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Brukernes forventninger
Tjenestens omdømme













Engangspassord: _______________

SPØRSMÅL TIL BRUKER AV TJENESTEN

Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om bibliotektjenesten du 

bruker. Du skal foreta en rangering fra 1 (lavest tilfredshet) til 6 (høyest tilfredshet). Sett 

kryss i den ruten du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom noen av spørsmålene ikke kan besvares eller at noen av spørsmålene ikke er

relevante, så kan du benytte deg av svaralternativet Vet ikke/ikke aktuelt.

Hvor ofte bruker du biblioteket?

- Flere ganger i uka

- Ca 1 gang pr uke

- Ca 1 gang pr måned

- Ca 4-8 ganger pr år

- 1 gang pr år eller sjeldnere

Hvorfor bruker du biblioteket? (flere x er mulig)

– for å låne skjønnlitteratur

– for å låne lydbøker

– for å låne faglitteratur

– for å låne hobbybøker

– for å låne barnebøker

– for å finne/bestille fagstoff til skole/studier

– bruk av leseplass

– for å lese aviser

– for å lese tidsskrifter

– for å låne filmer

– for å låne musikk

– for å spille spill

– for å delta på arrangement

– for å bruke pc/internett

– biblioteket som møteplass/«et sted å være»

– annen hjelp og bistand

Bakgrunnsvariabler Først ber vi deg svare på noen bakgrunnsspørsmål

Alder

14 – 19 år

20 – 39 år

40 – 59 år

60 år +

Kjønn

Kvinne

Mann

Postnummer

4 siffer



Service I hvor stor grad er du fornøyd med:

1. Servicen du får på biblioteket. (Hvordan du blir mottatt og behandlet)

2. De ansattes faglige kompetanse (hvor flinke de ansatte er til å hjelpe deg).

3. Ventetid på reserverte bøker og annet bestilt materiell?

4. Ventetid i skranken? (ved veiledning, spørsmål, utlån)

5. Innleverings- og utlånsautomatene

Brukermedvirkning I hvor stor grad er du fornøyd med:

6. Muligheten til å påvirke tilbudene på biblioteket?

(være med på å bestemme hva biblioteket skal tilby)

Bibliotekets utlånstilbud/innhold I hvor stor grad er du fornøyd med:

7. Bibliotekets utvalg av bøker?

8. Bibliotekets utvalg av bøker på annet språk?

9. Bibliotekets utvalg av lydbøker?

10. Bibliotekets utvalg av filmer?

11. Bibliotekets utvalg av musikk?

12. Bibliotekets utvalg av spill?

13. Bibliotekets utvalg av tidsskrifter / aviser?

14. Bibliotekets utvalg av tidsskrifter / aviser på annet språk?

15. Bibliotekets nettilbud? (bestille bøker, musikk, filmer, forlenge lånetid, hjemmesider,

sosiale medier, reservere pc, få beskjed om nyheter osv.)

16. Bibliotekets arrangementer?

17. Bibliotekets øvrige utvalg?

Bibliotekets lokaler I hvor stor grad er du fornøyd med:

18. Studie/leseplasser?

19. Studie/leseplassenes fasiliteter?

20. Skiltingen i biblioteket?

21. Muligheten for bruk av pc/internett (digital bruk, kapasitet, programvare)?

22. Muligheten for bruk av trådløst internett?

23. Biblioteket som kulturarena (forestillinger/arrangementer/aktiviteter)?

24. Biblioteket som møteplass/ «et sted å være»?

25. Mulighet for kurs og læring?



Tilgjengelighet I hvor stor grad er du fornøyd med:

26. Bibliotekets åpningstider?

27. Bibliotekets beliggenhet?

28. Bibliotekets tilgjengelighet i forhold til parkering, offentlig kommunikasjon?

29. Lokalenes utforming? (Størrelse, heis, tilpasset for bevegelseshemmede, 

barnevogn)

30. Selvbetjening som biblioteket tilbyr?

Informasjon I hvor stor grad er du fornøyd med:

31. Informasjon om ny litteratur?

32. Informasjon om bibliotek- tilbudene? 

Kommentarer:

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har 

svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja

□ Nei 

Takk for hjelpen!

Generelt

33. Alt i alt, hvor fornøyd er du med biblioteket? 




