
 
 
 

Tyck till om 2021 

 
Kön Jag är... 

Namn  Antal  %  

Man  84  31,9  
Kvinna  176  66,9  

Annan  3  1,1  
Total  263  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (263/263)  
 
 

 
Ålder Jag är... 

Namn  Antal  %  

0-20 år  51  19,4  

21-40 år  57  21,7  
41-60 år  47  17,9  

61-80 år  92  35  
80- år  16  6,1  

Total  263  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (263/263)  
 
  
Vilket bibliotek besöker du oftast? 



 
 
 

Namn  Antal  %  

Ljungby  146  55,5  

Lagan  42  16  
Lidhult  21  8  

Bokbussen  54  20,5  
Total  263  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (263/263)  
 
 

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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  208  80  

Nöjd  44  16,9  

Varken nöjd eller missnöjd  8  3,1  
Missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  
Total  260  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,9% (260/263)  
 
  
Hur nöjd är du med personalens kompetens? 



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  181  69,6  

Nöjd  64  24,6  

Varken nöjd eller missnöjd  15  5,8  
Missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  
Total  260  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,9% (260/263)  
 
  
Hur nöjd är du med biblioteket som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  171  66,3  

Nöjd  76  29,5  

Varken nöjd eller missnöjd  10  3,9  
Missnöjd  1  0,4  

Mycket missnöjd  0  0  
Total  258  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,1% (258/263)  
 
  
Hur nöjd är du med bibliotekets service under pandemin (covid-19)? 



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  145  57,8  

Nöjd  74  29,5  

Varken nöjd eller missnöjd  30  12  
Missnöjd  2  0,8  

Mycket missnöjd  0  0  
Total  251  100  

 
 
Svarsfrekvens  

95,4% (251/263)  
 
  
Har du känt dig trygg när du besökt biblioteken under pandemin (covid-19)? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  160  65  

Trygg  85  34,6  
Otrygg  1  0,4  

Mycket otrygg  0  0  

Total  246  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,5% (246/263)  
 
 

 
Hur nöjd är du med följande...? 

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



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  113  44,7  

Nöjd  114  45,1  

Varken nöjd eller missnöjd  15  5,9  
Missnöjd  3  1,2  

Mycket missnöjd  0  0  
Vet ej  8  3,2  

Total  253  100  
 
 
Svarsfrekvens  

96,2% (253/263)  
 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  154  60,9  

Nöjd  76  30  

Varken nöjd eller missnöjd  6  2,4  
Missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  
Vet ej  17  6,7  

Total  253  100  
 
 
Svarsfrekvens  

96,2% (253/263)  
 
 

 

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



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  69  27,7  

Nöjd  72  28,9  

Varken nöjd eller missnöjd  31  12,4  
Missnöjd  4  1,6  

Mycket missnöjd  1  0,4  
Vet ej  72  28,9  

Total  249  100  
 
 
Svarsfrekvens  

94,7% (249/263)  
 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  49  19,9  

Nöjd  67  27,2  

Varken nöjd eller missnöjd  26  10,6  
Missnöjd  1  0,4  

Mycket missnöjd  0  0  
Vet ej  103  41,9  

Total  246  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,5% (246/263)  
 
 

 

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



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  61  24,9  

Nöjd  48  19,6  

Varken nöjd eller missnöjd  27  11  
Missnöjd  3  1,2  

Mycket missnöjd  1  0,4  
Vet ej  105  42,9  

Total  245  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,2% (245/263)  
 
 

 

- - biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  123  49,8  

Nöjd  99  40,1  
Varken nöjd eller missnöjd  11  4,5  

Missnöjd  3  1,2  
Mycket missnöjd  0  0  

Vet ej  11  4,5  

Total  247  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,9% (247/263)  
 
 

 

- - bibliotekets öppettider passar mig bra 



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  115  46  

Nöjd  92  36,8  

Varken nöjd eller missnöjd  26  10,4  
Missnöjd  6  2,4  

Mycket missnöjd  1  0,4  
Vet ej  10  4  

Total  250  100  
 
 
Svarsfrekvens  

95,1% (250/263)  
 
 

 

- - tillgängligheten för funktionsnedsättning är god 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  75  30,4  

Nöjd  53  21,5  
Varken nöjd eller missnöjd  24  9,7  

Missnöjd  1  0,4  
Mycket missnöjd  1  0,4  

Vet ej  93  37,7  

Total  247  100  
 
 
Svarsfrekvens  

93,9% (247/263)  
 
 

 

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



 
 
 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  58  23,9  

Nöjd  79  32,5  

Varken nöjd eller missnöjd  36  14,8  
Missnöjd  7  2,9  

Mycket missnöjd  3  1,2  
Vet ej  60  24,7  

Total  243  100  
 
 
Svarsfrekvens  

92,4% (243/263)  
 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  84  34,7  

Nöjd  101  41,7  
Varken nöjd eller missnöjd  28  11,6  

Missnöjd  9  3,7  
Mycket missnöjd  4  1,7  

Vet ej  16  6,6  

Total  242  100  
 
 
Svarsfrekvens  

92% (242/263)  
 
 

 

Övriga synpunkter, vi tar gärna emot dina synpunkter som kan bidra till att folkbiblioteken kan blir 
ännu bättre 

Bokstav för författares efternamn i hyllan kunde vara tydligare.Större och starkare färg.  

Weben var mycket bättre tidigare. Det han varit någon klåfingrig amatör som visar sig duktig  

Det är synd att en Instabox är placerad mellan biblioteket och kafét (Lidhult bibliotek)  
öppet en dag till i veckan  



 
 
 
Synd att det inte fanns någon strömningstjänst under pandemin. Önskas sagostund för små barn på tider som 
passar oss som arbetar dagtid dvs em eller lördag alternativt på loven/förskolornas planeringsdagar. Bra 
initiativ med digital bokcirkel men oklar info om man kan hoppa på efter första träffen. Fick leta innan jag alls 
hittade info om cirkeln. Infon i Smålänningen på kommunens sida stämde inte.  

Vi är så glada att ni haft läsutmaningen. Vår son blev väldigt taggad att läsa & så glad för boken ♥Tack!  

Vore bra om man kunde logga in på de datorer som finns på biblioteket. De har varit ur funktion en längre tid.  

Hade gärna sett att det varit öppet på söndagar och stängt en dag i veckan istället.Läshörnorna skulle kunna 
vara mysigare. Hårda soffor, som står i fönster är inte så kul.  
Bra service, reserverar och lånar mycket nyheter.  

Jag varken jobbar eller bor i Ljungby Är i Ljungby varannan lördag Tråkigt att det inte går att lämna böcker efter 
kl 14.00 på bokinkast Annars mycket nöjd  
Hade gärna sett fler inköp av nya fantasy både på svenska och engelska. Hade även sett att biblioteket i Lagan 
kunde vara öppet under längre tider eller fler dagar. Annars är jag supernöjd med biblioteken! Både jag och 
dottern lånar mycket och ofta böcker, klart att man ska stötta biblioteken! Jag lånar hellre böcker än köper 
dem!  

Sagostunder som är på samma tider varje vecka eller varannan. För många olika tider att hålla ordning på nu! 
Frukt att köpa i cafeterian  
Så glada och tacksamma att ha ljungby bibliotek och super roligt att fritisbanken är där med Super nöjd att man 
kan köpa fikabröd också.  

Jag har som student fått mycket god hjälp med att låna och fjärrlåna litteratur. Det har till och med köpts in 
böcker för att jag har haft behov av det. Stort tack! Era pysselpåsar för barn har också varit mycket uppskattade 
här hemma.  

Biblioteket är lite stelt. Hade velat ha myshörnor eller liknande när man läser med barnen inte en steril 
stenhård soffa. Fler aktiviteter främst för skolbarn som inte kan gå 9.30 på sagostund eller liknande..  

Förändra ingenting :-) Det är så mysigt att det ser ut som när man var liten. Lugnt och fint.  

Ni är väldigt schyssta på att ta in de böcker/tidningar man tipsar om. Iaf de jag tipsat om. Uppskattas väldigt 
mycket! :)  
Som småbarnsförälder skulle jag önska en något mer inbjudande och större barnavdelning. En myshörna som 
uppmuntrar till läsning, smålampor att tända. Kanske en tydlig lekhörna för de mindre syskonen?Lådorna med 
böckerna tydligt uppmärkta med begynnelsebokstaven på författaren så det är lättare att plocka undan efter 
sig.  

Ologiskt när man ska leta böcker, hyllorna följer inte efter varandra.  
Det hade varit väldigt trevligt om ni var kopplade till Cineasterna https://www.cineasterna.com/sv/  

uppdatera datorerna tack  
Fiket öppet längre  

Dra inte in bokbussen!  

Nej  
Jättesvårt att hitta böckerna i hyllan önskar bättre märkning. Nu är det knappt så man tycker att man kan 
alfabetet.  



 
 
 
Tycker allt är jättebra! Så nöjd.  
Uppskattar mycket servicen med bokbussen. Saknade den under pandemin.  

Har inga övriga synpunkter.  

Borde vara fler som kan få ta del av ljud-böcker/vecka. Utöka ljudboks biblioteket.  
Särskilt bokbussen m personal är fantastisk!  

Vi hade gärna haft barnaktiviteter på lidhults bibliotek på kvällstid eller helg så även vi som jobbar kan delta på 
ex familjesagostund.  
Alltså, mycket nöjd. Särskilt med personalens bemötande  

Har ingenting att klaga på, superfint bibliotek, närheten till biblioteket, jättetrevlig personal, bra utbudej besökt 
under pandemin  
Kolla stavfelet i fråga 8.  

Fler lån via Biblio.Många verkar använda tjänsten 😃😃  

jag vill ha spenand böcken!  
ett fint ställe.  

Jag är nöjd med Ljungby bibliotek. På vissa frågor kan jag dock ej svara på och då har jag kryssat för rutan vet ej.  
Hittar jag inte det jag söker frågar jag den fantastiska personalen.  

Vid varje bok i en serie skulle det framgå vilken det är, vilka som ev. är före och vilka som kommer efter (så man 
inte börjar läsa 3:an när det finns 2 före). I katalogen på hemsidan!  
Lite mer öppettider.  

mer gåt böker!  

Jag bor i Malmö.  
Det är redan bra.  

Mer workshops/ Föreläsning för vuxna  
Nej  

Svårt att hitta på biblioteket i Ljungby. Logiken i alfabetsordning.  
Fler aktiviteter för barn i ålder 3-10 på loven.  

Snäll personal Bra och fint engagemang  

Under corona var jag mycket nöjd med servicen jag fick av personalen på bokbussen lämnda böcker hemma 
hos mig.  
Det är bra.  

Stort plus och beröm till personalen som alltid är hjälpsamma och trevliga.En trevlig upplevelse varje besök!  
Man har lovat en renovering,har inte hänt något.Politiker-ni är för dåliga.Vi har ett fint 
bibliotek,välfungerande.Se till att få tummarna ur...och börja renovera.Bibliotek ska vara bibliotek och inget 
annat.  

Bokbussen är bäst  
Verkligen en bra mötesplats!  

Mer varierat utbud på ljudböcker.  



 
 
 
Man får testa instrument  
Bra!  

Allt är okej på biblioteket,tack! :)  

Här trivs vi bra:) Både vuxna och barn.  
Se över utklädningskläderna i kistan,tycker min dotter 8 år:)En del kläder är sönder.  

Svårt att hitta när hyllorna går lite i snirklar.  
Svårt att hitta i biblioteket.  

Jobbar på förskola.Jätteduktiga o serviceinriktade när det gäller att fixa fram , tipsa om barnböcker i olika 
åldrar.  
Cafeterian är jättetrevlig.  

Allt är bra.  

Studierummen på Ljungby bibliotek kunde vara lite varmare o bättre belysning.Ljudet från elementen är väldigt 
högt.  

Mycket fint bibliotek.Vänlig och kunnig personal.  

Tycker att böterna är höga.  
Nej,allt var ok.  

Jag är så nöjd med mitt bibliotek,Åbyskolan.Har 5 minuters gångväg dit.Alltid väl mottagen o välkommen.Med 
andra ord ett bra bibliotek:)  
Familjärt och mysigt at komma hit i Lagan.  

Fler böcker på engelska! Mer fantasyböcker hade varit trevligt!:)  
På det hela ett trevligt bibliotek dit jag gärna går.  

Lite mer öppet i Lagan.  

Att Lagans bibliotek ska få behålla sina böcker, inköpta med medel från Dahlinska fonden!  
Tycker ni plockat bort för mycket tidskrifter.T.ex om båtar,Hi Fi,m.fl  

I teknikens framsteg finns det tyvärr en del ʺförlorareʺvilket jag tycker är mycket tråkigt. Digitala böcker är bra 
ur miljösynpunkt men känslan är inte densamma som att hålla i en riktig bok.För ett tag sen berättade en av 
personalen att inköpen av ljudböcker på skiva kommer att minska. Personligen lyssnar jag mycket på just 
ljudböcker och har inte möjlighet att lyssna på digitala böcker på jobbet(mobilförbud)där jag lyssnar mest. 
Dessutom har jag hört att digitala böcker är dyrare för biblioteken då varje lån kostar en summa 
pengar.Förutom det finns det fortfarande problem i appen för digitala böcker.Särskilt ljudböckerna är 
drabbade.De laggar,bokmärken försvinner och ibland hoppar uppspelningen fram eller tillbaka.Mer att appen 
inte fungerar,inte ert fel.Ni gör ett bra jobb!Fortsätt så!  
Bra med fjärrlån:)  

The library has a bad opentime.  
Att pandemin går över.  

Helt nöjd.  
Lite mer spännande, tjocka böcker.  

Mer öppettider/dagar i Lagan.  



 
 
 
Fler öppettider på biblioteket i Lagan-Åby.  
Önskar det vore bättre öppettider i Lagan.  

Finns inget att klaga på.Varken på personal eller biblioteket för min del.Hittar man inte boken man söker så får 
man alltid bra hjälp.  

Lättare att få biljetter till evenemang.Öppet för alla ,alltid.Längre öppettider typ 9-20 som i Växjö.  
Under pandemin fungerade det så gott det gick.  

Älskar att personalen är så snälla i Ljungby o på bokbussen.Kan ni skaffa filmen en cell-sam historia snälla!Om 
ni kan förståss.  
Bokbussen är superbra service och personalen tillmötesgående och trevlig.  

Ingen erfarenhet.En väninna har skött boklånen.  
Bokbussen är det bästa som hänt i obygden.  

Mycket nöjd med allt.  
Jag har inga mer synpunkter.Väldigt belåten med detta bibliotek.Går ofta dit 1g/vecka.  

Inget  

Fler pluggrum och längre öppettider.  
Öppet på söndagar  

Öppet på söndag  
Dåligt med tiskrifter på Lagan-biblioteket!  
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