
Hur gammal är du? 
18-25 år                

26-35 år                

36-45 år           

46-59 år           

60+ år     
   

vad tycker du om meröppet?

Vi undersöker vad du som registrerad meröppet-användare på Heby bibliotek tycker om meröppet 
hos oss. Med meröppet menar vi möjligheten att använda biblioteket även när personal inte finns på 
plats. 

Resultatet av den här enkäten ger oss vägledning i vårt framtida utvecklingsarbete. Vi är mycket tack-
samma för att du hjälper oss. Enkäten tar några minuter att genomföra, och är helt anonym. Obser-
vera att undersökningen bara gäller meröppet, inte Heby bibliotek som helhet. Med vänlig hälsning 
kultur- och fritidschef med bibliotekspersonal. 

Ringa in eller kryssa framför det alternativ som du vill välja.

utvärdering av meröppet på heby bibliotek

Är du...
Kvinna               

Man               

Annat           

I vilken ort bor du? 
Enåker/Runhällen            

Harbo              

Heby          

Huddunge          

Morgongåva

Tärnsjö

Vittinge

Östervåla

Jag bor inte i Heby kommun, jag bor i __________________________ kommun    
   

Enkäten finns på 
vår hemsida:

www.biblinord.se

Vill du hellre 
fylla i digitalt? 



Ungefär hur många timmar i veckan använder du biblioteket under de obemannade 
meröppettiderna?
0               

1-2               

3-6          

7-10          

Mer än 10 timmar

Vad tycker du om meröppettiderna? (9.00-21.00 alla dagar) 
De är mycket bra           

De är bra        

De är dåliga       

De är mycket dåliga        

Ange gärna förslag på andra öppettider ______________________________________________________
   

Vad använder du meröppet till? Du kan kryssa flera alternativ. 
Lånar böcker/tidskrifter/ljudböcker 

Hämtar reservationer

Använder bibliotekets datorer

Läser tidningar 

Använder studierummet/sittplatser

Använder bibliotekets wifi 

Värmer mig

Använder kaffeautomaten 

Annat, nämligen ________________________________________________________________________________

Känner du dig trygg när du vistas i lokalen under de obemannade meröppet-
timmarna?
Ja, jag känner mig alltid trygg 

Jag känner mig oftast trygg.

Nej, Jag känner mig otrygg. 

             

     



Om du känner dig otrygg: har den känslan fått dig att avstå från att besöka 
meröppet, eller fått dig att planera dina besök annorlunda? 
Ja              

Nej            

        

Kommentera gärna ditt svar ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
   

Tycker du att det är lätt att använda taggen för att komma in i lokalen och använda 
bibliotekets tjänster under de obemannade meröppettimmarna? 
Ja              

Nej            

        

Om du svarade nej, berätta gärna vad som är svårt ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
   

Hur skulle du beskriva den introduktion av meröppet som du fick av personalen?
Mycket bra             

Bra

Dålig

Mycket dålig           

        

Kommentera gärna ditt svar  ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
   



Hur stor är sannolikheten att du fortsätter att använda meröppet i framtiden? 
Mycket sannolikt 

Sannolikt

Inte särskilt sannolikt

Mycket osannolikt

             

Har du några andra synpunkter om meröppet på Heby bibliotek som du vill dela 
med dig av? Skriv fritt här nedan. 

             

     

   

Tack för din medverkan! 
Färdig? Lägg din ifyllda enkät i den uppmärkta ”postlådan” som 

står vid entrén. Postlådan töms regelbundet. 


