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Besöksenkäten – en del av en helhet

2022 års undersökning gav 973 svar – tack för att du bidrog till utvecklingen av våra verksamheter!

Svaren från besöksenkäten har gett oss massor av värdefull input, både kring det som Kultur 
och fritid redan erbjuder, det som ni tycker kan förbättras och helt nya idéer som vi tar med oss i 
planeringen framåt. 

Kultur och fritid vill erbjuda något för alla kommuninvånare, inte enbart de som regelbundet 
besöker våra verksamheter. Därför tittar vi också på hur svaren från besöksenkäten ser ut i 
förhållande till resultaten från SCB:s medborgarundersökning och Ung livsstil, en undersökning 
riktad till kommunens högstadieelever. Nedan följer en sammanfattning av besöksenkätens svar 
utifrån olika åldersgrupper samt för respektive verksamhet. Alla verksamheter har fått en mer 
fördjupad genomgång av svaren som riktar sig till dem.
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Vem har besvarat enkäten?
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Enkätfrågor

1. Känner du dig välkommen när du besöker oss?

2. Upplever du att det som erbjuds passar dina behov och intressen?

3. Saknar du något i verksamheten idag?

4. Tycker du att det är enkelt att delta i det utbud som finns?

5. Upplever du att du kan påverka det som verksamheten erbjuder?



Resultatöversikt
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Hur skiljer sig resultaten åt mellan åldersgrupperna?

• Alla åldersgrupper känner sig i hög grad välkomna i våra verksamheter

• Barn och unga upplever att de har större möjlighet att påverka än vad vuxna och äldre gör

• Vuxna och äldre tycker att det är enklare att delta i verksamheterna än barn och unga

• Barn och äldre upplever i högre grad än unga och vuxna att utbudet passar dem



Vad tycker barnen? 

<12 år. 82 svar: 55 tjejer, 25 killar +2

• 98 % känner sig alltid eller oftast välkomna

• 9 av 10 upplever att utbudet passar deras behov och intressen

• 7 av 10 tycker att det är enkelt att delta i utbudet
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Vad tycker ungdomarna?

13-19 år. 66 svar: 30 tjejer, 32 killar +4

• 9 av 10 känner sig alltid eller oftast välkomna

• 8 av 10 upplever att utbudet passar deras behov och intressen

• 8 av 10 tycker att det är enkelt att delta i utbudet
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Vad tycker de vuxna?

20-64 år. 590 svar: 409 kvinnor, 177 män +4

• 95 % känner sig alltid eller oftast välkomna

• 8 av 10 upplever att utbudet passar deras behov och intressen

• 9 av 10 tycker att det är enkelt att delta i utbudet
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Vad tycker de äldre?

>65 år. 231 svar: 146 kvinnor, 82 män +3

• 96 % känner sig alltid eller oftast välkomna

• 9 av 10 upplever att utbudet passar deras behov och intressen

• 9 av 10 tycker att det är enkelt att delta i utbudet

124

39

53

1

13

1 0

Utvärderad verksamhet

Arlövs bib

Åkarps bib

Badet

Kulturskolan

Möllegården

UiB

Off. ev.

Ja

IblandNej

Vet 
inte

Möjlighet att påverka



Resultat för Kultur och fritids verksamheter



Biblioteken i Burlöv

ARLÖV

Stort underlag! Många önskemål/förslag gällande:

• Bestånd
”Mer av allt” som finns i nuvarande bestånd

• Aktiviteter
På eftermiddag/kväll/helg

• Biblioteksrummet
Fler sitt- och studieplatser

Underlättar deltagande: Tillmötesgående personal, tillgängligt 
både fysiskt och digitalt, aktiviteter utan anmälan

Försvårar deltagande: Aktiviteter dagtid

ÅKARP

En stor majoritet av svaren rör biblioteksflytten 
från Dalslundskolan till Möllegården*. Synpunkterna rör främst:

• Tillgänglighet
Inget Meröppet i det tillfälliga biblioteket
Begränsade öppettider (dagtid)
Alnarpsvägen inte trafiksäker för barn

• Utbud
Liten vuxenavdelning
Nästan uteslutande för barn

*Besöksenkäten startade samma dag som biblioteket öppnade 
på Möllegården 



Burlövsbadet

Mycket feedback! 

Många av svaren är konkreta synpunkter/materiella önskemål kring anläggningens olika delar som kan åtgärdas.

Återkommande synpunkter

• Dyrt på det nya badet

• Tar lång tid att åtgärda saker

• Ökad tillgång/tydlighet ang. 50-metersbanor

• Vill följa med sitt barn in i simhallen utan att byta om

Önskemål

• Äventyrsbad (rutschkanor, hopptorn)

• Relaxavdelning och spa



Kulturskolan

Mest återkommande

• Lång väntetid/ få platser

• Geografisk tillgänglighet för barn
• Svårt för barn att själva ta sig till Kulturskolan

• Önskar mer undervisning i Åkarp

• Utökat samarbete med skolorna

Önskemål: Andra aktiviteter än lektionsundervisning

Både barn och vuxna har gett förslag på fler gemensamma och sociala tillfällen, 
exv. musikkvällar, workshops, fest



Möllegården kultur

Stor variation i respondenternas förslag och önskemål 

– vill ha en mötesplats med olika slags evenemang och aktiviteter,
en plats för socialt umgänge, kulturella upplevelser och eget skapande

– vill att det ska vara en plats för alla åldersgrupper: barn, unga, vuxna och äldre

Musik, kultur, kreativt skapande, trädgård, lek



Ung i Burlöv

Resultat: En stor majoritet av de svarande känner sig välkomna (96 %),
upplever att utbudet passar dem (82 %) och att det är enkelt att delta (89 %)

Utmärkande: Betydligt större andel som upplever att de kan påverka, 
jämfört med andra verksamheter

Återkommande önskemål: Pingisbord, biljard

4 av 10 är föreningsaktiva – en fjärdedel i Burlövs kommun
Marginell skillnad mellan könen. Bland de svarande minskar föreningsdeltagandet med åldern. 
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Offentliga evenemang

Försäljning av mat- och dryck

Tryckt sånghäfte på Allsångskvällar

Bättre ljudkvalité 

Nyårsfirande



Hur sannolikt är det att du rekommenderar verksamheten för andra?

Genomsnittligt omdöme 4.4
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