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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
RISWWW00

Glavni avtor(ji):
Vehovar, Vasja, Fakulteta za družbene vede

Izdelava:
- , (Ljubljana; 2000)

Datum izdelave:
2000

Kraj izdelave:
Ljubljana

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
SPSS - data entry

Finančna podpora:
MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: november 2001

Izročil:
CMI - Center za metodologijo in informatiko
Datum:

Raziskava je del serije:

RIS - Raba interneta v Sloveniji
RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za
družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve
Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in
analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe.
Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih,
podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja
longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je
posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega
raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav
tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru
poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Oblika citiranja:
Vehovar, Vasja et al.: Raba interneta v Sloveniji, 2000 : Anketa WWW uporabnikov [datoteka podatkov]. Ljubljana :
izdelava, 2000 : distribucija Arhiv družboslovnih podatkov, 23.1.02 ADP - IDNo: RISWWW00.
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Vsebina raziskave

Ključne besede:
Vsebinska področja CESSDA:

INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF:

Tisk in komunikacijske vede
Povzetek:
Abstract:

ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
2000 - 2000

Čas zbiranja podatkov:
2000 - 2000

Čas izdelave:
2000

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
omrežna skupina

Enota za analizo:
posameznik

Populacija:
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Vrsta podatkov:
anketni podatki

Izključeni:
Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:
- , Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:
raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:
Način zbiranja podatkov:



4

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.
Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.
Opis zbiranja podatkov:

Posebej izšolani anketarji so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.
Uteževanje:

Brez uteževanja.
Očiščenje podatkov:

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.
Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:
Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:
1 SPSS datoteka podatkov.

Skupaj datotek:
1

Omejitve pri uporabi

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z
glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke
uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov.
Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije
posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na
avtorje raziskave ali Arhiv.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - vprašalnik za raziskavo RIS' 00: WWW [vprašalnik].
2. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - vprašalnik za raziskavo RIS' 00: WWW [vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Povzetek o raziskavi RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].
2. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Rezultati raziskave RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].
3. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Metodologija za raziskavo RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ris/00/www/www00-vprasalnik.htm
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ris/97/gospod/ris-gosp-vpr-97.htm
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ris/00/www/www00- povzetek.htm
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ris/00/www/www00-rezultati.htm
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ris/00/www/www00-metodologija.htm
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