Totalt resultat

Tyck till om Biblioteket 2020
2020-11-11

Svarsfrekvens
Total 100% (68 / 68)

1. Bakgrundsfråga ålder
Namn

Antal

%

-20 år

15

22,1

21-40 år

17

25

41-60 år

17

25

61-80 år

17

25

81-

2

2,9

68

100

år
Total

2. Bakgrundsfråga kön

Namn

Antal

%

Man/pojke

23

33,8

Kvinna/flicka

45

66,2

Annat

0

0

68

100

Total

3. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid biblioteket?
Namn

Antal

%

Mycket nöjd

58

85,3

Ganska nöjd

9

13,2

Varken nöjd eller missnöjd

1

1,5

Ganska missnöjd

0

0

Mycket missnöjd

0

0

68

100

Total

4. Hur nöjd är du med personalens serviceförmåga och kunnighet?
Namn

Antal

%

Mycket nöjd

54

81,8

Ganska nöjd

9

13,6

Varken nöjd eller missnöjd

0

0

Ganska missnöjd

0

0

Mycket missnöjd

0

0

Vet ej

3

4,5

66

100

Antal

%

Mycket nöjd

44

66,7

Ganska nöjd

21

31,8

Varken nöjd eller missnöjd

1

1,5

Ganska missnöjd

0

0

Mycket missnöjd

0

0

66

100

Total
Statistik
Medelvärde

4,86

Median

5

5. Hur nöjd är du med biblioteket som helhet?
Namn

Total

6. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för biblioteket?
Namn

Antal

%

Ja

17

26,2

Nej

48

73,8

65

100

Total

7. Tycker du att Kultur- och föreningsnämnden håller vad den lovar i kvalitetsåtagandet för
biblioteket?
3

Namn

Antal

%

Ja, absolut

10

55,6

Ja, i stort sett

8

44,4

Nej, inte riktigt

0

0

Nej, absolut inte

0

0

18

100

Total

8. Hur väl tycker du att följande stämmer?
Instämmer
helt 6

5

4

3

%

%

%

% %

%

%

%

0

0

1,6

100

2

0

Instämmer
inte 1

Vet
Total
ej

-biblioteket erbjuder god service

74,6

23,8 0

-biblioteket har de böcker, tidningar, filmer med
mera som jag vill låna.

44,1

27,1 16,9 3,4 3,4

0

5,1

100

-självbetjäningen i bibliotekslokalen fungerar bra
(låna, låna om, lämna, hämta reserveringar).

73,8

14,8 0

0

9,8

100

-självbetjäningen på bibliotekets webbplats
fungerar bra (söka, e-lån, låna om, reservationer).

53,3

11,7 10

0

23,3 100

1,6 0
0 1,7

-evenemangen som biblioteket anordnar är bra
(författarbesök, föredrag, sagostunder,
utställningar).

35

18,3 6,7 3,3 3,3

1,7

31,7 100

-aktiviteterna som biblioteket anordnar är bra
(språkcaféer, fantasilabb med mera).

24,1

3,4 5,2 8,6 1,7

1,7

55,2 100

Statistik
-biblioteket erbjuder god service
Medelvärde

5,76

-biblioteket har de böcker, tidningar, filmer med mera som jag vill låna.
Medelvärde

5,11

-självbetjäningen i bibliotekslokalen fungerar bra (låna, låna om, lämna, hämta reserveringar).
Medelvärde

5,78

-självbetjäningen på bibliotekets webbplats fungerar bra (söka, e-lån, låna om, reservationer).
Medelvärde

5,5

-evenemangen som biblioteket anordnar är bra (författarbesök, föredrag, sagostunder, utställningar).
Medelvärde

5,07
4

-aktiviteterna som biblioteket anordnar är bra (språkcaféer, fantasilabb med mera).
Medelvärde

4,77

Totalt medelvärde: Hur väl tycker du att följande stämmer?
Medelvärde

5,41

9. Hur väl tycker du att följande stämmer?
Instämmer
helt 6

5

4

3

2

Instämmer Vet
Total
inte 1
ej

%

%

%

%

%

%

%

%
100

-biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö.

56,9

32,3 4,6 4,6 0

0

1,5

-bibliotekets aktiviteter skapar mening för mig.

36,1

19,7 3,3 8,2 4,9

0

27,9 100

-biblioteket erbjuder IT-hjälp som gör det lätt för mig
att använda digitala tjänster och sociala medier.

24,1

12,1 3,4 10,3 0

0

-biblioteket erbjuder information som hjälper mig att
ta del av aktuella samhällsfrågor.

31,1

18 4,9 6,6 3,3

0

36,1 100

-bibliotekets verksamhet bidrar till ökad integration.

34,4

19,7 9,8 6,6 1,6

1,6

26,2 100

50

100

Statistik
-biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö.
Medelvärde

5,44

-bibliotekets aktiviteter skapar mening för mig.
Medelvärde

5,02

-biblioteket erbjuder IT-hjälp som gör det lätt för mig att använda digitala tjänster och sociala medier.
Medelvärde

5

-biblioteket erbjuder information som hjälper mig att ta del av aktuella samhällsfrågor.
Medelvärde

5,05

-bibliotekets verksamhet bidrar till ökad integration.
Medelvärde

5

Median

5

Totalt medelvärde:
Medelvärde

5,14

5

10. Hur väl tycker du att följande stämmer?

-bibliotekets öppettider passar mig bra.

Instämmer
helt 6

5

4

%

%

% % %

75

3

18,8 4,7 0

2

Instämmer Vet
Total
inte 1
ej
%

%

%

0

0

1,6

100

-tillgängligheten för funktionsnedsatta är god.

47,5

14,8 4,9 1,6 0

0

31,1 100

-det digitala biblioteket ger mig ökad tillgänglighet.

41,7

18,3 1,7 1,7 0

0

36,7 100

-det är lätt att hitta den information jag behöver
på bibliotekets webbplats.

47,5

19,7 9,8 0 1,6

0

21,3 100

-informationen på bibliotekets webbplats är bra.

45,9

24,6 9,8 0 1,6

0

18

100

Statistik
-bibliotekets öppettider passar mig bra.
Medelvärde

5,71

-tillgängligheten för funktionsnedsatta är god.
Medelvärde

5,57

-det digitala biblioteket ger mig ökad tillgänglighet.
Medelvärde

5,58

-det är lätt att hitta den information jag behöver på bibliotekets webbplats.
Medelvärde

5,42

-informationen på bibliotekets webbplats är bra.
Medelvärde

5,38

Totalt medelvärde:
Medelvärde

5,54

11. Kommentera gärna dina svar (på fråga 8-10)
Använder inte alla tjänster men tycker att det erbjuds tjänster som är bra för många.Språkcafé, författarbesök,
kultur för barn, möjlighet att läsa dagstidningar och andra tidningar av varierat slag.
Är inte här ofta, lever ej här.
Det är en bra plats att komma och studera. Personal är snäll och hjälper mig med dator, böcker, frågor. Det är
trevligt här. Jag får mer och mer svenska av att komma här och prata.
Jag är så nöjd med biblioteket. Lånar dock enbart böcker.
Är mestadels här och studerar.
Pluggar mest här så har ej stor erfarenhet av bibliotekets andra tjänster.
Trevlig personal, bra information. Det är lugnt här. Det är bra ställe för att studera i lugn och ro, har bra
öppettider också.
Alltid nöjd med bibliotekets service. Hjälpsamma. Köper in böcker/DVD som ges som förslag.
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Hitta ofta något att läsa och kan beställa en serie om jag fastnat för någon. T.ex. Bravelands och Warriors
Servicen är bra och öppettiderna passa bra.
Jag tycker att vi ska ändra lördag och söndag tiderna, att man förlänger så att man kan komma en god tid hit.
Jättebra med möjligheten att ge inköpsförslag. Vore bra med tydligare/snabbare information med vad som gäller
under stängningen pga pandemin, lånetider, reservationer etc.I övrigt, tack för ett mycket väl fungerande
kommunal resurs! Guldstjärna till er alla i personalen!
Fler tidningar, t.ex. Svensk damtidning.
Synd att CD-skivor plockats bort.
Biblioteket är väldigt hörsamma när det gäller önskemål om bokinköp. Det går alltid att få fram litteratur som
man önskar. Det digitala systemet med IT-böcker fungerar sämre med sitt låga maxtal.
Allt är bra i bibblan. Jag tycker det är bra att ha olika böcker och språk.
Allt i biblioteket är bra. Personalen här är mycket trevlig och vänlig. De är bra lärare.
Jag har inte haft några problem att få svar på det jag undrar över. Hjälpsam personal när det kommer till att hitta
böcker.
Ibland pratar folk lite högt. Men det är ju inte personalens fel och man kan ju inte hindra folk från att prata.
Jag använder inte IT-tjänster eftersom jag inte har dator.
Den erfarenhet jag har, den användning jag har så fyller det mina krav. Ej jättebehov av service alltid. Men vet
att hjälp finns om behov finns.
Allt stämmer, inget att klaga på.
Det är bra öppettider och bra service.
Kan inte läsa punkt 8-10. Alldeles för tätt skrivet, går inte att särskilja raderna.

12. Övriga synpunkter
Lite mer färg skulle vara bra.
Har inga.
Vill hitta mer om fjärrlån, (sådana böcker ni ej har) att man kan göra det via webbplatsen och beställa hem
böcker. Har inte riktigt förstått/hittat info om det på hemsidan.
Jag tror mer fungerande dator och stark internetanslutning.
Tycker om bokfrukostarna.
Skulle önska mer lättillgängliga eluttag.
Andra sätt att gå på toa. Småmynt är lite krångligt.
Jag är i helhet nöjd, får ofta tag i det jag vill ha, men är otålig då böcker tar tid hit.
Har inga synpunkter än. Att personalen är bra.
Se föregående kommentar!
Ett väl fungerande bibliotek
Mer språkcafé och integration, ej under skoltid.
Jag tycker biblioteket bör ha ett bättre café!
Ett bibliotek är ett rum där det skall råda arbetsro. Personalen bör beivra ʺtystnadsbrottʺ effektivare.

7

Lite för högljutt ibland - ungdomar och fyllon. Dags att se över möblemanget - slitet.
Ur min egen synvinkel tycker jag att biblioteket borde ha ett eget studentområde. Skulle vara som en
självstudieplats, så är studenterna motiverade att fokusera på sina studier. (Jag tycker inte om att sitta i ett så
trångt utrymme som det nuvarande studierummet.)
Fler stickböcker (typ mönster) kanske? Ni gör ett jättebra jobb!
Kaféet är trevligt men det borde skyltas bättre så att folk hittar hit!
Gärna lite trevligare möbler, bekvämare! Kan ni medverka till att göra caféet mera känt vore det önskvärt! Bättre
skyltat vid entrén!
Det kunde vara mer tyst i läsavdelningen. Krångligt att hitta böcker.
Brukar ha bibblan som lugnt pluggställe. Ibland mycket oväsen för att vara ett bibliotek. Önskar mer pluggplatser
skulle finnas.
Det är bra som det är.

8
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Kultur- och föreningsförvaltningen

Svar på synpunkter Biblioteket 2020
11. Kommentera gärna dina svar (på fråga 8-10)
Utbud och tjänster
Synpunkt
Hitta ofta något att läsa och kan beställa en
serie om jag fastnat för någon. T.ex.
Bravelands och Warriors.
Använder inte alla tjänster men tycker att
det erbjuds tjänster som är bra för många.
Språkcafé, författarbesök, kultur för barn,
möjlighet att läsa dagstidningar och andra
tidningar av varierat slag.

Svar

Trevligt att så många trivs på biblioteket. Vi
arbetar kontinuerligt med att ha ett gott
bemötande och att biblioteksrummet ska
vara tillgängligt och välkomnande.

Allt är bra i bibblan. Jag tycker det är bra att
ha olika böcker och språk.
Jag har inte haft några problem att få svar på
det jag undrar över. Hjälpsam personal när
det kommer till att hitta böcker.
Fler tidningar, t.ex. Svensk damtidning.

Vi ser regelbundet över vårt
tidskriftsbestånd och anpassar oss efter vår
tidskriftsbudget. Lämna gärna inköpsförslag.
Via bibliotekets tjänst Pressreader kan du
läsa digitalt mer än 7000
dagstiningar/tidskrifter på olika språk. Bland
annat Svenska dagbladet, Göteborgsposten,
Aftonbladet och Modern Psykologi. På plats
i biblioteket kan du låna en Hublet (en
surfplatta) om du vill läsa digitala
dagstidningar/tidskrifter.

Synd att CD-skivor plockats bort.

Utlåningen av Musik-CD minskade kraftigt
de sista åren vi erbjöd det.

Biblioteket är väldigt hörsamma när det
gäller önskemål om bokinköp. Det går alltid
att få fram litteratur som man önskar. Det
digitala systemet med IT-böcker fungerar
sämre med sitt låga maxtal.

Bibliotekets kostnad för e-lån är höga. En
nedladdning av en e-bok kan kosta
biblioteket upptill 80 kronor. Därför finns en
begränsning på 1 bok per månad och ett
utgiftstak för samtliga e-lån per månad.
På bibliotekets webbplats tipsar vi om andra
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platser där du kan hitta fria e-resurser.
https://bibliotek.karlskoga.se/web/arena/friae-resurser
Många e-böcker finns också som tryckt bok.

11. Kommentera gärna dina svar (på fråga 8-10)
Bemötande och service
Synpunkt

Svar

Det är en bra plats att komma och studera.
Personal är snäll och hjälper mig med dator,
böcker, frågor. Det är trevligt här. Jag får
mer och mer svenska av att komma här och
prata.

Trevligt att så många trivs på biblioteket. Vi
arbetar kontinuerligt med att ha ett gott
bemötande och att biblioteksrummet ska
vara tillgängligt och välkomnande. Har du
synpunkter på saker som vi kan förbättra så
är vi tacksamma om du kontaktar oss så att
vi kan ha en dialog.

Jag är så nöjd med biblioteket. Lånar dock
enbart böcker.
Är mestadels här och studerar.
Pluggar mest här så har ej stor erfarenhet av
bibliotekets andra tjänster.
Trevlig personal, bra information. Det är
lugnt här. Det är bra ställe för att studera i
lugn och ro, har bra öppettider också.
Alltid nöjd med bibliotekets service.
Hjälpsamma. Köper in böcker/DVD som
ges som förslag.
Servicen är bra och öppettiderna passa bra.
Allt i biblioteket är bra. Personalen här är
mycket trevlig och vänlig. De är bra lärare.
Ibland pratar folk lite högt. Men det är ju
inte personalens fel och man kan ju inte
hindra folk från att prata.
Den erfarenhet jag har, den användning jag
har så fyller det mina krav. Ej jättebehov av
service alltid. Men vet att hjälp finns om
behov finns.
Allt stämmer, inget att klaga på.
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Det är bra öppettider och bra service.

Jag tycker att vi ska ändra lördag och söndag Kostnaden att hålla öppet i förhållande till
tiderna, att man förlänger så att man kan
antalet besökare lördagar och söndagar
komma en god tid hit.
motiverar i nuläget inte längre
öppethållande. Vi ser regelbundet över våra
öppettider.
Jättebra med möjligheten att ge
inköpsförslag. Vore bra med
tydligare/snabbare information med vad som
gäller under stängningen pga pandemin,
lånetider, reservationer etc. I övrigt, tack för
en mycket väl fungerande kommunal resurs!
Guldstjärna till er alla i personalen!

Karlskoga bibliotek följer de
rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten, Region Örebro län,
Karlskoga kommun och andra myndigheter
ger med anledning av den stora risken för
smittspridningen av covid-19 i samhället.
Utifrån ovan sker anpassningar i
biblioteksverksamheten, ofta med kort
varsel.

11. Kommentera gärna dina svar (på fråga 8-10)
Övrigt
Synpunkt

Svar

Är inte här ofta, lever ej här.
Jag använder inte IT-tjänster eftersom jag
inte har dator.
Kan inte läsa punkt 8-10. Alldeles för tätt
skrivet, går inte att särskilja raderna.

Inför nästa år ska biblioteksenkäten ses över
vad gäller såväl frågor som utformning.
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12. Övriga synpunkter - Utbud och tjänster - Media
Synpunkt

Vill hitta mer om fjärrlån, (sådana böcker ni
ej har) att man kan göra det via webbplatsen
och beställa hem böcker. Har inte riktigt
förstått/hittat info om det på hemsidan.

Svar
På bibliotekets webbplats kan du ansöka om
fjärrlån genom att fylla i ett formulär som finns
på startsidan, längst ner till höger. Under Om
biblioteket, Samlad information A-Ö finns
samma formulär.

Fler stickböcker (typ mönster) kanske? Ni
gör ett jättebra jobb!

Saknar du någon bok kan du lämna
inköpsförslag. På bibliotekets webbplats
finns ett formulär på startsidan, längst ner
till höger där du kan ge inköpsförslag. Du
kan också kontakta personalen direkt.

Jag är i helhet nöjd, får ofta tag i det jag vill
ha, men är otålig då böcker tar tid hit.

Ibland är det många som vill låna samma bok
och det blir kö eftersom vi har inte möjlighet att
köpa obegränsat antal böcker.

12. Övriga synpunkter - Utbud och tjänster Programverksamhet
Synpunkt

Tycker om bokfrukostarna.
Mer språkcafé och integration, ej under
skoltid.

Svar
Vi strävar efter att ha ett varierat
programutbud med fokus på barn. Har du
önskemål om evenemang och aktiviteter får du
gärna prata med oss i personalen.

12. Övriga synpunkter - Utbud och tjänster Biblioteksrummet
Synpunkt

Svar

Skulle önska mer lättillgängliga eluttag.

Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett gott
bemötande och att biblioteksrummet ska
vara tillgängligt och välkomnande. Har du
synpunkter på saker som vi kan förbättra så
är vi tacksamma om du kontaktar oss så att
vi kan ha en dialog.

Andra sätt att gå på toa. Småmynt är lite
krångligt.
Jag tror mer fungerande dator och stark
internetanslutning.
Lite mer färg skulle vara bra.
Det kunde vara mer tyst i läsavdelningen.
Krångligt att hitta böcker.
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12. Övriga synpunkter - Utbud och tjänster - Café
Synpunkt

Svar

Jag tycker biblioteket bör ha ett bättre café!

Från och med januari 2020 drivs Café
Bibblan av AKKA som är en ideell förening
som har som mål att stödja kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden på olika sätt och
all verksamhet drivs helt utan vinstintresse.
Det pågår arbete med att göra caféet mer
synligt och välkomnande.

Kaféet är trevligt men det borde skyltas
bättre så att folk hittar hit!
Gärna lite trevligare möbler, bekvämare!
Kan ni medverka till att göra caféet mera
känt vore det önskvärt! Bättre skyltat vid
entrén!

12. Övriga synpunkter - Utbud och tjänster - Studiero
Synpunkt

Svar

Ur min egen synvinkel tycker jag att
biblioteket borde ha ett eget studentområde.
Skulle vara som en självstudieplats, så är
studenterna motiverade att fokusera på sina
studier. (Jag tycker inte om att sitta i ett så
trångt utrymme som det nuvarande
studierummet.)

Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett gott
bemötande och att biblioteksrummet ska
vara tillgängligt och välkomnande. Har du
synpunkter på saker som vi kan förbättra så
är vi tacksamma om du kontaktar oss så att
vi kan ha en dialog.

Brukar ha bibblan som lugnt pluggställe.
Ibland mycket oväsen för att vara ett
bibliotek. Önskar mer pluggplatser skulle
finnas.

12. Övriga synpunkter - Bemötande och service
Synpunkt

Svar

Har inga synpunkter än. Att personalen är
bra.
Ett väl fungerande bibliotek.
Det är bra som det är.
Ett bibliotek är ett rum där det skall råda
arbetsro. Personalen bör beivra
ʺtystnadsbrottʺ effektivare.
Lite för högljutt ibland - ungdomar och
fyllon. Dags att se över möblemanget slitet.

Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett gott
bemötande och att biblioteksrummet ska
vara tillgängligt och välkomnande. Har du
synpunkter på saker som vi kan förbättra så
är vi tacksamma om du kontaktar oss så att
vi kan ha en dialog.
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12. Övriga synpunkter
Synpunkt

Har inga.
Se föregående kommentar!

Svar

