča [poštna
številka]

Povprečje od V4_2 Katere so najbolj
zaželene lastnosti, znanja in veščine
zaposlenih v vaši organizaciji? [Timsko delo]

1000

StdOdkp od V4_2 Katere so najbolj
zaželene lastnosti, znanja in veščine
zaposlenih v vaši organizaciji? [Timsko delo]

2,6

1,1

2000

2,7

3000

3,0

1,0
1,0

4000

4,0

1,0

5000

3,3

1,2

6000

3,7

0,5

8000

4,0

0,0

9000

3,0

1,0

Skupna vsota

3,0

1,1

Zgoraj omenjeni dvo-dimenzionalni tabeli je možno s pomočjo filtra (b) dodati še tretjo dimenzijo,
npr. spremenljivko spol. To je možno narediti z naslednjo preprosto operacijo:
V9območje filter poročila

Excel na podlagi slednje operacije doda v celico B1 dodatni filter. Ob kliku na ikono
je v celici B1, si je možno izbrati prikaz ločeno za ženske in ločeno za moške.

, ki

S pomočjo filtra (a) pa je možno iz omenjene tabele izločiti določeno regijo oziroma poštno števil, ki se nahaja v celici A4 ter iz spustnega
ko. V slednjem primeru je potrebno klikniti na ikono
seznama obkljukati le tiste regije, ki jih želimo imeti prikazane v tabeli.
Omenjeni filter (a) je možno uporabiti tudi brez uporabe filtra (b) in obratno.
Filter (a) in/ali (b) je možno uporabiti v kateri koli izmed vrtilnih tabel, ki so bile predstavljene v tem
priročniku, kakor tudi v katerem koli drugem primeru vrtilnih tabel.
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VRTILNI GRAFIKONI
Pri vseh predstavljenih vrtilnih tabelah, kakor tudi pri ostalih vrtilnih tabelah, lahko Excel poleg tabele vedno nariše tudi grafikon. Slednje je možno doseči z naslednjo operacijo:
1. Postavimo se v celico A1 (na delovnem zvezku oziroma listu »testna_anketa«)
2. Iz orodne vrstice izberemo…
 vstavljanje  vrtilna tabela 

vrtilna tabela 

vrtilni grafikon

Slednji grafikon je možno oblikovati kot se običajno oblikuje grafikone v Excelu.
Vsi ostali postopki so enaki kot če bi imeli vrtilno tabelo brez grafikona.
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