Instruktioner
Allmänt
Resultaten för respektive målgrupp är uppdelade på olika subgrupper.
Resultaten presenteras i tre olika kalkylblad. I det fjärde kalkylbladen
redovisas totalresultat för respektive målgrupp
Dokumentets övre del (rad 1-5)
De översta fem raderna i respektive kalkylblad är ”låsta”, dvs. de syns
alltid i dokumentets övre del oavsett var i dokumentet man är
Vilka subgrupperna är kan man alltid se i dokumentets övre del (rad
1+2)
Antalet svarande inom respektive subgrupp kan man alltid se i dokumentets övre del (rad 4). N=1000 betyder att 1000 personer svarat
inom denna grupp.
Alla resultat står för kolumnprocent (rad 5)
I rad 4 står en bokstav för respektive subgrupp, se mer om detta
under ”signifikanta skillnader”
Dokumentets vänstra del (kolumn A-C)
De tre raderna längst till vänster i respektive kalkylblad är ”låsta”, dvs.
de syns alltid i dokumentets vänstra del oavsett var i dokumentet man
är
I kolumn A och B presnteras frågorna + svarsalternativen
I Kolmumn C kan man se totalresultaten för målgruppen. Totalkolumnen är blåfärgad (i dokumnetets övre del)

Statistiska skillnader
I dokumentets nedre del redovisas om det föreligger skillnader i
resultaten för olika subgrupper som är statistiskt säkerställda
För att göra det mer överskådligt är totalkolumnen är orangefärgad i
dokumnetets nedre del (där statistiskt säkerställda skillnader presenteras)
Statistiska skillnader (tolkning)
Stora bokstäver indikerar att en statistikt säkerställd skillnad på 95 %nivån föreligger.
Små bokstäver indikerar att underlaget är för litet för att göra statistiska test
Exempel: Lärare kolumn D, rad 105 = stort B
• Tolkning: Bokstaven B i cellen för de lärare som arbetar på kommunal skola visar att andelen lärare som arbetar på kommunala skolor som tror du att likvärdigheten i våra skolor skulle bli större om
den statliga styrningen skulle öka med 95 % säkerhet är större än
motsvarande andel bland lärare som arbetar på privata. Subgruppens ”bokstav” kan man hela tiden se i dokumentets övre del (rad
4)
• På rad 15 (kolumn D och E) kan man sedan se exakta resultat för
dessa grupper (83 % respektive 63 %)

