
 

Tyck till om Biblioteket 2022 

1. Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

-20 år  21  16,3  
21-40 år  37  28,7  

41-60 år  23  17,8  

61-80 år  44  34,1  
81-     år  4  3,1  

Total  129  100  
 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (129/131)  
 
  
 
2. Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Man/pojke  38  29,2  
Kvinna/flicka  89  68,5  

Annat  0  0  

Vill ej svara  3  2,3  
Total  130  100  

 
 
Svarsfrekvens  

99,2% (130/131)  
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3. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid biblioteket? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  93  72,1  

Ganska nöjd  24  18,6  

Varken nöjd eller missnöjd  10  7,8  
Ganska missnöjd  1  0,8  

Mycket missnöjd  1  0,8  
Total  129  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98,5% (129/131)  
 
  
 
4. Hur nöjd är du med biblioteket som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  71  55,9  
Ganska nöjd  46  36,2  

Varken nöjd eller missnöjd  6  4,7  
Ganska missnöjd  4  3,1  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  127  100  
 
 
Svarsfrekvens  

96,9% (127/131)  
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5. Känner du till att det finns ett kvalitetsåtagande för biblioteket? 

Namn  Antal  %  

Ja  48  37,5  
Nej  80  62,5  

Total  128  100  
 
 
Svarsfrekvens  

97,7% (128/131)  
 
 

 
 
6. Tycker du att kultur- och fritidsnämnden håller vad den lovar i kvalitetsåtagandet för biblioteket? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  19  40,4  

Ja, i stort sett  24  51,1  

Nej, inte riktigt  3  6,4  
Nej, absolut inte  1  2,1  

Total  47  100  
 
 
Svarsfrekvens  

92,2% (47/51)  
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7. Bibliotekets service och tillgänglighet. 

- -biblioteket erbjuder god service. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  79  64,2  

5  24  19,5  
4  13  10,6  

3  3  2,4  
2  0  0  

Instämmer inte 1  4  3,3  
Vet ej  0  0  

Total  123  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,36  
Median  6  
 
 
Svarsfrekvens  

93,9% (123/131)  
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- -biblioteket har de böcker, tidningar, filmer med mera som jag vill låna. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  47  38,8  
5  37  30,6  

4  22  18,2  
3  8  6,6  

2  4  3,3  
Instämmer inte 1  2  1,7  

Vet ej  1  0,8  

Total  121  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,91  

Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
 

 

 
- -självbetjäningen i bibliotekslokalen fungerar bra (låna, låna om, lämna, hämta reserveringar). 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  84  69,4  

5  18  14,9  
4  8  6,6  

3  1  0,8  

2  1  0,8  
Instämmer inte 1  1  0,8  

Vet ej  8  6,6  
Total  121  100  

 
Statistik  

Medelvärde  5,59  
Median  6  
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
 

 

- -bibliotekets öppettider passar mig bra. 
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Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  65  54,6  

5  33  27,7  
4  7  5,9  

3  4  3,4  
2  2  1,7  

Instämmer inte 1  5  4,2  
Vet ej  3  2,5  

Total  119  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,21  
Median  6  
 
 
Svarsfrekvens  

90,8% (119/131)  
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- -tillgängligheten för funktionsnedsatta är god. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  43  35,5  
5  15  12,4  

4  7  5,8  
3  1  0,8  

2  2  1,7  
Instämmer inte 1  1  0,8  

Vet ej  52  43  

Total  121  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,35  

Median  6  
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
 

 

 
- -det digitala biblioteket ger mig ökad tillgänglighet. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  49  40,5  

5  12  9,9  
4  5  4,1  

3  3  2,5  

2  0  0  
Instämmer inte 1  7  5,8  

Vet ej  45  37,2  
Total  121  100  

 
Statistik  

Medelvärde  5,13  
Median  6  
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
 

 

8. Biblioteket som en trygg och inbjudande plats för kulturupplevelser, lärande och social 
gemenskap. 
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- -bibliotekets aktiviteter skapar mening för mig. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  42  34,7  
5  21  17,4  

4  14  11,6  
3  6  5  

2  5  4,1  
Instämmer inte 1  5  4,1  

Vet ej  28  23,1  

Total  121  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,8  

Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
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- -biblioteket är en trygg plats för alla. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  68  54,8  
5  21  16,9  

4  15  12,1  
3  6  4,8  

2  0  0  
Instämmer inte 1  3  2,4  

Vet ej  11  8,9  

Total  124  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,26  

Median  6  
 
Svarsfrekvens  

94,7% (124/131)  
 

 

 
- -biblioteket är en inbjudande plats för kulturupplevelser och lärande. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  64  52  

5  28  22,8  
4  13  10,6  

3  2  1,6  

2  4  3,3  
Instämmer inte 1  3  2,4  

Vet ej  9  7,3  
Total  123  100  

 
Statistik  

Medelvärde  5,2  
Median  6  
 
Svarsfrekvens  

93,9% (123/131)  
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- -biblioteket är en mötesplats för social gemenskap. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  47  38,5  
5  23  18,9  

4  22  18  
3  7  5,7  

2  5  4,1  
Instämmer inte 1  5  4,1  

Vet ej  13  10,7  

Total  122  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,78  

Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

93,1% (122/131)  
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9. Biblioteket som en öppen samhällelig arena för oberoende förmedling av information. 

- -biblioteket är en arena för oberoende förmedling av information. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  49  39,8  

5  27  22  
4  18  14,6  

3  3  2,4  
2  2  1,6  

Instämmer inte 1  2  1,6  
Vet ej  22  17,9  

Total  123  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,11  
Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

93,9% (123/131)  
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- -biblioteket är en mötesplats som bidrar till ökad inkludering. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  50  40,3  
5  21  16,9  

4  19  15,3  
3  2  1,6  

2  3  2,4  
Instämmer inte 1  3  2,4  

Vet ej  26  21  

Total  124  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,06  

Median  6  
 
Svarsfrekvens  

94,7% (124/131)  
 

 

 
- -biblioteket erbjuder information som hjälper mig att ta del av aktuella samhällsfrågor. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  49  40,2  

5  21  17,2  
4  18  14,8  

3  4  3,3  

2  4  3,3  
Instämmer inte 1  3  2,5  

Vet ej  23  18,9  
Total  122  100  

 
Statistik  

Medelvärde  4,99  
Median  5  
 
Svarsfrekvens  

93,1% (122/131)  
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- - biblioteket är en naturlig plats att vända sig till för att få information vid en samhällskris. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  36  29,8  
5  17  14  

4  13  10,7  
3  4  3,3  

2  4  3,3  
Instämmer inte 1  10  8,3  

Vet ej  37  30,6  

Total  121  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,56  

Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
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10. Bibliotekets webbplats är enkel att använda. 

- -det är lätt att söka och reservera i bibliotekskatalogen. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  51  41,8  

5  25  20,5  
4  12  9,8  

3  4  3,3  
2  1  0,8  

Instämmer inte 1  1  0,8  
Vet ej  28  23  

Total  122  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,26  
Median  6  
 
 
Svarsfrekvens  

93,1% (122/131)  
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- -på bibliotekets webbplats är det lätt att se aktuella evenemang och aktiviteter. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  44  36,1  
5  30  24,6  

4  11  9  
3  6  4,9  

2  1  0,8  
Instämmer inte 1  1  0,8  

Vet ej  29  23,8  

Total  122  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  5,15  

Median  5  
 
Svarsfrekvens  

93,1% (122/131)  
 

 

 
- -det är lätt att hitta den information jag behöver på bibliotekets webbplats. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  48  39,7  

5  27  22,3  
4  17  14  

3  3  2,5  

2  1  0,8  
Instämmer inte 1  2  1,7  

Vet ej  23  19  
Total  121  100  

 
Statistik  

Medelvärde  5,14  
Median  5  
 
Svarsfrekvens  

92,4% (121/131)  
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11. Biblioteksrummets utformning väcker nyfikenhet och läslust. 

- -biblioteksrummet är funktionellt och attraktivt. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  56  45,2  

5  21  16,9  
4  23  18,5  

3  9  7,3  
2  4  3,2  

Instämmer inte 1  6  4,8  
Vet ej  5  4  

Total  124  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,82  
Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

94,7% (124/131)  
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- -biblioteksrummet väcker nyfikenhet och läslust. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  54  43,9  
5  22  17,9  

4  20  16,3  
3  6  4,9  

2  4  3,3  
Instämmer inte 1  8  6,5  

Vet ej  9  7,3  

Total  123  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,81  

Median  5  
 
Svarsfrekvens  

93,9% (123/131)  
 

 

 
- -det är lätt att hitta och upptäcka litteratur i biblioteksrummet. 

  
Namn  Antal  %  

Instämmer helt 6  52  42,3  
5  21  17,1  

4  18  14,6  
3  9  7,3  

2  1  0,8  

Instämmer inte 1  11  8,9  
Vet ej  11  8,9  

Total  123  100  
 
Statistik  

Medelvärde  4,72  

Median  5  
 
Svarsfrekvens  

93,9% (123/131)  
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Synpunkter och svar 

Bemötande Svar 

Jag trivs på biblioteket och det är snäll personal. 

Ni är så bra ändå, önskar bara att fler skulle upptäcka det. 

Jag gillar att sitta i rummen för att de är bekväma och 
tysta för att jobba i lugn och ro. 

Överlag bra! För ögat inte mycket på insidan. 

För sexuella minoriteter med osäker könsidentitet är det 
ett paradis. 

Jag tycker att biblioteket i Karlskoga är en väldigt bra 
plats för att studera, läsa mm. Biblioteket är en stor 
favorit i Karlskoga. 

Vill också ge högsta betyg till alla engagerade, kunniga 
och inspirerande bibliotekarier! Vilken gåva för alla 
Karlskogas barn att få hänga med på era teatrar, pyssel 
och andra äventyr i sagornas värld. Absolut ingenting 
man kan ta för givet, så tack! 

Jättebra program varje termin. Finns något för alla och 
mycket dessutom! 

Bibliotekspersonalen var en klippa under pandemin! 

Alltid lika trevligt att besöka biblioteket. Fina aktiviteter - 
jättebra service! 

Jag tycker att biblioteket har ganska häftigt och rent 
samhälle och med finnes bra service av personalen. Men 
en sak som jag kan påminna om att kaffemaskinen borde 
finnas. Då hade varit bättre vilket man motiverar mycket. 

Jag är jättenöjd med mitt bibliotek, personalen hjälper 
alltid till om jag undrar något. 

Äldre och andra med en osäker attityd bemöts med en 
överlägsen nonchalans. 

För stort bokutbud med ”kändis” anknytning. Men det 
påverkar inte heller min stora uppskattning av biblioteket 
i Karlskoga med dess duktiga personal - och webbplatsen 
är ju kanon! 

Jag tycker att bibblan är bra som den är. 

Bra aktiviteter för barn. 

Trevligt att så många trivs på biblioteket. Vi arbetar 
kontinuerligt med att ha ett gott bemötande och ett 
varierat och rikt utbud av medier och aktiviteter. 
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Jag vill gärna bli sedd när jag kommer till biblioteket. Så 
lätt för er att titta upp och nicka eller säga hej. 

Mycket kritik men ni är ett bra bibliotek! 

Tack för allt ni gör! 

Förutom ett mycket bra bemötande uppskattar jag också 
de föreställningar bibliotekets egen personal sätter upp - 
väldigt inspirerande och medryckande. 

Personalen vid disken kan gärna vara lite glada och hälsa 
när man kommer in, ibland känns man som osynlig och 
det är inte bra. 

 

Biblioteksrummet Svar 

Biblioteket är ganska mörkt och trångt (om man jämför 
med andra nyare bibliotek). Det skulle vara härligt med 
en ljus lokal med mycket rymd. 

Det hade varit fint med fåtöljer närmare pekböckerna, så 
det blir bekvämare att läsa för småbarn. 

Skulle uppskatta en mysig läshörna / inbjudande 
plugghörna. T.ex. soffor vid fönstren (ej på 
barnavdelningen) och lite mer estetiskt tilltalande. 

Gillar också Karlskogarummet! 

Trivsam plats att studera på, skulle önska mer avskilda 
studieplatser med möjlighet till eluttag för att kunna 
ladda datorn. 

Jag tycker allt är bra med biblioteket men det borde 
finnas mer platser till elever och studenter för att plugga i 
lugn och ro. 

Jag tycker allt bra med Karlskoga biblioteket. Därför har 
jag inte något speciellt att skriva. Men det borde finnas 
mer platser att plugga på för att oftast det är fullt. Det är 
bra om ni köper fler stolar och bord. 

Allt är hyfsat bra hittills, det skulle bli lite bättre om det 
fanns mer platser att sitta på, mer möbler, sen tycker jag 
dörrar ska finnas. 

Att folk får ett litet rum hos er så att de kan studera i lugn 
miljö och kunna koncentrera sig bättre. 

Byt ut gungstolarna annars är allt jättebra. 

Möblemanget behöver fräschas upp.  

Vi är medvetna om att bibliotekslokalerna inte längre är 
anpassade efter biblioteksbesökarnas och 
biblioteksverksamhetens behov. Lokalerna är inte 
funktionella och möblemanget slitet. Bibliotekslokalen är 
i stort behov av en ombyggnation och omgestaltning.  

 

I väntan på ombyggnation av bibliotekslokalen sker 
omflyttningar i rummet och nya möbler har köpts in. 

 

Ett omlokaliseringsarbete pågår för att tillgängliggöra och 
förenkla för våra besökare hitta till sin läsning. 

 

Det finns tyvärr ingen möjlighet att ha toaletterna olåsta 
på grund av skadegörelse. Vi hoppas på att kunna göra en 
mer tidsenlig lösning på problemet med betalning vid 
toalettbesök när biblioteket byggs om. 

Bokinkast vid entrédörren finns det tyvärr ingen lösning 
på. Ur brandsynpunkt går det inte att ha en lucka där det 
går att slänga in brandfarligt material i byggnaden. 
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Några små enskilda rum där man kan sitta i tystnad vore 
bra. 

Flera rum vi kan vara i. 
 
Jag tycker att man ska sätta tillbaka dörrarna då hör man 
inget och kan sitta läsa eller plugga ni lugn och ro. 

Rummen är lugna & sköna att plugga i , dessutom 
utrymmet är stort. 

Hyllsystemet är något förvirrande. Att söka på datorn och 
sedan hitta rätt bok är inte alltid lätt. 

Fick leta länge (och till slut fråga personalen) efter 
science fictionböcker, skylten på hyllkanten satt kvar i 
närheten av deckarhyllan men böckerna var flyttade till 
ett undanskymt rum. 

Hittade inte sci-fi avdelningen, skylten satt kvar på hyllan 
i närheten av kriminalgenren. 

Skyltningen gällande ämnesområden är inte alltid logisk. 
Lyrikhyllan för vuxna är svår att hitta första gången. 

Toaletter som är mer lättillgängliga. Om man ej har mynt 
kan man inte använda toaletten vilket gör att man nu 
kommer behöva lämna biblioteket för att använda en 
toalett för att sedan komma tillbaka. 

Avgiftsfria toa eller 5 kr per besök + inte för alla toabesök 
under ett besök med flera barn exempelvis. 

Det kostar att gå på toa. Sitter man här och läser kan det 
snabbt bli dyr med 5 kr för varje besök. Särskilt om man 
kommer hit med barn + flera gånger i veckan. Känns fel 
med tanke på att det ska vara barnvänligt och besöket 
ska ge alla rätt att vistas här med toabesök kan påverka 
mångas plånbok. 

Ingen använder mynt/kontant längre. Gör så att det blir 
mer digital alltså kortfunktioner för Toa osv. 

Jag tycker det skulle finnas boklådor på dörren så att man 
kan lämna tillbaka böcker dygnet runt. 
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Utbud Svar 

Den begränsning som finns när det gäller e-böcker för 
läsning eller avlyssna är olycklig. Det är närmast omöjligt 
att få låna på det sättet. Det är ju en tillgänglighetsfråga 
och begränsningen skapar orättvisa och bidrar inte till 
ökad användning av digitala medier hos äldre. 

Det jag använder mest är e-ljudböcker och denna 
funktion är under all kritik! Nu har jag inte lånat på länge, 
men det går inte, då bibliotek uppnått Max antal lån för 
denna period - det kan väl inte jag rå för som inte får 
låna! BOTTEN! 

Jag önskar att biblioteket skapa mer litteratur böcker, 
som tex. svenska som andra språk och liknande. Romaner 
och fjärrlåneböcker kan bli längre. 

De böcker som inte finns, beställs. Det är bra. 

För mig är bibliotek en plats där man hitta böcker som 
man läste en gång och nu vill använda.  
Inhämta information från olika tidningar och gärna hitta 
nyutkomna böcker såväl som lite äldre. 

Saknar tidskrifter och dagstidningar. 

Jag gillar att läsa om böcker som under åren påverkat 
mig. Tyvärr är några borttagna t.o.m. från magasinet. 
Men det påverkar inte alls min uppskattning av 
biblioteket. 

Fler upplagor av populära böcker.  

Jag skulle uppskatta om det fanns hörlurar att låna, 
eftersom jag är student och ibland glömmer mina 
hörlurar hemma. 

Gärna längre tid på datorer än 60 min åt gången! 

Dålig/sen återkoppling gällande inköpsförslag av böcker. 
Gäller även fjärrlån. 

Mer litteratur på engelska, speciellt då det ofta finns 
översättningar men ej originalet på engelska. 

Biblioteket är bra men ni borde göra saker för att locka 
fler yngre till att läsa. 

För få bokcirkelträffar. 

Mer aktiviteter för unga vuxna - 18-25 och /eller HBTQ 
önskas! 

 

Vi ser löpande över inställningarna för utlån av e-
ljudböcker och e-böcker. Dock är bibliotekets budget för 
e-media begränsad. 

Vi ser regelbundet över vårt tidskriftsbestånd och 
anpassar oss efter vår tidskriftsbudget. Lämna gärna 
inköpsförslag. Via bibliotekets digitala tjänst Pressreader 
kan du läsa fler än 7000 dagstidningar/tidskrifter på flera 
olika språk.  

Gallring och inköp är ett regelbundet arbete med syfte 
att erbjuda ett tillgängligt, aktivt, aktuellt och rörligt 
bestånd som ryms i bibliotekslokalerna. Principen är att 
media som inte efterfrågas samt förstörd eller daterad 
media gallras. 

Av populära böcker köps ofta flera exemplar in varav ett 
exemplar med kortare lånetid för att snabba på kön. 

Av hygieniska skäl går det inte att låna hörlurar. 

Prata med personalen om du behöver förlänga tiden för 
lån av bibliotekets datorer. 

Återkoppling av inköpsförslag/fjärrlån sker via avisering. 
På Mina sidor på biblioteks webbplats kan du också se 
dina lån och reservationer. 

På bibliotekets webbplats finns formulär för 
inköpsförslag och fjärrlån. Det går också bra att prata 
med personalen på biblioteket om du önskar låna något 
som inte finns i vårt bestånd. 

Karlskoga Degerfors släktforskarklubb erbjuder 
släktforskar hjälp en gång i månaden på biblioteket.  

I enlighet med bibliotekslagen ska biblioteken i det 
allmänna verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.  
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Är det sant att biblioteket från våren 2023 INTE längre 
kommer att ha författarföreläsningar och bokcirklar för 
vuxna? I så fall - av vilket skäl?  
Kommer inget utöver boklån/tidningsläsning att erbjudas 
vuxna? 

Fortsätt med verksamhet även för vuxna = 
författarmöten, bokfrukostar, bokcirklar mm. Utvidga 
gärna med fler idéer, t.ex. cirklar kring bok+film, 
bok+musik, bok+konst. utifrån konstnär/musiker eller 
utifrån ngt tema. Föredrag om litteratur om aktuella 
länder (t.ex. Ukraina, Iran) eller företeelser (t.ex. 
klimatet, krisberedskap) med såväl skön-som 
facklitteratur. 

Skulle önska fler föreläsningar och författarbesök. 
Folkbildande aktiviteter om aktuella ämnen, forskare, 
författare etc. 

Gärna mer aktiviteter! Högläsning etc. Samtalsgrupper? 
Bokklubb? 

Finns det släktforskningskurser? Skulle vara 
bra/intressant. 

Information vid en samhällskris bör ligga på 
Servicecentret. 

 

Öppettider Svar 

Jag vill gärna att ni öppnar på söndagar för att hjälpa mer 
folk som har jobb. Kanske hinner de inte komma på 
vardagar och göra något som de behöver göra. 

Söndags öppet önskas! 

Stängt söndagar! 

Söndagsöppet på biblioteket? 

Jag önskar öppet på söndagar igen. Det är den dagen i 
veckan som funkar bäst att gå till biblioteket och det blir 
ett fint avslut på veckan. 

Skulle kunna vara öppen på söndagar när man vill komma 
hit med sina barn.  
Var blev söndagsöppet av? 

På helgen alltså lördag och söndag öppna biblioteket lite 
längre än vad ni gör nu. Eftersom öppettiderna som ni 
har på helgen räcker inte för dem som vill studera. 

På grund av minskade personella resurser samt 
kostnaden att hålla öppet i förhållande till antal besökare 
lördagar och söndagar gör att öppettiderna är som de är. 
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Saknar söndagsöppet. 

Önskar öppet på söndagar.  
 
På helgen alltså lördag och söndag öppna biblioteket lite 
mer/längre. Eftersom tiden är för liten för dem som ska 
plugga och det räcker inte. 

Saknar söndagsöppet! 

Söndagar kan väl vara bra att ha öppet under december 
när det är mycket folk i rörelse. 

Önskar också längre öppettider på söndagar/helger. 

Gärna personal tidigare än kl. 10.00. 

 

Digitala biblioteket Svar 

Sök på författarefternamn kan ge ʺingetʺ medan 
samtidigt sök på samme författares bok ger napp.  
ʺNyutkomna böckerʺ förnyas nuförtiden väldigt sällan.  
Kalendariet kan gärna ligga högre upp på sidan och med 
större direkt överblick. 

Vid registrering av lånekort så fungerar det inte om man 
råkar kryssa i att man läst reglerna. 

Tycker att det är svårt att hitta recensioner på hemsidan, 
ser antalet stjärnor som folk har gett men kan inte läsa 
recensioner. Mitt letande slutade bra i alla fall, försökte 
se recensioner på boken som jag har läst och tyckte den 
var ett mästerverk, klickade på stjärnorna, det blev att 
jag gav högsta betyget med all rätt! Tyvärr kunde jag inte 
se andras omdömen. 

Lättare att söka information om aktuella evenemang på 
biblioteket. 

Självbetjäningen fungerar bra men det är störande att 
man måste logga in flera gånger om man både vill låna 
nya böcker och låna om andra. Skulle vara bra om man 
kunde logga in med körkort eller liknande. 

Gärna mer uppdatering på sociala medier. 

Sökfunktionen på bibliotekets webbplats har inte 
fungerat. Det ska nu vara åtgärdat men prata med 
personalen vid konstiga sökträffar. 

Sidan boktips nyheter visar nyinkommen litteratur. 

På sökstationerna i bibliotekslokalen fungerar det inte att 
öppna lånevillkoren (som öppnas i nytt fönster) som finns 
i formuläret. Detta då datorerna endast är avsedda för 
bibliotekets webbplats och inte öppnar sidor i nytt 
fönster.  

De recensioner och omdömen som finns på bibliotekets 
webbplats är skrina av låntagare runt om i Sverige och 
inget vi som bibliotek styr över. 

Inlogg på självbetjäningen kan ske med bibliotekskort 
eller körkort eller personnummer tillsammans med pin-
kod. 
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