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Utvärdering Marknadsföring3 sept 2013 - Snabbrapport (redigerad) 
 
Filtrering 
Filtreringsvillkor: Fråga 
Svaren som matchar alla av följande villkor

 

1. Jag är:
Antal svarande: 43 

 

 
 
 
 

2. Befattning:
Antal svarande: 43 

 

 
 
 
 

Villkor 1: Jag deltog på kursdagen i:

Svarsalternativ: Karlstad
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Karlstad

Falun

Uppsala

 

3. Hur nöjd är du med lärseminariet som helhet?
Antal svarande: 42 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 13 29 Mycket nöjd 42 3,69

 
 
 

4. Jag deltog på kursdagen i:
Antal svarande: 43 

 

 
 
 
 

5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 42 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 10 32
I mycket hög

grad
42 3,76
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6. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv gärna varför och
berätta vad som kan förbättras.
Antal svarande: 4 

Det var väldigt varmt
var i gruppen som skulle "marknadsföra" ljudböcker. Kändes inte helt ok att röra om på någon annans
arbetsplats. Vi kunde ha gjort ett förslag på papper och lämnat över. Hoppas att personalen inte blev för ledsna
på oss!!
Vad menar ni egentligen med denna fråga?
Vad menar ni egentligen med tillgänglighetsanpassning? Jag har svårt att förstå vad ordet innebär i det här
sammanhanget.

 

7. Vad tyckte dom om kursdagen "Biblioteksrummet - exponeringsmöjligheter"?
Antal svarande: 43 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 11 32 Mycket nöjd 43 3,74

 
 
 

8. Det viktigaste jag har lärt mig idag är:
Antal svarande: 26 

att våga ändra på gamla tänkesätt
Att se med låntagarens ögon. Vad vill låntagaren ha inte hur vill personalen ha det.
Att se helheten och vad det säger när man kommer in på biblioteket.
Man ska utgå från teorier och sen vara några stycken som tänker tillsammans
Att små förändringar gör stor skillnad för den besökande individen. Man blir lätt "hemma-blind".
att tänka efter, vara konsekvent, och inte vara rädd
Vikten av att tänka mycket på exponeringen och vikten av att skylta och synas öht.
Att skyltningen spelar en mycket större roll än vi tror. Väldigt bra att låta andra titta på ens bibliotek , man blir så
lätt hemmablind.
Tänka på att "lura" besökarna, ha iögonfallande skyltningar, som gör att de hajar till.
Upptäckte nya exponeringsmöjligheter. Bra att dagen avslutades med en praktisk övning på det egna
biblioteket.
Det blev verkligen en nytändning för oss.
Att skala av och lägga ned tid på att göra en bra utställning istället för flera.
Att se utanför boxen och att lära av andra som också använder sig av marknadsföring.
Att vi på mitt bibliotek är på rätt väg, fick massor av inspiration att gå vidare.
Våga exponera "mininalt", allt måste inte vara med
Se från andra perspektiv än vårt, bli inte hemmablind.
Vikten av att öppna upp biblioteksrummet, att exponera media och att inte stagnera, utan hela tiden utveckla
och förbättra. Och att biblioteket börjar utanför entrén.
Att lilla kan göra så mycke.
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Instämmer

Instämmer inte

 
Fick många nya idéer och nya tänk. mycket inspirerande
Fått tips och råd på exponeringsmöjligheter som jag är förvånad över fungerar på bibliotek.
vikten av att skapa miljöer där besökarna tar sig tid att stanna upp i
Att se rummet ur besökarens perspektiv.
Strategier för att kommunicera med besökarna på rätt plats vid rätt tillfälle.
Har hört Petra Trobäck tidigare - vet inte om jag lärt mig något nytt direkt. Innehållet ungefär samma som
tidigare.
Man kan ta hjälp av att se sig själv som besökare........
Hur man kan gå till väga för att skapa bättre exponeringsmöjligheter på ett relativt enkelt sätt, samt vad man
kan försöka undvika.
Hur man ska tänka på hur man gör första intrycket inbjudande
att kritiskt granska lokalerna

 

9. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet:
Antal svarande: 43 

 

 
 
 
 

10. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 43 
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11. I vilken utsträckning tillförde kursdagen dig förståelse för hur man kan arbeta med rummet som
en marknadsföringsfaktor?
Antal svarande: 43 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 13 30
I mycket hög

grad
43 3,7

 
 
 

12. I vilken utsträckning tillförde Petra Trobäcks presentation dig kunskaper som du kommer att ha
användning för i ditt arbete med marknadsföring av biblioteket och bibliotekets tjänster?
Antal svarande: 43 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 14 28
I mycket hög

grad
43 3,63

 
 
 

13. Frågor/Kommentarer
Antal svarande: 11 

exempelvis hur du i ett modernt samhälle inte ska göra rörande jämställdhet å genusfrågor
Petra är så duktig. Hon får mig att se på saker med nya ögon.
En av de bästa KUB-föreläsningar jag deltagit i.
Bra föreläsning, mycket bra med praktiska övningar. En kul och inspirerande dag helt enkelt.
Jag skulle gärna sett att vi fått återkoppling på de övningarna/förändringarna vi gjorde under eftermiddagen.
Om vi fått sett före och efter bilder så hade vi kunnat se vad som var bra och vad var mindre bra, hur tänkte
gruppen som gjorde förändringarna och vad tyckte Petra. I så fall hade jag lärt mig mer om hur man praktiskt
kan göra.
Kunde varit fler goda exempel från bibliotek
omflyttningen på Karlstads bibliotek verkade inte vara förankrad hos personalen hoppas det inte blev jobbigt för
dem
Hade varit bra med fler exempel från olika bibliotek, istället för extrema butiker i USA.
Hade varit bra med en plan för "vad ska vi göra med böckerna etc. som inte längre ska exponeras i biblioteket"
innan de ställdes på vagnar osv.
Petra Trobäck är trovärdig och kompetent och förmedlar dessutom sin kunskap på ett sympatiskt sätt.
Samtidigt har hon tillräckligt mycket utomstående blick för att se bristerna och komma med konstruktiv kritik.
Tycker att det var för mycket exempel från stora amerikanska eller engelska affärskedjor i hennes föredrag, när
vi arbetar på offentligt finansierade bibliotek. Hennes ideer om skyltning är intressant att höra, men gärna fler
bra exempel från bibliotek.



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Inte alls

Genom informella samtal

Genom information på 
APT/personalmöte eller liknande

Genom att informera på intranät 
eller liknande

Genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på min arbetsplats

Genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på andra bibliotek inom 

KUB-området

På annat sätt nämligen:

-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Nej

Ja, en aktivitet

Ja, två eller fler aktiviteter

-
-

 
Föreläsningen på förmiddagen var det som tillförde mig mest kunskaper denna dag.

 

14. Jag kommer att förmedla det jag lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 43 

 

 
 
Fritextsvar: På annat sätt nämligen: 

Vi var där hela personalstyrkan.
Vi alla deltog så vi får lära/bolla med varandra.

 
 

15. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 42 

 

 
 
 



 


