
   

 

Kundundersökning 2017, Ålidhemsbiblioteket 

1. Jag är: 

Namn  Antal  %  

Man  59  34,1  

Kvinna  103  59,5  

Annan  11  6,4  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

 

 
2. Min ålder: 

Namn  Antal  %  

- 25 år  63  36,4  

26 - 45 år  55  31,8  

46 - 65 år  25  14,5  

66 år -  30  17,3  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  
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3. Tid för mitt besök: 

Namn  Antal  %  

07.00-13.00  45  26  

13.00-17.00  97  56,1  

17.00-21.00  31  17,9  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

 

 
Vilket bibliotek besökte du? 

Namn  Antal  %  

Bjurholm  0  0  

Bygdeå  0  0  

Ersboda  0  0  

Granö  0  0  

Grubbe  0  0  

Holmsund  0  0  

Hällnäs  0  0  

Hörnefors  0  0  

Mariehem  0  0  

Nordmaling  0  0  

Obbola  0  0  

Robertsfors  0  0  

Sävar  0  0  

Teg  0  0  

Tvärålund  0  0  

Umedalen  0  0  

Umeå stadsbibliotek  0  0  

Vindeln  0  0  

Vännäs  0  0  

Vännäsby  0  0  

Ålidhem  173  100  

Åmsele  0  0  

Ånäset  0  0  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  
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Markera vad som stämmer bäst överens med din åsikt. 1 = håller inte alls med, 6 = håller med helt 

- 4. Biblioteket har bra öppettider 

Namn  Antal  %  

1  4  2,3  

2  11  6,4  

3  8  4,6  

4  22  12,7  

5  51  29,5  

6  73  42,2  

Vet ej  4  2,3  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

  
- 5. Det är lätt att hitta i biblioteket 

Namn  Antal  %  

1  3  1,7  

2  2  1,2  

3  14  8,1  

4  25  14,5  

5  54  31,2  

6  66  38,2  

Vet ej  9  5,2  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  
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- 6. Jag känner mig välkommen 

Namn  Antal  %  

1  3  1,7  

2  0  0  

3  1  0,6  

4  8  4,6  

5  19  11  

6  138  79,8  

Vet ej  4  2,3  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

  
- 7. Det är lätt att få hjälp 

Namn  Antal  %  

1  4  2,3  

2  1  0,6  

3  5  2,9  

4  7  4  

5  22  12,7  

6  130  75,1  

Vet ej  4  2,3  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  
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- 8. Personalen är kunnig 

Namn  Antal  %  

1  4  2,3  

2  1  0,6  

3  2  1,2  

4  11  6,4  

5  23  13,3  

6  120  69,4  

Vet ej  12  6,9  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

  
- 9. Biblioteket uppfyller mina förväntningar 

Namn  Antal  %  

1  5  2,9  

2  5  2,9  

3  3  1,7  

4  18  10,4  

5  41  23,7  

6  96  55,5  

Vet ej  5  2,9  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  
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- 10. Jag är nöjd med det biblioteket erbjuder 

Namn  Antal  %  

1  5  2,9  

2  1  0,6  

3  4  2,3  

4  23  13,3  

5  33  19,1  

6  102  59  

Vet ej  5  2,9  

Total  173  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

  
11. Varför besökte du biblioteket i dag? Markera flera alternativ om du vill. 

Namn  Antal  %  

Låna eller återlämna  106  61,3  

Beställa bok  15  8,7  

Hämta beställd bok  40  23,1  

Läsa dagstidningar  24  13,9  

Läsa tidskrifter  12  6,9  

Besöka program eller utställningar  5  2,9  

Studera  26  15  

Använda internet eller låna dator  21  12,1  

Söka information eller faktaupplysningar  8  4,6  

Träffa folk  15  8,7  

Ta en paus  24  13,9  

Annat:  28  16,2  

Total  324  187,3  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (173/173)  

 

 

 

Vad:  

kopiera, skriva ut  

Filmworkshop  

Titta på olika böcker  

Hjälpa kompis att välja bok  

För att ha roligt  

stick-kafe  

stickkafe  

stickkafe  
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Njuta av miljön, älskar bibliotek  

Spela kort  

Spela kort  

Spela kort  

Läsa  

mera datorer  

Skriva ut papper  

Läsa till barn  

Samhällsguide  

spela kort  

Aktivitet för barnen  

Skaffa lånekort  

Fixa lånekort åt sonen  

Underhålla barnen (4-5 år)  

Read  

omlån  

var med klassen  

pyssla  

 
12. Om du besökt arrangemang eller utställning, var hittade du informationen om arrangemanget eller 
utställningen? 

Namn  Antal  %  

Bibliotekens webbplats, Minabibliotek.se  36  38,7  

Bibliotekets Facebook-sida eller andra sociala 
medier  

10  10,8  

Tidningsannons  13  14  

Annonsblad  11  11,8  

Information fanns på biblioteket  34  36,6  

Någon berättade om det för mig  22  23,7  

Annat sätt  12  12,9  

Total  138  148,4  

 

 

Svarsfrekvens  

53,8% (93/173)  

 

 
 

13. Biblioteket strävar efter att vara till för alla. Har du något förslag på hur biblioteket kan bli bättre på 
det? 

KAFFE! ALLTID TREVLIGT MED FIKA.  

Nej tyvärr...  

Bättre hemsidaLättare att låna böcker på mina bibliotek.  

TYcker att ungdomsavdelning är svår att hitta på. Ha allt i bokstavsordning? Svårt att veta vilken hylla man ska leta 
på  

Film att låna :)  

Börja låna ut verktyg mmVore toppen om cafét intill kunde öppna igen. Vet att det inte var bibliotekets men det var 
bra. Vi stannar ofta ganska länge, både på biblioteket och på lekplatsen utanför. Om en då glömt ta med sig 
matsäck blir det mindre roligt. Perfekt att kunna köpa nåt ätbart. Börja sortera matavfall.  
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Mkt bra!  

Ibland lite för stökigt med springande barn samt för högljuddHade även varit bra med en kaffemaskin och övriga 

tilltugg  

Vet ej  

Nej biblioteket är redan jättebra.  

Jag tror biblioteket är det redan  

Nej, jag har inga förslag  

nej  

Det är lika bra som den är!  

Längre öppettider kvällstid både vardagar och helger  

 

Jag önskar cd böcker inte är på mp3 skivor, de är svårt att hitta igen vart man slutade om man som jag lyssnar på 
natten när jag inte kan sova. =)Jag tycker också att bibblan inte är en plats för skrikande och skränande gäng.  

Jag tycker att det är för alla. Har inga förslag direkt.  

Är redan ett väldigt bra bibliotek: trivsamt, vänligt, välkomnande, kunnig och tjänstvillig personal  

Större bord  

Nej  

Jag är nöjd som det är  

Ålidhemsbibl. är toppen!Trevlig hjälpsam personal!WOW  

SKAPA EN TYSTARE OCH LUGNARE MILJÖ.GÖRA NÅGOT ÅT DÖRREN SÅ ATT DEN GÅR ATT ÖPPNA OCH STÄNGA 

UTAN PROBLEM, SÅ VI SLIPPER MATLUKT OCH SKRÄN FRÅN ELEVER. SOM DET ÄR NU SÅ SKRÄMS VI MED NEP-
DIAGNOSER BORT EFTERSOM DET BLIR FÖR RÖRIGT & STRESSIGT. PRATA MED SKOLPERSONAL OM HUR MAN 
BETER SIG PÅ EN BIBBLA SÅ DE KAN FÖRA VIDARE DETTA TILL SINA ELEVER. BIBLIOTEK ÄR I PRINCIP DEN SISTA 
LUGNA/TYSTA UTPOSTEN I SAMHÄLLET - KAN VI SNÄLLA FÅ BEHÅLLA DEN?DET FINNS GOTT OM PLATSER OCH 
UTRYMMEN FÖR SKRIK, SKRÄN OCH STOJ. LÅT BIBBLAN VARA EN FREDAD ZON. TACK PÅ FÖRHAND! 3  

Biblioteket är bra nog tycker jag :)  

Jag tycker att biblioteket redan är bra.  

-  

vi behöver lite tyst utrymme för att sitta och läsa.  

Put a map to find out where the shlef's are.Put an English knoldge shelf.  

Mera dator  

Mera datorer. Fiket öppet.  

mera datorer  

Fler bokcirklar för vuxna  

Vet ej  

Skaffa mer böcker inom manga  

Nej  

Böcker på fler språk  

Aktiviteter för barn under 3 år blir bra.Lite mer leksaker att leka med om barn är trött på att läsa bok.  

Mera böcker t.ex. somaliska kapitelböcker  

Grupprum hade behövts!  

Tysta rum/grupprum  

Inget  

inget  

Nej  

Fler böker om psykologi  

Öppet på lördager + flera kväller hade vant perfekt!  

Bibliotekt ska vara tyst som man kan studera.  
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Det behövs mer verksamhet riktad mot riktigt små barn, 0-3 år, och deras föräldrar.  

Aktiviteter för föräldralediga med under 2 år längtar och letar jag efter  

Jag har ingen aning, det är bra som de är.  

Allting är mycket bra för mig  

Det fungerar bra  

Stänga senare så att man kan plugga  

Lägg ut fler mattor på golvet så att jag slipper ta av mig broddarna för att lämna åter och hämta i aviserat-hyllan. 
Tack!  

En lekhörna  

Tydliggör att biblioteket inte bara är ett skolbibliotek på er hemsida  

Biblioteket är bäst (framsidan)  

Bättre öppettider!  

Nej!  

It's a well maintained library. The staff is very helpful and knowledgeable. The time taken for books to reach here 
from other libraries in the city is a bit long. If it could be shortened then it would be very helpful.  

nej  

Ibland finns bara E-böcker att låna när det gäller ny litteratur. Jag vill ha vanliga böcker också. Annars avstår jag.  

ni hade kunnat ha en bokrad med spesifka böker så man vet var allt finns  

Bättre öppettider - 11 på en fredag ex. är för sen öppettid  

nej  

Kanske bli bättre på att hålla efter de som är högljudda. Det behöver inte vara helt tyst men ibland känns det som 
en fritidsgård.  

 
14. Har du några övriga synpunkter? 

Tycker att det är bra att biblioteket är öppet på söndagar  

Jag tycker verkligen att Ålidhems bibliotek är bra och fint. Det är bara öppettiderna som ibland är lite begränsade  

Svårt att studera med barn och ungdomar som skriker :)  

Fint bibliotek!Snyggt och städat.Fint ljus.  

Kul med bokcirklar  

Bra och fint bibliotek!  

Nej  

Personalen är jättebra.  

You could have used recyclingpaper - and just one paper (it has a backside to)  

Nej.  

Få vara i sagorummet oftare  

Det skulle vara bra om det var öppet på lördagar också!  

Nej!  

information om toalettermöjligheter att dricka vattenkanske i omvänd ordning  

Jag tycker hemsidan blev mycket sämre sen den ändrades, den var mer genomtänkt och lättare att hitta som den 
såg ut innan.Även när man ska leta böcker och ha översikt på lån och reservationer.  

:) Trevlig personal!  

Jag tycker att det är ett fint bibliotek. Föredrar att gå hit jämfört med Väven :)  

Lite konstigt att golven är så ömtåliga. Jobbigt att ta broddar av och på. Tycker att utbudet är fint! Kan beställa vad 
jag vill. Många bra arrangemang för barn på Stadsbiblioteket o även på Ålidhem. Mina barnbarn och jag älskar 
bibliotek. Det är fantastiskt att allt är gratis. Något väldigt viktigt att bevara. Fint med böcker och info på olika 
språk.Tack till alla bibliotek och all personal för fin service.  

Tycker det är bra att ni vill ta till er folks åsikter och försöka förbättras :-)  

Mycket bra personal :-)  
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Det är tråkigt att bibblan öppnar kl. 11 på fredagar. Jag vill hellre att det öppnar kl. 10. Det är även ett högfrekvent 
pipande från skrivaren  

Nej  

Nää  

På förstasidan av kundundersökningen har kvinnan svarat vid sidan av ibockningsalternativen:På fråga 1: "Bra att 
detta alternativ finns! 3 när det gäller alternativet " Annan"På fråga 8 "3 MYCKET!"På fråga 10: "HADE GÄRNA SETT 
FLER DIY-BÖCKER, TEX HANDARBETE, INREDNING, KLÄDSÖMNAD"  

Nej.  

-  

-vi behöver en mikro att varma mat.-byta kran i badrummet så att vi kan fylla vattenflaska :)  

Kafet öppet mera  

Jättetrevlig & kunnig personaltummen upp x 2  

Nej  

nope  

NejSubscribe  

Ni borde inte låta ungdomar vara högljuda  

Översätt dagböcker för alla mina fans på somaliska  

Fint och trevligt bibliotek med trevlig personal!  

Grupprum-öppna lite tidigare  

Bra förslag på böcker efter olika teman.  

IngetInget  

inget  

Nej  

Jag är väldigt nöjd överlag . Det enda jag ibland saknar flera ljudböcker i mp3-format .  

När man hämtar flera beställda böcker kan det vara svårt att hitta dem när de är utspridda över hela hyllan. Det kan 

ta jättelång tid att hitta igen alla och det är krångligt att behöva logga in på sitt konto för att kolla så att en har 

hittat alla. Dessutom är det inte alltid så att huvuduppställningen på boken stämmer överens med 
huvuduppställningen i katalogen. Det skulle vara bättre om alla ens beställda böcker stod samlade. Kanske 
sorterade efter ens lånekortnummer om efternamn ses som för integritetskränkande.  

no  

Jag tycker att biblioteket är som en kompis eller släktingar för mig.  

(Enkät ifylld på engelska)  

Onödigt med ett hel A4-papper i varje beställd bok. Miljön!  

Mer barnfilmer  

Fler barnfilmer  

Inget  

Säg till de stör och är högljudda inne på biblioteket. Alternativ att dom får gå ut. Stäng dörren. Det är sällan eller 
aldrig tyst på detta bibliotek och det är väl fortfarande en regel att vara tystlåten och inte störa.  

Hyllorna "Djur Natur och Miljö" och "Pedagogik" osv behöver verkligen en skylt på kortändan där det står 

underkategorier. Man får leta runt som en tok för att hitta det man söker om man är osäker på placering.  

Overall, it's an interesting library with good Collection of books. Keep it up.  

Mycket bra att ni har öppet på kvällar och söndagar. Det ökar tillgängligheten och gör biblioteket till ett bra 

utflyktsmål på helgen. Saknar målargrejorna som fanns tidigare (papper och färgpennor för mindre barn)  

Bra öppettider och sp. söndagar  

nej  

Tack för att ni finns!  

Superbra bibliotek, jag är hur nöjd som helst!  

Nej 3  

Upplever att kommun prioriterar Hus före innehåll. Flera tidskrifter har upphört efter flytt från Ålidhemsskolan. Var 
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slutar det?  

nej  

Fattas boklåda där man kan lämna in böcker när det är stäng. (Om det inte har ändrats sen jag kollade)  

Fräscha ljusa lokaler, trevliga bibliotekarier, lätt att trivas!  

Mycket nöjd över att ett så fint bibliotek finns ute i stadsdelen. Mycket bra att det går att beställa nya böcker!  

Regnbågshyllan är onödig, om alla ska behandlas lika måste man sortera in dom med de övriga böckerna, många 
väljer att hoppa över den hyllan. och om böckerna är tex romantiska får de stå vid de andra romantiska böckerna. 

Det är som det skulle finnas en hylla med böcker om de som gillar färgen blå.  

 

 


