
   

 

Kundundersökning 2017, Umeå stadsbibliotek 

 

1. Jag är: 

Namn  Antal  %  

Man  177  34,4  

Kvinna  323  62,8  

Annan  14  2,7  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

 

 
2. Min ålder: 

Namn  Antal  %  

- 25 år  139  27  

26 - 45 år  205  39,9  

46 - 65 år  93  18,1  

66 år -  77  15  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  
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3. Tid för mitt besök: 

Namn  Antal  %  

07.00-13.00  172  33,5  

13.00-17.00  269  52,3  

17.00-21.00  73  14,2  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

 

 
Vilket bibliotek besökte du? 

Namn  Antal  %  

Bjurholm  0  0  

Bygdeå  0  0  

Ersboda  0  0  

Granö  0  0  

Grubbe  0  0  

Holmsund  0  0  

Hällnäs  0  0  

Hörnefors  0  0  

Mariehem  0  0  

Nordmaling  0  0  

Obbola  0  0  

Robertsfors  0  0  

Sävar  0  0  

Teg  0  0  

Tvärålund  0  0  

Umedalen  0  0  

Umeå stadsbibliotek  514  100  

Vindeln  0  0  

Vännäs  0  0  

Vännäsby  0  0  

Ålidhem  0  0  

Åmsele  0  0  

Ånäset  0  0  

Total  514  100  

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  
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Markera vad som stämmer bäst överens med din åsikt. 1 = håller inte alls med, 6 = håller med helt 

- 4. Biblioteket har bra öppettider 

Namn  Antal  %  

1  9  1,8  

2  14  2,7  

3  15  2,9  

4  39  7,6  

5  150  29,2  

6  256  49,8  

Vet ej  31  6  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

  
- 5. Det är lätt att hitta i biblioteket 

Namn  Antal  %  

1  25  4,9  

2  30  5,8  

3  73  14,2  

4  130  25,3  

5  129  25,1  

6  116  22,6  

Vet ej  11  2,1  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  
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- 6. Jag känner mig välkommen 

Namn  Antal  %  

1  8  1,6  

2  1  0,2  

3  8  1,6  

4  25  4,9  

5  119  23,2  

6  344  66,9  

Vet ej  9  1,8  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

  
- 7. Det är lätt att få hjälp 

Namn  Antal  %  

1  6  1,2  

2  4  0,8  

3  12  2,3  

4  32  6,2  

5  127  24,7  

6  312  60,7  

Vet ej  21  4,1  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  
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- 8. Personalen är kunnig 

Namn  Antal  %  

1  3  0,6  

2  2  0,4  

3  4  0,8  

4  25  4,9  

5  104  20,2  

6  314  61,1  

Vet ej  62  12,1  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

  
- 9. Biblioteket uppfyller mina förväntningar 

Namn  Antal  %  

1  14  2,7  

2  12  2,3  

3  22  4,3  

4  46  8,9  

5  136  26,5  

6  267  51,9  

Vet ej  17  3,3  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  
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- 10. Jag är nöjd med det biblioteket erbjuder 

Namn  Antal  %  

1  11  2,1  

2  10  1,9  

3  19  3,7  

4  44  8,6  

5  146  28,4  

6  268  52,1  

Vet ej  16  3,1  

Total  514  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

  
11. Varför besökte du biblioteket i dag? Markera flera alternativ om du vill. 

Namn  Antal  %  

Låna eller återlämna  342  66,5  

Beställa bok  30  5,8  

Hämta beställd bok  89  17,3  

Läsa dagstidningar  36  7  

Läsa tidskrifter  41  8  

Besöka program eller utställningar  24  4,7  

Studera  75  14,6  

Använda internet eller låna dator  43  8,4  

Söka information eller faktaupplysningar  30  5,8  

Träffa folk  62  12,1  

Ta en paus  74  14,4  

Annat:  105  20,4  

Total  951  185  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (514/514)  

 

 

 

Vad:  

Läsa böcker/vara på barnavdelningen  

Läste och pysslade med barnbarnet 3 år  

Läsa serier  

Plugga inför tentan  

Läsa böcker  

Typsnitten på skyltarna skiljer sig  

Släktforskning  
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Kurs  

Kurs  

Släktforskningskurs  

Kurs ABF  

tävla i barnens tävling  

underhålla barn  

Bio  

stickcafe  

Stickcafé  

Stickcafe  

Kolla lite  

Plugga i grupprum lugn miljö  

Surfa  

Låta mitt barn låna  

Skriva ut papper  

Renew loan  

Leka  

Leka på barnavdelningen  

Läsa med mitt barn  

med barnbarn  

Datorbesök  

Tidskrifterna är SPRIDDA I HELA HUSET - SKANDAL! BYT TILL GAMLA BILBIOTEKET  

Bildmuset är stängt  

Nyfiken på att läsa om, vad som händer i världen!  

Barnen ska få leka  

Spela  

Rasta min son  

hänga med barnen  

Kopiera  

Sångstund  

Läsa barnböcker med min dotter  

Läsa med barn  

lek m barn  

Pyssla  

Följde med dottern på kurs  

Utskrift av dokument  

Help friend because in need of some help  

Lära mig använda e-bok  

Äta middag med mitt barn i familjerummet/titta på barnböcker  

Spent time with my child  

Underhålla min son på 1,5  

Släktforskning  

Skriva ut  

Work  

Släktforskning  

Använda grupprum  
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Tagit med barnen  

Leka med min son  

Hänga i barnrummet  

(oläsligt)  

Barnen tycker det är roligt  

Skolan  

Blev tvingad  

Skolan skulle gå  

träffa andra barn (med mitt barn)  

Äta lunch med barnen som vi värmer  

Leka med barnen  

Jag jobbar Här  

Eat lunch on roof  

Intervjua i grupprum  

Ramsstund  

Som söndagsutflykt  

Arbeta + Kulturbageriet + Folkets bio  

I'm a "prao elev"  

Dagens aktivitet under föräldraledighet. Min 10 mån bebis trivs i "barnrummet".  

Med barnbarn  

Kolla efter böcker  

Sång stund för små Barn  

Följde med som sällskap  

grupprum  

fika  

Vill kunna se en utställning "in realty" om planer för Tomtebo 2:1 (Nydala Sjöstad) eftersom det är svårt att få en 
fullständig uppfattning digitalt. Jag tycker att detta är en väsentlig uppgift för biblioteket för att underlätta 
förståelsen och ge en lättillgänglig information till allmänheten om vad som händer i vår stad nu.  

Schack  

Lärare/låna böcker med elever  

Skriva ut  

Sångstund för barn  

Play with child  

Play with my child  

Besöka barnavdelningen  

Leka, pyssla och läsa böcker  

Litterär frukost 3  

besöka barnplats  

Barnrummet  

arbeta i en lugn miljö  

Förkovra mig  

Barnböcker, läsa  

möte mingelrummet  

Waiting for my practice  

Följa hustrun som hämtar beställd bok  

Betala böter  

Låna om bok  
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Ramsstund för bebisar  

Vara på barnavd. Läsa böcker  

skolan  

Läs o lektid för barn i barnavdelningen  

kul  

Med klassen  

Barnrummet  

med förskola  

Hänga lite :)  

hänga och kanske hitta någon rolig bok  

För mitt barn  

 
12. Om du besökt arrangemang eller utställning, var hittade du informationen om arrangemanget eller 

utställningen? 

Namn  Antal  %  

Bibliotekens webbplats, Minabibliotek.se  97  35,1  

Bibliotekets Facebook-sida eller andra sociala 
medier  

52  18,8  

Tidningsannons  59  21,4  

Annonsblad  15  5,4  

Information fanns på biblioteket  95  34,4  

Någon berättade om det för mig  78  28,3  

Annat sätt  33  12  

Total  429  155,4  

 

 

Svarsfrekvens  

53,7% (276/514)  

 

 
 

13. Biblioteket strävar efter att vara till för alla. Har du något förslag på hur biblioteket kan bli bättre på 
det? 

Berätta att biblioteket finns. Kommunicera tydligare att alla är välkomna.  

Tycker att biblioteket är toppen! Kunnig och hjälpsam personal, bra med trevliga och lättillgängliga platser att sitta 
(älskar att man tom kan sitta i bokhyllorna!). Det enda jag önskar i tillägg är att det vore bra om biblioteket hade 
öppet på söndagar även under sommaren. Eller i vart fall inte söndagsstängt hela sommaren. Tack för ett toppenbra 
bibliotek!  

Ett rum där en kan äta medhavd matsäck skulle göra att jag kunde vistas här mer då det blir för dyrt att äta lunch 

ute. Om det fanns utrymme för t.ex en micro och några bord skulle jag och många andra kunna spendera mer tid 
här, även över lunch.  

Mer bord och stolar där man kan sitta och studera.  

Nej  

Längre öppettider på söndagar  

Lugna hörn där man kan sitta och läsa och vila och inte bli störd. Gärna med mysiga soffor eller fåtöljer.Ordna 
bokcirclar och pysselstunder mm (drop-in) som riktar sig till olika åldrar, inte bara främst barn och gamla. Tänk på 
de som är trötta i kroppen eller gamla och har ont. Fler mjuka sköna sittplatser, och möjlighet att kunna lämna 
böcker/väska i skåpet mer än bara över dagen (tex komma tillbaka dagen efter och hämta)  

Mer inbjudande och lockande utseende/inredning vid entrén.  

Om tiden: öppettider kan vara kl 8:00 på morgonen.  
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Ej insatt  

Allting är bra  

Jag kan inte utala mig, jag är sella på Biblioteket  

Jag vill be er att bibliotekens öppettider måste ökas mer för att man ska kunna använda det mer. Bibliotekens rum 
räcker inte för att de är oftast upptagna.  

Få prova saker. Sagorummet ska vara öppet mera.  

Gratis Glass  

Samla alla tidskrifter på ett ställe!  

Samla alla tidningar så man inte behöver gå så långt  

Nä, biblioteket är verkligen både jättefint och bra på alla sätt.  

Mer spel  

Nej  

?  

?  

Lekland för ban  

Nej  

Fler avskilda datorer så att jag kan sköta mitt skrivande utan att hela tiden bli störd av omgivningen.  

Kvällsöppet en dag i veckan.  

Jag tycker ni kan öppna biblioteket 8.00 eller i alla fall 8.30.  

Eran sökfunktion kunde vara lite bredare vid användning  

Fler saker för vuxna på stadsbiblioteket, bokcirklar (där man träffas regelbundet med bibliotekarie, inte bara en gång 
och sen får man sköta sig själv), författarträffar som inte kostar (har inte hittat någon som inte kostar, på 
stadsbiblioteket).  

Gör det tydligare och lättare att hitta  

Mer engelska bok inom IT och ekonomi  

Mer kurslitteratur, ofta slut (utlånat) på universitetsbiblioteket. Fler studenter skulle nog komma hit då. Gillar de 

mysiga lässofforna!  

Nej  

Om det går: ännu mer flexibla öppettider!  

Längre öppettider främst på helg.  

Bättre öppettider  

Tillgänglighet på nätet för gratisMer | antalet datorer (?/AS)  

Ja, vissa stolar borde vara högre för oss gamla!  

Generellt anser jag att bibliotekets utställningar inklusive dem på Kvinnohistoriskt museum håller mycket låg 
kvalitet. De är alltför präglade av ett modernt/postmodernt perspektiv, samt förmedlar sällan någon egentlig 
kunskap i den mån utställningarna försöker göra det senare tycks det som regel handla om strikt subjektiva och 
föga underbyggda åsikter. Således: Mer klassisk och vacker konst efterfrågas, liksom mer vetenskapliga och 
informativa utställningar.  

Bli mer av en mötesplats. Främja interkulturella möten.  

Fler tystare läsplatser. Ofta är det dessvärre ganska ljudligt.  

Tydligare visningar om var olika "kategorier" finns.  

Fixa Gogle-programet vid förstoring  

1. Samordna tidskrifter på 1 ställe. 2. Stäng av till avdelningen Kulturbageriet mycket störande. 3. Handikappade 
m.m. får ta sig över för stora ytor. 4. Mycket OBEKVÄMA MÖBLER. 5. För kort lånetid på tidningar (2veckor) 6. 
Istället för böter, inför avstängning efter 4 förseningar i rad dessutom bör sms kunna kickas när ett lån går ut inte 
bara mail  

bometibompbomp  

Ett inköp av en potta eller liknande hade varit toppen  

Vakterna varnar mycket.  
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Längre öppettider på helger!  

Det är ett fantastiskt bibliotek!  

Det skulle kunna vara lättare att navigera på hemsidan.  

Väldigt nöjd med hur det fungerar. Ngt fler skötbord hade uppskattats  

Jag är nöjd!  

Nix. Nöjd =)  

Bättre bibliotekens webbplats. Den gamla var bättre.  

Öppettiderna på vardagarna är bra men skulle gärna ha fått vara öppet iaf från tidigare på morgonen på helgerna. 
Trevligt att kunna gå hit på fm och hinna med både bibblan och andra aktiviteter under helgen. Öppettiderna på 
söndagar speciellt är för korta, gärna då man hade passat på att gå hit för att plugga eller läsa.  

Göra en tidskriftsavdelning  

Bra med "reklamböcker" vid kortsidorna men gärna topp-listor som förslag.  

Mer skyltar.  

Tycker att det blev sämre placering efter flytten, var lättare att ta sig dit förut  

I'm really impressed with the offer on Romanian books, but more such books would be nice. Also, it would be nice to 
have a category for very simple picturebooks, with one concept per page.  

fler rysare :)  

Gör det lättare att hitta böckerna i bokhyllorna. Samma bok kan stå på många olika ställen vilket gör det svårare att 

hitta. Bättre skyltning i biblioteket, bättre info i bibliotekskatalogen, t.ex.  

Bättre författare på träffarna. Varför har Grubbe och Pilen de bästa författarbesöken. Det borde väl stadsbiblioteket 
ha.  

Jag vill att ett bibliotek ska vara mysigt och välkomnande, plus att det ska gå lätt att hitta. Personalen här är 
toppen, men det är bökigt att hitta (plus att man kan behöva gå långa promenader för att hitta sina böcker) och det 
känns som att sitta i en stormarknad eller lagerlokal - alltså NOLL "mysighet"...  

Öppet söndagar året runt då barnfamiljer och alla andra har tid att gå  

Det fungerar relativt bra som det redan är.  

Personalen är väldigt kunnig och trevlig. Det som saknas är datakunskap. Men ni verkar ha en bra "helpdesk" på 

dataavdelningen.  

Jag saknar en hylla för böcker (tidningar, film) som man vill lämna till andra... ni hade en sån på gamla biblan  

Kan vara önskvärt med mer personal, kan vara svårt att få tag i någon.  

San Marino books buy now please very much want  

Öppna tidigare! (tecknat hjärta) Kanske något fler uttag vid fåtöljgrupperna (tecknad glad gubbe)  

Mer ladduttag  

Mellan utställningarna i bibblans konsthall så kan ni anordna temadagar/bjuda in andra aktörer för kortare 
"interventions". Bjud in föreningsliv etc för att få variation i besökarklientelet.  

Utveckla pedagogik och arbetet kring Regnbågshyllan. Den är en fantastisk början, och sättet som den fungerar på 
kan användas mer. Mer samarbete med Kvinnohistoriskt Museum.  

Parfymfri tvål i familjerummet  

Mer studentlitteratur & mer smågrupper där man kan sitta. Det hade vart smidigt om samma ilogg som på uni fanns 
här  

Ni är bra!  

Utöka och organisera Regnbågshyllan mer.  

Mer aktiviteter för vuxna  

Fortsätta som ni gör  

I studiesyfte vore det kung med nån längre kväll kanske =)Överblick av karta med bibliotekets avdelningar på stor 

tavla som alltid sitter uppe. Behöver ej digitaliseras. "Mat, pyssel, psykologi etc. =)  

More creative workshops, what do you offer to adults age 25-55 yrs  

Tycker att det är bra som det är.  

Att ha en brevlåda man kan lämna böcker efter stängningstid.Ha tydligare skyltning i bibliotekets olika 
avdelningar.Väldigt svårt att hitta och jag blir ofta irriterad. Er digitala orienteringstavla är svår att förstå. Sätt upp 
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skyltar i lokalerna också om riktning vart man ska gå, exempelvis om man vill till psykologi-avdelningen.  

Vore bra om det var öppet lite längre på kvällar och helger!  

Gör skyltningen tydligare till olika avdelningar.Separera cafeterian från tidningshörnan. (Ljudisolera) Ekoljud, 
slammer, högt prat stör.  

Svårt att hitta, bättra skyltningen  

Sifferknapparna på skärmen borde vara i samma ordning som den fysiska knappsatsen. Det blir tokigt när man 
kommer ihåg mönster och inte siffror (gäller i låneautomaten).  

Med ökat antal Umeå-bor från andra länder, har ni mångspråkskompetens hos era anställda?  

Jag tycker att biblioteket har bra utbud. För alla grupper, små som stora.  

Bjud på lite godis ibland  

Har långt hit så brukar vara på andra bibliotek nära mig  

Bjud på godis  

Nej inte riktigt det är bra som det är  

Billigare Jag tycker ni kan fika  

We were more than happy. Or maybe a sagostund for 2 year olds not on Fridays.  

NEJ  

Mer grupprum. Mer bord. Skapa umgås-rum.  

Ja, bättre öppettider, får sitta och vänta 1,5 h varje morgon då jag tagit enda bussen in till stan. Större och fler 
grupprum! Ännu fler studieplatser Soffor, inte bara i barn/ungdomsavdelningen. Även vi äldre vill kunna hänga, men 
i en lugnare miljö än vad den avdelningen är. Även om biblioteket ej öppnar förrän nio vore det bra om en kunde få 
internet-inlogg direkt på morgonen, så kan en i alla fall sitta och plugga i tidnings-hörnan medans en väntar.  

Fler personal utanför informationsdiskarna så att det blir lättare att hitta böcker för de som vill ha snabb information 
utan att stå i kö vid informationsdisken.  

Skulle vara skönt med ett tyst rum att läsa i. Jag har lättare att koncentrera mig då.  

Längre öppettider på kvällar. Längre öppettider på sommaren (helger).  

Det vore bra med skönare stolar - inte så långa - det gör ont i hela ryggen då man sätter sig (ang tidningshörnan + 

magasin)  

Fler sittplatser som är lite avskilda  

Man skulle kunna skylta mer på engelska för att fler ska förstå  

Någon mer aktivitet för barn 0-1 år.  

Skylta bättre om öppettider.  

Längre öppettider på helgerna.  

Lite skyltar skulle inte skada. Känns som en labyrint ibland =)  

Tydligare skyltar/information om var vissa saker finns  

Tydligare information var saker och ting finns.  

Information om vad som händer i vår stad, i ständig utveckling, ska vara lätt tillgänglig för allmänheten. Datorer i all 
ära men jag får inte den helhetsuppfattning som jag söker när jag vill få info om utbyggnadsplaner för Tomtebo 2:1 

(Nydala Sjöstad) och dess omfattning och vilken hänsyn man tar till naturen och människan, om man tänker spara 
denna ovärderliga miljö inkl bäck som slingrar sig genom området eller inte. Dessutom efterlyser jag ett muntligt 
informationstillfälle från planeringsansvariga.  

Nej! Kommer inte på något!  

En hyllsektion vid sidan av Spänning och Mångspråk med skönlitteratur som erbjuder "tuggmotstånd; böcker som 
inspirerar till reflektion, samtal och kanske rent av försök att skriva själv. Några förslag till sådana författare: Lars 

Gustafsson, Håkan Nesser, Hjalmar Söderberg, Virginia Woolf, Torgny Lindgren, PO Enqvist, Modiano, Simenon 
(faktiskt bra litteratur), Kjell Westö, Klas Östergren, Horace Nedahl, Adré Gide. "Klassiker"; böcker som gavs ut för 
mer än 50 år sedan och som fortfarande debatteras.  

Ha tidskrifter på ett ställe  

Lätta språkkurser Bild - ord - uttal  

Skulle kunna finnas fler aktiviteter som riktade sig till barn under 3 år.  

No, sorry. It was a quick visit.  
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Möjlighet att låna fler dataspel  

Tycker ni har ett passande och brett utbud som passar mig bra.  

Öppet på söndagar  

Bra som det är  

Det är väldigt svårt att hitta i biblioteket. Det var enklare att hitta olika genre innan biblioteket flyttade till Väven. 
Bättre kartor och skyltar skulle kunna underlätta. Utbudet av böcker på biblioteket är för litet. Ofta får man söka på 
datorn och hitta böcker från andra bibliotek och reservera dem.  

ordna en återlämningsplats för böcker/ljudböcker utan trägolv - likaså plats för att hämta beställda böcker... avskyr 
trägolvet pga _dubbskor_  

Måste finnas en klocka på väggarna på alla plan (analog)  

Mera böcker på ungerska  

Tydligare skyltar över var man ska hitta den bok man är ute efter.  

Hej! Mitt förslag är ett bättre sätt att plocka upp böckerna! När till.ex: jag vill få ta några persiska böcker om det 
finns en korg eller stort påse som alla andra affärer blir det bättre och enklare för mig att bära dem i handen och 

(oläsligt, "fakejener"?) att vad jag vill ta och vad jag mer behöver! *1// En korg *2// En påse för att bära böckerna  

Jag är mer än nöjd  

Jobbigt att hitta sittplats för den som har problem med att röra sig.. Varför bara anpassat för unga och "smidiga"  

Lättlästa böcker på andra språk måste märkas med svårighetsgrad på ryggen. Alla förlag har olika platser på/i boken 
där svårighetsgraden står, det tar lång tid att titta igenom. Jag saknar också en orienteringstavla, så man kan hitta 

olika avdelningar utan att leta efter personalen, som kan vara svår att hitta på vissa våningar.  

Om det finns möjlighet ha ytterligare grupprum, enskilda eller fler platsbord, tack.-  

Allt är mycket bra.  

Större utbud skönlitteratur  

Better map of where to find books. Better website for making reservations.  

Nej  

Please when booking a room can you upload a map over the place so that one can know what room he is booking.  

Hemsidan sämre efter uppdateringen  

More language courses to borrow. More variety of manga in English.  

Läshörnor för 1 person som är något avskärmade. (illustration finns)  

Ta ej bort fler tidningar! Söderhamns-kuriren togs bort t.ex. Varför?  

Tycker att regnbågshyllan är bra - men som äldre dam känns det rätt utlämnande när man ska hämta något där 
eller läsa tidningar. Gärna söndagsöppet året runt.  

Gör det lättare att hitta böckerna.  

personer läser ihop mera.  

Nej :)  

Skulle vilja att det fanns mer mp3 böcker  

Varför har ni förstört "Minabibliotek" segt dålig struktur - många hopp/klick  

- Önskelista för böcker - Bättre ritningar över vad man kan hitta var (dvs bättre orienteringstavla, samt på fler 
ställen)  

Att man Betala din skuld kontant  

Återinför tidskrifts avd!  

Nej 3  

Mer böcker om man vill lära sig ett språk typ koreanska/japanska  

Det persiska bokbeståndet är för gammalt och för litet. Önskar mer nya böcker. (svar på persiska)  

Förut behövde man inte gå via personalen för att boka Internet. Det var bättre system då. Förslag: Det vore bra att 
få sms eller mejl som påminnelse när böckerna ska återlämnas. Det finns för lite böcker av kända författare. (svar 
på persiska)  

 
14. Har du några övriga synpunkter? 
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Det är en bra och trevlig plats. Det är synd att det är så långt att gå mellan avdelningarna och att man inte kan gå 
direkt från Fika till bibblan. Tänk om det hade funnits en trappa därifrån "över vägen" upp till biblioteket!  

Manga böckerna är ofta vända åt fel håll.  

Personalen är alltid supertrevlig och kunnig!  

Nej  

Gärna längre öppettider helger  

Återinför bokbytarhyllan, den var bra! Obekvämt att sitta i de gula sofforna.Saknas plastmuggar på toaletterna, man 

vill kunna dricka vatten om man blir törstig! Bra att det är lätt att hämta, lämna och låna. Önskar att man kunde se 
under Mina lån hur många gånger man har lånat om en bok! Jättebra med e-böcker! Ert wi-fi fungerar nästan aldrig. 
Tiden verkar ev vara fel inställd?  

Det finns för få riktiga sittplatser. Visst, det finns massor med sittytor men det finns för få platser med bord som 
verkligen går att använda när man vill studera, teckna eller bara ta med sig ett berg böcker till. Man hänvisas istället 
till grupprum som är små och så gott som alltid upptagna eller till jätteytan på våning 2 som inte har någon 
trivselfaktor alls. Förra biblioteket var fullt med bra bord här och var så varför tog ni inte med den tanken hit?Och 
varför så udda möbler? Det skulle kunna bli trevligare med "vanliga" fåtöljer och soffor, "vanliga" träbord med stolar 
och lite "vanliga" lampor. Den inredning som finns var kanske tänkt att vara häftig men tyvärr är det inte en 

vinnande design i längden. Det hade varit väldigt fräscht och snyggt med en rejäl dos björk när vi nu är i Björkarnas 
Stad! Åtminstone en blandning av nytt och gammalt hade varit bra.Det skulle också vara trevligt med mer bilder, 
tavlor, mattor och skulpturer. Gärna då av lokala begåvningar! Tror säkert att det finns massor av kreativa 
människor som skulle vara villiga att hjälpa till om tillfälle gavs. Wi-Fi:et är lite segt, det är ett minus. 
Utbudsmässigt gör ni det däremot ganska bra och personalen är duktig! Barnavdelningen är fin och bra och att 
bokbussen finns är också bra. Gillar också att ni har många arrangemang och att man kan släktforska.  

Väven - måste bli bättre att hitta till olika platser. Helt galet att man inte kan ta sig till Folkets bio från 
huvudingången.  

Nej!  

Ta hem Samiska (Lulesamiska) barnböcker.  

Nej  

Tidskrifterna (samtliga) borde vara samlade på ett och samma ställe.  

Rolig sagoskoj och mysiga myshörnor.  

Fint väder och jag är ledig //Rymdkram  

Det är för många trappor på stadsbiblioteket. Om jag är på våning 4 med barnen, så är det inte tvärlätt att ta sig 
ner till våning 2 för att låna en bok om stickning.  

Ordna eluttag vid sittplatserna.  

:)  

Nej  

Skulle gärna haft öppet till 20 istället för 18 på fredagar.  

Jag tyker de är bra som de är  

jag tyker att de är bra  

Nej  

Alltid mycket trevlig/tillmötesgående personal!  

(besökaren har ritat ett hjärta)  

Jag tycker ni ska ha ett ställ med Umeå Tidning och Totalt Umeå, där finns annonser om jobb, där finns korsord & 
sudokun att lösa här finns också info om bibliotekets & andras arrangemang.  

det är väldigt hitta böcker man letar efter  

(glad gubbe)  

Ha golv som man kan gå på utan att behöva skydd, längre öppettider. Bättre rum där man kan ha bokcirklar. 
Rummen är sjukt omysiga. Gamla stadsbiblioteket var mycket bättre.  

Ny hemsida eftersom senaste är mycket rörig  

Starta bokklubb!  

Vissa böcker i stor efterfrågan hoppas att ni kan ha flera kopia exempel (Språkporten 1,2,3)  

Kanske en kaffeautomat?  
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Nej  

Uppskattar att det hålls lugnt och städat.  

Mera plugg-platser önskas  

Skulle önska att ljudböckerna man lånar på nätet kunde sparas en tid i mobilen. Svårt att streema bok när internet 
är dåligt vid exvis resor i inlandet. Dessutom går det mycket surf från telefonen.  

När man letar efter en författare i hyllan är det ganska svårt att se bokstaven man söker dvs. första bokstaven i 
efternamn. Den borde vara bättre markerad.  

Önskar "Trav och Galoppronden"  

Jag är mycket tacksam att ni har kunnig och mycket hjälpsam personal.  

Ni skulle kunna ha fler pekböcker för småbarn  

Fler småbarnsböcker, pekböcker, etc.  

Nya hemsidan är rörig. Gamla var enklare. Lättare att hitta på förra hemsidan exv. filmer & spel etc.  

Nej.  

Nästan alltid trevlig och hjälpsam personal. Lite mer boktips på barnavdelningen vore toppen.  

Återkom 2ggr per år med inbjudan att träffa chefer ansvariga för ordningen på Biblioteket för att ta emot förslag, 
synpunkter. En enkät som den här blir snart glömd. Jag har mycket mer att säga bl.a. om toaletterna men det ryms 
inte. Ordna omg offentligt möte (namn och adress finns på pappersenkäten).  

booooooookhylla  

ofta utlånat det jag vill ha.  

Nej!  

Nej :)  

Mkt trevligt och god atmosfär  

Fint och rent bibliotek. Bra lokaler och trevlig personal.  

Öppna ytor. Mycket bra =)Roligt med utställningar.Syns tydligt vila typer av böcker (kategorier) på varje hylla.  

Fler "studievänliga" bord hade varit bra, nu mycket obekväma soffor/fotöljer m små bord som inte är så bra för 
studier.  

Har ej varit här så ofta, men de få ggr jag besökt biblioteket har vi varit jättenöjda!  

New Statesman - jag saknar den!  

Det har varit bra arrangemang! Gärna fler.  

Bra böcker! Bra personal!  

Nej!  

Jag saknar New Statesman i tidningshyllan!  

Nej. Bara att biblioteket är en av de bästa saker kommunen lägger sina pengar på! (tecknat hjärta)  

Samordn tidskrifter. Jobbigt att gå mellan olika ställen för att hitta rätt.  

Biblioteket är bra, jättebra!  

Har länge velat läsa Shingeki no kyojin, nanatsu no taizai och andra Hunter x Hunter böcker. Hade varit kul.  

Lättar/tydligare tillgång till Wifi  

Kunna vara stängt mot lunch os - fisklukt. Mobil stängas av på bibl, många sitter och pratar i datorrummet Bygg m fl 

ställen. Fika och mat ej in på bibl. Nedersta hylla svår att komma åt. Kanske inte behövdes uppställningshylla utan 
att låneböckerna kom upp i stället. Räcker med uppställning på kortsidorna. (Stackars förf som hamnar längs ner)  

Nej  

Jag är flitig användare av grupprummen. Tyvärr är det ofta dålig luft i grupprummen. I grupprummet Jobba luktar 
det oftas "prutt", detta kan bero på att ventilationen hänger ihop med toaletten som ligger vägg i vägg med 
rummet.  

Saknar studieplatserna ni hade på gamla biblioteket! Det finns för lite bord här! :(  

Fler platser med bord skulle vara bra. Såna där minibord funkar när man bara har datorn men ska man ha typ ett 

block också får man ta ett till bord eller jobba på golvet.  

Blir lite tunt med böcker ibland, gissar att mycket lämnas tillbaka på andra bibliotek.  

Se över det "tysta rummet", bra idé - dåligt planerat.  
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För svårt att hitta särskilt när man är synskadad.  

Look-up And answer you find I LOVE EUROPE /Christer Sjögren quote mello 2010  

Katalogiseringssystemet med siffror (153.6) är besvärligt. Kanske någon form av enklare guide skulle fungera.  

Nope!  

Bättre internetåtkomst med mobilt bredband. det är många platser i byggnaden där min laptop inte kan få 
uppkoppling.  

Jag är alltid så glad över den fina personal som arbetar på biblioteket. Keep up the good work!  

Ännu bättre öppettider  

Hej & kram  

Skulle vara trevligt med fler platser (utanför grupprum) att kunna sitta vid för att studera, med bord för ex dator 
(och då även tillgång till eluttag)  

Nej  

Stolar med stöd för nacke (och huvud) vore trevligt.  

Vet inte om det är söndagsöppet men det skulle vara bra.  

Hemsidan svårmanövrerad på mobil. Längre träfflista svår att scrolla.  

Nope  

Tredje gången jag besöker biblioteket på Väven så har därför inga synpunkter.  

Maybe translate this survey to Swedish?  

Ha mer personal.  

Webbsidan för alla bibliotek är svårsorterad. Ibland (oftast) vill jag bara veta om boken finns på just ett bibliotek 

just nu inte status i hela regionen.  

Bättre öppettider helg, sommarBra med poesiträffarÖnskemål om (öppen) bokcirkel dagtid  

Trevligt och barnvänligt.  

Jättefint bibliotek och väldigt trevlig personal!  

Nej  

nej  

Nej  

Nej  

Möjligen fler aktiviteter eller träffpunkter för små barn.  

nej  

Ja att vissa mindre populära böcker bara finns i ett exemplar och då oftast inte är inne.  

NAJS =D  

Se ovan! Bra att ni skyltar regnbågsböcker tycker jag! TACK!  

Ni hade ett evenemang om Harry Potter. Jag var med då och det var supermysigt. Hoppas ni erbjuder fler 
evenemang med olika teman, Till exempel Halloween, Påsk, jul, midsommar och kanske läser böcker avsedda för 
respektive högtid.  

Föreslog en bok som jag behövde, blev väldigt glad när biblioteket köpte in den! Har märkt att många av mina 
vänner inte vet att man kan föreslå bra böcker som kan tänkas köpa in.  

Mycket trevlig miljö och lokaler  

tack för ordet!  

Saknar "TYST AVDELNING" utan prat, mobiler och stojande barn. Varför barnavd bredvid CDn och musik böcker?  

Älskar biblioteket!  

No, everything is just fine  

Jag skulle vilja se fler av personalens boktips ute biblioteket.  

Känns svårt att hitta i biblioteket pga alla olika plan & svårt att lära sig vad som är på vilket plan. Bra utsikt dock.  

Väldigt nöjd! Mysigt, trevligt och fräscht.  

(teckning av prästkrage och bok)  

Snälla skaffa fler och bättre sittplatser. Fler soffor och fåtöljer och _många_ fler bord att plugga vid. Det finns väldigt 
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få platser och de är nästan alltid upptagna.  

Bord! Fler bord snälla ni! Alltså vanliga små bord, inte dem där man viker. Stora bord med för den delen. :)  

Skulle behövas fler läs-/studieplatser. På plan 2 finns en del platser men det blir mycket sol som gör att man blir 
varm och bländad. Fin utsikt men kanske man kunde hitta en bra yta "i skuggan"?  

Tack för att ni finns =)  

Fler träffar/bokcirklar med samtal kring böcker. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Släpp loss 
volontärerna/stamkunderna! Bjud in personer som Gunnar Balgård. Prova samarbeta med kyrkan [det kan gå!]. 
Undersök hos "stamgästerna" om förutsättniongar finns att bilda ett "Vävens vänner". Det räcker med att finna ett 
par "eldsjälar" och en kärna på 6-8 personer. Väven är fantastisk men har alldeles för få besökare. Hur ska man 
hitta nya former för information om allt som erbjuds. Bord med information av karismatiska bokvänner i Utopia? 
Litterär frågesport på stationer längs älven?  

- Bättre öppettider på helger (längre). - Bättre policy om böcker inte lämnas in i tid, drygt när man vill låna en bok 
som skulle varit inlämnad för 2 månader sen. - Alltid hjälpsamma och superstrevliga bibliotekarier! 3  

Önskar mera ljudböcker, om det finns nya inlästa.  

Jag tycker att ni borde höja avgiften för sen återlämning.  

Bättre ställen att plugga på. Lättare att hitta.  

Jag tycker att det är svårt att hitta mp3-böcker. Om man söker på ljudfiler-mp3 så får man inte fram några nya 
böcker. Tidigare tyckte jag att det alltid fanns nya böcker man nu kan jag inte hitta några.Det är även lite problem 

med reservationer och två-veckors-lästid. Tidigare kunde man planera sina lån/reservationer så att man inte fick alla 
böcker samtidigt. Nu kan man plötsligt få 3 böcker med två-veckors-lånetid samtidigt (vilket inte fungerar om man 
jobbar heltid) och om man då väljer att inte ta ut en bok och ställa sig på kö igen så kan man hamna på plats 130.  

Fler toaletter!  

Jag älskar bibliotek! Fantastisk företeelse i samhället!  

För övrigt anser jag att alla tidskrifter borde finnas på ett ställe  

Barnhörnan och pysselrummet är toppen.  

Kunna återlämna böcker även när biblioteket är stängt  

Ofta störande lukter/dofter. Det osade frityr från torget utanför biblioteket över hela avdelningen i entrén, kanske 
från fiskstället eller fiket. Mycket störande, tycker jag. Många som använder mycket parfym också. Som 

doftöverkänslig är det ofta jobbigt. Önskar det fanns skyltar om att vara sparsam med parfym som inom vården osv.  

Ett trivsamt bibliotek med trevlig kunnig servismind personal  

Önskas mer öppet helger  

Ta tillbaka New statesman!  

trevligt personaler på barnplats :)  

Mer mp3-böcker  

(teckning av en katt i blyerts) - (oläsligt, ser ut som "nojan" eller "rajan")  

Kul med mycket blandad genre.  

Bättra på minabibliotek ..Långsamt o omständligt Tyvärr !Kan inte reservera bok på telefonenHar iPhone ..o kommer 

inte åt reserveraknappen..Den bilden är bara halv..  

Personalen är mkt trevlig, hjälpsam och tillmötesgående.  

- Ställa ytterligare arbetsbord eller enskilda platser där går bättre att arbeta (inte som på universitetsbibliotek men 
man kan inspireras av.) - Detta underlättar människor som behöver jobba tyst eller utan ljud (medan en del 

diskuterar, skrattar, osv.).  

Att bibl. införskaffar en flygel.  

Nej  

Fint bibliotek! Mer finlandssvensk litteratur.  

Mycket dumt bytte hit bättre när låg vid Vasaplan. Helt onödigt.  

Så förvirrande att hitta... fortfarande. Gillar minabibliotek.se - mycket bra!  

Bra att det digitaliseras  

Flera böker. Tak från Irma  

Nej :) Jag älskar bibliotek :D  

Helt fantastiska lokaler och personal. Ni är fantastiska! �  
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Fixa webben - snabba på! det går så sakta Rörig inloggning  

Mycket bra personal, alltid hjälpsamma!  

- Ni är så fantastiska & har en väldigt bra barnavd. - Ni kan och förstår service! - Ni är bäst!  

Ett mycket bra bibliotek  

mer självbiografier  

Jätte härlig barnavdelning. Går ofta hit för att låna böcker men också för att ta en paus med barnen och låta de leka 
o läsa. Uppskattar också bokrecept avdelningen med samarbete med logopeder och böcker med TAKK (har en 2 1/2-

3 åring som är sen i språkutveckling).  

Nej 3  

:D  

No :)  

 


