
Tyck till om 2022 

Kön Jag är... 

Namn Antal % 

Man 54 24,1 

Kvinna 167 74,6 

Annan 3 1,3 

Total 224 100 

Svarsfrekvens 

100% (224/224) 

Ålder Jag är... 

Namn Antal % 

0-20 år 34 15,2 

21-40 år 43 19,2 

41-60 år 43 19,2 

61-80 år 92 41,1 

80- år 12 5,4 

Total 224 100 

Svarsfrekvens 

100% (224/224) 



 
 
 
Vilket bibliotek besöker du oftast? 

Namn  Antal  %  

Ljungby  106  47,5  

Lagan  42  18,8  

Lidhult  34  15,2  

Bokbussen  41  18,4  

Total 223  100  
 
 

Svarsfrekvens  

99,6% (223/224)  
 
 

 
Hur nöjd är du med personalens bemötande och serviceförmåga på biblioteket? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  174  78  

Nöjd  38  17  

Varken nöjd eller missnöjd  11  4,9  

Missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total 223  100  
 
 

Svarsfrekvens  

99,6% (223/224)  
 
  
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Hur nöjd är du med personalens kompetens? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  154  69,1  

Nöjd  54  24,2  

Varken nöjd eller missnöjd  14  6,3  

Missnöjd  1  0,4  

Mycket missnöjd  0  0  

Total 223  100  
 
 

Svarsfrekvens  

99,6% (223/224)  
 
  
Hur nöjd är du med biblioteket som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  149  67,1  

Nöjd  62  27,9  

Varken nöjd eller missnöjd  9  4,1  

Missnöjd  1  0,5  

Mycket missnöjd  1  0,5  

Total 222  100  
 
 

Svarsfrekvens  

99,1% (222/224)  
 
  
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Hur nöjd är du med följande...? 

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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  109  49,5  

Nöjd  84  38,2  

Varken nöjd eller missnöjd  20  9,1  

Missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  1  0,5  

Vet ej  6  2,7  

Total 220  100  
 
 

Svarsfrekvens  

98,2% (220/224)  
 
 

 

- - självbetjäningen i bibliotekets lokaler fungerar bra (låna, låna om, återlämna, hämta det du köat 
på) 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  154  70,3  

Nöjd  39  17,8  

Varken nöjd eller missnöjd  7  3,2  

Missnöjd  1  0,5  

Mycket missnöjd  0  0  

Vet ej  18  8,2  

Total 219  100  
 
 

Svarsfrekvens  

97,8% (219/224)  
 
 

 

 

 



 
 
 
- - bibliotekets webbplats fungerar bra (söka, låna e-böcker, låna om, sätta sig i kö) 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  76  35  

Nöjd  61  28,1  

Varken nöjd eller missnöjd  15  6,9  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  0  0  

Vet ej  62  28,6  

Total 217  100  
 
 

Svarsfrekvens  

96,9% (217/224)  
 
 

 

- - evenemang och aktiviteter som biblioteket ordnar för vuxna är bra (föreläsningar, workshop, "så 
funkar vi dagen" m.m.) 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  38  17,6  

Nöjd  44  20,4  

Varken nöjd eller missnöjd  18  8,3  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  2  0,9  

Vet ej  111  51,4  

Total 216  100  
 
 

Svarsfrekvens  

96,4% (216/224)  
 
 

 

 

 

 



 
 
 
- - evenemang och aktiviteter som biblioteket ordnar för barn och unga är bra (sagostunder, 
workshop, lovaktiviteter, familjelördag, m.m.) 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  50  23,1  

Nöjd  47  21,8  

Varken nöjd eller missnöjd  12  5,6  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  1  0,5  

Vet ej  103  47,7  

Total 216  100  
 
 

Svarsfrekvens  

96,4% (216/224)  
 
 

 

- - biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  114  51,8  

Nöjd  73  33,2  

Varken nöjd eller missnöjd  15  6,8  

Missnöjd  2  0,9  

Mycket missnöjd  1  0,5  

Vet ej  15  6,8  

Total 220  100  
 
 

Svarsfrekvens  

98,2% (220/224)  
 
 

 

 

 

 



 
 
 
- - bibliotekets öppettider passar mig bra 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  111  50,5  

Nöjd  71  32,3  

Varken nöjd eller missnöjd  15  6,8  

Missnöjd  7  3,2  

Mycket missnöjd  2  0,9  

Vet ej  14  6,4  

Total 220  100  
 
 

Svarsfrekvens  

98,2% (220/224)  
 
 

 

- - tillgängligheten för personer med funktionsvariationer är god 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  59  27,3  

Nöjd  36  16,7  

Varken nöjd eller missnöjd  11  5,1  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  0  0  

Vet ej  107  49,5  

Total 216  100  
 
 

Svarsfrekvens  

96,4% (216/224)  
 
 

 

 

 

 

 



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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  68  32,1  

Nöjd  67  31,6  

Varken nöjd eller missnöjd  18  8,5  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  0  0  

Vet ej  56  26,4  

Total 212  100  
 
 

Svarsfrekvens  

94,6% (212/224)  
 
 

 

- - det är lätt att hitta det jag söker i biblioteket 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  73  34,4  

Nöjd  90  42,5  

Varken nöjd eller missnöjd  25  11,8  

Missnöjd  3  1,4  

Mycket missnöjd  1  0,5  

Vet ej  20  9,4  

Total 212  100  
 
 

Svarsfrekvens  

94,6% (212/224)  
 
 

 

Saknar du något på biblioteken? 

Vet inte  

Nej  

Fler sortens tidningar  



 
 
 

Ofta finns det endast ett exemplar av kurslitteratur och den är då ofta utlånad, personligen skulle jag uppskatta 
om där fanns åtminstone 2 exemplar av de titlarna som biblioteket har  

Nej inte i dagsläget.  

Fler böcker  

Aktiviteter! Höstlovet var helt tomt :( Viskvällar, föreläsningar m.m  

Vet ej  

Nej  

Jag saknar mer spel och mer rum man kan sitta i och mer böcker  

Nej  

Vissa böcker är det alltid kö till och då undrar jag lite varför biblioteket inte kan köpa in fler exemplar av den 
boken om den nu är så eftertraktad. Till exempel Bryman 2018 Samhällsvetenskapliga metoder. Den är omöjlig 
att få tag på känns det som.  

En mysig läshörna där man kunde sitta och läsa med sitt barn på biblioteket hade varit bra. Fåtöljen som finns 
på barnavdelningen är bra, det skulle finnas fler sådan. Kanske med någon mysig belysning?  

Lidhult: förnyelse av MP3 skivor  

Urval av ljudböcker  

Nej  

Aktiviteter för oss på förskolan  

Annars frågar jag! Mycket glad för vårt bibliotek.  

Jag saknar arabiska böcker och att lära våra barn grunderna i vårt språk.  

Nej.!  

Större variation av utbudet, lyssnar på ljudböcker och framför allt krim. litt. varas sortiment är ganska statiskt.  

vissa böcker  

Film och mera läsböker deckare  

Nej inte vad jag kommer på  

inte vad jag kommer på  

Barometern tidning  

Nej  

Nej  

odling, självhushållning  

Nej  

Nej, inte vad jag kommer på.  

Ett till psyk gurl  

Fler nya böcker  

Nej . Det är bra som det är !  

Jag skulle önska att biblioteket öppnar lite tidigare än kl.10.00.  



 
 
 

Utländska böcker. T.ex. ungerska barnböcker  

Nej  

bok: Girl in peaces  

Nej  

Lite enklare sätt att hitta  

Mer enskilda rum  

Kanske fler dagars öppet.  

Diana Wynne Jones :)  

Nej  

nej  

Nej  

Nej.  

Nej.  

Siw.  

Fler kompisar  

Fler besökare.  

Inget.  

Tystnad.  

Mer faktaböcker - vårdvetenskap  

Mer engelsk fantasy/sci-fi  

Nej.  

Nej!  

Möjligtvis läroböcker i olika ämnen på/till högstadiet.  

Dåligt att det är stängt när personal är sjuk. Skicka en från Ljungby för där är det ingen risk att de stänger igen!  

Bra när författare kommer. Bra mötesplats och få fler att läsa. Få med fler män.  

Mer spännande böcker.  

Nej  

Fler nya böcker.  
 
Övriga synpunkter, vi tar gärna emot dina synpunkter som kan bidra till att folkbiblioteken kan bli 
ännu bättre 

Tack för att er service finns  

Enkäten inte utformad för bokbussen😡  

Bokbussen är fantastisk, bara att beställa vilka böcker man vill ha så finns de att hämta.  

Allt är mkt bra!  



 
 
 

Fikastället superbra, servicen toppen där  

Jag tycker att det skall finnas 2 ex av Smålandsposten  

Öppettider på lördagar kan vara längre t.ex.10-16  

Jag trivs på biblioteket. Alltid väl bemött, avslappande miljö!  
Har lite svårt att hitta bokstavsordningen på skönlitteraturen, har inte knäckt koden! Tycker det är svårt att få 
överblick bland hyllorna!  
Annars inget att klaga på!  

Aktiviteter även på landsbygden, vi är lika mycket värda och kulturbehövande som i stan, vill vi att landsbygden 
ska leva?  

Personalen är inte alltid där när dom ska.  

Jag tycker att det är så bra att Lidhult har ett bibliotek som har samma öppettider som ICA.  

Jättehärlig personal  

Finns inget  

Jag är så tacksam över vårt fina bibliotek.  

Dockhuset och ritpaper är mycket uppskattade aktiviteter  

Biblioteket i Lidhult hade kunnat användas mer som en kulturell mötesplats & möjligtvis intressanta 
föreläsningar osv.  

Facklitteratur kanske är något ni kan öka ert utbud med genom att ha vissa böcker i flera exemplar  

Jag besökte Ängelholms bibliotek i somras och de hade delat upp barnavdelningen så bra. Det fanns en 
avdelning för 0-3 år där det fanns böcker och leksaker som passade den åldern bäst. Nästa avdelning var för 
barn 4-6 år med böcker och leksaker för den åldern osv. Himla bra med den uppdelningen då det kan vara svårt 
att hitta böcker som passar för tex 3-åring på Ljungbys bibliotek.  
 
Bra att det finns fik på bibblan i Ljungby. Och uppskattat med sagostunder, sångstunder samt 
sommarläsningen.  

Bokbussen är en fantastisk förmån!  

Öppet på söndagar  

Öppet på söndagar  

Älskar att gå på bibliotek, hoppas det forts. att vara så tillgängligt❤ Besöker även Ljungby bibliotek och är 
missnöjd med Ljungby biblioteks öppettider  

Tidigare öppettider i Ljungby.  

Öppettider. Borde öppna tidigare  

Hemsidan är under all kritik. Långsam och svårt att logga in känns som systemet är för gammalt och det behövs 
verkligen en nyare version.  

Det är skönt att man kan beställa böcker som inte finns, bra service!  

Allt bra.  

sådant som man får priser som: boken suprices  

Det är bra att det finns här på orten och landsbygden  



 
 
 

Nej  

nej  

Gärna någon utländsförfattare som håller föreläsning. Bra program på 40-års jubileet  

Tycker allt är bra, särskilt bokbussen  

Gärna föreläsningar  

Vet ej  

Bokbussen är en fantastisk tillgång som fler borde upptäcka och utnyttja.  
Tack för fantastisk service!  

Dagstidning ʺSmålänningenʺ saknas i bland, eller så får man leta  

Allmänt nöjd med bibliotekspersonalens trevliga bemötande.  

Sätt inte lappen med Ljungby bibliotek tvärs över texten på baksidan så att man inte ser vad boken handlar om! 
Sätt den på framsidan eller på insidan av pärmen istället!  
Stäng kl. 20 vardagar utom fredag!  

Näe jag villdö  

Nya böcker  

Filial i Hamneda  

Bra att biblioteket finns!  

Superbra att det finns bibbla i Ludhult och att man kan beställa böcker dit!  

Generellt är jag nöjd med bibblan och sina anställda. Bara öppna tidigare så vi kan plugga här.  

Nöjd  

Biblioteket borde öppna kl.9.00 .  

Vet Inte  

vet inte  

Jätte roligt med allt som finns på biblioteket ! Älskar biblioteket !  

Jag ser gärna att biblioteket ligger inne i samhället. För att öka tillgängligheten och ökad aktivitet i samhället.  

Behåll biblioteket som det är idag ändra inget.  

Mer öppet vore inte helt fel, och alla bibliotekens öppettider på ʺförstasidanʺ på webbplatsen.  

Nej  

/  

Vit entä  

Nej.  

För lång sommarstängning i Lagan.  

Om Siw jobbade här.  

Öppet fler kvällar.  

Fler öppetdagar.  

Låt oss få behålla vårt bibliotek.  



 
 
 

Inga CD-böcker. Mycket hjälpsamma personalen.  

Mycket nöjd med Katarinas hjälp! Mycket nöjd med att biblioteket är en lugn och tyst plats! Viktigt att filial för 
allmänheten är lugn!  

Lagans bibliotek är som att komma hem till en god vän, mysig personal och mycket mysig  

Att det sätts in personal när ordinarie är sjuk!  

När ordinarie bibliotekarie är sjuk behövs en vikarie! Är inte ok att bara stänga!  

Kunde vara lite mer evenemang för vuxna i Ljungby.  

Jag är så nöjd med biblioteket i Lidhult!  

Nej  

Ibland hittar man inte en bok bland de nya, kanske nr 2 i serie. Och har jag ej läst nr 1 är det inte intressant, ju.  
 
 


