MEDIEFORBRUG-ANALYSE AF DE TRE MÅLGRUPPER:




Videnservice
Manuelle og operationelle fag
Digital detailhandel

Tak fordi du vil bruge 4-5 minutter af din tid på at medvirke i vores undersøgelse. Som tak for din hjælp
tilbyder vi dig gratis adgang til konferencen Innovative Serviceløsninger 2014, som du har mulighed for at
tilmelde dig, når du har gennemført undersøgelsen.

1) Hvad er din alder?
a) Under 20 år
b) 20-30 år
c) 31-40 år
d) 41-50 år
e) 51-60 år
f) 60 år eller derover
2) Hvad er dit køn?
a) Kvinde
b) Mand
3) Hvad er din stilling?
a) Administrativ chef i privat virksomhed
b) Administrativ chef i offentlig virksomhed eller organisation
c) Direktør i privat virksomhed
d) Direktør i offentlig virksomhed eller organisation
e) Faglig chef (servicechef, HR-chef, kommunikationsansvarlig etc)
f) Fagspecialist
g) Konsulent
h) Selvstændig
i) Servicemedarbejder
j) Andet (Skriv gerne hvad)
4) Hvilket område arbejder du indenfor?
a) Videnrådgivning (ingeniører, rådgivere, konsulenter)
b) Industri & Handel
c) Detailhandel (både online og offline butikker)
d) Manuelle og operationelle branche (facility management, rengøring, drift og vedligehold)
e) Øvrige servicebranche
f) Kommune, region eller stat
g) Andet

5) Hvilken TV-kanal foretrækker du?
a) DR1
b) DR2
c) DR Update
d) TV2
e) TV2 News
f) TV3
g) Andre kanaler
h) Ingen særlig
i) Ved ikke
6) Hvilket dagblad dækker dine interesser bedst?
a) Berlingske Tidende
b) Ekstra Bladet
c) Jyllands-Posten
d) Børsen
e) BT
f) Weekendavisen
g) Politiken
h) Information
i) Kristeligt Dagblad
j) Lokalavisen i mit omåde
k) Andre Aviser
l) Ingen særlig
m) Ved ikke
7) Hvilket nyhedssite dækker dine interesser bedst?
a) Bt.dk
b) B.dk
c) Kristeligt-dagblad.dk
d) Ekstrabladet.dk
e) Jp.dk
f) Politiken.dk
g) Avisen.dk
h) dr.dk
i) tv2.dk
j) andre hjemmesider
k) Ingen særlig
l) Ved ikke
8) Hvilke fagligt site eller fagblad dækker dine faglige interesser bedst?
a) Skriv de hjemmesider og blade du oftest bruger i forbindelse med information og viden om dit
område:

9) Hvilket online medie dækker dit behov for information bedst (prioritér gerne)?
a) Blogs (fx faglige blogs du følger)
b) LinkedIn
c) Facebook
d) Wikipedia
e) Instagram
f) Twitter
g) Online magasiner
h) Nyhedsbreve, jeg selv har tilmeldt mig
i) Ebøger (online papers, whitebooks, pdf-dokumenter)
j) Andet (skriv hvilket)
k) Ingen særligt
l) Ved ikke
10) Hvilken betydning har mediets form i forhold til din vurdering af dets troværdighed?
a) Stor betydning
b) Nogen betydning
c) Mindre betydning
d) Ingen betydning
e) Ved ikke

11) Hvilken form for medie har den største troværdighed?
(placér efter øverste: mest troværdig - nederste mindst troværdig)
a) Blogs skrevet af fagpersoner
b) Blogs skrevet af folk med personlig interesse
c) LinkedIn updates
d) Updates på øvrige sociale medier
e) Artikler i magasiner online
f) Artikler i faglige tidsskrifter
g) Artikler i trykte aviser
h) Artikler i aviserne online
i) Nyhedsbreve
j) Fagbøger
k) Hjemmesider med fagligt indhold

12) Hvor ofte bruger du online medier?
a) Flere gange om dagen
b) Nærmest dagligt
c) Mindst én gang om ugen
d) 2-3 gange om måneden
e) Sjældnere

f)

Aldrig

13) Hvad bruger du primært online medier til, i forbindelse med dit arbejde? (-der må gerne vælges flere)
a) Til at netværke
b) Til at holde mig orienteret om nyheder
c) Til at holde mig orienteret om mit fagområde
d) Til at finde viden om andre ting end mit fagområde
e) Til at få svar på konkrete spørgsmål
f) Til at fortælle om min virksomhed/mig selv
g) Til at læse om andres råd, tips, erfaringer og fejltagelser
h) Ikke noget specifikt
i) Ved ikke
14) Hvilket medieplatform foretrækker du at få informationer på?
a) Smartphone (iPhone, Samsung Galaxy, HTC One etc…)
b) Tablet (iPad m. fl)
c) Computer
d) Fagbøger
e) Ingen særlig
f) Ved ikke
15) Har du forslag til hvordan og hvor Service Platform kan kommunikere nyheder, viden og inspiration til
medlemmerne fremadrettet (skriv her)
16) Ønsker du at deltage på konferencen Innovative Serviceløsninger 2014 (den 27. august) kan du skrive
dit navn, titel, virksomhed og mail her – så sender vi en billet som tak.

Tak for din deltagelse i Service Platforms medieforbruganalyse

