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Utvärdering service och värdskap - Snabbrapport (redigerad) 
 
Filtrering 
Filtreringsvillkor: Fråga 
Svaren som matchar alla av följande villkor

 

1. Jag är
Antal svarande: 44 

 

 
 
 
 

2. Befattning
Antal svarande: 44 

 

 
 
 
 

Villkor 1: Jag deltog på kursdagen i

Svarsalternativ: Karlstad
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3. Hur nöjd är du med dagen som helhet?
Antal svarande: 44 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 1 0 16 27 Mycket nöjd 44 3,57

 
 
 

4. Jag deltog på kursdagen i
Antal svarande: 44 

 

 
 
 
 

5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 44 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 6 37
I mycket hög

grad
44 3,82
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6. Om du inte tyckte att tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv gärna varför
och berätta vad som kan förbättras.
Inga svar. 

 

7. Vad tyckte du om kursdagen "Service och värdskap"?
Antal svarande: 8 

Tycker att Petra tar upp väldigt många bra saker som det är bra att få lyft i ett större sammanhang.
En bra dag där jag fick med mig en del nytt. Intressant att höra hur andra har det på sina bibliotek. Det är bra
att Petra alltid har exempel från verkligheten.
Den var bra och man fick en hel del att ta med sig hem.
Mycket självklara saker, då man kan se till vad man vill möta själv för slags service. Dock behöver man dessa
dagar för att bli påminnd om hur man ska vara och även ta del av andras erfarenheter och kunskaper! Kanon!
Inspirerande men inte så mycket vi kunde sätta igång med dag 1 i praktiskt form. Krävs mycket mer tänk och
förberedelser för att komma igång. Det känns kul dock.
Jag tyckte det var en bra dag och andras " berättelser" lär man sej av
bra
Mycket intressant.

 

8. Det viktigast jag har lärt mig idag är:
Antal svarande: 7 

Att varje datlj räknas
Att se kunden som en gäst.
Att man ska tänka på hur man själv vill bli bemött och utgå där ifrån, för jag tror ingen vill få dålig service.
Att vi måste hitta gemensamma utgångspunkter för bemötande. Vilka är vi, vad står vi för, vad vill vi förmedla,
vilket utrymme finns för egna beslut.
Att se alla
säj inte nej
Ödmjukhet, gott värdskap, att ta hand om hela familjens alla behov.

 

9. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet
Antal svarande: 12 
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10. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 12 

 

 
 
 
 

11. I vilken utsträckning fick du ökad förståelse för begreppen service och värdskap
Antal svarande: 12 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 8 3
I mycket hög

grad
12 3,17

 
 
 

12. I vilken utsträckning tillförde kursdagen dig kunskaper som du kommer att ha användning för i
ditt arbete med service och värdskap?
Antal svarande: 43 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 4 20 19
I mycket hög

grad
43 3,35
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13. Frågor/Kommentarer:
Antal svarande: 5 

Diskussionerna bordsvis blir emellanåt inte särskilt givande.
Det är under all kritik att föreläsaren använder sig av sexistisk reklam och genusgeneraliseringar i sina
föreläsningar
Bra dag med många konkreta exempel och förklaring till varför servicetänkandet är så viktigt. Dock tycker jag
att Trobäck släppte diskussionerna för snabbt och inte problematiserade hur vi agerat när vi själva skulle lyfta
berättelser. Borde ha knutit ihop och diskuterat/problematiserat mer.
Mycket bra idéer angående  hur man möter och behandlar besökarna.
Vi har inte berört krav, böter och fakturering särskilt mycket. Inte heller berusade kunder.

 

14. Jag kommer att förmedla det jag har lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 44 

 

 
 
 
 

15. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 43 
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