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Prednosti

 Hitrost.

 Odsotnost geografskih in časovnih omejitev.

 Potencial visoke kakovosti podatkov.

 Široke možnosti uporabe.

 Fleksibilnost za anketirance.

 Nizki stroški.

Odločitev za spletno anketo
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Omejitve

 Uporaba Interneta v ciljni populaciji ter razlike med 
uporabniki in neuporabniki.

 Nizke stopnje sodelovanja.

 Potrebna osnovna informacijska pismenost.

 Odsotnost osebnega motiviranja in pomoči.

 Omejen nadzor nad izborom anketiranih oseb.

 Metodološke in tehnične dileme.

Odločitev za spletno anketo
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Verjetnostni vzorci

 Pogoj za statistično posploševanje na populacijo.

 Enostavni primeri:
 Slučajni izbor oseb s seznama vseh članov knjižnice.

 Slučajni izbor oseb iz registra prebivalcev.

 Anketiranje vseh zaposlenih v podjetju (ni vzorčenja).

 Reprezentativnost: ustrezno predstavljanje ciljne 
populacije glede proučevane teme.

 Potreben seznam vseh enot v ciljni populaciji.

Izbor vzorca
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Neverjetnostni vzorci

 Običajno uporabljeno kadar seznama vseh enot v 
populaciji ni mogoče dobiti.

 Enostavni primeri:
 Anketiranje obiskovalcev knjižnice namesto vseh članov.

 Javno objavljena anketa na spletnem mestu.

 Vzorec iz spletnega panela s prosto vključitvijo.

 Neverjetnostno ≠ nekoristno ob upoštevanju 
omejitev in možnosti pristranskih ocen.

 Statistično posploševanje na populacijo ni mogoče.

Izbor vzorca

!
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Osnove predstavitve vprašanj

 Dva bistvena cilja:
 Standardizirano razumevanje vprašanj.

 Zmanjševanje zahtevnosti naloge anketiranca.

 Upoštevanje splošnih načel postavljanja anketnih 
vprašanj:
 eno vprašanje hkrati,

 kratka, jasna in razumljiva vprašanja in navodila,

 uravnoteženost lestvic odgovorov,

 upoštevanje vseh možnih odgovorov,

 skladnost vprašanja in ponujenih odgovorov…

Vprašalnik
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Osnove predstavitve vprašanj

 Ujemanje tipa vprašanja s pričakovano obliko 
odgovora.

Vprašalnik
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Vprašanja z izborom enega odgovora

Anketiranec izbere en odgovor s seznama.

Vprašalnik

Spustni seznam 
(roleta, angl. drop-down)

Predvsem za daljše sezname 
odgovorov.

Izbirni gumbi
(angl. radio buttons)

Običajna uporaba za vprašanja z 
izborom enega odgovora.
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I (Vprašalnik). Ljubljana, SVN: Statistični urad RS.

Vprašanja z izborom več odgovorov

Anketiranec izbere enega ali več odgovorov s 
seznama.

Vprašalnik

Potrditvena polja
(angl. checkboxes)
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Tabele podvprašanj

Predstavitev vsebinsko povezanih (pod)vprašanj s 
skupnim seznamom odgovorov.

Vprašalnik

Tabela
(angl. grid, table)
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Odprta vprašanja

 Vnos odgovora v obliki besedila ali števila.

 Premislek o smiselnosti uporabe.

 Velikost vnosnega polja prilagodimo pričakovani 
dolžini odgovora.

Vprašalnik

Številčno polje
(angl. numeric box)

Besedilno polje
(angl. text box)
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Drugi tipi vprašanj

 Osnovni tipi vprašanj so ustrezni za večino potreb.

 Razne kompleksnejše tipe uporabljamo, samo če je 
to res potrebno.

Vprašalnik
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Splošna načela postavitve vprašalnika

 Delitev vprašalnika po straneh, na primer
 daljša vprašanja vsako na svoji strani;

 kratka, vsebinsko podobna vprašanja na skupni strani. 

 Na začetku vsebinsko bistvena vprašanja
(običajno to ni socio-demografija).

 Izogibanje obveznim vprašanjem.

 Konsistentna, enostavna in pregledna oblika skozi 
celoten vprašalnik.

Vprašalnik
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Preskoki vprašanj (pogojni prikazi)

 Anketirancu ne postavljamo vprašanj, ki se nanj ne 
nanašajo.

 V spletni anketi to dosežemo s pogojnimi prikazi vprašanj.

Vprašalnik

Ali ste v zadnjih 12 mesecih 
uporabljali katerokoli storitev 
sistema COBISS?

Katere storitve sistema COBISS ste 
uporabljali v zadnjih 12 mesecih?

Da

Ne 
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Ključni elementi preizkusa

 Vsebinsko in metodološko preizkušanje
 Vprašalnik naj izpolni vsaj nekaj kolegov in poda 

komentarje.

 Priporočljivo izvesti pilotno anketo na manjšem vzorcu 
anketirancev.

 Tehnično preizkušanje
 Ustreznost izbranih tipov vprašanj

 Pravilnost delovanja pogojev in drugih elementov 
vprašalnika.

 Ustrezno prikazovanje na različnih računalnikih.

Izvedba



© 2015 Nejc Berzelak

Pridobivanje anketirancev

 Brez seznama ciljnih enot – omejene možnosti 
nadzora nad sodelovanjem:
 Javna objava na spletnem mestu ali družbenih 

omrežjih.

 Javna objava v tiskanih medijih.

 S seznamom ciljnih enot – možnost spremljanja 
sodelovanja in nadzora nad dostopom do ankete:
 E-poštna ali poštna vabila z unikatno identifikacijsko 

kodo.

Izvedba
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Vabila in opomniki

 E-poštna vabila so enostavnejša in stroškovno 
ugodnejša.

 Poštna vabila imajo pogosto višjo stopnjo 
legitimnosti.

 Pomembna profesionalna oblika in vsebina.

 Opomniki za nerespondente:
 Običajno eden ali dva opomnika;

 E-poštni opomniki običajno po 3–4 dneh;

 Poštni opomniki običajno po 7–10 dneh. 

Izvedba
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Vsebina vabil

 Ključna sta vzpostavitev zaupanja in motiviranje.

 Ustrezno kratka, vendar informativna.

 Običajni elementi:
 Jasna identifikacija izvajalca in naročnika raziskave.

 Predstavitev namena in pomembnosti raziskave ter 
prošnja za pomoč.

 Jasno razviden spletni naslov ankete.

 Ocena časa trajanja ankete.

 Zagotovitev zasebnosti in zaupnosti.

 Kontaktni podatki za dodatne informacije.

 Podpis vodje raziskave ali organizacije.

Izvedba
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Uvodna stran

 Prvi neposredni stik z anketo.

 Mesto pridobitve ali izgube sodelovanja.

 Izpostavitev ključnih elementov vabila v skrajšani 
obliki.

Izvedba
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Viri

Knjige:
Callegaro, M., Lozar Manfreda, K. in Vehovar, V. (2015). Web Survey Methodology.
Thousand Oaks, ZDA: Sage.

Couper, M. P. (2008). Designing Effective Web Surveys. Cambridge, VB: Cambridge 
University Press.

Dillman, D. A., Smyth, J. D., &  Christian, L. M. (2014). Internet, Phone, Mail, and 
Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, NJ, ZDA: John Wiley & Sons.

Drugi viri:
WebSM (www.websm.org)

Dan spletnega anketiranja (FDV, jesen 2015)

Viri

http://www.websm.org/
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Programska orodja

Brezplačna:
 1KA (www.1ka.si)

 LimeSurvey (www.limesurvey.org)

Delno brezplačna ali plačljiva:
 SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) 

 Polldaddy (www.polldaddy.com)

 Qualtrics (www.qualtrics.com)

 … 

Viri

http://www.1ka.si/
http://www.limesurvey.org/
http://www.surveymonkey.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.qualtrics.com/
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nejc.berzelak@fdv.uni-lj.si
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Dodatek
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Eno vprašanje hkrati

Vprašanja vedno postavimo tako, da ne sprašujejo po več 
stvareh hkrati.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Ali je bila vsebina predavanj koristna za vaše področje dela in zanimiva? (Da / Ne)

Ali je bila vsebina predavanj zanimiva? (Da / Ne)
Ali je bila vsebina predavanj koristna za vaše področje dela? (Da / Ne)
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Kratka vprašanja in navodila

Izogibamo se dolgim in zapletenim stavkom ter nepotrebno 
dolgim navodilom.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate s spodnjimi trditvami? 
Pri vsaki trditvi imate lestvico z intervali od 1 do 5. Kliknite na odgovor pri 
tisti številki, ki najbolj ustreza vašemu strinjanju s trditvijo. Če se s trditvijo 
ne strinjate, označite 1 ali 2, če se ne morete odločiti ali se s trditvijo 
strinjate ali se ne strinjate, označite 3. Če se s trditvijo strinjate ali zelo 
strinjate, označite 4 ali 5. Razdalje med posameznimi intervali na lestvici so 
enake. 
…

1 – sploh se ne strinjam
2 – pretežno se ne strinjam
3 – niti-niti
4 – pretežno se strinjam
5 – povsem se strinjam
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Enostavne in znane besede

V besedilih vprašanj uporabljamo čim enostavnejše in dobro 
znane besede, izogibamo se tujkam.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli imigracije ljudi s podobnim 
nacionalnim izvorom kot ga ima večina rezidentov Slovenije?

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim 
narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?
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Jasna vprašanja

Vprašanje zastavimo tako, da ni dvoumno.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Ali ste kdaj kadili cigarete?


Ali ste že kdaj pokadili cigareto?


Ali redno kadite oziroma ste kdaj redno kadili, to je skoraj vsak dan?
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Vrednotno nevtralna vprašanja

V vprašanjih se izogibamo čustvenim izrazom in vrednotnim 
ocenam.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate, da bi morali delež od dobička dobiti
vsi zaposleni v podjetju, saj so pogosto izkoriščani, čeprav omogočajo bogatenje
tajkunskim lastnikom?

V kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate, da bi morali delež od dobička dobiti
vsi zaposleni v podjetju?







© 2015 Nejc Berzelak

Navedba vseh možnih odgovorov

 Paziti moramo, da navedemo vse možne odgovore ali 
dodamo odgovor „drugo“.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari 
Drug brskalnik

 

Kateri spletni brskalnik uporabljate najpogosteje?
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Ujemanje vprašanja in odgovorov I

Seznam odgovorov se mora vsebinsko ujemati z vprašanjem

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Kako ste v splošnem zadovoljni ali
nezadovoljni s svojo službo?

1 – zelo nesrečen
2 – nesrečen
3 – srečen
4 – zelo srečen


Kako ste v splošnem zadovoljni ali
nezadovoljni s svojo službo?

1 – zelo nezadovoljen
2 – nezadovoljen
3 – zadovoljen
4 – zelo zadovoljen
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Ujemanje vprašanja in odgovorov II

 Odgovori naj zajemajo le (vse) tisto, kar z vprašanjem 
dejansko sprašujemo.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Kdo je najbolj odgovoren za nizko konkurenčnost Slovenije na svetovni 
lestvici konkurenčnosti?

- Politične elite, ki generirajo nenehno krizo.
- Okostenel in prevelik državni aparat, ki 
zavira gospodarski razvoj.
- Podjetniki, ki se ne znajo prilagoditi globalni 
konkurenci.


- Politične elite
- Državni aparat
- Podjetniki
- Nekdo drug (prosimo, 
navedite):
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Razmejenost odgovorov

 Odgovori se ne smejo vsebinsko prekrivati.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

Sploh nič.
Pol ure ali manj.
Od pol ure do 1 ure.
Od 1 ure do 2 uri.
Od 2 ur do 3 ure.
3 ure ali več. 

Sploh nič.
Pol ure ali manj.
Več kot pol ure do 1 ure.
Več kot 1 uro do 2 uri.
Več kot 2 uri do 3 ure.
Več kot 3 ure.

 

Ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu.



© 2015 Nejc Berzelak

Uravnoteženost lestvic

Lestvice odgovorov (npr. sploh se ne strinjam… povsem se strinjam, sploh 

ne zaupam… povsem zaupam, zelo nezadovoljen… zelo zadovoljen itd.) morajo 
enakovredno zastopati obe strani.

Nekaj nasvetov za besedila vprašanj

V kolikšni meri se strinjate s 
spodnjimi trditvami? 
…

1 – ne strinjam se
2 – delno se strinjam
3 – pretežno se strinjam
4 – zelo se strinjam
5 – povsem se strinjam


V kolikšni meri se strinjate ali se ne 
strinjate s spodnjimi trditvami? 
…

1 – sploh se ne strinjam
2 – pretežno se ne strinjam
3 – niti-niti
4 – pretežno se strinjam
5 – povsem se strinjam
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Uvodna stran vprašalnika
Primer uvodne strani

Identifikacija raziskovalne 
organizacije

Vsebina 
ankete, 
pričakovanja 
in pomen.

Trajanje 
ankete

Zasebnost, 
zaupnost in 
varovanje 
podatkov

Kontaktne 
informacije

Navodilo za 
začetek 
izpolnjevanja.
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E-poštna vabila
Primer vabila

Prošnja za sodelovanje, 
namen raziskave, pomen.

Način pridobitve 
kontakta, zaupnost.Navodila za dostop

Trajanje

URL s kodo
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Poštna vabila
Primer vabila

Prošnja za sodelovanje in 
namen raziskave.

Pomembnost sodelovanja.

Enostaven naslov za dostop.

Trajanje, zaupnost podatkov

Kontakt

Simbolično darilo kot znak 
zahvale.

Podpis

Identifikacija.

Poosebljen 
nagovor.

Možnost sodelovanja 
za neuporabnike

Interneta


