
Kære ODAA bruger. 

Vi er glade for, at du er i gang med at hente noget af det data, som er stillet til rådighed her 

på portalen. For at kunne præsentere bedre data vil vi gerne lære vores brugere bedre at 

kende. Derfor vil vi høre, om du vil hjælpe os ved at svare på 5 spørgsmål. Dine svar vil 

selvfølgelig blive fortroligt behandlet. Du har naturligvis også mulighed for ikke at deltage. 

På forhånd tak for din hjælp. 

 

Spørgsmål 1): Hvad er din relation til arbejdsmarkedet? 

 

Jeg er: - Selvstændig 

 - Lønmodtager i det offentlige 

 - Lønmodtager i det private 

 - Arbejdssøgende 

 - Studerende 

 - Udenfor arbejdsmarkedet (pensioneret, uarbejdsdygtig mm) 

 - Ønsker ikke at svare 

 

Spørgsmål 2): Hvor hyppigt benytter du www.odaa.dk? 

 

Jeg besøger www.odaa.dk: 

 - Dagligt 

 - Ugentligt 

 - Månedligt 

 - Kvartalsmæssigt 

 - Sjældnere 

 - Ønsker ikke at svare. 

 

Spørgsmål 3): Hvordan bruger du data fra www.ODAA.dk? 

 

Jeg: - Bruger dataen i forbindelse med mit arbejde 

 - Bruger dataen til privat udvikling (app’s, webservices mm.) 

 - Bruger dataen til at lave datajournalistik 

 - Bruger data i forbindelse med studiet 

 - Er bare nysgerrig 

 - Andet 

 - Ønsker ikke at svare 

 

Spørgsmål 4): Hvordan har du fået kendskab til www.ODAAdk? 

 

Jeg:  - Har selv aktivt opsøgt og fundet portalen (fx via Google) 

 - Er blevet henvist af bekendte/kolleger 

 - Har fundet portalen via sociale medier  

 - Hørte om portalen gennem nyhedsmedier (aviser, blogs mm). 

 - Hørte om portalen til et møde/workshop/konference 
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 - Andet 

 - Ønsker ikke at svare 

 

Spørgsmål 5): Hvilke slags data vil du gerne se mere af på www.ODAA.dk? (vælg 

gerne flere) 

 

Jeg vil gerne se mere data indenfor: 

 - Natur og miljø 

 - Børn og Unge 

 - Trafik 

 - Offentlig administration 

 - Demografi 

 - Kultur 

 - Sundhed og omsorg 

 - Andet – hvad? 

 - Ønsker ikke at svare 

 

Mange tak for din hjælp! 

 

 


