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Utvärdering Marknadsföring 5 - Snabbrapport 
1. Jag är:
Antal svarande: 123 

 

 
 
 
 

2. Befattning:
Antal svarande: 123 

 

 
 
 
 

3. Hur nöjd är du med kursdagen som helhet?
Antal svarande: 123 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 3 14 49 57 Mycket nöjd 123 3,3

 
 
 

4. Jag deltog på kursdagen i:
Antal svarande: 123 
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5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 118 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 12 17 88
I mycket hög

grad
118 3,63

 
 
 

6. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv gärna varför och
berätta vad som kan förbättras.
Antal svarande: 10 

Det var svårt att höra, det var ngt surr i lokalen, fläktar?
Svårt att se presentationen och att höra vad alla sa.
Bra om man delar upp gruppdiskussionerna så att fler får komma till tals.
Lokalen var akustiskt inte optimal för föreläsning och medföljande diskussion. Det var i princip omöjligt att höra
vad de utan mick sa, det åtgärdades under em genom att dela ut mick till de som ville säga något.
Vid gruppdiskussionerna var det också svårt att höra vad övriga i gruppen sa och vi var 7 stycken runt ett bord
och det var omöjligt att ha en diskussion i grupp.
Jag har inga behov som kräver tillgänglighetsanpassning
Kunde varit mer kopplat till att vi kommer från just bibliotekssektorn
Omöjligt att höra vad som sades först 30 min.
Lokalen var inte alls bra. Hördes väldigt dåligt.
Nu är jag inte rullstolsbunden, men tyckte ändå att det var helt omöjligt att få ut några papperhandukar på
handikappstoaletten, maksinen var trasig och satt högt upp, om jag hade varit rullstolsbunden hade jag inte
kunnat få ut några pappershandukar, handikapptoaletten på hotellet borde vara mer anpassad till de som
faktiskt sitter i rullstol.
Dålig akustik och dålig mikrofon.
Jag bad föreläsaren om att hon skulle återge vad åhörarna sa vilket hon bara gjorde vid ett fåtal gånger.

 

7. Vad tyckte dom om kursdagen "Goda kundrelationer"?
Antal svarande: 123 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 19 50 53 Mycket nöjd 123 3,26
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8. Det viktigaste jag har lärt mig idag är:
Antal svarande: 53 

Att det är viktigt att behålla en "gammal" kund istället för att alltid tänka på att ragga nya kunder. En nöjd kund
är den allra bästa marknadsföraren!
Att ta hand om de låntagare vi är viktigare än att jaga nya
Det finns oändligt mkt vi skulle kunna göra för att vara mer "med"
Att skapa lojalitetsprogram. Tänka kund, inte låntagare. Mycket inpirerande!
Att en nöjd kund är den bästa marknadsföraren.
Att tänka på bibliotekskortet som ett medlemskort av intressant och gav nya funderingar.
Vidareutveckla men glöm inte att måna om de kunder du har.
Att biblioteket redan idag gör mycket för att skapa och bibehålla goda kundrelationer, men att vi kan bli ännu
bättre.
Reflektioner kring medlemskort
 
Vad ger vi våra för extra
Hur man skapar långsiktiga relationer med användarna
Att man bör premiera sina stamkunder.
Starka varumärkesbärare är starka marknadsförare.
Det jag vill som kund är att du ska veta vad jag vill ha.
Skapa lojalitetsprogram (=deltagarkultur?)
Om man har lojala medarbetare (som jobbat länge) blir kunderna mer lojala.
Rekrytera utifrån personlighet och social förankring.
Tänka i nya spår
allt behöver inte kosta just nånting alls
Vårda de låntagarna vi har, ge det lilla extra
"Det är billigare att behålla gamla kunder."
"En nöjd kund är den allra bästa marknadsförfaren."
Så vad vi ska satsa på i första hand är att behålla våra nuvarande biblioteksbesökare och få dem att må så bra
hos oss att de sprider detta vidare.
Att bibliotekskortet är som ett klubbkort. Kunderna får tillgång till saker genom det kortet. Förmåner varav alla
dessutem är gratis.
Jag fick bekräftelse på att vi inte bara ska locka in folk, utan också få dem att stanna/komma tillbaka.
tankar om att bibliotket behöver ta till sig företagens sätt att locka och behålla kunder, men att man inte kan ta
kommersiella strategier rakt av. Eftersom  biblioteket stårför neutralitet och valfrihet måste man vara försiktig
med att använda kundutskick för det uppfattas av många som påträngande och onödigt. Det är just detta vi
borde framhålla samtidigt som en form av kundutskick med ett mer personligt tilltal är något vi borde prova. Det
gäller att hitta vilken metod för upprätthållande av kundrealtionen som är relevant för låntagare och som inte
gör att biblioteket förlorar i förtroende.  Det krävs en ordentlig varumärkesgenomgång innan detta går at
genomföra.
Det är lättare och viktigare att lägga krut på att vårda relationen med befintliga kunder än att locka nya
kundgrupper. Och att det är bättre att satsa stenhårt på bemötande och ett inbjudande och funktionellt rum än
på traditionell marknadsföring genom reklam och utskick.
Svårt att säga, det blir mycket intryck en sådan dag och mycket matnyttigt.
Det finns så mycket man kan göra för att förbättra sina relationer med kunderna. Även små saker kan
åstadkomma förändringar, det känns positivt!
Ta vara på de låntagare vi har. De är våra bästa marknadsförare!
att vi kan vara tydligare med vad lånekortet innebär och kanske "ladda" det med något extra.
Att vi bibliotekspersonal måste brösta upp oss om vi inte helt ska utplåna oss själva. Fick redskap till detta på
kursen.
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Den viktigaste kunden är den som redan använder oss. Fokusera på de kunder som redan använder oss och
se till att de har nytta av oss hela livet.
Det är billigare att behålla gamla kunder. En nöjd kund är den allra bästa marknadsföraren.
Vi ska lägga resurserna på våra befintliga besökare..
Vi tycker vi är väldigt bra i våra relationer med våra besökare men jag har insett att vi kan bli mycket bättre!
förvalta de kunder vi redan har.
Jag tycker att jag redan har goda kundrelationer. Dock spännande och intressant att sitta och spåna fram
marknadsföringsidéer tillsammans från olika bibliotek. Att göra en bibliotekspåse med snygg logga och texten
Jag är en läsfrämjare gillar jag och våra biblioteksbesökare skulle stolta synas på stan. Jag gillar också tanken
med att få in mera än utlånade böcker i våra bibliotekskort som information om teater, utställningar osv. Jag
undrar hur detta förslag har fallit ut i Åbo? Vet ni?
Mycket om goda kundrelationer.
Fick bekräftelse på det inte är helt fel att ta väl hand om redan goda besökare för det sprider sig. Petra väcker
alltid
nya tankar och sätt att se på saker, vilket är inspirerande.
Slutorden: satsa på rummet och bemötandet.
Hur vår ton gentemot biblioteksbesökarna behöver förbättras. Dagen gav en del idéer på hur.
Att det är effektivt och värdefullt att lägga tid och resurser på de användare som redan kommer till oss - ge dem
anledningar att komma tillbaka!
 
Att jobba mot det "trogna" kunderna" Att ge dem lite extra!
Att göra det där "lilla extra" och testa nya metoder som inte behöver kosta eller vara alltför tidsödande
hela konceptet. Svårt att plocka ut delar. Bra föreläsare, bra samtal med olika bibliotek.
Att man måste jobba på sina "kundrelationer"
Att inte vara rädd för att ta ut svängarna.
Som vanligt! Nya idéer och att tänka mer "obibliotekigt". Ha mer känsla för och se all service vi faktiskt gör
redan, men att sätta ord på det.
Ta hand om de besäöare kunder vi redan har :)
Tänka nytt - att koppla bibliotekskortet till andra tjänster. Att alltid tänka ur kundperspektiv.
Svårigheten att koppla ihop egna erfarenheter (alla korten i plånboken och mina upplevelser av dessa företag)
med bibliotekets verksamhet och utvecklingsmöjligheter. I diskussionerna märkte jag att folk har svårt att
släppa sitt eget verksamhetsområde. Petra ger oss alla verktyg för att marknadsföra biblioteken och det är upp
till oss att omsätta detta i praktiken.
Hur viktig psykologin är i kundrelationer.
Att tänka vidare kring vad bibliotekskortet kan fyllas på med vad gäller mervärde för användaren.
Vikten av att inte marknadsföra biblioteket som ett kommersiellt marknadsföretag. Vi kan ta del av hur de
jobbar men alltid ha med grunden för bibliotekets demokratitankar!
Allas lika värde och att biblioteket får vara en oas mitt i stressat och kravfullt samhälle och inte har tankar på att
jag är vipp kund och går före någon annan.
Att tänka vidare på hur bibliotekskortet kan användas.
Om att skapa unika kundrelationer genom segmentering och en lärande relation.
Att vi behöver ta hand om/satsa på de som redan kommer till oss! Lyckas vi med det så är de de bästa
marknadsförarna...
Varför jag tackar ja eller nej till ett medlemserbjudande.
Vad kan biblioteket erbjuda för extra lockbete när någon ska blibibliotekskund?
Ta vara på de kunder vi redan har i stället för att jaga nya.
Många idéer till HUR man kan göra detta

 



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Mycket bättre

Bättre

Oförändrade

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Instämmer

Instämmer inte

9. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet:
Antal svarande: 121 

 

 
 
 
 

10. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 121 

 

 
 
 
 

11. I vilken utsträckning fick du ökad förståelse för hur man kan skapa goda relationer med
biblioteksbesökare?
Antal svarande: 122 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 2 17 68 35
I mycket hög

grad
122 3,11

 
 
 

12. I vilken utsträckning tillförde kursdagen dig kunskaper som du kommer att ha användning för i
ditt arbete med att skapa goda relationer till besökarna på ditt bibliotek?
Antal svarande: 122 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 3 21 69 29
I mycket hög

grad
122 3,02
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13. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 11 

Jag kanske är självgod men jag tycker inte den här dagen gav mig något. Jag - vi, har mycket goda
kundrelationer som vi vårdar.
Det blev för lite fokus på lösningar som är lämpliga i biblioteksmiljö. Alla metoder som man använder inom den
kommersiella sektorn är inte överförbara till bibliotekssektorn med tanke på sekretessen bland annat.
Bra upplägg på kursdagarna där teori direkt gått över till praktisk handling med möjlighet att anpassa till det
bibliotek man befinner sig på.
Hela dagen hade kunnat ingått i någon av de andra marknadsföringsdagarna.
När det gäller att utarbeta kundprogram måste man också tänka på rimlighet i tid för personalen att göra detta.
En hel del vi talade om känns orimligt på grund av tidsaspekt.
Däremot är det bra att få upp ögonen för att de trogna låntagarna ska uppmuntras, tycker jag.
En petitess: Jag är inte nöjd med att man på kursen talar om våra besökare som kunder. För mig är de just
låntagare, besökare eller användare. Inte kunder. De förväntas inte köpa något eller prestera något. Här i detta
frågeformulär kallas de också för besökare, bra!
Annars var Petra väldigt bra.
Personligen så anser jag att jag redan hade kunskapen om hur man bemöter en kund eller tillgodoser deras
behov. Man skapar en unik relation med sina besökare på ett litet ställe. Övriga kursdagar har jag tyckt varit
toppen, men detta kändes lite som att sitta och lyssna på hur man redan gör idag.
Jag har alltid strävat efter goda relationer med besökarna. "Stammisarna" har mycket stort inflytande på allt
som händer i biblioteket.
Efterlyser en nu kör vi kurs.  Vi måste bli producerare/doers.
Även Cheferna måste bli proffs på att marknadsföra prata för bibliotek i alla lägen speciellt inför politiker och
andra chefer.
svårt att tänka om eftersom nästan alla exempel kommer från företagsvärlden. Ett offentligt kommunalt bibliotek
är något helt annat.
Jobbar på Länsbiblioteket och träffar därför inte biblioteksbesökaren

 

14. Jag kommer att förmedla det jag lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 122 
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15. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 121 

 

 
 
 


