
VELKOMMEN TIL "ARKTISK PRAKSIS SYSTEM" UNDERSØGELSEN. 
 
Baseret på dine erfaringer vil vi gerne høre, hvad du ønsker at se i et Arktisk Praksis System (APS).  
 
Hvad er APS? APS er et system til at gemme og dele viden om, hvordan man gør ting. Det kan 
handle om næsten alt. F.eks. hvordan man forvalter levende ressourcer. Hvordan man reparerer 
udstyr. Hvordan man forbedrer sikkerheden eller andet, hvor man gerne vil vide, hvad andre 
anbefaler at gøre.  
 
Dette spørgeskema spørger dig om, hvilke oplysninger du gerne vil finde i APS, og hvordan du vil 
bruge dem. Det er en del af et projekt kaldet Capacity-building in Arctic Standardization 
Development (CAPARDUS) (se https://capardus.nersc.no). Dine svar vil danne grundlag for APS. 
 
Denne undersøgelse indeholder et par spørgsmål om dig selv, spørgsmål om, hvad der bør indgå i 
APS'en, og til sidst nogle spørgsmål om, hvordan du vil bruge det. 
 
Undersøgelsen tager 10-12 minutter at udfylde. Du vil være i stand til at gå tilbage for at se på 
dine tidligere svar, indtil du indsender undersøgelsen. Vi beder dig oplyse dit navn, e-mail og 
organisation/bygd, så vi kan kontakte dig, hvis det er nødvendigt. Hvis vi offentliggør noget fra 
undersøgelsen, vil vi skjule besvarernes navn og e-mailadresse. Så hvis vi deler dine svar med 
andre mennesker, vil det være uden dit navn. Vi takker dig. 
 
* 1. Angiv venligst dit efternavn 
 
* 2. Angiv venligst dit fornavn 
 
* 3. Din e-mail 
 
4. Hvilken type arbejde laver du? 
 
5. Hvis du arbejder i en organisation, virksomhed eller bygd, hvad hedder den så? 
 
6. Hvad er vigtigst for dig at vide i dit arbejde? 
 
Lad os nu drøfte krav til designet af APS. 
7. Hvad er de tre vigtigste egenskaber på denne liste – tjek venligst tre: 
 

• At opdage andres viden og erfaringer 

• At få adgang til andres viden og erfaringer 

• Hvor nemt det er at bruge APS til at finde ud af, hvordan man gør ting 

• Hvor nemt det er at bidrage med erfaringer (praksis’er) til APS 

• Inkludering af både praksis’er og standarder (f.eks. regler og lovgivning) 

• At vide, hvilken praksis der er mest interessant for andre mennesker 

• Antal tilgængelige praksis’er i APS 

• Din mulighed for at kommunikere med dem, som har bidraget med praksis’er til APS 



• Understøttelse af andre sprog end engelsk 
 
8. Hvordan ville du sandsynligvis få adgang til APS? Markér venligst den, der er vigtigst som "1" og 
derefter "2" som næste prioritet. 
 

• Webbrowser 

• Mobiltelefon app 

• Repository på en usb-hukommelse 
 
9. Har du andre tanker om krav til designet af APS, som vi ikke har spurgt dig om? Fortæl os 
venligst. 
 
10. Hvor vigtigt vil APS være for at gøre det muligt for andre mennesker at forstå de praksis’er, 
som du bruger? 
 

• Ekstremt vigtigt 

• Meget vigtigt 

• Lidt vigtigt 

• Ikke så vigtigt 

• Slet ikke vigtigt 
 
11. Hvis du skulle fortælle venner og andre, at de skulle bruge APS, hvad ville du så bruge som 
argument? 
 
 
12. Ville du være interesseret i at høre fra os igen om APS? 
 

• Ja 

• Nej 

• Måske 
 
Overvej nu Arktiske praksis’er 
13. For dit arbejde, prøver du nye måder at gøre tingene på? 
 

• Ja 

• Nej 
 
14. Hvis du svarede ja til SPØRGSMÅL 14, hvordan deler du så dine nye måder? 
 

• Lydoptagelser 

• Dokumenter 

• Mundtligt 

• Fotos 

• Videoer 



• Andet 
 
15. Når du har brug for information om, hvilken praksis du skal bruge, hvor går du så hen eller 
leder efter dem nu? 
 
16. Kan du give nogle eksempler på retningslinjer, regler og standarder, der påvirker dit arbejde? 
 
17. Fortæl os venligst om andre oplysninger, som du mener ville være nyttige for APS? 
 
18. Kan du give eksempler på formelle regler og krav fra myndighederne, som har betydning for 
dit arbejde? 
 
19. Vil du gerne modtage en liste over standarder i APS? 
 
20. Hvor søger du i dag efter politikker og andre bredt anerkendte praksis’er (lad os kalde disse 
standarder)? 
 
21. Hvis du ser tre til fem år frem, hvad er de vigtigste nye måder, du gerne vil se praksis’er 
vedligeholdt og brugt? 
 
22. Har du andre kommentarer eller forslag? 
 
Tak fordi du udfyldte vores spørgeskema! 
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