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BILAGA 1 -VILKA HAR SVARAT 

 

Fakultetstillhörighet Svarade på 
enkäten 

Totalt antal 
registrerade 

Svarsfrekvens 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 1480 6754 22 % 

Sahlgrenska akademin 1261 5281 24 % 

Humanistiska fakulteten 1099 5201 21 % 

Handelshögskolan 794 4595 17 % 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 662 4084 16 % 

Naturvetenskapliga fakulteten 660 3379 20 % 

Konstnärliga fakulteten 337 1922 18 % 

IT-fakulteten 203 1043 19 % 

Totalsumma 6496 32259 20 % 

 

 

 

Olika studentgrupper 
 

Svarade på 
enkäten 

Totalt antal 
registrerade 

Svarsfrekvens 
 

Programstudenter 4323 18749 23 % 

Fristående kurser - studenter 2173 13510 16 % 

Distansstudenter 780 5590 14 % 

Internationella studenter (SU i Gunda) 251 1081 23 % 
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BILAGA 2 -VILKET BIBLIOTEK HAR DU ANVÄNT MEST DE SENASTE 12 

MÅNADERNA? 

 

Biblioteksanvändning Totalt  Från den egna 

fakulteten 

Humanistiska biblioteket  1118 812 73 % 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  1066 803 75 % 

Biomedicinska biblioteket 988 852 86 % 

Pedagogiska biblioteket 779 505 65 % 

Ekonomiska biblioteket 751 613 82 % 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 629   

Studietorget Hälsovetarbacken 227 218 96 % 

Geovetenskapliga biblioteket 189 178 94 % 

Studietorget Campus Linné 185 168 91 % 

Chalmers Johanneberg 163 109 67 % 

Biblioteket för musik och dramatik 127 104 85 % 

Konstbiblioteket 123 119 97 % 

Chalmers Lindholmen 106 96 91 % 

Totalsumma 6451   
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Studenter från Naturvetenskapliga fakulteten – 

biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblioteksanvändning Naturvetenskapliga fakulteten 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 178 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 136 

Chalmers  Johanneberg 109 

Biomedicinska biblioteket 107 

Humanistiska biblioteket  40 

Samhällsvetenskapliga biblioteket 26 

Pedagogiska biblioteket 24 

Ekonomiska biblioteket 19 

Totalsumma 651 
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Studenter från Sahlgrenska akademin – biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteksanvändning Sahlgrenska Akademin 

Biomedicinska biblioteket 852 

Hälsovetarbacken 218 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 72 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  52 

Chalmers Johanneberg 19 

Pedagogiska biblioteket 14 

Ekonomiska biblioteket 11 

Humanistiska biblioteket 10 

Totalsumma 1256 
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Studenter från Samhällsvetenskapliga fakulteten – 

biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna  

   

 

 

 

 

Biblioteksanvändning Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  803 

Campus Linné 168 

Pedagogiska biblioteket 151 

Humanistiska biblioteket    143 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 108 

Ekonomiska biblioteket 74 

Biomedicinska biblioteket 12 

Totalsumma 1473 
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Studenter från Handelshögskolan – biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Biblioteksanvändning Handelshögskolan 

Ekonomiska biblioteket 613 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  95 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 31 

Humanistiska biblioteket 30 

Totalsumma 792 
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Studenter från Utbildningsvetenskapliga fakulteten – 
biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteksanvändning Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

Pedagogiska biblioteket 505 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 97 

Humanistiska biblioteket 32 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  15 

Totalsumma 661 
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Studenter från Humanistiska fakulteten – biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteksanvändning Humanistiska fakulteten 

Humanistiska biblioteket 812 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 115 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  56 

Pedagogiska biblioteket 45 

Ekonomiska biblioteket 24 

Biomedicinska biblioteket 11 

Totalsumma 1087 
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Studenter från Konstnärliga fakulteten – biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteksanvändning Konstnärliga fakulteten 

Konstbiblioteket 119 

Biblioteket för musik och dramatik 104 

Humanistiska biblioteket 36 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 32 

Pedagogiska biblioteket 25 

Totalsumma 331 
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Studenter från IT- fakulteten – biblioteksanvändning. 

 

Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 

Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteksanvändning IT-fakulteten 

Chalmers Lindholmen 96 

Använder inte UB eller Chalmers fysiska bibliotek 38 

Chalmers Johanneberg 26 

Humanistiska biblioteket 15 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  11 

Totalsumma 200 
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BILAGA 3 -ANVÄNDER INTE UB ELLER CHALMERS FYSISKA BIBLIOTEK  

629 studenter (10 %) valde följande alternativ: ”Jag använder mig inte av universitetets eller 

Chalmers fysiska bibliotek” som svar på frågan: Vilket av följande bibliotek har du använt mest de 

senaste 12 månaderna”. Nedan ses fördelningen på fakultetstillhörighet samt andelen 

distansstudenter. 

Fakultetstillhörighet Använder inte fysiska 
bibliotek 

Totalt antal svarande Procent 

Naturvetenskap 136 651 21 % 

IT-fakulteten 38 200 19 % 

Utbildningsvetenskap 97 661 15 % 

Humanistiska fak 115 1087 11 % 

Konstnärliga fakulteten 32 331 10 % 

Samhällsvetenskap 108 1473 7 % 

Sahlgrenska Akademin 72 1256 6 % 

Handelshögskolan 31 792 4 % 

 

Fakultetstillhörighet Campusstudenter Distansstudenter 

Naturvetenskapliga fakulteten 107 29 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 97 11 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 66 31 

Humanistiska fakulteten 50 65 

Sahlgrenska akademin 42 30 

Handelshögskolan 27 4 

IT-fakulteten 26 12 

Konstnärliga fakulteten 25 7 

Totalsumma 440 189 
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BILAGA 4 

Fråga 3: Vilken är den främsta anledningen till att du inte besök något UB-bibliotek det senaste året? 

 Handelshögskolan 

Bor i Örebro 

Bra studieplats 

Böckerna var enklare att tillgå genom folkbiblioteketet och kunde hämtas ut på mitt lokala bibliotek. 

började studera ht 2014 

De få gånger jag har varit i behov av bibliotek har jag suttit på stadsbiblioteket. Dessutom var det svårt att få 

grupprum på de andra biblioteken. 

Det har jag inte gjort 

Det är för kallt och för lite uttag för datorn. 

Ej varit i behov av varken böcker eller plats att plugga 

Finns ofta digitalt material 

För att låna kurslitteratur 

För att studera i en tyst och lugn miljö samt låna böcker 

grupparbete 

Grupprum 

Har besökt flera bibliotek 

Har egen kurslitteratur 

Har inte behövt det! 

Har inte behövt någon litteratur därifrån, ÄN. 

Har inte haft behov av det 

Har inte haft behovet 

Har inte haft en orsak till att besöka de. 

Har köpt begagnad kurslitteratur 

Har köpt kursböckerna och hittat artiklar på internet. 

I usually go to the library to study. Is a very good place to concentrate yourself 

Ingen kommentar 

Inget behov 

Inget behov av avancerad litteratur då det är en grundkurs. 

Inte behövt 

Inte haft det behovet 

Jag arbetar heltid och studerar vid sidan av för att slutföra min utbildning så att jag kan ta ut examen. Jag studerar 

mao hemifrån. 

Jag behövde låna böcker. 

Jag går på Handelshögskolan och ekonomiska är närmast. 

Jag har använt mig av UB fast endast via internet 

Jag har besökt biblioteket. 

Jag har fått fram informationen på annat håll. 

Jag har inte behövt då jag haft tillgång till de böcker jag behövt på annat sätt. 

Jag köpte böckerna! 
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Jag läser distanskurs deltid från Stockholm och använder bara det som laddas ned på GUL. 

Köpt den litteratur jag behövt. 

Låna böcker till uppsats, samt sitta och läsa/skriva 

LÅNA BÖCKER, STUDERA 

Läsa kan jag göra hemma, och grupprummen är alltid bokade. 

Läsplats 

Lätt att koncentrera sig där 

No, personal preference to study at home. 

Pluggar i biblioteket. 

Pluggar oftast hemifrån 

Sitta och plugga 

studera 

Studerar hemma, köper böcker. 

Var nog ingen speciell anledning. Pluggade mycket hemifrån. 

Vet inte vad det innebär med UB-bibliotek 

 Humanistiska fakulteten 

Använder bibliotek vid annan högskola 

Använt nätjänst 

Att jag bor i Kina och pluggar på distans. 

behövde inte 

Bor i Borås och kan låna den kursliteratur jag behöver. 

bor i Norge og er fjernstudent (nettstudie) 

Bor i Varberg, läser på distans 

Bor inte i närheten. 

Bostadsort 

Bra urval, god service och trevlig miljö. 

Den korta lånetiden!! I våras läste jag ingen kurs vid GU. Under hösten har jag läst "Lär dig tala med flyt". Det var 

mest muntliga övningar och jag hade ingen anledning att använda biblioteket. De böcker jag lånade hittade jag på 

de allmänna biblioteken, där lånetiden är längre. 

Den litteratur jag har behövt har inte varit tillgänglig på biblioteket 

Det finns för få exemplar av de böcker som används i undervisningen så böckerna finns i princip aldrig inne när en 

vill låna dem. Ibland däremot finns de på det vanliga stadsbiblioteket och därför använder jag mig hellre av det. 

Det har inte behövts, jag har fått tag i allt genom kurslitteraturen eller online 

Det har inte behövts. 

Det har jag men har dock inte lånat något. Har forskat mycket hos Landsarkivet och Tidningsarkivet. 

Det har jag visst gjort, massor med gånger. 

Det kommunala biblioteket ligger närmre och har det jag behöver för mina studier i Litteraturvetenskap, barn och 

ungdomslitteratur. 

det är för mig otillgängligt att besöka biblioteken. Mest tillgängligt är dock humanistiska. Har däremot frekventerat 

Borås Högskolas bibliotek och där använt mig av lånekortet. 

Det är svårt att få tag på böcker jag behöver om man inte hänger på låset och det är inte alltid man kan göra det. 

Lättare att få tag på böcker på Statsbiblioteket många gånger, i alla fall de böcker jag behöver. Sedan vill man gärna 

sitta i en tyst läsesal när man ska läsa och det är ofta fullt på många ställen. Folk breder ut sig och det är lite trist. 

Distanskurs 
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Distansstudent Stockholm 

Distansstudier 

Ej haft behov. 

Er nett-student. Bor ikke i Sverige. 

Finns på annan ort. 

För att plugga samt skriva ut längre artiklar. 

Föredrar att köpa mina kursböcker 

Går hellre vana trogen till stadsbiblioteket. 

Har bara läst en enskild kurs och behövde inte låna några böcker. 

Har dator hemma. Har alla böcker jag behöver för min kurs. 

Har för höga böter för att låna :/ 

har hittat material i andra bibliotek, som har varit närmare mitt jobb 

har inte behövt 

Har inte haft behov av det. 

Har inte haft någon anledning till det. Det jag sökt har stadsbiblioteket haft. 

Har inte känt behovet. 

Har inte studerat en sådant ämne att jag behövt söka litteratur på biblioteketv 

Har inte varit i behov av något från biblioteket. Om jag ska plugga sitter jag på satsbiblioteket. 

Har köpt den litteratur jag behövde. 

Har köpt den litteratur jag behövt. 

Har lånat och köpt böckerna. 

har mest studerat på distans och det blev för krångligt för mig att skaffa lånekort och sätta mig in i hur det går till, 

dessutom älskar jag böcker och vill äga dem. har jag verkligen behövt låna något som inte gått att köpa eller varit 

för dyrt så har jag skickat min dotter att låna åt mig :) 

Hitta kurslitteraturer 

Hittar inte de kursböcker jag behövt. 

Hittat kurslitteratur annanstans. Vet inte hur en lånar. 

Inget behov. 

Inte behövt! 

Inte behövt, läser halvfart kvällstid vid sidan av min anställning 

Inte haft behov 

Inte haft någon anledning. Förväntar mig att allt skall finnas sökbart och utlagt på nätet 

Inte varit nödvändigt 

Jag arbetar själv som bibliotekarie på Lärcenters bibliotek i Falköping så jag ordnar mina boklån den vägen. 

Jag behövde språkvetenskaplig fackliteratur. 

Jag bor i Luleå och läser en nätkurs på GU. Besöker Gbg någon enstaka gång per år. 

Jag bor i Nyköping och studerar på distans vid Göteborgs universitet. 

Jag bor i Stockholm 

Jag bor i Uppsala 

Jag bor i Uppsala och läser internetbaserad kurs på distans. 

Jag bor i Östersund och studerar på distans. När biblioteket är öppet har vi föreläsning. 

Jag bor inte i Göteborg eller dess närhet 

Jag bor närmast humanistiska, de har störst utbud både generelt och vad gäller de ämnen jag gillar 

Jag bor utomlands. 

Jag distansläser från Jönköping och använder Jkp's Högskolas bibliotek 
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Jag försöker i första hand att låna böckerna på stadsbiblioteket eftersom det är längre låneperiod, jag kan beställa 

böckerna till mitt lokala bibliotek och det är ofta inte lika högt tryck på kurslitteraturen. 

Jag har använd Stadsbiblioteket därför det var lättare  för mig att reservera böcker där. Men jag har skapat GU-kort 

så ska försöka lära mig hur kan jag hitta och reservera de böcker jag behöver. 

Jag har besökt Humanistiska och Ekonomiska också, men Samhällsvetenskapliga har haft tider som passat mig bäst 

för att hämta ut beställda böcker och ligger nära hem. 

Jag har besökt Högskolans bibliotek i Borås och stadsbiblioteket i Borås. 

Jag har besökt UB det senaste året så vet inte riktigt hur jag ska besvara den här frågan.. 

Jag har fått tag på kurslitteraturen på annat sätt. Studerar på kvartsfart. 

jag har inte behövt det 

Jag har inte behövt låna någon bok. 

Jag har inte haft kurser i närheten av andra bibliotek, och böckerna jag behöver finns ofta på Humanistiska 

biblioteket. 

Jag har inte haft något behov, då all min kurslitteratur har kunnat hittas som PDF på GUL. 

Jag har inte haft tid då jag studerar på så många universitet samtidigt. 

Jag HAR ju besökt UB senaste året. 

Jag har köpt de böcker som ingår i kursen 

Jag har köpt den litteraturen jag behöver. 

Jag har lånat böcker på annat håll , av vänner t.ex. 

Jag har läst en distanskurs under hösten, då jag är bosatt i en annan stad i Sverige. När jag bodde i Göteborg 

brukade jag använda mig av universitetets olika bibliotek. 

Jag har läst en kurs på distans och inte haft något behov. 

Jag kan inte använda eller vet inte hur man hittar information på biblioteket. De flesta böckerna har jag köpt på 

studentsbokhandel. 

Jag köper litteraturen istället för att låna 

Jag köper litteraturen och lånar på mitt hembibliotek i staden där jag bor. 

Jag köper studentlitteraturen. 

Jag lånar på ett Högskolebibliotek i annan stad och därvid händer det ofta att de hämtar externlån från ngt av 

Göteborgs bibliotek, antingen univers eller Central. Utmärkt /yppersta service (Högskolan i Skövde Biblitek) 

Jag läser en kurs jag ännu ej klarar av. Läser på distans. 

Jag läser på distans från Jönköping så jag besöker högskolebiblioteket i Jönköping 

Jag läser på distans och bor på annan ort 

Jag läser på distans, och bor i Lund. Där använder jag biblioteken hela tiden! 

Jag läser på distans. 

Jag pluggar på distans och bor inte i Göteborg. 

Jag pluggar på humanisten 

Jag skulle läsa en kursbok och det humanistiska biblioteket hade ett exemplar som man kunde läsa i läsesalen. 

Jag studerar på distans från Stockholm 

Jag studerar på distans och bor inte i Göteborg. De flesta läromedlen har jag kunnat ladda ner eller så har 

institutionen tillhandahållit dem. Någon bok har köpts genom webben. 

Jag studerar på distans och har inte möjlighet att ta mig dit. 

Jag studerar på distans och sitter uppe i Norrbotten. Men, när jag studerade vid Göteborgs universitet 1995 så 

använde jag mig av Centralbiblioteket i stor utsträckning, vilket ju var HELT fantastiskt och en stor räddning i mina 

studier. 

Jag studerar på distans. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XVII 
 

Jag är anmäld på biblioteket i min hemstad. 

Jag är distanselev. Har ni problem med att jag svarar på detta så ta det med helpdesk, de kan inte skilja på oss och 

studerande som finns i Gbg 

Jag är distansstudent och bor på Gotland. I Visby har jag besökt Almedalsbiblioteket, som har koppling till högskolan 

(numera Campus Gotland vid Uppsala universitet). 

Jag är distansstudent. 

Köper min litteratur. 

köpt kurslitteratur 

Laddar ner artiklar via nätet, men kan tänka mig att gå till biblioteket för utskrift och för att sitta och läsa 

Lathet. 

Låna bok 

Låna böcker, grupparbete 

Låna böcker. 

Låna kursböcker samt sökutbildning i samarbete med uppsatskurs 

Låna/kolla i böcker 

Lånat kurslitteratur 

Läser distans 

Läser en distanskurs 

Läser halvfart, köper kurslitt. 

Läser på distans 

Läser på distans från utlandet 

Läser på distans och biblioteket i min hemkommun fixar böckerna åt mig. 

Läser på distans. 

Läser vid Humanisten, så endast av bekvämlighets skäl. 

Läste på distans. Dessutom bor inte i Gtbg. 

Min kurs var förlagd utomlands. 

not applicable 

Pluggar bara deltid och är föräldraledig samtidigt så jag har inte haft tid. 

Studerar närmast Humanisten. Dessutom har jag funnit alla böcker jag behövt på deras bibliotek. 

studerar på distans 

Studerar på distans och bor ej i Göteborg. 

Studerar på distans och bor inte i Göteborg 

Studerar på distans och utnyttjar mitt lokala bibliotek 

Studerar på distans, använder stadsbiblioteket i min stad. 

Studerar på distans. 

Studielitteraturen har varit adekvat 

Studierna. 

Studiero. 

stökibök 

There was no need to visit a library because all the course materials were provided online. Also, the amount of 

books provided is not enough, so that only one or two students at a time can rent the book which makes visiting the 

library useless. 

Vet ej 

Vuxenstudie av enstaka kurs med 7.5 poäng 

är bosatt i Borås  och använder mig a stadsbiblioteket i Borås när jag behöver 
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 IT-fakulteten 

Alltid köpt mina böcker, o de få gånger jag besöker biblioteken är för att låna kurslitteratur i förväg eller 

komplettera med expanderande material till mina kurser. 

att skriva uppsats i lung och rå miljö med tillgång till böcker och artiklar på plats 

Being a GU student at Chalmers location makes integation and use of the GU facilities very unpractical. There 

should be a library where the classes are held. 

Bor ej i göteborg och är bara på plats 2 dgr i månaden. 

Bor i Lund 

borrow course book 

Distansstudent 

Distansstudier 

Distansutb använder bibliotek på den högskola jag arbetar på- 

Ej haft behov. 

För att jag bor i Bangkok. Hade jag bott i Göteborg hade jag definitivt besökt något eller några av de fysiska 

biblioteken. 

Har inte behövts 

Har inte haft något behov. 

Har inte känt något behov att låna fysiska böcker till de ämnen jag studerar. 

Har inte skaffat bibliotekskort 

Har inte varit i behov av mer litteratur än min kurslitteratur 

Hittar all info på internet 

I did not need anything which I could not find online. 

I live in another country. 

Im buying the literature right now myself. 

In order to have a quiet place to study. 

Informationen har tilldelats digitalt, i form av köp från ex. Adlibris eller funnits tillgängligt på Internet. 

Inte funnit något behov 

Jag använder mig Uppsala universitets bibliotek 

Jag har besökt bibliotek, men hur ska jag veta vad biblioteket jag besökt heter? Ett bibliotek på Lindholmen campus, 

mer än så vet jag inte. Böcker relevanta för IT, organisationer och/eller design. 

Jag har inte behövt några böcker 

Jag har inte haft behov av det. 

Jag har inte haft något behov av det. 

Jag har läst en kurs med huvudsakligen nätbaserade träffar och all litteratur har varit i digital form. 

Jag hittar den informationen jag behöver online för det mesta. 

Jag läser en distanskurs 

Jag läser på distans 

Jag studerar inom it och dom flesta grejerna man behöver har inte ni (bortsett från chalmers då dom har böckerna 

man kan behöva) 

Jag studerarade på distans under höstterminen men jag använder ändå inte biblioteket när jag är på plats. 

Jag trodde att Chalmers Lindholmen var ett UB-bibliotek. Det var en väldigt ledande fråga, jag vet inte vad jag ska 

svara. 

Jag tycker inte om bibliotekar. 

Jag vet inte vad ett UB-bibliotek är för något. 
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Köper kurslitteraturen. 

Längre avstånd 

Läser på distans 

studerar på distans 

Tidigt avbrott 

Tycker att jag kan hitta det jag söker på online (t.ex. via UBs söktjänst). 

 Konstnärliga fakulteten 

Bor i Dals Långed och vistas sällan i GBG. 

De böcker jag läste var inte med eller hade kö så jag har köpt de böckerna själv! 

Denna termin äger jag kurslitteraturen själv och annars lånar jag via nätet någon gång ibland. 

Distans studier. 

Därför att jag hittat eller beställt böcker till Stadsbiblioteket eller Linnébiblioteket.När jag pluggade för 10 år sedan 

använde jag mig mer av universitetets 

Eftersom jag inte bor i gbg så blir det krångligt att lämna tillbaka böckerna. Nu när jag behövde söka för min 

framtida uppsats så fungerar inte mitt gu-kort fast jag har förnyat det urdåligt! 

Får tag på böcker från Legimus 

för att Jag har det material Jag behöver 

För att jag inte upplevt något behov av det, men huvudsakligen tidsbrist. 

För att låna böcker för studier 

För att plugga i läsesalarna och använda internet. 

Har bara läst en enstaka kurs och inte haft behov av något bibliotek. 

Har ej haft behov av detta och är dessutom bosatt på annan ort... 

Har inte behövt något där. 

Har inte behövt och har inte haft tid 

Har inte behövt. Har köpt kurslitteraturen. 

Har inte haft mecenat kortet så länge o då har ej möjlighet funnits 

har inte haft tid än 

Har inte känt att det funnits ett behov. 

I dont understand what is UB library. I usually visit one in HDK as this is my school. 

I generally use the HDK library that is not in the list. 

I visit the library often. 

Inget kursmaterial fanns på dessa bibliotek. 

Inte behövt 

Jag arbetar parallellt med studierna och har inte tid. 

Jag besöker biblioteket i HDK vid Steneby, eftersom det är där jag studerar. Det finns inte som alternativ i enkäten. 

Jag bor i Skåne och studerar på distans, söker min litteratur på närmare håll. 

Jag flyttade till Sverige i början av 2014 och började studera höst 2014, då började jag låna på UB biblioteken. Jag 

har varit på konstbiblioteket, pedagogiska och samhällvetenskapliga. 

Jag har använt Dals Långeds bibliotek eftersom jag studerar på HDK vid Steneby, en del av Göteborgs Universitet 

som inte ligger i Göteborg. Hade kollektivtrafiken fungerat bättre hade jag nog utnyttjat Universitetets andra 

bibliotek bättre. 

Jag har besökt Konstbiblioteket. 

jag har inte behövt det 

Jag har inte studerat. Svårt att sätta sig in i systemet med en gång. 
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Jag har köpt litteratur och lånat av kollegor/chef 

Jag har skrivit kandidatuppsats och använt mig av såväl arkiv som referensbibliotek 

Jag läser en distanskurs och bor inte i Göteborg. 

Jag studerade i dals långed och använde det biblioteket där. 

Jag studerar bara en kväll/vecka och gillar att äga böcker så jag kan bläddra i dem om och om igen! 

Jag studerar på distans, och har inte så mycket tid på mig vid träffarna på plats i Göteborg, och hinner därför inte 

beöska biblioteken. 

Jag studerar på HDK Steneby i Dals Långed. 

Krångligt system när man ska låna böcker 

Kursen jag läser har inte den typen av undervisning eller litteraturlista som gör att jag nyttjar biblioteket. 

Kurslitteraturen finns oftast på Stadsbiblioteket, vilka har längre lånetider 

Lån av böcker och noter 

Lång väg att lämna tillbaka böcker man lånat i rätt tid. 

Läser kvällskurs. 

Läser på distans. Bor i Örebro 

Min kurs kräver ingen kurslitteratur. 

Programmet jag går på har undervisning endast en helg i månaden och under de helgerna hinner vi inget annat än 

att jobba. Tyvärr. Resten av året bor jag i Stockholm. 

Studerar på distans och lånar böcker via skolbiblioteket på min arbetsplats 

 Naturvetenskapliga fakulteten 

Aldrig behövt. Samt verkar krångligt. 

Alla böcker man behöver är alltid utlånade 

Använda skrivare/kopiator samt bra studiemiljö. 

använder mig av nätet, e-böcker 

Att det inte har varit i närheten av där jag varit. 

Att jag läser på distans. 

Avstånd och hälsa 

bara hyrt e-böcker. kursböckerna tar slut för snabbt. 

Because I did not need to. 

Bokar helst grupprum då vi ska plugga men varit svårt att få det speciellt i år 

Bor i Västerås 

Böckerna för de kurser jag läser finns inte att låna på biblioteket, och jag sitter hellre och studerar i min 

skolbyggnad eller hemma. 

De böcker jag har behövt har ej funnits. 

De har det ag behöver, för mina studier, geovetenskap 

De har inte de böcker som behövs i utbildningen. 

Den mesta informationen får att hitta via internet. 

Det har jag men, biblioteket i Mariestad, Trädgårdens skola, Dacapo, Göteborgs Universitet. 

Det har jag. 

Det har jag? 

Det mesta finns online. 

Det mesta finns på internet 

Det räcker med min kurslitteratur. 

Det är en kvällskurs och jag köpte litteraturen. När jag pluggade heltid brukade jag använda massor av olika 
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bibliotek. 

Det är UB i Mariestad jag går till, och där är servicen fantastisk! 

Distansstudent 

distansstudent! 

Eftersom Chalmers bibliotek har ett större utbud av matematik, fysik och kemi-böcker, jämfört med UB-biblioteken 

Dessutom så är det mycket närmare också (jag läser fysik på Chalmers campus Johanneberg) 

Ej behov 

ej behövt 

Ej behövt låna. 

Finns inget bibliotek på botan längre 

För att jag bor och studerar i Mariestad. 

För att jag studerar i Mariestad. Jag använder mig av vårt lokala bibliotek här i Mariestad. 

Föreläsningarna är på Pedagogen. 

Gay 

Hade ingen behöv än 

Hade ingen kurs under VT14, en distanskurs och en kurs pa plats HT14, för ingen av de krävdes arbete i biblioteket. 

Bor inte i Gtb, sa det är smidigare att plugga hemma. 

Har besökt flertalet UB-bibliotek under det senaste året! 

har ej behövt 

Har ej behövt det 

Har enbart studerat höstens kurs i vilken det inte finns någon anledning att uppsöka något av uppräknade bibliotek 

eller annat bibliotek heller då det inte finns någon kurslitteratur till aktuell kurs. 

Har fått kurslitteraturen från nätet. 

Har inte behövt besöka, lättare att beställa böcker än att behöva gå. Finns inget annat bibliotek som är "nära" 

Har inte behövt det hittils. 

Har inte behövt det. 

Har inte behövt låna några böcker. 

Har inte haft anledning 

Har inte haft behov av bibliotek 

Har inte haft behov av bibliotek under de kurser jag gått de senaste 12 månader. Har skrivet ett examensarbete och 

har under den perioden använt mig av vetenskapliga artiklar som har hämtats elektroniskt. Vissa har jag hämtat via 

bibliotekets sökmotor på nätet. I andra kurser har vi tilldelats kurslitteratur eller så har jag köpt kurslitteratur. 

Har inte haft behov av det. 

Har inte haft behov av ett besök. 

Har inte varit i behov av någon bok 

Har jobbat mycket och bor långtborta. Tidsbrist! 

Har köpt det böker jag velat läsa. 

I did not need to and can access the scientific articles I need from home 

Inget behov 

Inget behov av att göra det. 

Inget behov för det 

Inget behov. 

Inte behövt 

Inte behövt än. 

Inte behövt. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XXII 
 

Inte haft behov av att göra det. 

Inte haft behov av det ännu 

Inte haft behov utav det. 

Inte velat, inte trott att några böcker jag behöver har funnits där 

Jag använder bara Hantverksbiblioteket i Mariestad. 

Jag använder biblioteket på Dacapo i Mariestad. Det är ett mycket bra bibliotek med relevant litteratur för min 

utbildning. 

Jag använder mig av UB Mariestad som inte verkar finnas med i listan. 

Jag besöker bibliotek i min stad 

Jag bor i Umeå och var i Göteborg begränsad til 

Jag förstår inte frågan, jag har visst besökt ett flertal UB-bibliotek de senaste året. 

Jag går i Mariestad och använder förstås biblioteket här. 

Jag gör allting hemma istället på biblioteket. 

Jag har andvänt GVC,Biomedicinska, samhällvetenskapliga, och pedogogiska i nästa samma mäng men mest 

GVC.Den ända orsaken jag har inte besökt bibliotek är för att den är inte öppet. 

Jag har använt biblioteket på nätet, men inte besökt något. 

Jag har använt kulturvardsbiblioteket i Mariestad som ni glömt nämna... (Det är förövrigt är helt fantastiskt och det 

framförallt tack vare Maria Hörnlund!) 

Jag har besökt biblioteken det senaste året. 

jag har besökt både biblioteket på Humanisten och Handelshögskolan, men det har det varit för att studera/läsa 

någon lärobok eller ett kompendium 

Jag har fått den litteratur jag behövt för kursen genom att gå kursen annars har jag lånat på lokalt bibliotek 

Jag har fått fristående enstaka kurser på kvällstid. Jag har inte behövt extra material i förhållande till de kurser jag 

gått. Har enbart lånat några extra böcker och då har det varit andra privata intressen typ släktforskning, då jag sökt 

material och lånat på UB och har då skött mig själv. 

Jag har gått en kort kvällskurs i biologi, och under den tiden har jag inte haft något behov av bibliotekstjänster. 

Jag har helt enkelt inte haft något behov av att besöka ett UB-bibliotek. 

Jag har inte behövt använda böcker, som kan finnas på bibliotek, under en kort period. 

Jag har inte behövt fördjupande böcker ännu, då jag är i början av mina studier. 

Jag har inte behövt gå in där för jag har köpt eller lånat kursböcker på annat sätt, genom t.ex kommunbibliotek! 

Annars använder jag internet som sökmotor! 

Jag har inte behövt någon studentlitteratur. 

Jag har inte haft behov att besöka biblioteket 

Jag har inte haft behovet att använda biblioteket ännu. 

Jag har inte haft behovet än denna termin. Bor för långt bort för att åka in och sätta mig och studera, det fungerar 

lika bra hemma. 

Jag har inte haft någon anledning att besöka dem. 

Jag har inte haft någon anledning. 

Jag har inte haft något behov av att låna böcker eller nyttja bibliotekets övriga tjänster. 

Jag har inte haft något behov av det då jag klarat mig med mina kursböcker och vid behov sökt kompletterande 

information på internet. 

Jag har inte haft något behov. 

Jag har inte kunnat plugga på dagtid då jag även jobbade, det är anledningen. Annars föredrar jag sitta på bibliotek 

och har då besökt framförallt chalmers bibliotek men även biomedicinska biblioteket och konstbiblioteket. 

Jag har inte kännt att jag behövt det, då jag har litteraturen och bra pluggro hemma. 
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Jag har inte kännt att jag har behövt att låna några böcker från biblioteken än, eftersom jag inte går på en 

avancerad kurs. 

Jag har inte känt att jag behövt gå till biblioteket än. De kursböcker vi använder oss av köper jag nya eller 

begagnade och behöver därmed inte låna på biblioteket. Jag tycker även mer om att studera hemma ensam än att 

sitta i biblioteket då jag kan koncentrera mig bättre hemma. 

JAG HAR INTE SKAFFAT KORTET 

Jag har klarat mig med kurslitteraturen jag har hemma. 

jag har köpt dem böcker jag behöver själv och jag studerar hemma 

Jag har köpt den kurslitteratur jag behövt använda mig av hittills. 

Jag har läst fristående kurser och har hittills bara behövt/använt mig av den kurslitteratur som hör till kurserna som 

jag köpt själv. Jag har också använt mig av internet för information 

Jag har varit på flera UB-bibliotek också, men jag är mest på Chalmers bibliotek eftersom min institution ligger på 

Chalmers. 

Jag har varit på resa och studieuppehåll. 

Jag har även använt UB då litt inte var tillgänglig vid biblioteket vid kulturvård 

Jag hittar all min fakta via vetenskapliga artiklar online. Dessa blir tillgängliga via biblioteket och det är jag mycket 

tacksam för. Sedan vet jag inte vilket utbud som biblioteken har. T.ex. om jag skulle vilja låna någon skönlitterär bok 

för att läsa på fritiden, då är jag osäker på om biblioteket har just den sortens böcker jag söker. Har helt enkelt inte 

tagit mig tid att undersöka saken. 

Jag känner att jag inte har behövt det. 

Jag köper min egen kurslitteratur. 

Jag lånade kurslitteraturen. 

Jag läser distanskurser och jag är sällan i Gbg. 

Jag läser i Mariestad och använder skolans bibliotek där. 

Jag läser på distans från en liten ort i mellansverige. Material jag behöver för mina studier finns på kursportalen 

som pdf, eller så googlar jag fram saker på nätet. 

Jag läser på distans och befinner mig därför på annan ort. 

Jag läser på distans och har därför inte varit på plats i Göteborg. 

Jag studerar i Mariestad, DaCapo, och använder mig mycket av biblioteket som finns på skolan här. 

Jag studerar vid Göteborgs universitet i Mariestad och har därför endast besökt vårt bibliotek på skolan. Dock fanns 

inte det med som alternativ... 

Jag studerar vid institutionen för kulturvård i Mariestad därför använder jag Institutions- och hantverksbiblioteket i 

Mariestad som inte är med på er lista. 

Jag studerare DV och har inte behövt låna böcker. 

Jag söker från databaser Google Schola och science direkt 

Jag var utomlands 

Jag älskar Mölndal och framförallt Mölndals bibliotek. Det är den absolut bästa staden i Sverige. Jag tror faktiskt 

aldrig att jag hade gått i ett universitet utanför Mölndal om det funnits ett där. Dessutom är det otroligt nära till 

systemet. 

Jag är "senior" och läser enstaka kurer för mitt nöjes skull. Under året läste jag endast tre kurser på kvällstid. Två var 

inom Astronomi och dessa var på en var mycket lätt nivå, saknar kurslitteratur då det händer så mycket och bygger 

enbart på föreläsningsanteckningar. Övrig information finns på nätet, NASAs och ESAs hemsidor mm. Den tredje 

kuren var jag tvungen att avbryta av personliga skäl. Jag lånade kurslitteratur privat till denna. 

Jagr har inte haf någon anledning att gå dit. 

Jo, jag har besökt UB. Men eftersom jag har föreläsningarna på Chalmers J-berg, så har jag varit mest där. 
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Pedagogen har hjälpt mig med läshjälpmedel. 

Kursböcker 

Kursen jag läser kräver ingen kurs litteratur 

Kurslitteratur 

Köpt alla böcker 

Leta eter artiklar och böcker. 

Ligger inget på institutionen jag pluggar på (Botan) och då är det lättare att använda den information som finns 

tillgängligt hemifrån eller från den institutionen. Väldigt tråkigt att ni flyttade biblioteket från botan. 

Låna böcker 

Läste en kurs på distans och bor utomlands. 

Min studieort är Mariestad och jag använder mig av det fantastiska GU biblioteket för Kulturmiljövård som finns på 

skolan 

Mitt alternativ, Mariestads UB finns inte med, men där har jag varit. 

No, I visit it regularly 

Pluggar på distans, har fått allt material via studentportalen. 

Sitta i tyst läsesal 

Sitta vid en tyst läsplats för att förberedda inför mina tentor. 

Studerar från Umeå... 

Studerar i Mariestad och använder biblioteket vi på vår skola flitigt. 

Studerar i Mariestad, kulturvård 

Studerar på distans. 

Studerar på nätbaserad distans. Bosatt i Västerås. 

Söker mest vetenskapliga artiklar från internet 

tar det som ligger närmast hemmet. finns inte boken man vill ha kan man beställa 

Teachers send us all documents on GUL and we buy our books. 

Utöver kurslitteraturen så läser jag inte så mycket böcker, jag har alltså inte behövt låna några böcker och det är 

den största anledningen till att jag inte besökt några bibliotek. 

Vad ska jag göra där? Hört talas om internet? 

Var ej i behov 

Vet ej om jag missförstod alternativen, men jag läser i Mariestad. Biblioteket där använder jag flitigt och Maria 

Hörnlund som jobbar där är fullkomligt fantastisk och ett föredöme för alla bibliotekarier! 

Vet inte var det finns plats eller hur man kommer in 

Vi har en kursbok och den har jag köpt. 

Är ny student så inte hunnit. 

Öh finns det sådana? 

 Sahlgrenska akademin 

Alla kursböcker finns där samt tillgång till datorer och skrivare. 

Använt internet, elektroniska databaser 

använt sjukhusbiblioteket 

Artikelsök 

Behövs inte 

Besöker alltid närmsta bibliotek eller de som ha den kurslitteratur jag behöver för varje aktuell kurs. 

Bor 11 mil bort. 

Bor 50 mil från Göteborg 
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Bor på annan ort 

Bor på annan ort och har användt möjligheterna där. 

Bor på annan ort, använder bibliotek på hemort. 

Bristande kunskap om vad jag kan hitta där samt den goda tillgången på information via internet och kurslitteratur. 

Det har jag visst gjort. Jag har bara varit mest på CTH Johanneberg eftersom det ligger närmare där jag bor plus har 

riktigt bra läsplatser. 

Det jag använder är bibliotekets hemsida för att komma in på Pubmed. 

Det var inte aktuellt att besöka UB-biblioteket. 

Distansstudier 

Distansstudier på annat universitet innan hösten. 

Distansutb 

Distansutbildning 

ej behövt 

Ej haft användning. Köpt litteratur, pluggat hemma och vart ute mest på praktik. Använt datorer på Sahlgrenska 

sjukhus. 

Ej haft behov i den aktuella kursen. 

Finns inte alltid bra platser att studera vid. 

För att det är otillgängligt, tråkigt och för att det är lättare att komma åt allting via nätet. 

För att ha tillgång till kurslitteratur, grupprum samt datorer. 

För att jag läser på distans så när jag är på universitet för föreläsningar så besöker jag det som ligger närmast 

institutionen. 

För att låna kurslitteratur och plugga 

För långt avstånd 

För långt bort. 

För mycket osäkerhet kring om det finns de böcker jag söker, eller lediga grupprum/läsesalar. 

Haft relevant litteratur hemma, pluggat hemma. 

Har andra typer av inläsningsmaterial och tycker om att studera mycket hemifrån. 

Har beställt böcker på Internet. Bor inte i Göteborg. 

Har besökt biomedicinska biblioteket flertal gånger men använder mest studietorget då våra föreläsningar ges i 

anknytande lokaler. 

Har ej behövt, de böcker jag sökt har funnits som E-böcker 

Har inget behov att låna böcker. 

har inte behövt 

Har inte behövt det under utbildningen. 

Har inte haft behov av biblioteket 

Har inte haft någon anledning 

Har inte haft något behov. Allt jag behöver finns på nätet. 

Har inte varit i behov av några fysiska böcker. Har andra studieplatser. 

Har ordnat min kuslitteratur via det vanliga biblioteket. 

I could access most literature online. Also the lierature for my courses are not available in the library. 

ingen 

Inget behov i den kurs jag läst 

Inget behov. 

Inte behövt 

Inte behövt, läser på distans 
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Inte haft behov av det! 

Inte haft behov samt använt mig av det medecinska biblioteket på östra sjukhuset där jag jobbar 

Inte haft behovet och jag vet inte vart ni finns 

Inte haft något behov av det. 

Inte kommit så långt i mina studier att det har varit nödvändigt. 

Inte varit aktuellt. Sökt vetenskapliga artiklar i databaserna som finns tillgängliga via gu. 

Jag bor i Halmstad så prioriterar hellre att åka hem och plugga i hemmet eller på bibliotek närmre tillhands. 

Jag bor i Ystad, läser på distans. 

Jag bor inte i Göteborg. Använder mig av UB via internet! 

Jag bor på annan ort och har använt mig av hembiblioteket. 

Jag brukar nyttja "mitt" bibliotek på SÄS, Borås som hjälper mig med kurslitteratur. Jag har suttit i biblioteket och 

pluggat och lånar en sal en gång. 

Jag finner att det är bra arbetsro, därför lättare att studera inför en tenta på det bibilioteket. 

Jag har ej behövt det. Dessutom haft studieuppehåll under våren, men jag har aldrig varit en frekvent 

biblioteksbesökare 

Jag har fått all kurslitteratur från Kungälvs sjukhus då jag har gått en uppdragsutbildning där. 

Jag har inte behövt. Har haft de böckerna jag behöver. 

Jag har inte haft det behovet. Köper mina kursböcker för det mesta och läsplatser finns det gott om på andra 

ställen. 

Jag har inte haft någon anledning att gå dit. Alla böcker jag behöver för kurserna finns på biomedicinska biblioteket. 

Jag har inte känt behov av det. 

Jag har läst på en kurs på distans och en kvällskurs. Det är svårt att få tiden och möjligheten att sitta på ett fysiskt 

biblioteken när man är på universitetet en begränsad tid. 

Jag har tillgång till det mesta själv. 

Datorsalar finns på skolan, kurslitteratur köper jag och studerandet föredrar jag att göra hemma. 

Så har helt enkelt inte haft behov av att besöka biblioteken. 

Jag vet inte riktigt vad ni menar med frågan. Ibland går jag även till Biomedicinska biblioteket. 

Krångligt med gu- korten och min inloggning fungerar inte till datorerna. 

Kursböcker blir utlånade fort, har valt att köpa egna. 

Kursen är på distans. Använder mig utav lokalbiblioteken med distanslån samt sökningar via Högskolans Västs 

bibliotek. 

Köper kurslitteraturen och hämtar artiklar på ub.gu.se om det behövs 

Köper min kurslitteratur och använder inte biblioteket till något. 

letar artiklar 

Låna kursböcker 

Låna kurslitteratur och vid ett par tillfällen lånat grupprum 

lånat böcker, hjälp att söka artiklar 

Lånat böcker, kollat upp artiklar 

Läser eltid. Jobbar på annan ort och använder vårt sjukhusbibliotek. 

Läser hemma 

Läser på distans 

Research purpose 

Resten har dåliga öppettider 

Skriva ut, Låna böcker, 

Studera o låna böcker 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XXVII 
 

Studerar på distans, har inte vägarna förbi Göteborg. Har bibliotek på närmare håll 

Studerar på distans. 

Studietorget hälsovetarbacken ligger 

Studietorget är det mysigaste biblioteket och ligger även bäst placerat. 

Söker info på GU databaser som Pubmed och liknadne 

tidsbrist 

Träd allergi 

Uppdragsutbildning litteratur ingår 

Varit på Chalmers halva terminen och läst en kurs. 

Vet inte, kanske för det fi nns på mitt arbete (SU) 

Öppettiderna passar inte alltid mig 

 Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Anv elektroniska tjänster 

Använder UB via nätet. 

Arbetar och har familj. tyvärr inte prioriterat information från Bibliotek men kommer att besöka 

Samhällsvetenskaplia biblioteket om jag finner var den finns. 

Att ha en plats att studera på utanför hemmet. 

Att jag inte bor i Göteborg, använder biblioteket i staden där jag bor 

Att jag inte är i Göteborg på veckodagarna. 

Beror på att jag studerar vid pedagogen och den litteratur jag behöver oftast finns där. 

bokbörsen.se och andra begagnat-sidor 

Bor i annan ort. 

Bor i annan stad 

Bor i Norrköping. Lånar på HuB eller Campus Norrköping. 

bor inte i göteborg 

Bor inte i Göteborg och besöker bibliotek i min hemstad i stället. Har även dålig koll på vart biblioteken ligger. 

Bor på annan ort 

Bor på annan ort, och inte känt behov av biblioteket. Har köpt i stort sett all kurslitteratur. 

Brist på böcker 

de böcker jag behöver finns oftast på samhällsvetenskapliga, därför är de andra mindre relevanta. 

Det jag har behövt har jag funnit på nätet. 

Eftersom jag alla literatur som hag behöver i Samhällsvetenskapliga biblioteket och är det väldight nära till 

statsvetenskapliga instutionen 

Eftersom jag började min utbildning för bara några månader sedan och för att jag inte haft några ärenden dit. 

Ej behov + bor ej i gbg 

En del litteratur har jag kunnat hitta online, mestadels är det väl främst artiklar till vissa arbeten som då har varit 

relevanta för mig. 

Finner litteratur och källor via bibliotekets databaser. 

Främsta anledning till att jag INTE har besök? Jag har ju besökt. Annars är det väl att jag kan göra saker över 

internet (!?) 

Får tag i de böcker jag behöver via sjukhusbiblioteket där jag jobbar 

För att boka grupprum. 

För att det mesta av kurslitteraturen har bestått av PDF-filer eller e-böcker. Enstaka böcker är mer praktiska att 

köpa, då man ofta har dem i hemmet och då inte behöver oroa sig för slutdatumet på ett lån. 
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För att hitta böcker till min C-uppsats. 

För att jag bor i en mindre stad och nyttjar det lokala biblioteket samt UB-bibliotek via nätet 

För att jag finner bra studiero hemma, och för att jag köper alla mina böcker. 

För att låna böcker 

För att min utbildning inte har krävt det. 

För att sitta och studera 

För att sitta och studera. 

För långt att pendla till hemifrån. Känner inget behov att åka till ett fysiskt bibliotek. 

Har besökt biblioteket i Kungsbacka kommun då anledningen har varit att låna kurslitteratur och att den har längre 

lånetid där. 

Har besökt flera. 

Har haft praktik i Växjö 

Har ingen lust 

Har inte behövt det. 

Har inte haft behov av det. 

Har inte haft behov av det. Läser halvfart på kvällstid. Hittade kurslitteraturen på stadsbiblioteket. 

Har inte haft något behov då jag själv införskaffat kurslitteratur, som fysisk bok eller som ebok. 

Har inte känt att jag har behövt. 

Har inte tid. 

Har inte varit aktuellt då jag haft tillgång till litteraturen på annat sätt, dock uppskattar jag biblioteken mycket och 

har också tidigare varit flitig besökare,främst Samhällsvetenskapliga biblioteket. 

Har köpt böckerna eller lånat på andra bibliotek. 

Har köpt litteratur då de böcker jag behövt inte funnits eller funnits i för få upplagor. 

Har köpt litteraturen 

Har köpt mitt material. 

Har lånat eller köpt litteratur. 

Hmm, har inte känt till närvaron eller möjligheterna. Har använt Gotlib istället. 

I just didn't need to use it 

I was able to accomplish everything I needed online 

Ingen anledning. 

Ingen, jag har besökt vid behov 

Inget behov 

Inget speciellt 

Inte behövt 

Inte behövt deras tjänster och känner inte att det är en rofylld plats att plugga på. 

Inte behövt göra det ännu. 

Inte behövt låna böcker 

Inte funnits anledning eller behövts 

Inte haft behov 

Jag använder endast vetenskapliga artiklar/böcker som finns tillgängliga som elektroniska dokument 

Jag använder internet samt köper litteraturen, tidsbrist och logistik 

Jag besöker sällan biblioteken eftersom att jag alltid köper all kurslitteratur. 

Jag bor inte i Göteborg 

Jag bor på andra sidan Sverige och har tillgång till sjukhusets bibliotek 

Jag började hösten 2014 
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Jag fjärrlånar från min hemort 

Jag gör praktik och har inte tid att sitta på biblioteket. 

Jag hade köpt kurs litteraturen och hade tillgång GU's internet tjänst (online biblioteket 

Jag har använt mig av bibliotek i Lerum då jag fram tills nyligen bodde där. Sedan flytten in till stan i somras har jag 

bara behövt använda mig av online-material från UB. 

Jag har besökt det som varit närmast och inte behövt besöka de andra, då ni har den fantastiska servicen att kunna 

beställa till sitt "hembibliotek". Tack! spar mig ofantligt med tid. 

Jag har endast läst en 7,5-poängskurs, och köpte all litteratur i starten. Alla inlämningar bygger på den litteraturen, 

och jag har inte heller haft tid att läsa utanför ramarna. 

Jag har ett Högskolebibliotek nära där jag bor (utanför Göteborg). 

Jag har fått min kurslitteratur bekostad av min arbetsgivare 

Jag har hämtat artiklar på UB på nätet, övrig kurslitteratur har jag köpt eftersom jag vill ha böckerna. 

Jag har inte behövt 

Jag har inte behövt. 

Jag har inte behövt. Lånar hellre böcker och dylikt på hemmaplan. 

Jag har inte haft någon anledning att göra det då jag köpt den studielitteratur jag behövt. 

Jag har inte haft något behov av det. Köper kurslitteratur begagnat för det mesta för att det inte går att lita på att 

tillräckligt många ex finns på biblioteket när man väl behöver boken eller att man får ha den tillräckligt länge. 

Studerar hellre hemma än på biblioteket och har aldrig haft behov av att söka utanför de elektroniska databaserna 

med artiklar. 

Jag har inte varit i Göteborg. Inskriven på en kurs men är i Rom i Italien. I övrigt tycker jag samhällsvetenskapliga 

biblioteket är trevligt. 

Jag har just börjar studera inte kommit in i någon rutin än 

Jag har köpköpt den kurslitteraturen jag har behövt så har därför inte haft anledning att använda biblioteket. 

Jag har köpt de böcker jag behöver 

Jag har köpt litteraturen 

Jag har köpt mina böcker 

Jag har läst på distans och inte haft möjligheten att besöka något bibliotek i göteborg 

Jag har nästan enbart sökt vetenskapliga artiklar via Göteborgs Universitet på internet. 

Jag har skaffat den kurslitteratur jag behöver. Köpt den således. 

Jag har skaffat den litteratur jag behövt på annat sätt 

Jag har svårt att se varför jag skulle besöka UB i någon vidare utsträckning 

jag har valt att införskaffa de böckerna via bokhandel istället för att jaga begagnade eller vara orolig för att 

kurslitteratur är utlånad 

Jag har varit där för att studera, främst suttit vid läsplatser. 

Jag hitta de texter/böcker jag behöver på internet. 

Jag köper alla böcker och pluggar bäst hemma 

Jag köpte all kurslitteratur av en tidigare student på programmet och har ej haft behov av att låna någon bok än så 

länge. 

Jag läser en halvfartskurs och har köpt all den litteratur som angivits i litteraturlistan. "Det har räckt" denna termin. 

Jag läser på halvfart, bor i Stockholm och pendlar till GU en tisdag var annan vecka. 

Jag pluggar på distans via Stockholm 

Jag studerar bäst på Campus Linné. 

Jag studerar helst hemma. 

Jag studerar kvällskurs, har då använt högskolebiblioteket i Borås. 
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Jag studerar på distans 

Jag studerar på distans och befinner mig på annan ort. 

Jag studerar på kvällstid och har inte haft behov av biblioteket då jag fått hjälp från min arbetsgivare med 

kurslitteratur. 

Jag tror inte att jag riktigt har koll på var de finns eller vilka resurser som finns var... 

Jag tycker det är jobbigt att låna böcker, föredrar att köpa dem för då kan jag ha dem så länge jag behöver. 

Jag tycker jag fått ut det jag behövt av befintlig studielitteratur 

Jag vill inte läsa på biblioteket och det finns för få exemplar att låna, så jag köper böckerna istället. 

Jag är doktorand och söker mycket litteratur/artiklar på nätet. Har sällan behov av att låna en fysisk bok. 

Jag är omregistrerad på en kurs och har redan all litteratur sen tidigare. 

Jobbigt. 

KTB har all litteratur som jag behöver, samt har trevliga lokaler. 

KTB ligger närmast mig 

Kunde ej låna böckerna så länge som jag hade önskat, därför fick jag köpa dem 

Kurslitteratur och lässal 

Kurslitteraturen och internet har räckt till arbetet. 

Känner inte att behovet funnits just nu. 

Känner inte att jag haft behov av det än, men jag vet att jag kommer behöva det i kommande kurser. 

Köper böckerna via jobbet 

Köpt egna böcker 

Letade litteratur. 

Lite anonymt för en "kvällskursare". 

Låna böcker 

Låna en kursbok 

Låna kurslitteratur 

Låna kurslitteratur. 

Låna/lämna böcker, studera. 

Lånar och köper kurslitteratur begagnat 

Lånar på min hemort 

Läsa böcker som var underlag till uppsatsen. 

Läst referensexemplar på kurslitteratur. 

Mest varit på min institution, Psykologen, i höst. Nog mest pga grupparbete kopplat till kurs. 

Mycket av det jag har behövt använda till mina studier har funnits i e-form. 

N/A 

no 

Nästan all litteratur jag behöver äger redan min flickvän som läser samma utbildning året över mig. De böcker som 

saknas köper eller lånar jag som e-bok. Dessutom läser jag många vetenskapliga artiklar som täcker det mesta av 

mina behov och som alltid är tillgängliga hemifrån. Att sitta och läsa på bibliotek funkar inte heller då jag är 

ljudkänslig och lätt störs av andra. 

Omedvetet, kommer från Alingsås så var på biblioteket där 

Plugga 

Skriva ut saker, låna böcker. 

Skulle jag inte ha besökt något UB-bibliotek det senaste året?? 

Studentlitteratur 

studera 
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Studier och studie ro! 

studier! 

Svårt att få tag på böcker. För kort låneperiod. Köper istället. 

Öppettider och ytan. 

 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

2 innedagar per månad 

Använder biblioteket i min hemort 

använder miun bibliotek 

Att jag bor i en annan stad 

Att jag inte bor i Göteborg- 

because i started in the university before 3 months. 

Behovet har inte uppstått än. 

Behöver det inte. 

Bor 30 mil från Göteborg 

Bor i Uddevalla och studerar på halvfart. 

bor inte i göteborg 

Bor inte i Göteborg så använder bibliotek i min hemort 

Bor på annan ort 

Bor på annan ort. 

Bosatt i Trollhättan och använder Högskolan Västs bibliotek. Där finns alltid kurslitteratur att låna också, i Göteborg 

är de alltid upptagna. 

Böckerna & tjänsterna jag behöver finns på pedagogen. 

De böcker som behövs till kurserna finns i så få exemplar så löser böcker på andra sätt, 

Den kurslitteratur jag behövde fanns för få exemplar av så jag kunde inte vänta in att få låna ett ex. 

Det har inte den inriktningen som jag läser. 

Det har inte varit nödvändigt, böcker som jag har sökt har inte funnits inne 

Det har jag ju gjort. 

Det har varit smidigare för att låna böckerna på det bibliotek på den ort som jag bor. 

det ligger för långt bort från min hemort 

Det är endast tvåveckors lån och jag studerar på halvfart och är ej bosatt i gbg. 

Det är lika lätt att få tag på kurslitteratur på biblioteket i min hemkommun. 

Distansstudent 

Distansutbildning 

Då jag läser på disatans och är i Gbg i gång i månaden är lånetiden för kort. 

För att jag köpt all kurslitteratur och vi har inte behövt ha fler böcker än så länge. 

För att låna böcker till en uppsats jag satt och skrev 

För att skriva hemtentor och läsa litteratur på plats som inte går att låna. 

Har besökt universitetsbiblioteket via internet och funnit vad jag sökt 

Har för det mesta hittat det jag behövt på Pedagogiska 

Har högskolebibliotek på annan ort 

Har inställningen att alla böcker antagligen är utlånade vid behov. Och studerar hellre hemma än i biblioteket. 

Har inte behövt det. Kurslitteratur beställs och hanteras via nätet. Läser på distans. 

Har inte funnits behov från min sida. 

Har köp./ lånat den litteratur jag varit i behov av. Har inte ens tänkt på att det finns något bibliotek. Finns detta i 
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pedagoghuset? 

Har köpt böcker 

Har köpt eller lånat böcker på stadsbiblioteken 

Har läst en kvällskurs och ordnat böcker på huvudbiblioteket där jag bor 

Har ännu inte haft behov av utökad litteratur. 

Införskaffar litteratur på annat sätt. köper, lånar på hemortsbiblioteket eller av tidigare studenter 

Inget behov har köpt och lånat av vänner de böcker jag behövt 

Inget behov. Seg service/komplicerad kommunikation 

Inget lånekort och jag köper mina böcker 

Inte behövt 

Inte behövt då allt material har varit artiklar i kursen 

Inte haft behov. Har skrivare och litteraturen hemma som jag behöver. 

Ja har besökt ca 5 olika bibliotek det senaste året. 

JAg använder bibliotek i Trollhättan eftersom jag bor där. 

Jag bor i Borås, lånar på Högskolebiblioteket där. 

Jag bor i Halmstad och använder antingen vårt högskolebibliotek eller stadsbiblioteket. 

Jag bor i Jönköping och har haft tillgång till deras högskolebiblioteket 

Jag bor i Skånelän och använder biblioteket där istället eftersom att det är inte lika stor konkurrens efter böckerna 

där. Sedan tycker jag det är för långt att låna och lämna tillbaka eftersom jag inte bor i västra Götalands län. ibland 

behöver jag inte åka in på en vecka eller två. 

Jag bor i Varberg 

Jag bor inte i Göteborg och läser på distans. 

Jag bor inte i Göteborg. 

Jag bor inte i Göteborg. Jag lånar böcker på hemorten. 

Jag bor inte i området. 

Jag brukar i första hand gå till stadsbiblioteket 

Jag går till biblioteken där jag bor i kungälvsområdet. De har längre lånetider och lägre förseningsavgift. 

Jag har besökt pedagogiska och samhällsvetenskapliga biblioteket och tycker att det var krångligt, dålig översikt 

över bibliotekets material och personalen var sur när jag frågade om hjälp. Jag har fått trevligare och snabbare 

service med mitt hemmabibliotek i Stenungsund och på Högskolan Väst i Trollhättan. Dessutom kan jag med lätthet 

mejla samt förbeställa genom bibliotekens internetsida. Det är lättare att söka material där genom deras databaser 

och jag kan få artiklar översatta direkt oavsett om de är på engelska eller något annat språk. Kopiering är lättare att 

utföra. 

Jag har besökt stadsbiblioteket i Uddevalla där jag bor. Där har jag lånat många böcker. 

jag har besökt! 

Jag har god hjälp av bibliotekarien på vår skola som skickar efter all litteratur som jag är i behov av:) 

Jag har inte haft det behovet. Besöker bollebygds bibliotek för att låna böcker. 

Jag har köpt all litteratur. 

Jag har köpt de böcker jag behöver 

Jag har köpt samtlig kurslitteratur och inte haft ett behov av att besöka biblioteket. 

Jag har redan den litteratur jag behövde. Ingick i kursen. 

jag har sökt på pedagogen, de andra biblioteken blir inte av för man är inte i närheten av dem. Det är väl om man 

har en kurs i anknytning. 

Jag har valt biblioteket där jag bor. 

Jag köper böckerna eller lånar av kompisar eller går till stadsbiblioteket. 
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Jag köper böckerna och det jag letar efter går att hitta via internet 

Jag läser en distanskurs och all litteratur har kunnat läsas via webben, även den från UB. 

Jag läser på distans och bor inte i Göteborg. 

Jag läser på halvdistana 

Jag studerar på distans och bor i Skåne. 

Jag studerar på distans, och de böcker jag är intresserad av är det alltid kö på. 

Jag studerar på halvfart kvällstid och får min litteratur av arbetsgivaren. Mina studier sköter jag hemifrån eller ifrån 

mitt arbete. 

Jag vill inte behöva köpa all kurslitteratur, utan lånar i så stor utsträckning som möjligt. 

Jag är inte ofta i gbg då min praktik är på annan ort. 

Jag är inte van 

Kurslitteraturen ingick i kursen 

Köper böckerna för väntetid på bibliotek är väldigt lång 

Köpt alla böcker 

Köpt eller lånat litteratur 

Köpt litteraturen. 

Låna böcker 

Låna kurslitteratur 

Låna och läsa kurslitteratur 

Lånar böcker på biblioteket i min kommun, eftersom jag läser på distans. 

Långa väntetider på böcker 

Läser på distans denna termin, lånar av det lokala biblioteket på orten. När jag läste heltid nyttjade jag UB varje 

vecka. 

Läser på distans och lånar böckerna från "mitt eget" bibliotek. 

Läser på distans. Det är problematisk att komma dit. 

läser på halvfart och är bara på universitetet en gång/ månad. Lånar genom bibliotek på "hemma plan". 

Läser utbildning som till stor del är distansbaserad. 

Men hallå yxskaft - jag HAR besökt ett UB-bibliotek 

Mitt lånekort fungerade inte över nätet och det blev aldrig av att undersöka varför.  Jag läser på campus//distans så 

lånetid på två veckor är för lite. Det blir alltid böter. 

Pedagogen har det jag behöver 

Pedagogen har haft de böcker jag har lånat. Dessutom har det vart enklast för mig att ta mig till pedagogen. 

Skollitteratur 

Studerar deltid på distans, är sällan i Göteborg 

Studerar på distans och besöker mitt bibliotek där jag bor! 

Studerar på distans och lånar böcker på hemorten. 

Studerat hemma eller på annat ställe. 

Söka och låna litteratur 

Utskrift och lån av kursböcker 

Vet inte vad UB-bibliotek är. 
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BILAGA 5 

 Fråga 4: Hur kan vi göra det fysiska biblioteket mer relevant för dig ? 

 

Biblioteket för musik och dramatik 

Although I was for the most part very satisfied, one thing is that I would have liked to be able to access 

academic journals from home, while away from the school.  (If I am able to do this, I wasn´t aware of it) but 

luckily I had a friend who was going to St. Louis University and they let me use their login credentials in order to 

access the academic journal database at Jstor.org, so I could conduct my research for instance during holiday 

breaks while away from school. 

As there was nowhere else to put this (as I could see)-- it's a shame that when a particular volume of a printed 

journal is known to be missing it is not replaced, particularly when the journal is not available online. I've had 

this problem occur three times this term with old music journals at the Humanisten library! I don't know how 

easy it is to replace these volumes, but if it were possible I think it would be a good idea! 

Otherwise I've been very happy with the all the libraries I've used. 

congratulations to the staff at HSM 

Fler kurser i uppsatsskrivning. Bättre annonserade kurser. 

Jag är mycket nöjd med bibliotekes service lch har haft sann glädje av den. Inte minst pga personalen. Tumme 

upp! 

Jag önsker mig större utval musikalnoter. Mycke nytt och spennande som finns, och som eftersom vi har 

bachelor -utbildning bör vi ha tilgång til så mycket material som mögligt. 

Som student på Valand så saknar jag en närhet till biblioteket. 

 Biomedicinska biblioteket 

alla är vänliga, proffsiga och serviceminded 

allmänt dålig hemsida. Krångligt att hitta, måste ibland logga in flera gånger. 

Alltid trevliga och jag får alltid ett bra bemötande oavsett vilken fråga jag har. 

Alltid trevligt och professionellt bemötande. Personalen har alltid svar på mina frågor och är villiga att hjälpa 

mig. 

allting är bra men om det hade funnits fler grupprum hade det varit perfekt. och om luften vid tidskrifterna 

förbättrades. det är syrebrist där nere. 

Använder inte biblioteket alltför mycket just pga begränsade öppettider. Ofta är grupprummen/sittplatser med 

bord upptagna, ljudnivån känns ibland för hög. Då sitter jag hellre i skolans tystarum. Böcker som jag behöver 

köper jag eller läser på nätet. Tycker att det är ett bra bibliotek, troligen är det bara jag som inte är ute efter ett 

bibliotek snarare en pluggplats. Hade dock föredragit biblioteket om tiderna var bättre och tillgång på tysta 

rum var fler. Anävnder tex dator när jag jobbar så att sitta i det gemensamma tysta rummet kan bli jobbigt för 

andra när de hör mig klicka osv. 

App för grupprumsbokning önskas 

Borde finnas bättre studieplatser på Biomedicinska biblioteket. små utrymmen där alltför många studenter 

knös in. Bli svårt att andas i de små utrymmen. 

Bra bibliotek! 
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Bättre ventilation för att inte bli sömnig, längre öppet tider, och även på helgerna. 

Allt annat är ganska bra. 

Den här enkäten är för lång. På gränsen att man fyller i den. 

Det hade varit bra om bibliotekarierna kan hjälpa till att installera olika program på datorerna som behövs för 

arbeten i studierna, så som till exempel EndNote eller SPSS. 

Det var svårt att boka grupprum genom mobilen. Kanske går att förbättra. 

Det viktigaste att förbättra - snabbare datorer! De som finns nu är FRUKTANSVÄRT långsamma. 

Det är jättetråkigt att botaniska biblioteket stängdes. Böckerna har nu kommit på plats och de går hyfsat att 

hitta på biomedicinska men tidningssystemet är ganska värdelös. Många tidningar går inte att hitta längre, ska 

finnas men existerar inte, läsplatsen i ingången av biblioteket har bara Nature (?). Det stora utbudet av aktuella 

tidningar en lätt kunde hitta och läsa på botaniska biblioteket är helt borta, nu är de ofta ett år gamla när man 

får exmeplaret om en nu hitta det i källaren.  

Skulle vara skönt med att få tidningsförslag i ingången, som "det här är nytt och spännande". Och då menar jag 

till ämnen runt biologi, botanik, zoologi, naturvårdsbiologi. 

er websida är aningen komplicerad 

Ett litet fik eller bra kaffeautomat närmare biblioteket. 

Högre temperatur och bättre ventilation så att fönstren ej behöver öppnas. 

Fika. 

Fler exemplar av kursböcker 

fler exemplar av kursböcker att låna. Men ändå jättebra att ni har ett exemplar av varje kursbok som inte är till 

hemlån. Fler kursböcker tillgängliga som e-bok att låna 

Fler exemplar av kursböcker borde finnas att låna 

Fler tysta läsplatser !!! 

För det mesta är tillgången till tidsskrifter god men det finns luckor och hade gärna sett att de inte fanns. fler 

sittplatser är också en prioritet !pedagogen har rätt bra med det..de andra enheterna skulle behöva fler !! 

För få grprum/platser som man kan ta obokat 

Ganska dålig luftkvalitet på Biomedicinska biblioteket. Varmt och instängt liksom. Kanske bör ses över! 

Gällande endnote ska den personal jag frågar vara kunnig i ämnet annars ska den anställda hänvisa mig till 

annan anställd, istället för att det blir fel och tar dubbelt med tid 

Gör om utskriftssystemet, inte rimligt att det ska vara så krångligt. 

Hade varit bra om kurslitteratur fanns som e-böcker då det dels är smidigt att ha med sig och att det oftast 

bara finns kanske 4 böcker att låna till en kurs på 100 personer. 

Har hört att det planeras att lägga ned BioMed. Detta får inte hända! Det vore en stor förlust för oss studenter 

på medicinareberget! 

Jag använder biblioteket ofta och uppskattar verkligen deras funktion! 

Ibland behöver ljudvolymen sänkas för att kunna plugga bättre 

Information om låning och förnyande av boklån tidigt. 

Inga synpunkter. 

It was quite useful for my studies! 

jag gillar att sitta i biblioteket på medicinaregatan och plugga, men har ändå inte gjort det så mycket, så jag kan 

inte svara bra på de flesta av frågorna. 

Jag hade gärna varit med på en presentaion av bibliotekets tjänster. Tycker det borde erbjudas alla! Jag har 

förstått att detta förekommer, men erbjöds inte i vår kurs. För en del av oss som inte studerat på länge var det 

svårt, -och tog för lång tid, att få grepp om bibliotekets möjligheter! 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XXXVI 
 

Jag hade önskat att ni hade fler exemplar av de böcker som vi på logopedprogrammet använder i våra kurser. 

Om en kurs är 4 veckor så hinner bara 2 personer ha boken om ni bara har ett exemplar. Fler böcker av varje 

sort behövs. 

Jag hade önskat mer referenslitteratur 

JAG KAN INTE LOGGA IN PÅ proxyservrarna för libris och det tar död på mig. 

Jag skulle vela att man som student har mer tillgång till personal som kan hjälpa med att referera  o hitta 

böcker vetenskapliga på nätet sökorden 

Jag skulle önska att man kunde se hur långt man kommit under tiden man genomförde denna enkät. 

Jag skulle önska fler grupprum och anser att det på många av universitetsbiblioteken är för hög ljudnivå. Den 

höga ljudnivån kan orsakas både av andra studenter, telefoner eller bibliotekarier som talar högt. Eftersom det 

inte verkar möjligt att ha en tyst ljudmiljö i hela lokalen, hade jag önskat fler tysta avdelningar. När jag behöver 

studera i en tyst miljö tenderar jag att välja de bibliotek som kan erhålla det, även om det innebär en längre 

resväg. 

Jag tycker att det behövs fler ex av kursböckerna. 

Jag tycker att det finns gott om personal och överraskande många resurser, man kanske inte utnyttjar allt ofta 

men det är fantastiskt att möjligheten finns vid behov. 

Jag tycker att det var väldigt tråkigt när kurs och tidningsbiblioteket lades ner. Det är inte alltid lika generösa 

öppettider på andra bibliotek där läsexemplar på kursböcker finns. Tidigare fanns det även kursböcker på 

centralbiblioteket som även har mer generösa öppettider. 

Jag är alltid nöjd med bibliotekets resurser och deras expertis. Som sagt möjligtvis fler läsplatser. 

Jag är jättenöjd med den hjälp jag alltid får av bibliotekarierna! 

Jag är mycket nöjd med biblioteket men önskar att det vore bättre öppettider. 

Jag önskar att man fick mer info om bibl tjänster. t.ex. hade jag ingen aning om at ni hade kurser i endnote. Ni 

skulle t.ex. kunna skicka mail till nya studenter där ni informerar om att ni har studieplatser, kurser, osv. 

jag önskar kunna uppdatera mitt GU kort på bibloteket inte bara vid medicinarlängan. 

Kanske självklart men det är lite för få kursböcker och väldigt kort lånetid 

Kommer ej på något just nu. 

Kursböcker på svenska samt övergripande böcker på gymnasienivå så man kan kan få en enkel helhet över sitt 

ämne 

Kursliteratur 

Lite korta lånetider. Oftast långa köer till böcker,vilket medför att jag köper boken istället för att låna den. 

Lite muntrare personal så man inte känner sig ivägen när man frågar. Fler exemplar av samma bok. 

Lokalerna behöver fräschas upp 

Lunch o fika plats med mikro o vattenkokare o mer plats för att ta en paus för vila saknas , lokalerna ej 

tillräcklig för alla studenter , blir trångt oftast 

Längre öppettider och fler e-böcker önskas. 

Mer kurs böcker. istället för fem kan man ha sex eller sju böcker. 

Mer kursböcker för att kunna låna och under längre tid. 

Mycket bra kompetens bland personalen! De gör ett hästjobb och hjälper gärna till, mycket trevligt. 

Mycket bra städning! 

Nej 

nej,  öppet på helger mera 

Personal alltid stått för hjälp, inga problem 

Personalen ar valdigt bra det ar bara det fysiska miljo som maste forbattra. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XXXVII 
 

Skrivarna på biomedicinska biblioteket bör uppdateras (läs: byt ut hårdvaran), de är långsamma och mkt svåra 

att hantera. 

Skulle önska en bättre lösning med kaffe automat på biomedicinska. Kaffet från automaten på bottenplan 

smakar rävgift, bättre uppdatering där tack!!! 

Snälla förbättra kvaliteten på era datorer när det gäller ladda websidor, flash saker som Googe online doc samt 

snabbheten i övrigt 

Studieplatserna är bra så jag värnar om att behålla dem bra och inspirerande eftersom mycket tid spenderas 

där! 

Större läsplatsrum. Längre öppettider. Längre lånetider. Lägre böter för försenade böcker. Lånetiderna är så 

korta att jag inte finner det värt att låna böckerna. 

Sökmotorn Westlaw fungerar inte, ni borde byta ut den. 

Tack för ett trevligt bemötande de tillfällen jag varit och behövt hjälp. 

Tillgång till bättre billigare att kopiera eller skriva ut !!!!! Ett trevligt fika ställe . 

Trevlig personal 

Trevlig personal. 

tycker att Göteborgs universitetsbiblioteket är en väldigt bra med väldigt snäll och hjälpsam personal 

Tycker grupprummen nere i källaren på samhällsvetenskapliga biblioteket är en riktigt tråkig studiemiljlö. 

Alldeles för mörkt och instängt vilket påverkar humöret/koncentrationen negativt. Vid tentatider då nästan alla 

bibliotekets grupprum är uppbokade brukar någon/några av dessa vara lediga. Jag tror det beror mycket på att 

de är så tråkiga. Källaren borde användas till något annat och grupprummen borde få ta plats någonstans där 

basala saker som ljusinsläpp tillgodoses så att det inte känns som att man sitter instängd. 

Tycker ofta Biomedicinska biblioteket är fullt (många bord upptagna) och att våningen en trappa ner från 

entréplan kan kännas lite instängd pga få fönster (svårt att åtgärda detta inser jag). Sen skulle mina 

klasskompisar och jag uppskatta om städningen skedde utanför Bibliotekets öppetider, det är ett störande 

moment med städningen när man studerar. Tycker det är bra att man kan sitta o prata öppet o inte behöver 

stänga in sig i ngt grupprum! Att det finns en tyst lässal för de som vill ha det tyst. 

Variationen av kompetens hos personalen. vi behövde någon som kunde end-note och det fanns inte alltid 

någon på plats med den kompetensen. Vi fick boka tid med bibliotekarie för att vi inte skulle sätta av tid på 

biblioteket i onödan. 

Vill kunna skriva ut ett visst antal sidor gratis varje termin, på ett lätt sätt. Funkar på Chalmers, varför inte på 

GU?? 

Våningen längst ner på bibblan borde fräschas upp. Det känns källaraktigt där och det luktar obehagligt så att 

man inte trivs på nedersta våningen. 

Vänlig personal. 

Även ha tillgång till Mac vid studieplatserna hade varit bra. Då vissa dokument och funktioner inte synkar 

särskilt bra mellan PC och Mac och ibland ställer det till massa problem om man vill jobba på bibliotekets 

datorplatser men även kunna jobba på det hemma. 

Önskar lättare tillgång till artiklar och studier 

Över förväntan, ni erbjuder väldigt mycket hjälp. Toppen! 

 Chalmers Johanneberg 

Det behöves fler kopior av kursböcker, oftast måste du köpa kursböcker då du endast kan garanteras att få 

låna i två veckor. 
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Det vore bra med avskärmade platser för enskilda studier som man kunde boka hemifrån. Jag besöker ibland 

inte biblioteket fast jag vill p.g.a osäkerhet på tillgång till en plats där jag klarar av att studera. Jag kan inte 

fokusera när det är rörigt omkring mig och jag blir stressad av att inte i förväg ha en bestämd plan/schema för 

vad, var, hur, när jag ska göra något. Jag har aspergers och kanske är detta ett behov som främst gäller mig och 

andra med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

För dåliga öppettider på biomedicinska biblioteket samt för få platser. Alla tidskrifter skulle kunna göras o till 

läsplatser istället. Varken jag eller mina vänner som läser på mdicinareberget använder oss av biomedicinska 

biblioteket då det har för dåliga öppettider samt för få platser. Heller inget café vilket behövs när man pluggar. 

Genom denna undersökning förstår jag hur lite information jag, som ny student, har fått om era tjänster. Jag 

har aldrig hört talas om de flesta service ni nämnde här! Min utbildningsinstitution har inte nämnt er alls, detta 

gör mig besviken! 

Gärna fler kurs böcker inom Data vetenskapligt program. Det finns i princip inga alls nu. 

I just wish there could be more group study rooms or any separated area that is somewhat "cut-out" from the 

public area. Because there are so many students in the university and almost all of us have a group working 

time, if we book the group study room late then it is very hard to find a place to do the group work. So I think it 

is better to add some more spaces as group studying area. 

In reality i do not have much information about what services library provides which is extremely important. 

Library should create a system to update students about what so ever that exists in library.That can happen 

either by weekly email or creating *lib app* on smartphones which is easier and it can motivate students to 

come for library instead of i.e. me going for google and buying books and journals all the time. (OBS! If library 

has app,then i still do not know about it) 

Jag går inte till biblioteket så ofta så jag kan inte svara på dessa frågor 100%. 

Pluggar i annat grupprum. 

Längre öppettider!!! 

Mer öppettider på kvällar och helger 

Mycket bra öppettider under jul & nyår! 

På pedagogens bibliotek är det jättebra service. Eftersom jag behöver läshjälpmedel, så har jag fått mycket bra 

hjälp där. På Chalmers J-berg (där jag läser) vet de knappt vad hjälpmedel är!!! 

Tycker det är jobbigt att man måste uppdatera sitt lånekort, att det inte görs automatiskt när man uppdaterar 

sitt GU-kort. Är så lätt att man glömmer bort det och sen sitter man där och behöver nå distansåtkomsten och 

måste vänta till man har uppdaterat sitt lånekort. 

Tycker det är mycket märkligt att kursböcker inte finns som läsesalsböcker som ej får lånas hem. Detta borde 

vara en självklar service på universitetsbiblioteken. 

Önskemål: tyst läsesal med långa öppettider och möjlighet att både stå och sitta. Böcker/dator kan man ta med 

sig själv, det viktiga är en lugn plats. 

 Chalmers Lindholmen 

 all the servise providing by uni are good 

Brist på plats med tyst rum, oftast ganska fullt på Lindholmen där jag brukar vara vid IT universitetet. 

Den här Frågegrejen var för lång med för tråkiga frågor. 

Do no have lecture in Library, need a quiet space. 

Ha kurser i skrivande och att hålla redovisningar 

I am quiet satisfied specially from librarians who help me a lot in conducting my university's research in library. 

Also using ebook as well as printed book, was very helpful for me in order to decrease my study expenses. 
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Thanks. 

I am very satisfied with offered service from the libraries. The only thing that I find helpful is to have opening 

hours on the weekend at other libraries beside the social science one. 

I think the service is good, the only thing I would like is to have more of the books about communication at the 

Chalmers Lindholmen library considering that the GU Master in Communication is on this campus. 

It would be nice that university could not give all books, but one or two in the library so the students could 

access them in case they are waiting in line. 

Kaffemaskin? 

Mer fåtöljer. Det är mest soffor, och om man bara är själv känns det fel att ta upp en hel soffa. Fåtöljer är ett 

väldigt bra alternativ. 

more study(group) rooms 

 Ej svar på frågan 

Bibliotek med kunnig personal på studieplatsen/skolan är ovärdeligt! Tack för att ni finns 

Den service och goda bemötande som personalen vid Universitetsbiblioteket i Mariestad ger är helt fantastisk! 

UB är oerhört viktig  vid studier. Använder dock av naturliga skäl (bor i Uppsala) UUB. 

 Ekonomiska biblioteket 

 

 alumni must be able to use library too 

Biblioteket borde öpppna tidigare på morgonen. 

Bibliotekets hemsida bör absolut fräschas upp och göras enklare för i dagsläget är det inte speciellt kul att söka 

på hemsidan! 

bra service av personalen. 

Bra stämning i stora läsrummet i ekonomiska biblioteket. Stort ljusinsläpp och bra luft. 

Bättre koll på kurslitteratur. I vissa fall har det funnits endast ett exemplar på en bok vi använt. 

Bättre sökfunktion, mer användarvänligt! Blir ofta irriterad för att msn inte ser! Mer e-kursböcker så hela 

klassen har tillgång! Tycker bättre om att läsa tryckta men det är viktigare att erbjuda alla tillgång samt minska 

konsumtion av kurslitteratur! 

Bättre tillgång på aktuell kurslitteratur är ett önskemål. Ibland får man vänta länge innan man får sin bok. 

Bättre öppettider är det främsta. Att stänga kl 20 känns lite tidigt. 

Det borde finnas fler referensex av kursböcker.  

Man kan göra stora förbättringar på när man söker i databaser: hur man skickas vidare, att man automatiskt 

blir inloggad på andra databaser om man börjar genom biblioteket och att länkarna fungerar. 

Det borde finnas mer kursböcker men annars är jag nöjd. 

Det finna alldeles för få platser att studera på 

det finns inte tillräckligt med platser för att plugga 

Det är helt klart för få grupprum. Men det är ju inte bara bibliotekens fel. Felet ligger delvis i att själva 

universitetet erbjuder väldigt få platser där studenter kan arbeta i grupp. 

Ekonomiska biblioteket måste tillse att de har prenumeration på tidningen "The Economist". Gärna i som 

webb-tidning med. Allt annat är skandal. (Det råder oklarhet bland personalen om tidningen finns eller ej.) 

En del konstigt formulerade frågor i detta webbformulär. Detta borde ses över. 

En tyst avdelning med läsplatser under helgerna vore bra. 
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Endast ekonomiska biblioteket är bra att läsa i pga önskvärd ljudnivå. För ljudligt i de andra biblioteken. 

Endast öppettider jag har synpunkter på. 

Fler exemplar av vissa kursböcker. Fullt förståeligt om kursböcker finns i typ fyra exemplar, men ibland när det 

bara finns ett och inget referens exemplar skulle det vara önskvärt med iallafall ett fast referens exemplar. 

Fler grupprum skulle vara trevligt. 

Fler lånbara kursböcker hade ju inte skadat men förstår att det är dyrt. 

Fokusera på lugn och tystnad i era salar 

För få aktuella kursböcker i förhållande till antalet studenter på vissa kurser. 

förenkla utskriftssystemen. 

Good job so far and strive to improve where gaps are identified 

Handelshögskolan har väldigt få studieplatser där man får prata (typ för grupparbeten) och det inte finns några 

laddningssationer för de studenter som sitter i mitten av biblioteket på nedervåningen. Annars är jag nöjd. 

I am satisfied with the way the library currently operates 

I like the library and its service. Thank you. 

I'm really unsatisfied, and the opining hours affecting me in big way 

Jag använder framför allt biblioteket för att ha någonstans att sitta och plugga eller göra grupparbeten. För mig 

är det viktigt att det inte måste vara knäpptyst (grupparbeten kräver ju trots allt kommunikation), men 

samtidigt att man kommer bort från korridoren där man lätt blir störd och inte får studiero. Problemet är att 

det ofta är så mycket folk i dessa "ljud-tillåtna" avdelningar att det blir svårt att få platser. Jag förespråkar fler 

bord för framför all grupparbeten. 

Jag hade tyckt att det vore bra med möteslokaler för studentinitiativ/grupper, som kanske är lite större än 

grupprum och inte bokningsbara för skolarbete. 

jag kom på nu, det var en bibliotekarie som var ganska otrevlig mot mig på pedagogiska. jag hade en 

förseningsavgift, som inte var mitt fel då jag inte hade fått någon varken sms- eller mailpåminelse. då skällde 

hon ut mig och sa att det var mitt eget ansvar att ha koll på det. 

Jag tycker att det var bra när man även kunde logga in på gul på de datorerna vid ingången på 

handelsbiblioteket. Ofta måste man börja med att kolla i litteraturlistan eller schemat för att veta vilken 

litteratur man ska söka efter. Jag uppfattade det senast jag var där som att man numera inte kan gå in på 

"internet" förutom gunda på dem. 

Jag tycker verkligen att utbudet av tryckta kursböcker bör utökas, i synnerhet de som används vid 

ekonomistudier! 

Jag är nöjd med personalens bemötande och vissa andra tjänster som biblioteket erbjuder men brist på 

datorer, grupprum och läsplatser drar ner betyget. 

Jag är över det hela väldigt nöjd med "ekonomiska biblioteket" som jag främst besöker! trevlig personal och 

bra stämning 

Kunnigare personal 

Longer opening hours on the weekend would be great and very useful (open every day at other universities). 

More group rooms for studying. 

mera grupprum och platser för eget arbete och läsande kunde behövas. 

Mitt intryck är att personalen är kunnig och jag har förtroende för att jag får den hjälp jag behöver. Jag har 

också förtroende för att dem erbjuder mig den hjälp som jag inte vet att jag behöver. Jag har läst i många år 

och är glad att servicen finns. 

Många historiska artiklar, tidskrifter och böcker som i GUNDA står ska finnas, har visat sig ha slängts/sorterats 

bort i biblioteken (gäller både ekonomiskabiblioteket och geovetenskapliga biblioteket). En ordentlig 

uppdatering bör göras av vad som verkligen finns tillgängligt. 
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Nej 

Nej. 

Oftast har de som arbetar på biblioteken ganska dålig koll på hur biblioteket ser ut. Tex flera gånger har de som 

arbetar där jnär jag frågat om vart grupprummet ligger så vet de inte ens att det fanns. 

Personalen är grymt bra. Trevliga och skickliga. 

Personalen är väldigt bra! Däremot tycker jag att det finns alldeles för få exemplar av böcker, som inte är 

kursböcker. Exempelvis är utbudet inom straffrätt väldigt begränsat. Det finns massvis exemplar av 

kursböckerna skrivna är Gösta Westerlund, men enstaka exemplar av andra och mycket mer högt ansedda 

författare (exempelvis Diesen). Med tanke på hur många studenter som behöver tillgång till böckerna under 

samma period, är det väldigt dåligt och ett väldigt stort minus, tycker jag. 

Please the opening hour. I personally love read in library so I like long opening hour. 

På det stora hela är jag inte bara mycket utan extremt missnöjd med UB på grund av att de inte tillhandahåller 

relevant kurslitteratur ens till programmen. De böcker som kan tänkas innehålla den information som våra 

kursböcker (om man jämför innehållsförteckningen) är dessutom extremt oaktuella på grund av ålder. Detta 

anser jag är den viktigaste tjänsten som UB ska tillhandahålla och ni misslyckas på alla sätt med detta! 

På ett område kan biblioteken (Humanistiska, Ekonomiska, Samhällsvetenskapliga) bli bättre. Och det gäller 

toaletterna. Problemet verkar vara rutinerna för tillsyn. När det förekommer fel på toaletterna – stopp i 

handfatet, handfat lossnat från väggen, trasig toalettring, ventilationen ur funktion osv – så borde dessa 

rimligtvis kunna åtgärdas omgående. Men istället dröjer de sig kvar vecka efter vecka. Ibland också efter det att 

felet påtalats vid informationsdisken. Mitt lösningsförslag är enkelt: Lokalvårdarna bör aktivt felsöka 

toalettutrymmena samtidigt som de städar dem, och sedan felanmäla till vaktmästaren. Därtill borde 

felanmälan kunna göras via datorerna, så att studenterna enklare kan dra sitt strå till stacken. 

Skulle va bra med höga bord, så att en kan stå upp och plugga! 

Standarden på ekonomiska bibliotekets datorer är fullständigt oacceptabel! Ingen arbetsplats skulle ha tillåtit 

en så låg nivå. Bara att skriva ut ett dokument från word är ett smärre projekt. När gästande studenter från 

andra universitet besöker oss, är dessa datorer något man som student skäms för. 

Stor eloge till de som har hand om stöd för dyslektiker! Väldigt bra service och enormt bra och pedagogisk 

hjälp! 

Sättet att skriva ut på är komplicerat. 

The service delivery is really good. 

There should be more copies of the books available in the library. In my home university, for example, we 

always have at least 3 books of the current issue available to lend, so that I never have to buy the books. Even 

the old issues can be useful sometimes. 

they should remind me to return the book again the day before the books are overdue rather than just fine me 

some money and give me an email later. 

Toppenbra service och bra utbud av kursböcker samt annan litteratur. Behövs något fler arbetsplatser som inte 

är tysta 

Typ 10 grupprum på 7000 studenter på Handels känns helt sjukt lite. 

When I use the University of Gothenburg Library I cannot always find the articles I am looking for, or I can find 

them but then I have no access to them. Moreover, when I queued for a book, the day I could have takne it it 

was not there, probably because the person did not bring it back, but it is not fair. You should make sure that 

the day the person needs to bring back the book, it will do that, no excuses. 

viktigt att personalen på KTB är alerta och tar sig tid att hjälpa! 

Väldigt bra med nya GUkorts systemet 

Väldigt bra och trevligt i största allmänhet. 
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You Swedes are doing a very good job, keep on the spirit! 

(tom) 

Överlag tycker jag att Ekonomiska biblioteket är väldigt bra! Däremot skulle det behövas fler 

grupparbetsplatser tycker jag (det är dock ett problem som gäller för hela Handelshögskolan, vet inte om det 

är just bibliotekets fel). 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 Automatisk låne och utlämning av böcker. Jag tycker att det är jättetrevlig att prata med de vid receptionen 

men det vore bra för dem kanske att släppa göra det med hänsyn till att det finns redan systemet vid andra 

bibliotek 

Biblioteket bör ha en sökmotor som är mer effektiv än google scholar på att finna relevanta artiklar som 

universitetet kan erbjuda. 

Biblioteket på GVC har mkt kvar. Inga grupprum, inte mkt läsplatser, inte så mkt böcker. 

Dåliga öppettider! 

Egentligen är jag sammantaget mycket nöjd, men eftersom våra kursböcker ofta saknas drar det ner betyget 

avsevärt. Det är enligt mig den viktigaste uppgiften ett universitetsbiblioteket har, att tillhandahålla 

kursböcker. I övrigt väldigt trevlig personal och bra bibliotek. 

I would have liked to have answered your questions more fully but the reality is this. The whole Library process 

- the website, trying to find the libraries, getting a GU card, getting that GU card to work in a Library, trying to 

print, trying to find a computer, borrowing books, finding books, renewing books - basically everything to do 

with the Library you can think of is complicated, boring and annoying. So pretty soon after I began my studies I 

stopped using the Lirary service (although to say I ever began using the Library service is probably an 

overstatement). Not out of spite or protest but because it is far too much work for someone who can get all 

the information they need off the internet. 

Inom den utbildningen jag går är tillgången till kurslitteratur liten och det finns ofta bara en eller två exemplar 

att låna. 

Jag avser i mina svar biblioteket på Trädgårdens skola i Mariestad, INTE något i Göteborg. 

Jag kan ha fel i det här, men det går väl inte att boka böcker som inte är utlånade? Ibland vill en inte att en bok 

ska hinna försvinna innan en hinner till bibblan. 

Jättebra när det finns fler exemplar av kursböcker. 

konstig layout på GUNDA. bokstäverna hamnar lodlätt istället för vågrätt 

Later hours would be great, but also unnecessary. 

lite krångligt med inloggningen/inloggningarna 

lägre öppettider. Fler ex av kurslitteratur 

Möjligheten att kunna uppdatera GU kortet på alla bibliotek. 

Nån mobilapplikation vore bra 

Personalen på Goe-biblioteket gör hela biblioteket!! Fantastisk personal. Dessutom är bergväggen en mkt viktig 

del i biblioteket och skapar en grym geo-miljö!! Väldigt bra bibliotek. Byggnadens hjärta! 

Påminnelse tidigare om återlämningstiden för bok. 

Servicen på vissa i personalen är många gånger väldigt otillräcklig, medan den hos andra är fantastiskt bra! 

Stor kram till alla hjälpsamma kära på biblioteket! 

Synd att inte GU har samma tillgång till litteratur som Chalmers och tvärtom. 

The "SuperSearch" on the webpage is really helpful and also that we got a intorudction in how to search for 

literature and get access to the articles in our course! Thanks a lot! 

Tryckta kursböcker saknas oftast på geovetenskapliga biblioteket. 
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Very good, I like that the GU libraries are linked . However I do not know if it is also connected with Chalmers's, 

If they are ,   the access of information and convinience is great. 

Är ganksa rörigt på geovetenskapliga biblioteket. Kanske kan större/tydligare skyltar hjälpa detta. Markeringar i 

golvet (pil till de intressanta geolog böckerna)? Sen fler platser och fler tysta platser att studera på då den 

geovetenskapliga instituionen har dåligt med sådant. Hoppas bibilioteket kan vara en hjälpande hand med 

detta då institutionen inte lyssnar. 

Öppettiderna kunde vara bättre. men personservice och kompetens är mycket bra 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

 - ibland för högt i läsesalen 

1) Sökningar på äldre litteratur via katalog 57 är mödosam och tidsödande, särskilt när man är beroende av att 

bläddra bland kartorna. Det systemet hade gärna kunnat förnyats. 

2) Det är ingen stor grej, men jag tycker "bibliotekskatalog" borde vara default-läget när man öppnar hemsidan 

snarare än "supersök", som jag tycker ger alldeles för osorterade söksvar och därför är mindre användbar. 

1. Jag har ett stort klagomål, men jag är osäker på om det har med UB att göra eller om det är Libris. Om UB 

har en bok registrerad hos sig, men som inte finns inne för tillfället, så går den inte att fjärrlåna från andra 

bibliotek. Jag har ett antal gånger fått köpa böcker istället för att låna pga detta, antingen för att boken är 

utlånad sedan många månader och inte lämnas tillbaka eller för att boktiteln finns registrerad på UB, men det 

inte finns några fysiska exemplar av den. Eftersom den då inte går att fjärrlåna är det omöjligt att få tag på den 

och har den utgått hos förlagen så blir det extra problematiskt... 

 

2. Det hade varit jättebra om det funnits en liten notis på sidan Mina lån som informerar om hur många gånger 

det går att förnya en bok innan den måste återlämnas. 

Alldeles för få kursböcker. Alldeles för många böcker som har försvunnit 

Allvarligt talat, gör om och gör rätt med kopieringssystemet. Det som ni har nu är bara dumt och klumpigt. Tre 

steg borde räcka. 1. fyll på ditt GU-kort vid någon av alla ställen där man kan betala (biblioteket, den där 

receptionen och repocentralen). 2. Gå till vilken kopiator som helst på hela universitetet. 3. Dra eller Blippar dit 

kort där och kopiera. Hur svårt kan det vara? 

Antalet kursböcker är inte alls tillräcklig. Till exempel fyra exemplar för 20 studenter räcker inte. 

Att man kunde få rätt OCR-nummer eller liknande info för att kunna betala ONLINE ens förseningsavgifter... 

Bara en liten sak - lite skönt hade det varit att få hjälp att beställa bok från annat universitetsbibliotek. Vet att 

jag kan göra det själv men ändå... 

Behövs fler exemplar av kurslitteratur. Det är ofta som det inte finns tillräckligt (åtminstone till 

musikvetenskap). Sedan tycker jag att lånetiden för kurslitteratur borde bli längre och fler böcker. 

Bibliotekarierna är oftast mycket trevliga, men dagtid måste man ofta stå länge i kö för att få hjälp. 

Biblioteket erbjuder många jättebra tjänster och personalen är kunnig. Dock känns det varje gång man frågar 

om hjälp som att man är till stort besvär. 

Bryt överenskommelsen ni har med Göta Studentkår angående kurslitteratur. Dels så finns det aldrig den 

litteratur man vill ha, satsa på klassuppsättningar till dem största programmen, och förläng lånetiden och inför 

ett pantsystem på ett visst antal kronor för att man ska lämna tillbaka boken istället. 

Bättre bokningsystem/schema för grupprum! Att bara kunna boka tvåtimmarspass på fasta tider är opraktiskt 

då det ofta blir tvunget att boka ett pass där man bara använder halva (om ens det) tiden. Att det då dessutom 

bara går att boka två pass åt gången gör det inte bättre. Hellre att man kan boka max fyra timmar vid ett 

tillfälle men själv välja klockslag kanske med möjlighet att förlänga när tiden går ut. 
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Bättre hjälp med gu-print och payex, borde gå att ladda på pengar med hjälp av personal i informatornsdisken. 

Bättre möjlighet att skriva ut häften och dylikt på skrivarna. Smartare utskriftsprogram på datorerna. 

Bättre studieplatser, exempelvis avskärmade läseplatser som de har på Chalmers bibliotek 

Den personal som jag haft kontakt med har alltid varit hjälpsam, tålmodig och trevlig. Det uppskattar jag 

mycket! 

det borde finnas med i GUNDA om böckerna finns inlästa på legimus.se 

Det finns för få exemplar av en del kurslitteratur som används på många kurser inom olika discipliner. 

Det finns för lite kursböcker, hela klassen får samsas om tre exemplar. 

Det finns många ställen på Ub (Hum) där fler och högre bokhyllor skulle få plats, så att fler böcker kunde göras 

direkt tillgängliga, utan att man måste beställa (och vänta) från slutna magasin. Det skulle förmodligen också 

minska problemet med ljudnivån, genom att dämpa ljudspridningen. 

Det hade kunnat vara lite varmare  i de rum där en sitter stilla och läser längre perioder 

det hade varit bra med fler kursböcker eller fler ej-hemlånsböcker. Det hade varit bra om det fanns tillgång till 

någon typ av sammanfattningar av böcker-eventuellt i talboksform, det kanske inte är bibliotekens sak, men 

skulle kunna bli i ett större framtida projekt... 

Det har krånglat massor den här terminen när jag reserverat böcker - att jag inte fått en notis skickad till mig 

när de är framme. Detta har tidigare fungerat bra, men inte den här terminen. Har haft böcker som skickats 

tillbaka då jag inte visste att de var på plats osv. 

Det måste finnas en möjlighet att kunna låna om böcker flera gånger UTAN att behöva lämna in dem på plats. 

För oss som bor långt från Gbg är det fruktansvärt onödigt att det ska ta en hel dag i anspråk bara för att 

böckerna måste lämnas in "över disk". Proceduren tar kanske fem minuter, max, men restiden för mig tar från 

dörr till dörr 6,5 h. Är inte böckerna reserverade så ska man väl kunna förnya dem via datorn i sedvanlig 

ordning. 

Det nya systemet med GUprint fungerar väldigt bra. Mycket enklare än det tidigare! 

Det verkar inte som om de som har gjort / programmerat sökfunktionerna använder dessa själv! 

När jag söker på något (på ett sätt som i andra sammanhang ger vettiga resultat) så levererar sökningen i UB 

massor av irrelevanta svar.  

När jag från Psycinfo länkas till UB för att kolla om en bok/artikel finns på UB så dyker det upp en lista på all-

sköns annan litteratur; det som skulle kollas är helt borta! 

Det vore bra med en karta/översiktsbild över Humanistiska biblioteket på entréplan. Många av mina 

kurskamrater har "fastnat" vid kurslitteratur-hyllorna eftersom de inte vet hur stort biblioteket egentligen är. 

Det är synd, för det man inte tror finns frågar man ju inte heller om. 

Det är jättebra att man kan beställa "hem" böcker som finns på ett annat bibliotek. Ibland har jag vägen förbi 

Pedagogen och då beställer jag mina böcker dit. Jättesmidigt! TACK! 

Det är väldigt hjälpsam personal, vilket jag uppskattar mycket. 

Det är väldigt mycket info på hemsidan- svårt att hitta. Krångligt att söka i de olika databaserna - vilken är 

vilken och vad gör de för mig?? Krångligt sorteringssystem av böckerna, det tar tid att fatta... 

Eftersom jag är ovan vid datorer och arbetar på ett gammaldags sätt är jag mycket tacksam för den personliga 

direktservice som finns. 

En karta/tavla vid ingången som tydligt vad som finns på de olika våningsplanen, och eller att det står bredvid 

bokplatsen när man söker på libris vilken våning och sekttion boken står. Jag får ofta fråga vart jag ska gå för en 

viss bok, de är alltid hjälpsamma men det skulle underlätta om man själv kunde hitta sektionerna själv.  

I övrigt älskar jag UB. 

Enklare rutin för tillgång till e-litteratur 
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Eventuell publicitet f"or "aldre studenter om hj"lp f"or s"okning, som utskicket av den h"ar enk"aten till mig. 

Linkar med filmer s'a man ser hur man ska s"ka med praktiska exempel.  

Jag bor f"or tillf"allet I Usa pga av mina barns utlandsstudier och har sv'art att hitta motivationen att l"sa p'a 

distans d'a jag inte kan g'a och fr'aga n'agon "Tete a tete". 

far too cold; few silent working places; 

Fler kursböcker att låna ut. Gärna från fler ställen än ett enda bibliotek. 

Fler kursböcker behövs där man ser att efterfrågan är slut. Absolut bättre koll så att när krav på böcker 

kommer in och datumet har gått ut ska biblioteket försöka få tag i boken direkt. Det är viktigt för studenterna 

att få tag i den kurslitteratur som krävs för kursen utan att behöva vänta tills kursen är över. 

Fler kursböcker och E-böcker. 

Fler kursböcker som eböcker 

Fler läsplatser, grupprum och tysta läsplatser med bord! 

Fler ställen man kan sitta och läsa där det är tyst. 

Fortsätt mobilanpassa och snygga till hemsidan för att inte framstå som tråkig och omodern 

För att underlätta för oss som studerar med barn borde ni ha en barnhörna där barnen kunde leka medans jag 

letar efter det jag ska ha. 

För mig är persnalen viktigare än vilka datatjänster som finns. Det är de som hjälper mig att förstå 

datatjänsterna. 

Gillar bibliotek - bra att det finns! 

Hade önskat att det var smidigare att få tag på böcker avsedda för läsesalslån, att man som student själv kunde 

hämta och lämna dem. 

Har inga direkta ytterlugare synpunkter. Det mesta fungerar bra,! 

Har just försökt komma in på databasen Nationalencyklopedien, men kombinatonen lånekortsnummer och 

personnummer blir inte accepterat. Skall testa supporten. 

Hej! 

 

Jag läser fysik på GU, och är hänvisad till Chalmers bibliotek. Men litteraturen där är av relativt teknologisk 

karaktär. Litteratur som hör till det naturvetenskapliga fysikfältet (som alltså studeras mer på GU än på 

Chalmers) finns det tyvärr inte så god tillgång till. Men det kanske är ett problem för Chalmers och inte för GU? 

När det gäller t ex matematik har GU/Chalmers ett gemensamt bibliotek i mattehuset, och så har det tidigare 

varit inom ämnet fysik också. Men nu är vi teoretiska fysikstudenter hänvisade till teknologernas bibliotek, 

vilket kanske inte är helt genomtänkt. När det gäller servicen på UB (Humanistiska biblioteket) har jag inga 

anmärkningar! 

Hej!känner att jag inte var rätt person att besvara denna enkät eftersom jag dels är bibliotekarie själv, dels 

läser mycket på distans eller i vart fall bara åker till aktuella föreläsningar. De kontakter som jag ändå haft med 

biblioteket på humanisten har varit mycket positiva! 

Helt tyst läsesal. 

Higher availability of e-books preferably in epub or mobi format. It hurts when particular course books can't be 

found in electronic format while online retailers, like Amazon.com is offering the same books through its 

outlet. 

Höj gärna värmen i läsesalarna! Ha många tysta områden! 

i would like the library to have more copies of printed books. it is usually the case that any copy especially of 

well known books is not available. 

Ibland får min dotter på 4 år följa med när jag hämtar kurslitteratur. Hon uppskattar bordet med barnböcker. 

Hon vill gärna att jag läser lite för henne innan vi går, men jag vet inte om jag får det. Jag vill ju inte störa de 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XLVI 
 

som studerar. 

In general, there is a quiet good library service at the University of Gothenburg. But there might be free 

printing with quota for each student as having been at the Chalmers. For instance, 50 or 100 pages per a 

month for each student. That would be very helpful for the students. 

inga kommentarer 

Ingen kommentar 

inte än 

Jag behöver främst ett rum att läsa i lugn och ro. 

Om jag skulle behöva låna böcker, så finner jag servicen medioker hos biblioteket här. 

Att låna böcker, som jag inte kan ta med hem finner jag ingen mening i..... 

 

Annars i det stora hela, mycket nöjd de gånger jag vistas i biblioteket. 

Jag beklagar verkligen att jag inte kan bidraga i denna enkät. På 70-talet var UB mitt andra hem, det var en 

fantastisk plats att ha tillgång till. 

Jag går sällan till universitetsbiblioteket därför har jag inte kunnat bedöma vissa frågor. 

Jag har alltid blivit mycket bra och trevligt bemött. Har alltid fått den hjälp jag behövt. Även om jag inte använt 

biblioteket så mycket. 

Jag har inga övriga synpunkter 

Jag har läst enstaka kurser framför allt kvällstid och är ingen heltidsstudent. Men de tillfällen jag sökt 

biblioteket har jag varit mycket nöjd. 

Jag har studerat många år på universitet (9 år i Sverige, om studierna omräknas till heltid, och då i Gbg), och 

har mest varit på det som tidigare kallades Centralbiblioteket (som borde kallas det fortsatt, enligt min 

mening). Jag har då och då fått böcker i min hand som varit brutna i ryggen eller på andra sätt misshandlade. 

Jag tycker att det borde vara en självklarhet att ett universitetsbibliotek lär ut bokvård och hur man öppnar nya 

böcker (att man lägger ner pärm för och sida för sida i en långsam uppbrytning och inte öppnar boken i mitten 

och trycker till). Jag tog vid ett tillfälle, för några år sedan, upp detta med en bibliotekarie, men det svar jag fick 

fick mig att känna det som att idén var löjlig eller oviktig – trots att fysiska böcker är det som dominerar 

biblioteket. Detta kan ju göras med enkla skyltar, och att man därmed visar att hanteringen av böckerna är en 

viktig sak för universitetsbiblioteken (om det nu är det). 

Jag läser en kvällskurs och är bara inne på Humanisten en kväll i veckan och hinner inte gå förbi biblioteket 

innan föreläsningen börjar. Så om jag ska låna en bok så kollar jag hemma på datorn om den finns tillgänglig 

och om den finns så får jag åka in en extra tur på dagtid för att hämta boken. Då skulle jag vilja reservera det 

tillgängliga exemplaret så att ingen annan hinner plocka den innan jag hunnit in till biblioteket - annars har jag 

ju fått åka in i onödan. Är det idag möjligt att reservera en bok som finns tillgänglig om man lovar att komma 

och hämta den samma dag? Jag har försökt reservera på nätet men vill minnas att det inte gick. Kanske det går 

om man ringer in och ber personalen lägga undan den?? Det har jag aldrig frågat. Men det skulle vara bra om 

det gick att få hjälp med det. 

Jag skulle uppskatta fler exemplar av kurslitteratur. 

Jag skulle vilja ha möjlighet att låna kursböcker från andra UB i Gbg till humanistiska UB. Nu måste jag ta mig 

kors o tvärs i Gbg för att låna. 

Jag tycker att biblioteket i sin helhet fungerar bra men när det gäller  utskrifter via datorerna i skolan så känns 

det omständigt (payex). Föredrar det gamla systemet. 
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Jag tycker att det är lite märkligt att vissa tidskrifter måste beställas fram och kan bara läsas i läsesalen. Tex. 

brukshunden eller Tidningen Äldre. Jag förstår inte varför och det var krångligt att få fram. Detta var då på 

humanistiska biblioteket. Det hade varit jättebra om det hade funnits öppna arkiv som på biomedicinska där 

man kan hitta många olika tidskrifter från olika år. 

Jag tycker att det är svårt att veta hur man till exempel ska göra vid sådana lån som man bara kan läsa i 

läsesalen. Tycker den personal som sitter i expeditionen i läsesalen på humanistiska biblioteket förutsätter att 

man vet exakt hur det går till. Jag har blivit utskälld för att jag inte vet hur man ska göra. Det är ju ett helt annat 

system med stämplar och sånt. 

Jag tycker att det är synd att man inte kan ta del av alla universitetsbiblioteks e-böcker om man är antagen till 

valfritt universitet. 

Jag tycker det blir fantastiskt, praktiskt och bekvämt om man får en påminnelse en dag  innan  

betalningsdagen. Jag fick inte heller någon påmminelse efter några dagars förseningar. Det hade vart bra om 

böckerna förnyades automatiskt om det inte är någon annan som ska låna dem och att man sedan lämnar 

tillbaka böckerna när man är färdig med dem. Det hade även vart bra om man tar bort förseningsavgiften på 

den första dagen och eventuellt andra dagen, men att man sedan får betala den avgiften om man även är 

försenad en tredje dag. 

Best regards! 

Jag vill bara tacka människor som jobbar där de var väldigt trevliga och hjälpsamma personer. 

Jag är inte en typisk student, jag jobbar hel tid och mina studier är bara för mitt personaliga nöje. 

Jag är inte representativ för studenter. Pensionär som läser udda kvällskurser. 

Jag är nöjd med biblioteket, den viktigaste förändringen jag önskar är att värmen höjs, det är svårt att 

koncentrera sig vilket gör att man oftare sitter hemma och pluggar just pga den anledningen. Sen hade det 

varit bra om det fanns fler grupprum tillgängliga. 

Kanske skulle ni kunna ha lite fler exemplar av kurslitteraturen, om detta platsmässigt är möjligt, med lite 

generösare lånetider. 

Kunde varit lite bättre skyltat var de böcker man beställer fram finns och annan info omkring detta. 

Kursböcker är svindyrt, särskilt när man inte har några pengar, och det är det många som inser. Tillgången på 

kursböcker är inte tillräcklig, varken tryckta eller e-böcker finns det tillräckligt av. 

Kurslitteratur har funnits i förvånande små upplagor och det tänker jag är ett av huvudsyftena med biblioteken. 

Linne universitet skulle  jag önska hade fler grupprum 

Lite varmare lokaler, mer soffor och bättre wifi. 

längre öppetider kanske 

Längre öppetider, fler böcker på orginalspråk 

längre Öppettider. 

Mer e-böcker 

Mer tysta studieplatser , mer kursböcker och mer böcker som e böcker 

Min enda anmärkning gäller reglerna för att beställa böcker från andra bibliotek (alltså utanför UB/GU), då det 

kan bli långa köer för svåråtkomliga böcker, men reglerna gör att böcker som finns på UB/GU aldrig beställs 

från andra bibliotek, även om UB/GU bara har ett ex med lång kölista (och boken inte ens finns att köpa). 

Denna regel är klumpig och dum och har lett till att jag tvingats resa till andra städer för att fysiskt låna en bok 

som lika gärna hade kunnat skickas via bibliotekens utbyte med varandra, men då det fanns ett ex på UB/GU, 

som dock var utlånat och hade kö, gjorde reglerna att boken inte kunde beställas (något som biblioteket i den 

stad dit jag åkte och lånade boken tyckte var en konstig regel som de aldrig hade hört talas om tidigare). 
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Min personliga uppfattningen är att UB (i det konkreta, arkiv-inriktade format som det nu består av) spelar en 

mycket viktig roll, både symboliskt och faktiskt, i Göteborgs universitetsmiljö. Det skulle säkerligen finnas en 

del vinning i att expandera de mer aktiva, inkluderande sidorna hos biblioteket (i form av tex kaffe, öppna 

samtalsytor, föreläsningar), men denna tendens bör i min mening aldrig överskugga eller inkräkta på den rent 

fysiska, faktiska kvalitén av arkiv. 

Mycket bra 

Mycket kunnig och trevlig personal på UB. Trevlig atmosfär, bra service och lätt att kopiera. 

Mycket trevlig och hjälpsam personal. 

Mycket viktig och värdefull resurs! Jag hade väldigt god hjälp av Humanistiska biblioteket när jag i våras skrev 

min c-uppsats. Stort tack för det! Det är fantastiskt hur mycket material som finns tillgängligt! 

Jag gick också i våras på en genomgång av EndNote. Det var jättebra och användbart. 

Många artiklar går inte att hitta och vissa går inte att öppna. detta behöver förbättras! fler grupprum!! och 

studieplatser överlag. 

Ni svarar snabbt när jag har sökt hjälp! MYCKET POSITIVT! 

Ni är trevliga och hjälpsamma och jag gillar miljön! 

när jag inte är i göteborg är humanistiska biblioteket en av de grejer jag saknar mest. 

När man bokar bibliotikarie för att få hjälp att söka referensmaterial, tycker jag det var för mycket att fylla i på 

sidan där man ansöker om en tid. Ofta vet man ju inte så noga vad man exakt ska skriva om innan man gjort en 

koll på vad som finns, så det hade varit bättre tycker jag om man bara kunde boka en tid utan att behöva fylla i 

exakt vilket ämne man ska skriva om. 

Nöjd med det mesta, och då framförallt utbudet av böcker i mitt huvudämne (filosofi). Det är väldigt bra. De 

två största problemen jag kan tänka mig på rak arm är (1) öppettider - helst borde biblioteken vara öppna 24/7, 

och om inte det så borde de vara öppna så ofta som möjligt - och (2) tillgång på en del elektroniska texter (e-

böcker och tidskrifter). Det har hänt att jag rekommenderat biblioteket att köpa in eller börja prenumerera på 

ett par stycken, men i den bästa av världar borde inte ens det behövas. 

Ofta aningen otrevlig och ohjälpsam när man inte förstår eller är ny. 

Ordningen på humantisiska biblioteket är inte lätt att förstå. Uppdelat efter kategorier/studieområdet hade 

varit bra så jag vet musikvetenskapliga böcker står i avdelningen "musikvetenskap" osv. 

Personalen bör vara kunnig om böcker, tjänster samt de olika maskinerna, det råder det tyvärr stor brist på. 

Sen bör även ordningen på datumet (kvitto på utlånade böcker) omformateras, istället för YY-DD-MM bör det 

vara YY-MM-DD. 

Personalen på Ekonomiska har vid ett par tillfällen hjälpt mig att reda ut komplicerade och tidskrävande frågor 

över telefon, vilket de förtjänar stort beröm för. 

Regelbundna kurser i informationssökning vore bra 

Serviceandan hos personalen är rätt skiftande. En del äldre förmågor hade gott kunnat bemöda sig om ett mer 

professionellt och engagerat bemötande. Första gången jag var på UB-Hum blev jag förvirrad av att böckerna 

inte står efter författare utan efter titel. Det gjorde sig en dam i personalen lustig över, vilket jag tycker var 

onödigt. Om hon tittar utanför sin egen arbetsplats borde hon kunna se att åtminstone folkbiblioteken har 

böckerna sorterade efter författare. 

Ibland upplever jag också att de äldre i personalen nästan blir besvärade när man behöver hjälp att gå ner i de 

öppna magasinen och lokalisera en undangömd hylla. 

Över lag upplever jag de yngre i personalen som vänligare, mer serviceminded och mer engagerade. 

Skaffa fler trycka skönlitterära böcker både som ingår i kurslitteratur och övrig litteratur. Tycker tillgången är 

undermålig. 

Skrivaresystemet är åt helvete. Stod senast i femtio minuter och försökte skriva ut en tenta. 
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Skulle kunna vara mer användarvänlig hemsida. Tillgång att låna kurslitteratur finns inte alltid, men jag antar 

att det alltid är ett problem. 

Snabbare upptagning av beställda böcker. 

Snacksmaskiner, som sagt. Där man kan köpa dricka, kanske lätt mat som smörgås m.m eller delicatobollar 

frukt osv. Då vore det komplett. 

Som ny hade jag gärna fått en rundvandring för att hitta bättre på humanistiska biblioteket 

specifikt så skulle jag vilja ha bättre apparater för läsning av mikrofilm och bättre plats, nuvarande platsen 

känns dålig då man stör folk som läser 

Synka rumsbokningssidan med övriga GU rumsbokningssida. 

Särskilt trevlig är personalen som handhar läsesalslån!!! 

Sökfunktioner och databaser borde vara mer lätthanterliga och tydliga, plus att många av de främst 

uppsatser/artiklar jag sökt på kommer upp som att de finns och sen kan man klicka sig vidare från länk till länk 

med resultatet att de inte alls finns tillgängliga. Felaktiga länkar borde kontrolleras mer noggrant. Det vore 

även bra med tydligare info om varje bok/artikel så att man snabbt kan se om de är relevanta eller inte. För 

krångligt och rörigt söksystem. 

Personalen är väldigt kunnig och utbudet av böcker är fantastiskt! 

 The printing service is very good, easy and always available. For scanning books it would be good to have a 

book-eye. I never use the Humanisten library for longer studying hours since it is quite uncosy and somewhat 

dark due to the architecture of the building. Then I prefer the library in Handelshögskolan since it has a big 

window and a good working atmosphere. I really like the kursbook section since it is easily accessable and has a 

broad offer. The signs leading to the other areas of book shelfs could be clearer. Until now I did not quite get 

the system there. 

The red big chairs are very comfortable. 

the somehwhat limited opening hours and loud conversations especially in the humanisten library had the 

concequence that i searched for other places to learn/write 

The stuff was always friendly and helped me in every need. 

Trevligt, men arkitekturen gör att det känns mer som ett sjukhus än ett bibliotek. Jag önskar mer böcker, mer 

trä och dunklare känsla. Men! Det är hundra gånger bättre än stadsbiblioteket. :) Där kan man inte vara utan 

att må illa.. 

Tycker att straffavgiften är hög på böcker man inte lämnar i tid. Men får dock påminnelse, vilket är bra några 

dagar innan återlämnandet. Att kunna göra lån och låna om på nätet bra. 

Tycker att texten i enkäten hade för lite kontrast mot bakgrunden, lite svårt att läsa. 

tycker om personlig service 

Tydligare direktioner för vidarelänkning vid vissa e-böcker/artiklar. 

Universitetets IT-system, inklusive de på biblioteket, är löjligt krångliga att använda, så krångliga faktiskt att 

inte ens bibliotekarierna tycks förstå hur de fungerar. De måste förenklas enormt. Vidare är det en stor brist att 

inte kunna surfa anonymt. Det kanske inte är möjligt att tillåta, men likväl en mycket stor brist. Det är den 

klassiska balansgången mellan privatliv och säkerhet, som här inte fungerar bra. 

Using th elib is quite confusing sometimes, specially for us who are international student and do not 

understand Swedish. 

Utskriftsystemet hade jag under början av terminen mycket problem med. Att komma igång var en pärs. Att 

skriva ut power points gick inte alls. Nu gör jag de enklast möjliga utskrifterna och det fungerar hittills. 
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Varför ha begränsat omlån på böcker om det ändå går att låna igen om man går in på biblioteket. Ett 

automatiskt omlån om det ej är kö. Att meddelande om att boken behöver lämnad tillbaka pga kö inte går att 

misstolkas som att boken är försenad. 

Varför kan jag bara förnya ett lån två gånger för att sedan vara tvungen att lämna tillbaka boken trots att ingen 

kö finns och ingen annan vill läsa den? Det är helt orimligt. 

Very happy with the locations. Both indoor and outdoor. Very easy to find what you want if it is available. 

Sometimes I think the lending time for course books are too short. 

Viktigt att om kurslitteraturen inte går att köpa, att jag skall kunna få tillgång till den på biblioteket. I ämnen 

som jag läst t ex arkeologi har det varit mycket svårt att få tillgång till kurslitteraturen. Om det endast finns ett 

exemplar på UB, så konkurrerar hela gruppen om detta och alla hinner inte läsa klart innan tentamen eller 

innan kursen är slut.... 

Viktigt att tillgågen på kurslitteratur är god. Skulle önska längre lånetid än två veckor. 

Vill bara säga att alla som jobbar på humnaisten bibliotek är guld! Grymt bra tips på allt som har med literatur 

att göra och alltid trevliga! Jag går fortfarande dit trotts att jag studerar på IKI och pedagogen. Serivcen på 

humansiten är helt fantatisk! Tack verkligen 

Ämnesbibliotekarier. 

Öppna biblioteken tidigare på morgonen! 

 Överlag är jag jättenöjd med biblioteken, tycker att de erbjuder mycket som jag vill ha. Mest uppskattat, 

förutom att all litteratur finns (även om den ofta är utlånad...), är läsesalarna och öppettiderna! 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

 - 

Använder biblioteket mycket sparsamt men det är viktigt att det finns 

Att fler artiklar är fria att läsa 

Av ngn anledning kan jag inte skapa mailkontot gu.se på min mobil BlackBerry. Den vill inte kännas vid och ber 

mig ta kontakt med ....gu.se..... skit.... 

Ber om ursäkt för att jag inte riktigt kunde erbjuda er ett ordentligt enkätunderlag, då jag sparsamt använder 

alla andra resurser förutom e-tidsskrifter. 

Besöker aldrig biblioteket 

Biblioteket i Mariestad finns tyvärr inte med i undersökningen. 

Bra och trevlig personal 

Bättre sökfunktion på hemsidan för kursböcker t.ex. kunna söka alla böcker inom ett visst område 

De flesta gånger jag varit på biblioteket (samtliga tillfällen vid Humanisten) har jag behövt hjälp med något av 

personalen. I samtliga fall har jag blivit mycket väl bemött av trevliga och hjälpsamma människor. Jag är mycket 

imponerad av den servicen! 

De var väldigt hjälpsamma då jag skulle fixa ett lånekort. 

De ytterst få gånger jag varit där har jag alltid blivit väl bemött med god service av trevliga människor! 

Det är bra att informationen finns tillgänglig men den ska vara lätt också att hitta. Varför jag valt google 

framför UB är för att det är så mycket enklare. 

Det är krångligt och svårt att hitta "vårt" bibliotek på Gul. Men så är vi studenter på Trädgårdens skola 

(Dacapo) ytterst lite delaktiga i Göteborgs universitet. Den här enkäten är ett bevis på att ni inte vet att vi finns 

i Mariestad och att vi faktiskt tillhör samma universitet. Ingen förändring har skett under de 2.5 år jag studerat 

här. 

Don't know yet. 
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eftersom jag inte använder mig av universitetets bibliotek  med allt vad detta innebär kan jag inte svara. Jag 

läser en kvartsfartskurs på kvällen som inte riktigt kräver att jag använder mig av  detta. Däremot har jag i min  

specilpedagogutbildning använt mig av universitetets olika resurser. Detta var 10 år sedan 

Eftersom jag inte lånar böcker, så vet jag inte hur det är. 

Eftersom man var tvungen att ha ett GU kort för att kunna utnyttja bibloteket så har det ej varit möjligt 

eftersom jag inte kunnat skaffa kortet p.g.a. distanskurs. Tycker det hade varit bra om man fått någon 

inloggning till biblioteket så man kunnat söka i GU databaser och annat. 

Folk som jobbar på biblioteket verkar vara mycket trevliga och snabba på att hantera frågor. 

Formuläret för att få biblioteksområdet hemskickat till mig som student funkar inte, jag förstår heller inte 

varför det ska behövas ett fysiskt lånekort för oss distansstudenter - enklast hade varit att få tillgång till en kod 

som går att använda för att logga in på bibliotekets hemsida för att få tillgång till e-böcker och -tidskrifter (så 

funkar det på tex Stockholms universitet) 

GU måste börja erbjuda stundenterna ett visst antal gratis utskrifter per termin. Dagens system påminner om 

det omdebatterade och icke-omtyckta biljettsystemet på västtrafiks fordon. 

GUs hemsida och databas är allmänt dåligt gjorda. Jag föredrar Lunds universitet. Där har man filmer som visar 

hur man använder sig av plattformen. 

Gör det enklare. Skapa ett enkelt och tydligt sökssystem som utgår ifrån kunderna. 

Ha mer kursböcker att låna ut till studenter. Det finns studenter som är i behov av att låna kursböcker/na 

Hemsidan funkar fantastiskt bra för att söka i databaser och hitta artiklar!! 

Hjälpa till med utvärderingar av både föreläsningar (efter varje föreläsning) respektive kurser (efter varje kurs)! 

Det skulle betyda mycket om universitetet tog till sig elevernas feedback! 

If there is no library near by where I have my classes, all the effort are useless. If law or the economy schools 

are having their own facilities and library, IT should as well. If I don't get double degree on the end, I don't see 

a reason why the classes are at Chalmers. It is extremly confusing and unconvinient. 

Informera nya studenter bättre! 

Inga 

Inget 

Jag använder inte era tjänster i en sån utsträckning att jag kan bedöma dem rättvist i de flesta fall men eran 

sökmotor är inte bra. Den är klumpig och ointuitiv och sorterar resultaten dåligt. Detsamma gäller navigeringen 

på era sidor. 

Jag hade problem med att förnya/byta ut mitt lånekort via nätet. 

Jag har använt universitets bibliotek tidigare, främst läsesal, vilket varit mycket bra. Sökningar av olika slag har 

jag helst gjort via datorn hemma. 

Jag har fullt förtroende för att universitetsbiblioteket kan ge mig den hjälp som jag kan tänkas behöva. 

Jag har inte använt mig av service så jag har ingen åsikt att ge 

Jag har utnyttjat Göteborgs Universitets bibliotek förut, lliksom flera andra universitetsbibliotek. Nu studerar 

jag dock bara en grundkurs som sker 100 % på distans. Då har jag kursbok, lärarens material, GUL och allmänna 

webbresurser. T.ex. kan det tänkas att jag checkar uppbyggnaden av fysiska enheter på Wikipedia för att spara 

tid, men för den djupae kunnskpen håller mig till kursmaterialet i fysik. 

Jag har varit utbyteselev på GU hösten 2014, därför har jag inte andvänt mej av bibliotekstjänster och frågorna 

är ej relevanta för mej. 

Jag läser nätkurs på distans och har således inte sökt info på UB GBG 

Jag skriver mycket nöjd eftersom jag som aktiv användare (fram till och med år 2000) var mycket nöjd och jag 

faktiskt har svårt att tänka mig att det blivit sämre. :-) 
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Jag skulle önska mer information om hur man kan låna böcker på distans (går de att få hemskickade, 

uthämtade via Posten, hämta på närmsta bibliotek etc). Tack! 

Jag tror det funkar bra på biblioteket, har bara inte besökt det. Men det kommer jag nog behöva senare i 

utbildningen. 

Jag tror UB:s tjänster är viktiga. Jag läser som pensionär fristående kurser och har ej känt behov av att nyttja 

UB:s tjänst. 

Jag vill åter göra er uppmärksamma på att mina svar handlar om biblioteket i Mariestad (gamla DaCapo). Det 

känns inte som om det var det ni frågade om utan bara om de bibliotek som finns i Göteborg? 

Kan ni hjälpa oss att hitta information om hur man klarar VOC/MCT? Finns det gamla tentor VOC/MCT man 

skulle kunna läsa för att ha någon anning om vad det är man måste tänka på. Retoriken om att man måste läsa 

mycket duger inte. 

Keep up the good work! 

Kursböckerna är nästan alltid utlånade tyvärr så man får söka sig till andra bibliotek eller köpa. Sen finns det för 

lite sittplatser som jag nämde tidigare. Annars nöjd. 

Lägg ut tydliga instruktioner på webbplatsen att det går utmärkt att logga in med CID (för online-tjänster) för 

de som har det, så slipper man ta sig till biblioteket för att få reda på denna enkla information. 

Man måste kunna få tillgång till databaserna även om man inte har möjlighet att komma och skaffa ett 

bibliotekskort, och inte är registrerad som distansstudent. 

Mer kursliteratur som e-bok! 

Mer platser att studera på skulle vara bra. Tycker ofta det är uppbokat och fullt. 

Mer tips på böcker relaterad till kursen.... 

Minska omständigheterna. Modernisera, effektivisera servicen och allra helst för distansstudenter. 

Mkt bra att ex ktb är öppet så länge, till kl 22. Om det fortfarande är det. 

Nej 

Något enkelt förklaring hur kan man reservera böcker online 

När jag studerade för 10 år sedan var jag ofta i biblioteket på medicinareberget. Det var då jättebra utbud och 

bra bemötande. 

När ni använder mina svar vänligen tag hänsyn till att jag är "senior" och inte haft så stort behov av UB senaste 

året. Tidigare har jag lånat studielitteratur och då funnit vad jag söker. Jag är mycket tacksam och glad att jag 

har möjligheten att fördjupa mig i ett par intressanta ämnen. 

se frågorna på första sidan 

Se föregående svar! 

Som distanselev är det extremt krångligt att göra beställningar och få kursböcker hemskickade. 

Som distanselev är jag bara på universitetet korta perioder. När jag studerade på Linnéuniversitetet kunde jag 

få böcker hemskickade när jag var distansstuderande. Det fungerade bra och jag fick böckerna snabbt. Jag 

kunde också låna när jag var där, och sedan skicka böckerna till universitetsbiblioteket. Personalen var lätt att 

få kontakt med där och de var mycket hjälpsamma. På GUs bibliotek får jag känslan av att jag måste klara mig 

själv. 

Som distansstudent utomlands hade det varit trevligt med en introduktion till lån av e-böcker. 

Som jag tidigare skrivit så är Maria Hörnlund som ansvarar för Institutions- och hantverksbiblioteket i 

Mariestad en stor tillgång för oss som studerar vid institutionen för kuturvård i Mariestad. 

Som tidigare nämnts, bor i Skåne. Är uppe bara några ggr/termin 

Ni skulle nog valt någon annan till denna enkät! 

Såvitt jag vet får kursböcker endast lånas i två veckor och det är alldeles för kort tid. Särskilt som de kurser jag 

läst varit på halv- eller kvartsfart.  Då behöver man böckerna längre tid. 
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tydligare information till distansstudenter 

Utöka utbudet för de som läser på distans. 

Var på Ekonomiska biblioteket för mer än ett år sedan och fick den hjälp jag behövde, bra jobbat! 

Varmare i biblioteket. Det är för kallt för att koncentrera sig vilket är synd för att annars är det väldigt mysigt 

där 

Vet fan inte ens vad detta är för något. Varför blev jag ens tillfrågad att göra den här skiten? Jag hatar det här 

universitetet och hur illa behandlad jag känner mig av det. Sån här skut gör mig bara ännu mer förbannad. 

Vet var och hur jag ska hämta information. Har dock ej varit aktuellt. 

 Konstbiblioteket 

I am happy enough with the library service. I have to say, it would be great if foreigner student is selected for 

this survey, you would provide questioner in English. Google translate is not a best thing... 

I think there are too many login codes7pass!! each student have one or two ways of loving in on line and also 

there is another login for the library! its all sounds a bit confusing at the start! also I think there would be a 

place where you can pay into your account (print) in the library, sometimes you realise that you have no 

money on your card!!! as i mentioned early the printing at the library and at the University in general is verrry 

poor! its a real mess. 

It is very useful to be able to request books to be sent from other libraries within the university, to collect at 

the Art Library, and I also appreciate the fact that the number of books you can borrow is unlimited. 

Jag kan bara bedöma konstbiblioteket eftersom det är det enda bibliotek jag har använt under mina studier. På 

grund av detta har jag liten insikt i vad hela Universitetsbiblioteket kan erbjuda 

Ktb är favoriten. Bra öppettider! 

Maybe I did something wrong, but I though I would have clicked at the link unter the English text, just to then 

land in a Swedish poll anways. As I at least speak German and know some Swedish, I could make sense out of it 

- i think. But it was still a bit irritating. 

Need private place @ HDK for reading etc 

Ni borde köpa in fler konstböcker. Framförallt böcker om samtida målare, fler kvinnliga och manliga. Nya 

böcker. 

Personalen trevlig och hjälpsam. Tack! 

There are not enough resource for design profession which I am now studying in. 

YES. The library should really seriously look into books that are borrowed very frequently and is high in demand 

by students. They should consider the fact that often there is ONLY ONE copy of this book. I have experienced a 

lot of problems because one has to queue for an important book for so long. this is not about course books but 

even about other popular books. i don't understand why there is only one copy. and because GU has ONE copy, 

i cannot get it from inter library loan either. this hampers our research and i have had to buy my own books for 

that, which becomes expensive. and maybe GU should also purchase the books that have been requested 

through inter library loan. in the past, when i have tried to request a purchase for the library, i have received 

answers like it is not available with our supplier. I found that also very frustrating. 

 Pedagogiska biblioteket 

 *Tidigare öppetider på helgerna, mindre ljud och ätande i läsesalar och övriga arbetslokaler 

A job well deone! 
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Använder universitetsbiblioteket i mycket liten omfattning eftersom det mesta av utbildningen sker på distans. 

Utnyttjar bibliotek på hemorten och med hjälp av fjärrlån samt nedladdning av befintlig 

kurslitteratur/rapporter via nätet. 

Behövs fler studieplatser. 

blir ofta positiv förvånad över hur mycket biblioteken erbjuder och har tillgängligt (att låna usb, att scanna på 

kopiator, att scanna till mail, mängden av datorer, kursböcker som referensböcker t.ex) mycket bra!! :) 

Bra och trevlig personal! Också mycket bra service att man kan boka in ett liknande handledningstillfälle med 

någon av bibliotekarierna. 

Det borde finnas fler bokexemplar som man kan låna längre än 3 veckor. Jag läser långsamt och tvingas oftast 

köpa böckerna jag behöver för att någon varit snabbare på att långa den boken jag behövde. 

Det borde finnas fler exemplar av kurslitteratur. 

det borde finnas fler påminnelser om att ljudnivån skall respekteras i biblioteket 

det hade varit av stor hjälp om läroböckerna på nedervåningen hade stått lite mer strukturerat! När man letar 

efter en mattebok för åk 4, exempelvis, måste man hå igenom åk 1-6. Hade de varit uppdelat årskurs för sig 

hade det varit enklare att finna det man letar efter. 

Det nya systemet med att skriva ut eller kopiera förstår jag inte. Jag lärde mig till slut hur man skulle göra med 

betalkortet som man laddade med pengar men sen togs det bort och det nya har jag inte förstått mig på. 

Informationen behöver bli mer tillgänglig.. kontinuerlig.. obligatorisk kanske. Det är iallafall ett behov jag 

känner att jag har. 

Det var svårt att hinna få något grupprum under den senare delen av vårterminen. 

Det är bara en sak jag är missnöjd med. Sättet att betala kopiering och utskrift. Lägsta belopp att betala in är 

100 kr och jag använder inte den typen av konto i andra sammanhang. Skulle hellre se att man kunde ladda sitt 

GU-kort med checkar, alltså mer än en gång. 

Eftersom man alltid har mobilen med sig hade det vart bra  om det fanns en app där man kunde kolla 

öppettider, söka och låna om böcker... man har inte alltid datorn med sig, men mobilen är oftast med... 

Eftersom studierna delvis är på distans så kan jag inte låna någon litteratur alls pga boende för långt bort från 

Göteborg. Vingar 4 veckor mellan kurstillfällena och då blir det omöjligt. Vi räknas ändå inte som 

distansstuderande med möjlighet till längre lånetiden. Speciallärare 50% via lärarlyftet 

Enda som krånglat är e-böcker och att gunda inte accepterat mitt bibliotekskort 

Ett stort plus som jag gärna ser att fler bibliotek har är de lamporna som finns vid några studieplatser på 

hälsovetarbacken. Ljus som går att justera styrkan på och att rikta dit man vill är toppen! 

Finns ju alldeles för lite kursböcker att låna! 

Fler ex av kurslitteraturen 

Fler ex av populära böcker till utlåning 

Fler exemplar av kurslitteratur! Det är nästan alltid alldeles för lång kö. 

Fler fungerande datorer. 

Fler grupprum att boka hade varit bra! 

Fler grupprum som inte är delade 

fler kopiatorer! ofta lång kö vissa tider 

För få exemplar av böcker. Långa väntetider och köer på böckerna. 

För korta lånetider på kurslitteratur för den som studerar som jag, delvis på distans. Det gynnar dem som bor i 

närområdet men vi andra får antingen förseningsavgifter eller så får man betala porto och skicka böckerna. Hur 

är det med likvärdigheten här? Föreslår att man har en månads lånetid så hinner man lämna böckerna i 

samband med campustiderna/föreläsningarna. 

Gärna fler platser/rum för grupparbete. 
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Gärna mer böcker om hur ordbehandlare och datorer används. 

Gör det lättare att administrera kontot med mobilen och navigera sidan, boka rum, osv. Kan enkelt bygga en 

app för allting som har att göra med biblioteket faktiskt. 

Gör det lättare att kopiera/skriva ut. Det nya systemet är krångligare, speciellt som utskriften slutar mitt i ett 

arbeta och man behöver köpa till ett nytt kopieringskort för att skriva ut resten så får man ju göra en ny pdf för 

att skriva ut. 

Gör det möjligt att skriva ut utan att behöva använda utomstående företag. 

Hade varit bra med en samarbete med kommuninal bibioleket . När jag vill återlämna behöver jag inte resa 1 

1/2 timmar till Göteborg. 

Har inga 

Har inga övriga synpunkter, har inte haft så stora behov. Dock tycker jag att det nya kopieringssystemet är 

sämre. Blev besviken att man inte fick någon information, studerade på annan ort under våren då det byttes 

och kunde därför inte använda slut mitt uppköpta kort. Dåligt. Nu känns det bara krångligt och jag har inte 

skrivit upp mig på det nya, nu kan man inte bara gå in i biblioteket och skriva ut hur som helst, utan det ska 

betalas över nätet hit och dit så allt måste planeras, men ibland kanske man behöver skriva ut en sida spontant 

vilket inte är lätt idag. Mycket mer svåråtkomligt. Tyvärr. 

Har inta använt biblioteket så mycket mer än att låna kurslitteratur, men i framtiden kanske det blir mer..... 

Har läst en kurs i spel och tillgången på pedagogen var kanon! + fantastiskt kunnig och hjälpsam personal. 

Har märkt problem med att studenter gömmer böcker (ej hemlån) på andra ställen än där de ska vara... vet att 

det är svårt att hålla koll på detta men personalen kanske kan gå en runda innan stägningsdax och i alla fall 

kolla så att inga böcker ligger bakom andra böcker eller på andra platser än i bokhyllan. 

Har vid ett flertal tillfällen upplevt att referensböcker inte finns i hyllan, trots att man är först på plats. (tidigt på 

morgonen)Har hört spekulationer att andra elever gömmer böcker? 

Humanistiska biblioteket tycker jag borde ha höga bord som man kan sitta fler runt. 

I havent used the library that often so can't assess too much but the only thing is that the librarians - some of 

them were very helpful and some of them not that much. thats all 

I våras köpte jag ett kort laddat för 10 (eller 20?) kopior från en skrivare. När jag nästa gång var där hade man 

bytt system och vad jag förstod kunde inte längre mitt kort användas (är dock osäker på detta, men såg i alla 

fall inte denna möjlighet). 

Idag är det många som läser kurser vid andra universitet via distans. Det vore bra att ha lite fler ex av vissa 

böcker som är kursböcker på distanskurser vid andra universitet. 

in general i found every thing is very good  ,in the university library 

Inlämning av böcker på tider då det inte är upplåst skulle jag gärna velat kunna göra. Men jag inser att det kan 

vara besvärligt att ordna. 

Inte direkt, kanske bara fler studieplatser i biblioteket. 

It would be nice if I can receive the overdue-notice e-mail a few days before it expires. 

It would be really good if more books were available online. The database is well informed, but I could not 

access meny of the books I found. 

Jag använder helst pedagogiska, trots att jag är student på Handels. Pedagogen är toppen, men både 

Ekonomiska och KTB har mycket att förbättra. Både tillgång till plats, värme (KTB är som att sitta i en frysbox) 

och bekvämare platser... 

Jag använder nästan aldrig mig av biblioteket. Men när jag gjort det har det varit bra. 

Jag har alltid blivit mycket bra bemött och fått den hjälp jag efterfrågat, bor inte i Gbg och använder inte 

biblioteket i den utsträckning som jag skulle vilja. Men många saker fungerar bra att hantera hemifrån med 

hjälp av webbplatsen. 
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Jag har läst en kvällskurs som ännu inte är slut och har köpt mer kurslitteratur än jag gjort tidigare. Tidigare år 

har jag dock använt bibliotekens tjänster mer och jag har alltid fått bra hjälp. Det är viktigt för mig att det finns 

en person att fråga, för allt kan man inte läsa sig till och ibland krånglar tekniken. 

Jag skulle önska att det gick att beställa och reservera en bok till ett annat bibliotek även om den finns inne. 

Jag skulle önska fler exemplar av kursböcker, då det ofta är lång kö på dem samt svårt att få chans att läsa 

referensexen eftersom de också ofta är få. 

Jag tycker att "reserverat"-papprerna på Samhällsvetenskapliga är väldigt bra, önskar att de fanns på 

pedagogen också 

Jag tycker att biblioteket verkar bra, och jag vet att jag kommer besöka det oftare i kommande kurser. 

Jag tycker att det är toppen med det stora referens biblioteket. 

jag tycker det borde finnas ett smidigare sätt att betala förseningsavgift. det är rätt bökigt att behöva betala vid 

servicedisk, swish/internetbank etc borde vara så mycket smidigare för både oss studenter och er på ub. 

Jag tycker det bör finnas överbevaknings kameror i alla bibliotek, skyltarna räcker inte långt där det står "akta 

er för tjuvar" för det borde alltid finnas kameror för trygghetsens skull. 

Jag tycker mycket om den personliga kontakten framför den digitala. Det finns alltid frågor som en dator inte 

kan svara på. Och det leder till att mycket tid går till spillo. 

Jag tycker mycket om kurs och tidningsbiblioteket mittemot Handelshögskolan. Bra öppettider. Har hämtat 

undanlagda böcker där, ligger bra till. 

Jag tycker ofta kursböckerna inte räcker till, det blir långa kötider och det är krångligt då man har en kurs att 

hinna med att läsa det man ska. då får man köpa böcker istället, vilket blir väldigt dyrt. Kanske går det att lösa 

med fler e-böcker? 

Jag tycker priserna i cafet är en aning för dyra, man sitter ofta hela dagarna och orkar inte släpa med mycket 

mat,kaffe mm. Så billigare kostander i cafet hade lett till att man handlade mer och slapp avbryta studier. 

Jag undrar hur man kan boka grupprum? 

Jag uppskattar allas hjälp jag har fått sedan 2007 när jag börjades läsa. Mycket nöjd. 

Jag vet inte om det redan går i dagsläget, men det vore bra att kunna föreslå nya inköp till biblioteket när en 

hittar böcker som en behöver. 

Kanske skulle biblioteket komma och berätta för kursdeltagare vad de har att erbjuda, visste inte att det fanns 

e-bäcker eller erbjudanden om skrivhjälp, biblioteket kanske kunde videofilma föreläsningar, det skulle vara en 

stor fördel. Som man sedan skulle kunna låna, eller se på Youtube. 

Krångligt att behöva ha gu-kortet för att logg in. Varför loggas man inte in automatiskt vi gul?   Jag försöker 

aldrig boka gruprum eftersom jag förutsätter att alla är upptagna. 

Kursböckerna är ofta för få och lånetiden för kort. 

Köp in flera kursböcker. Det är så mycket stress kring låna och köa. Eller publicera fler böcker som e-böcker. 

Lite väl korta lånetiden på kursböcker. 

Längre lånetider för studenter som läser på distans 

Längre öppettider kvällstid och helger på pedagogiska biblioteket 

Längre öppettider på alla bibliotek - framför allt tidigare på morgonen 

Längre öppettider på vardagskvällarna 

Man köar ganska mycket i kopieringsrummet, det kan vara bra om det finns mer kopieringsmaskiner. En del av 

kursliteratur är gamla och smutsiga, jag önskar nyare bökerna i biblioteket. :) 

Mer kursböcker, mer sittplatser/grupprum etc och gärna helgöppet 

Mer kurslitteratur, och längre lånetider!!!! :D 

Mycket service 

Ni är grymma och gör ett viktigt jobb. 
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När jag behöver fråga en fysisk person, uppskattar jag hjälp från utbildade bibliotekarier, resten fixar jag själv. 

När jag påbörjade mina studier köade jag för studielitteratur på universitetsbiblioteket och mitt lokala 

kommunbibliotek och fann att kommunens bibliotek nästan alltid var snabbast med att få fram de efterfrågade 

böckerna. När det inte fungerade någonstans var enda räddningen att köpa, vilket jag tvingats göra två, tre 

gånger och det blir dyrt. Fördelen är att det går snabbt och räddar en pressad situation. Det skulle vara bra 

med fler exemplar av kursböckerna för att minska på paniken över att inte få fram litteraturen i rätt tid. 

När ni bytte system för studenterna skall kunna skriva ut, så gäller numera inte det gamla kortet där man fyllde 

på med pengar. Inte heller tar ni emot ett byte, pengarna går upp i rök. Vem får dessa pengar? Jag får de då 

inte. Tjuvar!!! 

Otrevlig personal som inte alls är bemötande 

Pay-ex 

Personalen som arbetet på pedagogens bibliotek är mycket trevliga och hjälpsamma. 

Personlig service viktig. Om man kommer till biblioteket vill man inte behöva söka allt själv på datorn 

På humanistiska biblioteket har jag inte lyckats hitta en arbetsplats som har följande: 

-el 

-bord och stol 

-fönster/dagsljus 

-trådlöst nätverk 

-lugn 

 

om man vill erbjuda studenter en god arbetsmiljö tycker jag den här listan är absolut nödvändig. 

Set pedagogiska biblioteket har en skön atmosfär! 

skicka mail 

Skriver missnöjd på grund av själva studiemiljön, helt oergononiska stolar och dålig luft genomgående. Väldigt 

många studenter har problem me dryg och backe på grund av studiemiljön. Detta behöver det satsas mer 

pengar på. 

skulle gärna vilja ha tillbaka det "gamla" utskrivningssystemet som funkade väldigt bra tycker jag! 

Skulle vara bra att ha lite mer personal som jobbar på biblioteket och hjälper 

Stor förbättringspotential på medicinareberget. Framför allt tråkiga lokaler. Medicinstudenter läser ju 

jättemycket. Det borde satsas mer på att känna att man trivs i skolan och vill sitta kvar för att läsa. Nu känns 

det som en underjordisk håla att gå in på biomedicinska. Men utbudet är bra bortsett från kursböcker. Vi 

pluggar ju i 5,5 år och har inte råd att köpa egen kurslitteratur skaffa mer böcker. 

Större utbud på kursböcker, har börjat låna under HT-14 och känner att det underlättar enormt när man 

endast har CSN som inkomst. 

Söndagsöppet! Fler kursböcker där det brukar bli tryck på böckerna. Lägre avgift vid försening/om ingen står i 

kö. Var också med om att jag lånat en bok på biomedicinska, boken fanns i fem exemplar så jag var lugn med 

att jag skulle få låna om boken och tog - när nästa två veckor hade gått - med den över helgen på en resa (en 

kan ju alltid plugga på tåget..!). När jag sen skulle låna om boken på söndagen så gick inte det för någon hade 

ställt sig i kö på boken. På tisdagen när jag kan komma in till bibblan är ja skyldig pengar, betalar och lämnar 

tillbaka boken. Men när jag sen går och kollar i hyllan finns frotfarande fyra lediga ex kvar!! Dåligt! Poängen är 

att jag tycker att ni borde göra om så att det inte går att köa på en bok om det finns fler av titeln inne! 

Ta in mer kurslittertur, alla kursböcker är alltid utlånade. 

Tack 
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Tacksam med helgöppet på Pedagogerna! :) Jag kan inte sitta och plugga hemma, när barnen skriker :( 

Stadsbiblioteket har öppet på helgen, men de har begrändad tillgång till datorn: 60 min per dag, vilket är 

katastrof! Vad ska man göra på en timme? 

Toppen att ha tillgång till alla databaser och vetenskapliga artiklar fritt när man studerar. Det är så värdefullt! 

Trevligare och mer lyhört bemötande, framför allt för nya studenter. T ex om var man hämtar/lämnar beställda 

böcker, hur man kopierar mm. 

Tycker att 2 veckor är ganska kort lånetid för kurslitteratur. Förstår förstås att böckerna ska räcka till alla men 

får ofta låna på annat bibliotek av den anledningen. 

Tycker att det alltid finns tillgänglig personal som är hjälpsama! 

Tycker att det är svårare att kopiera, hade kvar pengar på det gamla systemet men det var bara att kasta. 

Tycker att fler bibliotek borde ha öppet senare på kvällen. Annars tycker jag att verksamheten är bra! 

Tyvärr har personalen inte varit särskilt trevlig utan snarare tvärtom. Undviker att kontakta dem om jag inte 

måste. 

utlan borde vara fyra veckor istället för tva veckor. 

Varning för försening av bok. 

Vey ej har inte funderat 

Vid flera tillfällen har böcker som varit en del av kurser vi läst inte funnits tillgängliga. 

Vid reservation av böcker så har boken/böckerna vid ett flertal gånger (läs: varje gång) blivit tagna av andra 

personer som sedan gömt böckerna inom biblioteket för eget bruk. Detta är (vid samtal med personalen) ett 

känt problem, att böcker "stjäls" från reservationshyllorna för att gömmas inom biblioteket just pga att 

böckerna är larmade så de kan inte lämna byggnaden. Sätt dit en enkel lösning, som borde gjorts för flera år 

sedan: LÅT INTE RESERVERADE BÖCKER (ELLER ANNAT RESERVERAT MATERIAL) LIGGA ÖPPET SÅ ALLA KAN HA 

ÅTKOMST TILL DET! LÅT PERSONALEN DELA UT DET SOM PÅ VANLIGA BIBLIOTEK!!! 

Vissa kursböcker finns i väldigt få exemplar och vi är många som läser kurserna samtidigt. Så mer exemplar av 

populär litteratur. 

älskar tanken om att bibliotek finns kvar!! <3 

Än en gang: vet inte om tjänsten finns. Men kursböcker blir snabbt bokade. Då¨borde det finnas en e-version 

av boken som man blir hänvisad till. Vore ganskla fantastiskt om man alltid garanterat har tillgång till 

obligatorisk litteratur. 

Önskar att utbudet på en del kursböcker utökas, speciellt vid allmänna kurser med många deltagande! 

Alternativt få tillgång till dem som e böcker. 

Önskar mig att finnas mer kurslitratuer, för att slippa och vänta sig att står jätte länge i kö. 

Önskar större tystnad i biblioteket och då kanske att information om vilken ljudnivå som är lämplig i ett 

bibliotek når ut till alla besökare. 

 Överlag tycker jag verkligen att det är bra, och de i personalen som hjälpt mig på har alltid varit väldigt trevliga 

- på alla universitetsbibliotek där jag har varit. 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 
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1) sometimes renewing online has failed for me - i think i have renewed my book, the system also shows me 

that I have, but three days later I accidentally found out that I have a debt and need to pay a fee..  2) 

sometimes people queue on a book that is borrowed even though there are other exemplars of this book 

available in the library.. it may be that they were not available at the moment of queueing, but the problem is 

that the system does not recognize it and therefore the person who has the particular book at home and might 

have the interest of renewing it, must go to the library where the other exemplars of this book are and ask the 

librarian to switch the queue on to another book .. physically.. instead of the system knowingly and 

automatically transferring the queue to the actually available book. hope it was clear enough and helpful 

explanation : ] 

Allt e bra förutom att ni har för få exemplar av kurslitteraturen 

An important negative is that sometimes although I have an updated card I cant log in the library 

As I already said, it would be helpful to have more course books available so that there would be no need to 

buy them. 

Av all personal som jag genom åren har mött hos er har i princip samtliga varit väldigt hjälpsamma och inte 

minst trevliga. Heja er! 

Begränsningen med fyra omlån på böcker där det ej finns kö ter sig fullkomligt obegriplig. Om boken inte 

avkrävs av någon annan borde det i all rimlighet gå att låna den obegränsat antal gånger. I de fall då du som 

student inte har möjlighet att lämna tillbaka boken i tid drabbas du av en förseningsavgift, tagen helt ur luften. 

Jag uppfattar det enbart som ett sätt att få in pengar från studenter som egentligen inte gjort något fel. 

Bekvämare stolar på Ktb höjbara bord så man kan stå och jobba gör nåt åt golvet i läsesalen på Ktb när folk går 

med klackar så blir man störd. 

Biblioteket tillhandahåller det en student behöver, men gör det på ett krångligt sätt. 

Dessutom är lånetider för kurslitteratur oerhört korta och köerna långa. Fler exemplar av de böcker som lätt 

tar slut efterfrågas! Hade gärna velat ha sms-påminnelser, eller nån typ av app för att låna/söka/få status om 

böcker man har i kö. Man drar sig i nuläget för att besöka era webbplatser då de är frustrerande krångliga. 

Borde finnas en tjänst hos Biblioteket är man får veta var "lediga"studieplatser finns... 

Borde finnas mer läsexemplar och det borde gå fortare att ersätta de böcker som försvinner, alternativt vara 

svårare för personer att ta böckerna från läsesalen. 

Bra om ni kunde låna ut ipods så att vi kan lyssna på böcker och sådant. 

Bygg ut antalet grupprum. Se möjligheter att bygga på bakgården bakom KTB eller bygga på fler våningar. Nu 

när det skall byggas västlänk vid haga, passa på att försöka få med det i detaljplanerna för GBG stad runt 

omkring KTB. 

Bättre ich enklare bokningssida för grupprummen, svårt att veta vilket man bokat exempelvis. 

Bättre översyn över referenslitteratur då dessa ibland försvinner och finns det bara ett exemplar så blir det 

problematiskt. 

De lila fåtöljerna vid fönstren på plan 5 är mycket uppskattade studieplatser. 

Den service och miljö som de flesta universitetsbiblioteken ger mig är väldigt goda. Men informationen om att 

biblioteket finns för att hjälpa till när det gäller till exempel referens- och citat kommer inte ut till oss elever 

över huvud taget. Det är väldigt sällan som studenter vet att dem kan vända sig till universitetsbiblioteket, 

därför att de flesta, för att inte tala om utbytesstudenter, får inte ofta den informationen från biblioteken 

under grundskolan, gymnasiet, såsom de kommunala. Ett exempel på lösning till detta skulle kunna vara att ha 

ett (helst inte flera) massutskick till samtliga studenter, antingen när dem börjar första året på programmet, 

eller när man ska göra ett examensarbete, därför att vissa program har verkligen en enda inlämningsuppgift att 

göra under hela programserien, om några över huvud taget. 

Det bör vara öppet på helger 
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Det enda jag egentligen kan klaga på är den kalla inomhustemperaturen på särskilt fd KTB. Annars är jag 

verkligen jättenöjd och tacksam för att Gu's bibliotek är så bra, utspridda över stan och har så bra öppettider! 

Har överträffat de förväntningar som jag hade innan jag började studera. 

Det enda jag har negativa synpunkter på är att vissa kursböcker finns i väldigt få exemplar. Förstår givetvis att 

det har sina orsaker, men det är ändå något som har påverkat mina studier (dock i liten skala). 

Det kan ju aldrig finnas för mycket kursböcker att låna på biblioteket... 

Tycker att ub:s hemsida fungerar dåligt på mobilen, den borde mobilanpassas bättre. I övrigt är jag väldoft nöjd 

med biblioteket. 

Det kanske redan finns tillgängligt, men det vore ju gött med en drös av tryckta tidskrifter som en kan ta del av 

och läsa i komfortabla fåtöljer någonstans på biblioteket. 

Det måste bli fler studieplatser. Studenterna får inte plats och att studera på stimmiga cafeer är inte optimalt 

men tyvärr idag en verklighet pga platsbrist på ex ktb. 

Det nya kopieringssystemet fungerar säkert jättebra för nordiska studenter, men som utländsk student har det 

varit oerhört svårt att öppna ett payex (? Minns inte namnet) konto. Det krävdes att man skickade in flera 

stycken dokument via post, vilket skulle ha tagit åtminstone en vecka. Jag behövde skriva ut nånting 

omedelbart, så jag gav upp helt enkelt efter ett tag, och letade efter en kompis med skrivare. Inte kul, känns 

lite diskriminerande mot utländska studenter som kanske redan har det svårare inom andra områden också att 

leta rätt till den hjälpen de behöver. 

Det skulle vara jättebra med fler tryckta kursböcker. Då många inom en kurs inte har hunnit köpa sina böcker 

än är det nästan omöjligt att få tag på dem på biblioteket eftersom alla behöver dem samtidigt. 

Det som gör att jag väljer "ganska nöjd" istället för "mycket nöjd" är, som tidigare nämnts, att det finns på tok 

för få grupprum, både på ekonomiska och KTB där jag är mest men även generellt sett på hela 

univeristetsbiblioteken. 

Det vore bra om biblioteket alltid lämnade besked om när ens beställda bok kommit fram. 

Samhällsvetenskapliga är jättebra på det, däremot är humanistiska inte alls bra på det. Det har resulterat i att 

jag inte fått böckerna när jag behövde dem, för att jag trott att man får veta när de kommer in. När jag inte fick 

besked trodde jag att det var något fel på biblioteket och att de inte fått in beställningen. 

Det är alltid trevligt att bli bemött av en personal som engagerar sig för att försöka lösa det som man ber om 

hjälp med. 

Det är en sådan efterfrågan på kurslitteratur i det ämnet jag studerar (socionomprogrammet) och böckerna tar 

slut väldigt snabbt. Jag hade velat ha fler av varje bok. 

det är jättebra att man kan köpa utskriftskort som inte är knutna till ett konto. 

Det är mycket bra när kurslitteraturen går att tillgå som e-bok. 

e-boksversioner av kurslitteratur! 

En upprustning av caféet på bottenplan behövs. Många studenter äter där och det är stor brist på 

mikrovågsugnar och platser att äta på. Det ger samhällsvetenskapliga biblioteket ett stort minus.  

En tystare arbetsmiljö behövs också för att det ska vara möjligt för studenter att genomföra sina studier på 

plats. grupprum är ofta bokade och man behöver vara ute många dagar i förväg för att kunna boka, det gör att 

man måste kunna jobba i bibliotekets övriga miljö på ett bra sätt. 

Ett bokinkast på utsidan av pedagogiska universitetet eftersom det kan bli svårt att hinna lämna tillbaka 

böckerna innan stängningstid om man har ett arbete. 

Ett utökat antal gruppstudierum samt en inomhustemperatur över 2 celsius på entrévåning. 

Ett önskemål är lässalar som har öppet dygnet runt för de som jobbar eller vill studera på kvällen/natten. 

except the opening hours, I'm very satisfied with the library services. However, there should be longer opening 

hours in the libraries. 
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extending the opening hours 

Extra plus till de vackra lokalerna! 

Fint bibliotek men på tok för lite datorer/kursböcker till att låna samt sittplatser för att studera i t.ex grupp. 

Fler arbetsplatser för grupper där en inte behöver boka då grupprum väldigt snabbt uppbokas. 

Fler ex av kursböcker / fler kursböcker i e-bokformat 

Fler fräschare toaletter! 

Fler grupprum och fler tysta läsesalar av mindre storlek. 

Fler grupprum och möjligheter till att kunna sitta ner kring bord med uttal. 

Fler grupprum är välbehövligt! 

Fler grupprum, fler läsplatser! Att studenter på Handelshögskolan inte ges tillgång till läsplatserna på Haga är 

under all kritik. 

Fler grupprum. Speciellt samhällsvetenskapliga. Eventuellt, att ni flyttar samhälle-böcker till Humanisten där 

jag har tvingats boka grupprum för att det ej finns på "vårt" bibliotek. /socionomstudenten. 

Fler grupprum/områder man kan sitta i grupp! Källaren är deprimerande så man vill ju inte sitta där och det är 

alltid upptaget i de övriga vån. 

Fler kursböcker för en jämlikare (klasslöst) skolsystem 

Fler kursböcker och referensex borde finnas tillgängliga, i synnerhet för kurser som ingår i stora program. De 

går väldigt sällan att få tag på. 

Fler kursböcker! Samarbetet mellan Gu:s lärare och UB måste bli bättre med avseende på inköp av ny 

kurslitteratur. Det får inte vara så att kurser med 150 studenter inte har möjlighet att låna litteraturen på 

biblioteket därför att titeln inte finns eller därför att det inte finns mer än ett mycket begränsat antal böcker. 

Fler platser som de på plan 5 skulle vara bra men på det stora hela mycket nöjd. 

fler sittplatser / läsplatser, bättre luft , cirkulation. annars jättebra 

Fler tidskrifter och mer information om specifika tidskrifter 

Fler upplagor/ e-böcker av vissa populära böcker. 

För få grupprum, för få platser i köket på KTB. 

För kallt i de stora tysta studiesalarna. 

För mig som student på Göteborgs universitet är viktigt att jag ska alltid hitta kurslitteratur på biblioteket. Det 

räcker inte med 2 eller 3 böckerna som oftast finns. Mängden av böckerna är viktigt. 

Förenkla sökmotorer,  lägg ut mkt info om hur man söker i de olika sökmotorerna på ubs hemsida. För man 

glömmer lätt det som gps igenom på föreläsningen kanske spela in föreläsningar och dela in dem i stycken och 

skapa en databas med info på det viset.  Det är enklare att visa visuellt. 

Förstår att det inte kan tas in hur många exemplar som helst av kursböcker men är ganska tråkigt när man 

behöver köa så länge för vissa böcker. 

ganska missnöjd p.g.a svårt att söka e-böcker och artiklar 

Grupprummen är kalla och har dålig belysning, vilket gör att man blir mycket trött när man studerar där 

GU och GUNDA är bäst! 

Ha mer kurslitteratur tillgänglig! 

Hade varit trevligt med mer grupprum men det är ju svårt för er såklart. ENKLARE hemsida gällande söka i 

databaser/låna böcker hade varit bra. 

Har man studerat utomlands lär man sig att det inte finns någon anledning att klaga på gu:s ub. 

I AM ABLE TO ACCESS ALMOST 98% OF MY STUDY MATERIALS EACH TIME I VISIT THE LIBRARY. 

i am not very familiar with all the library´s facilities. 
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I am very pleased with the library at HSM (Artisten) when they buy books that we ask for (relevant to our 

studies) 

I och med att jag pendlar två timmar enkel väg till skolan och vi endast har ett eller två tillfällen i skolan per 

vecka sitter jag mycket hemma och läser. Hade jag bott närmre hade jag använt mig mer av biblioteket för jag 

har som helhetsintryck att det är ett bra bibliotek(samhällsvetenskapliga), stort utbud av böcker inom mitt 

ämne samt trevlig och hjälpsam personal. 

I think the library works very well although as I have mentioned before a bit higher temperature and a cafeteria 

with fresh produce and coffee (not a vending machine) would be great. 

I think the Social Science Library has been very useful and the staff friendly and helpful. Also just easy to access 

I was so satisfied with the services that the library provides for students. I spent most of my exams days at the 

social science library and it was so comfortable. The books which are available are very useful i do not 

remember a day that i looked for a book and i couldn't find! Moreover, having a kitchen in the library with a 

space to sit and have a meal is a very convenient. However, unfortunately my second semester is held in 

London. And a m sure i am going to miss the library as till now i couldn't find a good one here that i can spend 

the whole day as i used to do in Gothenburg. 

Ibland är kommunikationen mellan kursansvarig och biblioteket inte helt bra. Vi har under ett par tillfällen haft 

böcker på litteraturlistor som ej funnits att få tag på på biblioteket. 

inte behövt be om hjälp ofta, men när jag gjort det så har det gått fint och folk har varit hjälpsamma! 

Irriterande när folk gömmer böcker man behöver och det står att de ska finnas men är borta.... 

It will be nicer if the library open longer. 

It would be nice to have access to more journals, databases and material in languages other than English and 

Swedish, for instance Spanish, French and German.  

 

Often the signs at the university libraries are in Swedish without translation into English. It would be nice to use 

both languages so that international students feel truly welcomed and not discriminated against. 

Jag gillar att både bibliotekarier och annan personal är så hjälpsam när man ringer eller mejlar och ber om 

assistans med tex att lägga undan böcker eller lägga böcker på annat ställe än i vanliga självbetjäningshyllan. 

Jag har inte hunnit använda biblioteket så mycket ännu, mest bara tentapluggat där 

Jag har uppmärksammat att det finns öronproppar. Toppen och tack! 

Jag kan emellanåt önska längre lånetider på den tryckta kurslitteraturen. 

Jag skulle gärna vilja se att det kommer fler nyheter från biblioteket till oss via mail exempelvis om det kommer 

något nytt. Som det med att man har gått över till föra över pengar på sin GU kort istället för att ha det på 

andra separata kort. Detta var något inte många visste om och därför miste de pengar de redan hade för att 

kunna skriva ut. 

Jag skulle vilja se fler exemplar av kursböcker som är en del av kurslitteraturen i populära grundkurser. 

Eftersom att man när man läser en grundkurs bara kommer att behöva kursboken i fråga i högst 3-4 månader 

så känns det onödigt att behöva köpa den. Universitetsbiblioteken borde ha fler exemplar av sådana böcker så 

att de inte alltid är helt slut när en ny delkurs startar. 
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Jag skulle väldigt gärna vilja ha fler plaster utöver grupprum där en kan sitta och diskutera/plugga tillsammans 

med andra. Det finns gott om tysta läsplatser men grupprummen är få och oftast bokade. Där jag pluggar nu 

finns det få sittplatser/bord där en kan slå sig ner för att plugga tillsammans.  Om ni kunde ordna rum med 

flera sittgrupper och bord där det är okej att en sitter flera i grupp och pluggar så tror jag att det hade hjälpt 

många. På handels där jag pluggade förut så fanns/finns det få sittplatser i korridorerna och grupprummen på 

ekonomiska biblioteket var oftast bokade så om en ville plugga tillsammans med andra fick en gå till ett café. I 

övrigt tycker jag att biblioteken är bra, trevlig personal och enkelt att låna. 

Jag tyckte det var bättre när man kunde köpa utskriftskort på biblioteket och skriva ut där. Det är inte alla som 

vill koppla sitt bankkort till paypal eller som redan är med i paypal och har problem att koppla det till flera olika 

kort.  

 

För alla som har problem med skolans system är det skönt att ha möjligheten att betala och skriva ut separat 

från biblioteket. Alternativet är att skriva ut på stadsbiblioteket men det är både dyrare och längre bort. 

Jag uppskattar det personliga och trevliga bemötandet jag alltid har fått av personalen. Jag upplever att de haft 

gott om tid att hjälpa mig och tagit uppgiften på allvar. 

Jag är mycket nöjd med den hjälp jag fått av anställda osv, det är temperaturen (för kallt) i stora läsesalen samt 

stolarna i samma läsesal (våning ett) som jag tycker är lite sämre. 

Jag önskar att det fanns fler tryckta kursböcker som man kunde låna hem. Det är lång kö till flera böcker och 

korta lånetider. Om det alternativet inte hade varit möjligt så skulle jag använda e-böcker om dessa fanns 

tillgängliga. Hade också önskat att kursböcker fanns som ljudböcker även för personer som inte har t.ex dyslexi. 

Jag önskar att vi hade tillgång till American Psychological Associations databaser. Vet andra lärosäten som har 

det och de använder bla deras terapifilmer mycket i både undervisning och för egna studier vilket de verkar 

lära sig massor av!!! 

Jättebra service! Jag använder mig av bibliotekets lokaler och tjänster mycket (ca 30 tim/vecka) och är mycket 

nöjd. 

Jättebra service! Som man upptäcker mer och mer! Tyvärr kanske, eftersom jag snart slutar! Tack för all hjälp! 

Kallt. Lätt info om hur böcker är ordnade på plats i biblioteken. Kul att stå och bläddra ju. 

Kanske inte har något med service, men vissa databaser (zeteo) har man inte tillgång till alla lagkommentarer. 

Varför kan vi inte ha full tillgång till hela sidan? 

Keep on the good work. We like you! 

Köket på Samhällsvetenskapliga biblioteket kan vara bättre. Fler microvågsugnar skulle vara bra, för det blir 

ofta köer kring lunchtid. 

Lack of journal articles, lack of e-text books (it's 2015 in less than a month, come on). Otherwise I find spending 

time in the library enjoyable, the social science library especially. 

Lånetiden 2 veckor är alldeles för kort och gör det omöjligt att planera sina studier på ett bra sätt. Missnöjet 

beror endast på denna faktor, som dock är helt avgörande. Antingen behöver lånetiden förlängas eller så 

behöver väldigt många fler exemplar av böckerna införskaffas så att det sällan blir kö. Den korta lånetiden 

skapar stress och minskar möjligheten att ta till sig kurslitteraturen på ett bra sätt för dem som inte har råd att 

köpa alla böcker själv. Detta påverkar utbildningens kvalitet avsevärt och påverkar nivåerna av kunskap efter 

avslutad utbildning. 

Längre lånetid på kursböcker. Som det är nu måste man ändå köpa boken. 

Längre öppettider på kvällar och helger, samt fler studieplatser. 

Längre öppettider! Gärna öppet från 7.00 så att jag kan börja läsa min kurslitteratur när hjärnan är på topp och 

inte behöva slösa 1,5h på annat. 
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Längre öppettider. Generösare lånetider. 

Man borde vara hårdare med återlämninen av böcker. Många behåller böckerna längre vilket försvårar det för 

andra som behöver litteraturen. Exemplevis höjd avgift eller på något annat vis lösa detta. 

Man bör ta in fler kursböcker för de stora kurserna på institutionen 

Man frågar inte gärna en bibliotekarie. De ger intryck av att vara lite reserverade. 

Matsalen kunde bli lite fräschare och bättre utrustad. 

Mer E-böcker vad gäller kurslitteratur. 

Mer grupprum på gamla KTB och Handels (även pedagogen)- i övrigt är allt bra. 

Mer information, konkret info. 

mer kurs eböcker 

Mer plats bara, biblioteken är mycket populära och välutnyttjade! 

Mer plats för grupper 

Mer platser, mer värme. Vad är det på alla andra våningar utom femman där man kan vara?! 

Mer studieplatser om möjligt 

Mycket nöjd förutom att det överhuvudtaget inte går att vistas på KTB vintertid pga kyla 

Mycket nöjd med er insats (har snart gått här i 3,5). Gör det lättare att hitta hjälpinstruktioner i hur man 

citerar, skriver akademiskt eller avgränsar sökning av info på er hemsida. Tror det kan hjälpa studenter. 

Mycket nöjd med möjlighet till leverans av böcker till valt bibliotek. Snabbt. 

Annan synpunkt: Första frågan i denna enkäten är felställd - envalsfråga borde varit flervals - jag utnyttjar fler 

än ett bibliotek. 

Need more ergonomic  study area 

Ni behöver förbättra rutinerna för att söka artiklar i journaler osv. Författar namn exempelvis. 

Numera går det väl också att skanna på många bibliotek, för det saknade jag tidigare. Går det inte överallt så 

hade det varit bra att fixa till. Annars är jag nöjd! 

När ni skriver service antar jag att ni menar allt från det begränsade antalet omlån (på webben), till antalet 

bokexemplar (det har hänt att det även gällande kursböcker bara funnits ett enda låneexemplar på hela GU), 

till rent personlig service på biblioteken? Jag skulle i så fall som synes kunna önska fler böcker med fler omlån 

men som jag tidigare skrivit är jag generellt mycket nöjd med den personliga service jag fått. Det finns många 

vänliga och hjälpsamma bibliotekarier som vid många tillfällen lyckats underlätta mitt (student-) liv.  :) 

Overall i am very satisfied with the library especially for e-journals and group studu rooms 

Personalen borde vara bättre på att svara på frågor om biblioteket och om lån.  

Kursansvariga borde se till att litteraturen finns på biblioteket ... 

Personalen på handelsbiblioteket är alltid hjälpsamma och toppenbra! Följer alltid med och visar om man inte 

hittar. 

Personalen är oftast väldigt vänliga och hjälpsamma, när man ber om hjälp är de väldigt duktiga på att visa hur 

man kan göra det själv. 

Personliga servicen är jättebra. Önskar det fanns fler kursböcker för utlån, så man slapp köa och få boken när 

kursen väl är slut. 

Platsbrist på studieplatser i lågmäld avdelning (varken helt tyst eller öppet för samtal) 

På det stora hela anser jag att UB i nuläget lyckas genomföra sin verksamhet på ett sätt som väl fyller behoven 

man generellt har som student. Det enda jag hoppas är att man lyckas följa med i utvecklingen utan att för den 

delen tappa bibliotekskänslan, (luddigt värre). Tillgänglighet och smidighet är för en student högst välkommet, 

utan att generalisera allt för mycket väljer många studenter den enkla vägen, vilket gör att lättillgänglighet är 

önskvärt. 
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Skaffa en app så man lättare kan boka grupprum på mobilen, nu är det väldigt krångligt, speciellt eftersom man 

inte kan välja dag på mobilen utan måste ta en dag i taget, 

Skaffa gärna ett nytt office-program till era datorer. 

Skulle gärna se fler microvågsugnar och lunchplatser. 

Skulle vara lättare att boka grupprumstider i rad utan att behöva slå in bokningsuppgifterna upprepade gånger. 

Som tidigare nämnt så är det mycket begränsat med platser. Jag går i princip aldrig till biblioteket på grund av 

det faktum att jag inte känner mig bekväm med att sitta i den stora läsesalen och i övrigt är det väldigt svårt att 

hitta någon plats. 

Somewhere were we could check all the options available in the library. Some of us come for countries in 

which we don't have half of the options and therefore we are not familiar with certain services. 

TACK FÖR ALLT!!! 

The library has always provided me with a very good service. I am very satisfied. 

The opening hours of all libraries should be extended. It is ridiculous that only one library is open on the 

weekend for a school of over 30,000 students. 

This survey is a bit too long...And the language is in Swedish, took me a even longer time to finish this survey. It 

does not have a progress bar in the page, people do not know how much left when doing the survey. If there 

are future surveys, pls take these three aspects into account. 

Toaletterna kan ibland vara stökiga, men det sker rätt sällan och är i sig inte mycket biblioteket kan göra åt att 

en del personer är arslen! 

toaletterna på entreplan på samhällsvatenskapliga biblioteket är ofräscha ofta 

Toaletterna vid entrén till KTB är mycket äckliga och skulle behöva en uppfräschning 

Tycker att personalen på ktb alltid gör ett bra jobb och är trevliga. 

Tycker dem ger mig bra service. Jag är alltid på Samhällsvetenskapliga biblioteket för det tillhör min utbildning 

och är närmast min del av universitetet och jag är nöjd med det biblioteket och mycket nöjd med dess 

öppettider. Har dock förstått att det i stort sett bara Samhällsvetenskapliga som har så bra öppettider, vilket 

märks på morgnar och helger. Hade gärna önskat att fler hade mer generösa öppettider, i alla fall några timmar 

på helger. 

tycker man borde inskaffa "mysrum" som skövdes högskola 

Tycker platserna med fåtöljerna är allra bäst att sitta i då jag studerar. Mest rogivande(då det är tyst) och mest 

bekvämt. Dock för få och för fullt jämt. 

Under en väldigt lång tid var det inte möjligt att gå in på studentmailen för att webläsarna på 

biblioteksdatorerna nte var uppdaterade. Jag tror att det har ändrats nu. Men det hade varit väldigt enkelt att 

lösa genom att bara uppdatera webbläsaren. Jag bad om att få detta ordnat vid 3 olika tillfällen men ingenting 

hände. till slut skrev jag till webservice som sa att de väntade på att göra någon slags radikalare förändring så 

därför kunde dom inte fixa det än. Fick allts varje gång jag skulle gå in på skolmailen (eller rättare sagt 

skolmailens google drive) installera en ny webbrowser. Och varje gång man loggades ut göra om processen 

igen.  

 

Inte så farligt kanske ni tänker. Men att gå igenom samma process flera gånger om dagen, speciellt under 

tentatider eller när man stressar för att skriva ut en uppsats innan lektionstart, är inte så himla skoj. 

Uppskattar om biblioteket håller ett stort utbud av TRYCKT, vetenskaplig litteratur på svenska och engelska. 

Utökade öppettider vardagskvällar på Ktb och Humanisten hade varit önskvärt. 

Vid ett tillfälle hade jag bokat ett grupprum där det sedan genomfördes byggarbete under hela den bokade 

tiden. Vi fick ingen information om detta och kunde inte använda grupprummet trots att vi hade bokat det. Vi 

kunde inte heller få låna något annat rum. Om rummen inte kan användas bör de tas bort från bokningslistan. 
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Vissa kursböcker har bara 1-2 exemplar, borde finnas minst 5 exemplar av varje bok. 

Önskar utbyggda möjlighet förvara, äta och värma medhavd mat 

Öppertiderna är väldigt viktiga. 

 Studietorget Campus Linné 

Det borde finnas fler exemplar av böcker som används till kurser som inte är kursböcker, utan sådana som man 

får låna ett längre tag. 

Det mest centrala är öppettiderna på Campus Linne då det stänger alldeles för tidigt. Signalen som informerar 

att biblioteket stänger om en kvart kan också bli mer diskret, jag blir livrädd varje gång. 

Det vore väldigt bra om Campus Linne hade öppet under helger! 

Fler grupprum behövs! 

haft problem med att "beställa" en bok som finns inne men vid annat bibliotek, kan bara beställa om de är 

utlånade. 

Har Inga övriga synpunkter/önskemål at koma med. 

I am satisfied in general. Just i would suggest to open at 10h00 and to close at 19h00 

I am totally satisfied with the wide range of literature offered. I would wish that you had more available quiet 

spaces to study and what is the most important I would wish you had more course books available. 

I just miss more opening hours (I know there is KTB but I would prefer to stay in my institution), comfortable 

chairs and silent reading sits. 

Jag är allmänt nöjd med de flesta av universitetets bibliotek, däremot är det ibland svårt att hitta lediga 

grupprum och ifall man inte fått tag på något grupprum någonstans att sitta och arbeta i grupp. Jag kan också 

ibland sakna fler platser där man kan sitta enskilt och arbeta eller läsa. 

Kursböckernas lånetider: Jag förstår att dessa är korta så att andra studenter kan få chansen att låna boken. 

Men allt som oftast behöver man ändå ha boken längre än 2 veckor. Då blir det så att den första studenten 

som fått låna måste lämna tillbaka boken innan han/hon är färdig med den, medan den som köat kanske ändå 

inte har kunnat vänta så länge på boken. Det brukar bli en otillfredsställande situation för båda två, kanske 

måste båda ändå köpa boken i slutändan. inte osannolikt i den här situationen att båda dessa studenter ändå 

känner att de behöver köpa boken. Jag tycker att det borde finnas fler ex av kursböckerna att låna, (Jag läser 

psykologprogrammet.)   

För mig finns det två viktiga saker med biblioteket (1) bra tillgång till böcker och bra utbud, både kurs- och 

annan litteratur. Jag använder det fysiska biblioteket nästan enbart för att låna och lämna böcker; (2) bra 

tillgång till sökfunktionerna, databaserna etc. hemifrån (vilket jag tycker är fallet). Alla andra tjänster är av helt 

underordnad betydelse för mig. 

Läsesalen i Samhällsvetenskapliga biblioteket - jag hela biblioteket - är mycket vackert. 

Mycket bra att kunna beställa böcker till valfritt bibliotek för uthämtning, går snabbt och smidigt! 

Nej 

Ogillar starkt att man inte kan köpa kopieringskort utan tredjeparts-lösning. Förstår att ni inte vill hantera 

kontanter men att vi inte kan betala med kort... 

På de flesta univesitetsbiblioteken tycker jag att servicen är mycket god. På Campus Linné är det lite sämre 

enligt min åsikt. Det är nästan alltid olika personal där känns det som och de känns ganska ointresserade av 

studenterna. På gamla KTB och handels har jag fått jättebra hjälp av bibliotikarierna då jag behövt. Det är bra 

att man kan ringa och fråga om saker också om det är någon tidskrift man vill ha tag på eller liknande. Det vore 

bra om man också kunde beställa tidskrifter till sitt bibliotek och att fler fanns som e-tidskrifter. 
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På vissa toaletter i anslutning till bibliotek finns inga krokar att hänga jackor. Eftersom man måste bära runt på 

sin jacka då skåp saknas, tar man med jackan in på toaletten. Det är verkligen JÄTTE-äckligt, särskilt under 

vinster-slask-säsongen att behöva lägga jackan på toalettgolvet. 

Se kommentaren angående personalen och öppettiderna. 

Senare öppettider röstar jag för! :) 

Tråkigt att GU kortet går ut så snabbt. 

UB:s hemsida är alltid konstig, får alltid logga in många gånger under en session. 

Uppkopplingen till wi-fi är opraktisk då en måste logga in på nätverket varje gång en går upp på webbläsaren. 

Kunde varit bra att kunna vara uppkopplad längre 

Utskriftsservicen skulle kunna förenklas. Idag krävs också en insats på 100 kronor vilket är en betydlig summa, 

särskilt om en bara studerar en termin. 

Vissa grupprum (exempelviss sjuan) på Humanisten har dålig luft vilket gör det svårt att arbeta. 

Vore bra om det fanns två av varje läsexemplar då de ofta är slut/ någon annan som har boken. Detta gäller 

givetvis främst populära böcker som ingår i kurser på institutionen! 

Öppettiderna under jul var katastrof. Jag förstår att personalen inte brukar jobba på röda dagar men istället för 

att ha helt stängt kanske man kan ha enbart en person på plats, studenterna förstår säkert att servicen inte kan 

hålla samma nivå men skulle säkert acceptera detta. Jag är medveten om att andra bibliotek hade generösare 

öppettider men eftersom delar av kurslitteraturen inte finns överallt spelar det inte så stor roll. 

 Studietorget Hälsovetarbacken 

Allt är i stort sett bra men öppettiderna bör vara längre. Ofta har jag föreläsningar till 3-4 på eftermiddagen, då 

blir det inte mycket tid över att sitta i biblioteket. 

Behövs fler upplagor av kurslitteratur, fler grupprum. Varmare lokaler! 

Biblioteket på Hälsovetarbacken var jättetrevligt att ha som arbetsplats när vi gjorde uppgifter, pluggade och 

skrev uppsats. Synd bara att man inte kan låna böcker där. Mycket stimulerande miljö, alltid fullt av flitiga 

kollegor runtomkring och mycket grupparbeten som pågick. Saknar det nu när jag inte pluggar längre! 

Datorerna fungerar dåligt, många tangentbord är sönder och datorerna är otrooooligt sega. Hade behövts 

installera ett bättre program!  

 

Dessutom är det synd att det inte finns fler kursböcker. I denna kursen fanns det inte en enda av de vi skulle 

ha. kasst 

Det finns ofta få exemplar av kurslitteraturen. Det hade kunnat vara bättre. Med tanke på hållbar utveckling 

och det faktum att kurslitteraturen uppdateras så ofta, så är det inte hållbart att varje student ska gå och köpa 

all kurslitteratur som ingår i kursen. 

Det nya systemet för att skriva ut är krångligt. 

Det skulle vara bra om ni har flera exemplar av kursbocker. 

Det vore fint om det kunde finna någon sort bibliotek på Botan. Åtminstone tysta läsplatser och ett ställe där 

alla kopiatorer och skrivare är samlade. Det skulle också kunna finnas en mindre samling tidskrifter 

Det är lite oklart när man söker på 

Litteratur och får upp flera exemplar, om man ställer sig på kö på ett visst ex, eller om man ställer sig på kö på 

snabbast lediga ex. Jag antar att det är en brist i det system som används och kanske inget som biblioteken 

egentligen kan göra nåt åt, men det är sannerligen lite förvirrande och dåligt. 

Dra ej för takfönsterna! Ordna bättre ljus till bordsbelysningen. Annars jättebra! 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

LXVIII 
 

Eftersom många studenter använder biblioteken till praktisk taget all sin studietid skulle det vara önskvärt att 

göra alla lokaler mer trevliga och med större variation för den som vill ha en helt tyst miljö. Fler val av tysta 

läsesalar med fler val av till exempel fotöljer, punktbelysning, dekoration, färg. Det vore även önskvärt att på 

fler platser ha tillgång till en trevlig pausmiljö med matautomater, mikrovågsugnar etc. 

Fler ex av kursböcker! 

Fler exemplar på kursböcker. Läser på logopedprogrammet, finns endast enstaka exemplar av våra kursböcker 

till en klass med ca 28 studenter. Då man inte har råd att köpa kursboken i fråga blir det svårt att få tillgång 

(därför är det bra med e-böcker!) 

Fler tryckta kursböcker, finns alldeles för dåligt av dessa. 

Har tidigare reserverat en bok som efter detta har lånats ut, trots att den fanns reserverad under mitt namn. 

Konstigt att inte systemet säger till då, borde åtgärdas eller så borde möjligheten till att reservera en bok tas 

bort.. 

jag tycker universitetsbiblioteket ska fortsätta att satsa på att ha kursböcker som e-böcker när det finns. 

Jag önskar mig ett tystare Studietorg på HVB. 

Jag önskar mycket mer kvantitet av kurslitteratur!! 

Mer aktivt deltagande i termin 4,5 och 6 då det börjar bli aktuellt med c-uppsats. 

Mer kurslitteratur till logopedprogrammet! 

Vore väldigt bra om personalen kunde svara på frågor om payex. 

önskar utbud på e-böcker och mer tysta läsplatser där man kan ha med sig dator. 

Öppna kl 8 på Studietorget (Hvb), biomedicinska och Samhälssvetenskapliga biblioteken. Eventuellt stänga kl 

18 på Studietorget. 

Öppna tidigare 
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BILAGA 6 

 

Fråga 5 -Vilket av följande alternativ passar in bäst angående öppettiderna på det bibliotek du använder 

mest? - kommentarer 

 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Biblioteket är en bra plats för den som vill sitta och plugga 

Det hade passat mig bättre om biblioteket hade varit öppen till 18:00. 

För mig är de väl anpassade.. 

Inte tillräcklig erfarenhet av besök för att kunna ge en fullvärdig kommentar. 

Jag har lektionstid fram till 17.30 varje dag. Ända dagen jag hinner utnyttja biblioteket är på tisdagar eller under 

min lunch. 

Jag tycker om att plugga på bibliotek, därför skulle jag föredra senare öppettider. 

Jag är en kvällsmänniska. Skulle gärna sitta och läsa och skriva sent, utöver att låna böcker. 

Som masterstudent har jag sällan föreläsningar, detta i kombination med rörig ljudmiljö på HSM gör att jag 

arbetar hemma. Men då jag är på artisten och har föreläsning så hinner jag sällan till biblioteket samtidigt. Vi har 

få raster och slutar kl 16 eller 17, samtidigt som biblioteket. Kanske kunde biblioteket ha öppet något längre en 

kväll i veckan? 

The library at HSM is closed on weekends 

Önskvärt med 08.00 istället för 08.30 

(tom) 

Biomedicinska biblioteket 

4h under helgen tycker jag är för lite 

Använder främst KTB för läsning kvällstid. Känns som deras läsesalar har bättre öppetider. 

Biblioteket öppnar efter att de första föreläsningarna börjat, så man hinner aldrig gå dit innan man börjar och 

dagar då jag studerar på egen hand skulle jag önska att kunna börja tidigare.. 

Bra 

Bra öppet även under helger 

De böcker man inte kommer åt att låna som bara finns på biblioteket, skulle vara trevligt om man kom åt dessa 

senare under kvällen. 

den är bra som det är 

Det hade även varit bra om det öppnade lite tidigare på veckodagarna också. 

Det har alltid varit öppet när jag haft behov 

Det vore trevligt om biblioteket skulle ha öppet på lördag förmiddagar, exempelvis redan vid 10 tiden (kanske 

fram till 18.00?). 

DEt vore även bra med mer helgöppet eftersom man vill kunna komma hit, låna blädderex och kunna sitta här 

även då. 

Det är lugnare då o går utmärkt att sitta där speciellt jag med funktionshinder , vill sitta i lässtudion . 

Det är lättare att studera på Biomedicinska bibiloteket eftersom det finns många kursböcker och helgdagar kunna 

varit bra att vara öppet längre tid. 

Eftersom man inte kan kryssa i 2 alternativ på denna fråga anser jag också att det vore önskvärt med öppetider 

även under helger på BM-bilbl. 
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Egentligen önskar jag att biblioteket både öppnade någon timme tidigare, stängde ett par timmar senare, samt 

hade helgöppet. 

Från 8 inte 8.30 

funkar bra! 

För att vissa som vill plugga på helgerna kommer att plugga i biblioteket. 

Gärna mycket helgöppethållande också. 

Gärna några extra timmar på lördagar. 

Gärna så att de är mer anpassade till arbetstider i övriga samhället. Ibland kan det även vara bra att få tid att sitta 

en stund innan en föreläsning börjar (t.ex. 09:00). 

Har endast besökt biblioteket vid två tillfälle pga deltidsstudier på distans. Har haft god nytta av besök via nätet. 

Har ingen aning om dess öppettider. Varför finns inte alternativet "vet ej" ? Frågan går ju inte att besvara på ett 

vettigt vis utan att veta hur öpettiderna är idag. 

har inte besökt biblioteket mer än n5ågra f5å g5ånger 

Har inte lagt märke till öppettiderna 

Har inte tänkt på öppettiderna då jag bara varit där mitt på dagen på vardagar. 

I think the library should be open for longer periods of time, especially during the school year. I'm sure there will 

be students willing to staff the front desk during the evenings. 

Ibland behöver man studera samt skriva ut någonting innan föreläsning t.ex., och då är det bra om de skulle öppna 

lite tidigare, t.ex. 08.00. 

Ibland vill man hinna förbi innan man börjar föreläsning eller liknande och vid tentaplugg är det skönt att komma 

igång tidigt. 

Ibland vill man skriva ut något innan lektion som börjar åtta eller på en söndag, det är jobbigt att inte kunna lösa. 

ingen kommentar 

Ingen åsikt 

Ingen åsikt, bara varit där enstaka gång 

Inte varit där så mycket så har dålig koll på öppettider. 

Jag försöker skriva ut handouts samma morgon innan föreläsningarna börjar då de kan ändras fram till dess och då 

är det inte alltid man hinner det innan nio trots att man hänger på låset. Det beror ju främst på dåligt och 

långsamt utskriftssystem. 

Jag har inte varit någon flitig besökare. Endast varit där vid något enstaka tillfälle på förmiddagen. 

Jag vet faktiskt inte, har bara lånat en bok vid ett tillfälle :) 

Jag vill gärna biblioteket ska öppnas tidigare än 9,och ska stängas kl 9 måndag till fredag. Jag tycker de som 

studerar på Göteborg universitet som har inte har möjlighet att läsa hemma kan få mer tid att läsa speciellt inför 

tentor. 

Jag är nöjd med de tiderna som biblioteket är öppet 

Jag är oftast inte i Göteborg så för mig är öppettiderna bra då det brukar vara öppet när jag behöver det/är i 

skolan. Ifall öppettiderna inte passar så finns även andra bibliotek, så för mig fungerar detta bra. 

Jag önskar att biblioteket även kunde ha öppet några timmar på söndagar så att man kan sitta med datorerna och 

färdigställa/komplettera grupparbeten där. 

Jobbar och studerar. Helgöppet hade varit lysande. 

Jättebra att de är öppna lite under mellandagarna. Hjälper en tentapluggande själ. 

kan vara bra att kunna skriva ut åhörarkopior innan föreläsningar börjar på måndag morgon. 

Kl 7:45 eller 8:00 

kl 8 vore bra 
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Kl 9 är aningen sent, 8 eller 8:30 vore bättre 

Klockan 8 vore bra ifall de öppnade 

Last wednesday, i had in mind that it opened till 20 and when just i was concentrated on my presentation 

preparation, i saw someone coming in and tell me, in seven minutes we will close!!!!!!!!!!!!!!! all my mood was 

just cut and i had to go. 

Längre på lördagar o även öppet söndag 

Längre öppet på lvällar hade varit bra på vardagar samt att det hade öppet på söndagar. 

Man behöver ofta skriva ut dokumenten inför föreläsningar och seminarier som börjar tidigt, och då är biblioteket 

stängt 

Men jag tycker det är en stor nackdel att det inte går att använda GU:s skrivare med de pengar man laddat. 

Mer helgöppet också, då man ibland behöver böcker under helgen en viss tid. 

Mer öppet över lag hade varit bra. 

Most of the time I don't use the physical library. I use the online library at home 

Om jag minns rätt nu så stänger biomedicinska 14.00 på lördagar, jag hade gärna sett att set var öppet 10-16 

eventuellt 11-16. Jag bor nära härlanda bibliotek men hade gärna åkt till biomedicinska istället för att slippa alla 

barn... 

Plugg underlättar på bibliotek, jag har svårt att koncentrera mig hemma ibland. 

Tycker det är väldigt dåligt att bara samhällsvetenskapliga biblioteket är öppet på helgen! Blir väldigt trångt. 

Vet ej 

Vet inte vad de har för öppettider 

Vore bra om Annexet på hälsovetarebacken hade längre öppettider så man kan sitta och läsa där senare på 

kvällarna. 

Vore värdefullt att kunna börja sin arbetsdag kl 8 om man sitter och pluggar på något av biblioteken. 

Även att dem har öppet på söndagar med tanke på att många kursböcker bara finns i biomedicinska. 

Även hade öppet på söndagar 

Även mer helgöppet. 

Önskade att biblioteket stängde senare på vardagar med. 

Önskar att Biomedicinska biblioteket öppnade kl. 8. Det kan vara lite ont om tid om man måste besöka biblioteket 

innan föreläsningarna börjar kl.9. 

Önskar att det öppnade kl.8 

Önskvärt att biblioteket öppnar kl 8 mån-fre och har söndagsöppet förslagsvis från kl 10-15. 

Öppettiderna är bra men om ngt skulle breddas röstar jag för mer öppet på lördag, helst från 10 på lördag så att 

man kan få en hel pluggdag 

Öppettiderna är bra, men för en som pendlar från Borås-Göteborg med 100 bussen så hade kanske en halvtimmes 

tidigare öppning gjort en del. Under ca halva våren 2014 och höstterminen 2014 så har jag varit ute på praktik och 

inte så mycket i Göteborg. Jag spenderade mer tid på biblioteket under hösten 2013 i samband med 

seminariearbete och eftersom man får åka i tid på morgonen så har man ofta "tid över" innan exempelvis 

föreläsningar och annan kurstid. Då är det skönt att kunna gå någonstans där man får mer gjort än ett fikarum. 

Nu, under våren 2015 kommer jag att vara mer på besök på biblioteket i samband med examensarbete. 

(tom) 

Överlag mer öppet är ju alltid bra, men man förstår ju att resurserna är begränsade. 

Chalmers Johanneberg 

Bra öppettider måndag-fredag 

Bättre öppettider på sommaren önskas! 

Det har alltid varit öppet då jag velat vara där (vilket iofs inte är så ofta). 
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det är bättre om biblioteket hade mer helgöppet typ fram till kl 20:00 

främst senare under vardagarna, men det skulle även komma till pass under helgerna i tentaperioder. 

Ha öppet på Söndagar också. 

Har bara varit på biblioteket 4-5 gånger under hösten 2014 så kan inte direkt säga något. 

I would choose more opening hours at the evenings and at the weekends... I sometimes finish class at 17, which 

only gives me 1 hour and half to study more after class. I think it would be great to extend the opening hours 

during exams like other european cities do. 

I övrigt tycker jag att tiderna är bra. 

Jag utnyttjar mest de tysta läsesalarna. Det borde gå att ha åtminstone en sådan öppen 7 dagar i veckan och gärna 

till kl 20.00. Där behöver ju inte finnas lika mycket bemanning eftersom det inte behöver finnas något 

stöldbegärligt (det viktigaste är bara en plats med lugn och ro). En vän från Seattle berättade om sitt 

favoritbibliotek som har öppet 24 timmar om dygnet. 

Jag önskar att biblioteket hade mer helgöppet också. 

Jag önskar att det är öppet sent på vardag och öppet längre på helger 

Jag önskar både senare öppettider mån-fre och mer helgöppet. 

Kanske inte längre på em men kan gott öppna kl 9 så att man hinner med nåt före lunchpausen. 

Matematikbiblioteket finns inte med i listan men det är främst  det som mina svar gäller! 

Samt hade öppet längre på vardagarna 

Sitter ofta kvar länge efter skolan då ja finner det enklare att plugga i skolan. 

Vet ej öppettiderna? 

(tom) 

Chalmers Lindholmen 

Biblioteket på Lindholmen kunde ha öppnat 08 varje dag. 

det hade varit trevligt med helgöppet för då hade man kunnat få studera i lugn och ro. 

Det är bra om biblioteket stängt i 20:00 

i hope  the opening hours of friday can be longer 

I think the opening hours are very weak in general. I am used to libries that are opend until 23.00 during the week 

and to 22.00 during the weekends. 

ingen kommentar 

Jag bryr mig inte något vidare, det finns något som heter Internet. 

Kl 18 är en bra tid att stänga för mig. Jag hinner plugga efter lektioner, men ändå får jag lite fritid efteråt. 

Läser på distans så jag har faktiskt ingen aning om öppettiderna... 

sometimes the lectures take longer, and you need to do something at the library, but you miss it because the 

library is closed. 

Sometimes, My group want to do our group on weekend and need the library open 

Weekend opening hours for those libraries that are closed, personally I use the library more on weekends. 

Will be great to have it open until 9pm 

(tom) 

Ej svar på frågan 

Använder biblioteket i Marietstad 

Bibliotekets öppettider har inte varit något problem. Då jag under tidigare kurser besökt detta har det fungerat 

bra. 

Bra om biblioteket är öppet i god tid innan kurser startar, t ex i augusti och januari. 

De båda biblioteken jag besöker i Borås 

Eftersom jag ej lånat denna termin har jag ingen åsikt. 
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ej besökt ngt i Göteborg av de ni nämnt tidigare. Vet inte. Men nära till hemmet är avgörande. 

Har inte varit på något bibliotek 

I stort är öppettiderna bra, men ibland önskar jag att det gick att låna böcker på förmiddagen. 

Inga kommenrtarer 

Ni förutsätter att jag kan öppetiderna på biblioteket jag inte minns, i huvudet? Haha 

Jag vet inte vad jag ska säga förutom att mer tillgänglighet aldrig kan skada 

Vet inte tillräckligt om öppettiderna. Dock helgöppet för sådana som mig, som arbetar heltid. 

Är det fantastiska att även när det inte är öppet så kan det ibland öppnas, vilken service! 

(tom) 

Ekonomiska biblioteket 

08.00 istället för 08.30. 

8 är en bra tid att öppna 

8.00 skulle vara toppen! 

Alternativt att referens-ex av kurslitteraturen finns tillgänglig också på samhällsbiblioteket som har öppet lite mer. 

Anser att biblioteket skulle kunna öppna någon timme tidigare och stänga någon timme tidigare. Min uppfattning 

är att det finns ett intresse av detta som är av betydelse. 

Biblioteket borde öppna 08.00, för att möjliggöra en "vanlig" arbetsdag (08-17) för studenterna! 

Borde kunna öppna 8 i stället för 8.30. 

De kanske till och med kunde begränsas på just fredagar. 

Det hade varit jätteuppskattad om ni kunde ha öppet på söndagar!! Verkligen. 

Det hade varit perfekt om biblioteket öppnande klockan 8. 

Det har varit öppet när jag velat vara på biblioteket. 

Det nuvarande helgöppet räcker inte alls därför att det finns bara ett universitetsbibliotek som är öppet på helgen 

och där finns helt enkelt inte tillräkligt studieplatser. Dessutom öppnar det samhällsvetenskapliga biblioteket bara 

kl 10 och stänger redan kl 6 på helgen. Man är tvungen att köa varje helg under tentaperioden före kl 10 för att få 

platts. Själv studerade jag i Uppsala förut och jag har varit chockad att här måste man köa för att får plats på 

helgen! Åtminstone ett fakultetsbiblioteket borde vara öppen vid sidan av det samhällsvetenskapliga. 

Det vore bra om det var öppet även på söndagar. 

Försökt uppmärksamma personalen på irritationen som uppstår bland oss besökare som pga normala arbetstider 

är på plats redan 0800 i skolan, och måste stå och titta in i biblioteket till 0830 för att kassan m.m. ska räknas. 

Redan påtalat en lösning om att sätta upp en skylt på disken den första halvtimmen där det tydligt framgår att 

personalen in kan vara behjälplig första halvtimmen (det är ju anledningen till varför vi inte får komma in förrän 

0830)! Jag hoppas bibliotekets ledning ser över öppettiderna! 

Gärna från 08, så att det finns tillgång till grupprum tidigare och så att man hinner in snabbt in tidiga 

föreläsningar. 

Gärna från kl.8! 

Gärna senare på vardagar också 

Gärna även lördag+söndag 

Hade gärna fått öppna kl 8 

Hade gärna sett att biblioteket även är öppet på söndagar och gar längre öppettider på lördagar 

Hade gärna sett att man kunnat sitta kvar senare på kvällen. 

Hade varit bra om biblioteket öppnade vid 08:00. 

Hade varit bra om ekonomiska biblioteket hade öppnat kl 8.00. 

Hade varit väldigt bra om det även var öppet på söndagar. 
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Helgerna är viktiga för oss studenter så höll öppet även söndagar! 

I  would like later opining hours all the week 

I think that the closing time for Saturday is quite strict. perhaps you might consider extending to 8PM 

I would say, it is good if the opening hour would be 8:00-23:00 Monday to Friday, and 8:00-22:00 for Saturday and 

Sunday. 

It doesn't open on Sunday, so I have to go to another library. 

Jag använder bara biblioteket till grupparbeten. Jag sitter nästan aldrig där och läser själv. 

Jag använder biblioteket så lite så jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. 

jag hade önskat att det hade varit längre öppet under sommaren. jag jobbade till 16 varje dag och han nästan 

aldrig komma i tid för att hämta en ny bok eller ibland lämna. började jobba 7 så det var ganska svårt för mig att 

ha tillgång till biblioteket. 

Jag har aldrig reflekterat över öppettiderna då jag bara varit där under skoltid. Öskar dock överlag att bibliotek ska 

ha öppet på kvällar (kanske till 21) och helger. 

Jag har endast använt lässtudion för tentor vid 2 tillfällen. Min tenta ägde båda gångerna rum en timme tidigare 

än bibliotekets öppettider tillät. Med tillstånd från tentamensenheten gjordes undantag för mig så att jag började 

en timme senare. 

Jag har inte använt biblioteket i någon större utsträckning. 

Jag har inte haft något problem med öppettiderna. 

Jag har nära till KTB, med länge öppettider vilket kompletterar väl! 

Jag sitter ofta och läser i biblioteket och tycker att läsesalen borde vara öppen längre. 

Jag studerar aldrig i biblioteket jag är bara där om jag ska skriva ut papper. 

Jag tycker att biblioteket bör öppna tidigare och vara öppna lördag och söndag 10.00-18.00 

Jag tycker att biblioteket skulle också vara öppet på söndag. 

Jag tycker det hade varit trevligt om biblioteket hade öppet på söndagar och hade öppet längre på lördagar! 

Jag tycker öppettiderna funkar för på söndagar när det är stängt här så går jag till samhällsvetenskapliga 

instutitionens bibliotek. 

Jag var där ca 2 timmar vid 2 tillfällen och för just de tiderna passade det. 

Jag vet faktiskt inte hur det är öppet, jag har mest varit där under "arbetstid" typ. 

Jag vill egentligen svara alla alternativen utom det sista! 

Jag är alltid på skolan från 08:00. Lite tråkigt att behöva vänta på att få gå in. Jag upplever att det ofta är personal 

på plats. Jag kan förstå att de har orsaker att inte släppa in folk innan de öppnar offentligt. Men samtidigt, inga 

gangsters på skolan innan 08:30. 

Jag önskar gärna att biblioteken öppnade vid klockan 8, istället för 8.30. Att ha öppet längre under helgerna vore 

också en förbättring. 

jag önskar även att biblioteket hade mer helgöppet 

Jättegärna förlängda fredagskvällar, tidigare öppnande på lördag, senare stängning, men främst: ÖPPET på 

söndagar. 

Kl 08.00 

Kl 8.00 hade varit önskvärt 

Klockan 8 är en väldigt bra tid fast med sena föreläsningar så blir det svårt att hinna utnyttja biblioteket fullt så 

länge som skulle vara optimalt. En stängningstid runt 21.00 skulle underlätta dagarnas upplägg väsentligt. 

Longer opening hours on Saturday evening and Sunday during the day would be great! 

Längre öppetider alla dagar! 

mer öppet (tidigare/senare) vardagar/helg 

Många jobbar dagtid och då är stägning 20 tidigt, 22 bättre 
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Något system som låter studenter ha tillträde till biblioteket under obemannade tider. 

Och att det stängde senare måndag till fredag. 

Om man vill hinna sitta och läsa någonting i biblioteket är det bra om det öppnar en stund innan föreläsningarna 

drar igång, kanske vid 7.30. 

Om möjligt öppna klockan 8 måndag till fredag 

Samhällsvetenskapliga biblioteket tvärs över gatan blir ofta fullt på helgerna. Men det största problemet är att 

sedan ni lade ut kurslitteraturen på olika bibliotek, så har man inte längre samma goda tillgång till ekonomisk 

litteratur på kvällar och helger. 

Sedan så förstår jag också att det handlar om personalplanering förstås! 

Sitter och pluggar ifall jag är där. Ljust och öppet. Bra studiemiljö. Trevligare än Samhällsvetenskapliga biblioteket 

mitt emot. 

Skulle gärna se att öppetiderna är 0800-2200 alla dagara i veckan. 

Skulle vara skönt att kunna börja kl. 8.00 

Speciellt i tentatider 

Student på distans, har bara använt e-resurser 

Studenter har sällan ledigt, så det hade varit bra om biblioteket hade mer helgöppet så att man kunde gå dit och 

plugga då. 

söndagar! 

The library is open long hours and even at the weekends, so that should be enough for most users 

Tycker att 20 på vardagar känns alldeles för tidigt. Samt 19 på fredagar. 

Under helgen vill många av oss studenter sitta och läsa i biblioteket till senare än vad öppettiderna tillåter idag. 

Många av oss har extra jobb och hinner inte få gjort allt under veckan därför skulle de vara bra om det fanns 

möjlighet att sitta i biblioteket även på helgerna. 

Vet ej vilka öppettider biblioteket har, det är öppet under lektionstid 

Vid tunga pluggperioder hade det varit hjälpsamt att kunna boka grupprum och sitta i under längre perioder på 

främst söndagar 

Vissa kurslitteratur är svårt att få tag på men det är bra att det finns alltid några exemplar som är ej hemlån. Då 

önskar man att bibliotek har längre öppettider på lördagar och ha öppet på söndagar. Tentan vecka isf. 

Visst, det skulle vara praktiskt med öppettider på söndagar ibland, men någon måtta får det väl vara. Personalen 

vill väl också vara lediga. 

Would like longer opening hours in general: later opening on evenings and also on weekends (e.g. open on Sunday 

as well and longer on Saturday) 

Önskar att det öppnade 08 00 

önskar att ni öppnade tidigare på helger. 

Öpettiderna på vardagar är utmärkta. 

Öppet från kl 8 

Öppet på söndagar hade varit bra! 

Öppet söndagar! 

(tom) 

Överlag anser jag att biblioteken borde ha längre öppettider och dessutom gärna att något har öppet på 

söndagarna. Jag tror det är betydligt vanligare att man vill studera på söndagen än på lördagen. Ett förslag kan 

även vara att utöka öppettiderna i tektaperioder, åtminstone på Ekononiska brukar det bli olidligt fullt ca två 

gånger per termin. Längre öppettider hade även gjort så att man slapp gå till samhällsvetenskapliga biblioteket 

efter stängning för att sitta de sista timmarna. 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 
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Biblioteket har varit öppet när jag har behövt det. Jag är oftast där på morgonen eller mitt på dagen. 

De stänger alldeles för tidigt! 

Det skulle vara bra om biblioteket hade öppet någon timma under lördagar. Men det fungerar som det är idag 

också. 

Det vore bra om det var mer öppet generellt, morgon, kväll och helg. 

det är svårt att hinna till biblioteket om man slutar 16:00 och biblioteket stänger 16:30. 

Egentligen både att det öppnar tidigare och stänger senare. 

Geovetenskapliga biblioteket är jättebra, med fina läsplatser i tyst rum såväl som ljusa läsplatser utmed den 

härliga ytterväggen. Personalen är alltid hjälpsam och försöker lösa alla problem, som kan uppkomma, direkt. Det 

enda negativa är att öppettiderna är för korta. Biblioteket är öppet mellan 9-16:30 och tyvärr är det för korta 

öppettider, då vi har föreläsningar som ofta slutar kl 16 och då känns det onödigt att sätta sig och studera i 

biblioteket eftersom det då stänger inom 30 min. Om det kunde vara utvidgade öppettider, ex. till kl 18, ett par 

dagar i veckan, förslagsvis tisdag-torsdag, så tror jag att fler skulle nyttja läsplatserna på eftermiddagarna. 

Helt okej tider. 

I do not have the proper place to study during the weekends ,if the libraries close too early or are not open 

i don't know what the opening hours are. 

Ibland hade det varit bra med öppet tider på förmiddagen. 

Jag hade även önskat att det hade öppnat tidigare och haft helgöppet 

jag önskar även att de hade öppet längre på vardagarna 

Ofta noga och bra notering vid stängda dagar osv. 

Referenslitteratur går endast att läsa under bibliotekets öppettider, och under dess öppettider är man till största 

delen på lektion, vilket gör referensböcker som man inte får låna med sig hem svårtillgängliga och antalet 

lästimmar blir inte särskiljt många. Längre öppettider skulle ändra på den saken. 

Studier pågår även under helgen 

Tiderna är bra men man kan ju alltid önska att de hade varit öppet dygnet runt :-) 

Vill kunna använda bibliteket innan föreläsningarna börjar! 

(tom) 

Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

- 

8.00 

8.30-20.00 är tillräcklig tid för att klara studierna! 

Alla suderar eller jobbar inte dagtid 

Använt nätet 

arbetar heltid och har svårt att komma till biblioteket under vardagar 

Att biblioteket hade öppet på söndagar vore mycket önskvärt. 

Att få tillgång till lässalen på helgerna hade varit guld värt. 

Att ha tillgång till dator och nät på bibliotek är avgörande även under helger. Jag skulle även vilja se längre 

öppettider under veckodagarna. 

Bara KTB öppnar tillräckligt och det blir lätt konkurrens om studieplatserna där... 

Biblioteket stängs ofta 19, men formellt 20, är förtidigt tycker jag, helger är oanvändbara tider 

Bra att all kurslitteratur finns där att läsa på plats. 

But only during examination weeks longer opening is necessary :) 

Dessutom tyckte jag att biblioteket stängde för tidigt under sommaren. Om man skriva sin examensuppsats under 

sommaren är det besvärligt och man är tvungen att gå till stadsbiblioteket. 
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Det hade varit bra med söndagsöppet också, övriga tider är bra. 

Det hade varit bra om biblioteken hos GU hade öppet lite längre på helgerna då vi studenter inte bara sitter och 

pluggar på vardagarna. Söndagarna har ni inte öppet alls. Det kan vara stressigt att hinna låna en bok under 

dagarna då vissa böcker är utlånade på det bibliotek man hade tänkt låna på och får då åka runt utan vidare 

resultat. Tycker biblioteket ska vara tillgängligt på både lördag och söndag. 

Det hade varit bra om biblioteket hade öppet åtminstone någonting på söndagar, speciellt eftersom många 

gånger så är sista inlämningsdagar för uppsatser och liknande på måndagar och ibland hittar man inte referens till 

något speciellt värdefullt, men som bara finns i bokform, förrän på söndagen. 

Det ideala hade varit om det var öppet 24/7. 

Det r"acker med ca 1 timme tidigare. 

Det var varit öppet när jag varit där så jag klagar inte 

Det viktigaste för mig är att UB har en lucka där man kan lämna tillbaka de lånade böckerna på kvällarna och 

helgerna. 

Det vore bättre om det öppnas vid 8 istället för 8,30 

Det vore välkommet med längre öppettider, särskilt på kvällarna. Öppet på söndagar på Humanistiska biblioteket 

så att det går att låna böcker, läsa kurslitteratur (ref ex), tidskrifter, sitta i läsesalen m.m. 

Det vore önskvärt att kunna sitta och läsa i biblioteket till kl. 21:00 på vardagskvällarna. 

Det är bekvämt att sitta och plugga på kvällen. 

Det är bra öppettider, men kanske kunde man önska 8-20 vardagar, 10-18 lördag. Men framförallt önskar jag att 

de kortare öppettiderna på sommaren vore litet längre. 

Det är närmast för mig. 

Däremot gärna lite mindre begränsningar under sommaren. 

Egentligen är det mest för studieplatsernas skull.. 

endast använt nättjänsten 

För ibland jag hinner inte och gå till bibloteket efter lektioner. 

Generösa öppettider! 

Hade varit trevligt med söndagsöppet 

Hade önskat att sitta och läsa på söndagar i läsesalen men det är stängt om jag inte misstar mig fullständigt 

Har bara befunnit mig på universitetet när biblioteket varit öppet - gäller främst pedagogen 

Har ingen åsikt 

Hej! Jag tycker det vore bra om ni öppnade kl 8:00 för jag som student vill gärna börja arbetsdagen då och det blir 

krångligt att först sitta en halvtimma inne på humanisten o sen gå över till biblioteket. Men det funkar ju också så 

det är inte superviktigt att ni öppnar kl 8, men om det vore möjligt skulle jag bli glad. Jag är aldrig på biblioteket på 

kvällen så för mig får ni gärna stänga tidigare. 

Hej! 

 

Radioknappar? Enormt dålig enkät! Jag kan bara fylla i ett bibliotek men jag frekventerar TVÅ, Chalmers och Hum 

(fd centralbiblioteket). 

Samma sak här ovan, jag vill ha öppet längre på BÅDE vardagar och helger ... 

Helst redan vid 07-tiden! 

ibland kunde det vara bra med söndagsöppet också! 

ingen kommentar 

Inget åsikt 

Jag anser att biblioteket borde hålla öppet till kl 22 måndag till fredag och samt åtminstone ha öppet ett par 

timmar på söndagar, kanske mellan 12-17 eller dylikt. 
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Jag använder biblioteket när det är öppet. 

jag arbetar vardagar, då blir det helger som jag besöker biblioteket 

Jag bor nära biblioteket så det gör att jag i allmänhet tycker att öppettiderna passar mig. 

Jag bor utanför Gbg, och yrkesarbetar också, då behöver man kunna använda mer helgtid 

Jag går inte dit så mycket, så det är lätt att pricka in ett besök 

Jag har bara använt er on line service under HT2014. Jag har tidigare studerat vid humanisten och svar som gäller 

det fysiska bemötandet är kopplat till humanistens bibliotek. 

Jag har en känsla av att jag tyckte att öppettiderna under sommaren var något begränsade. 

Jag har inte direkt använt det mycket. 

Jag hoppas att anställda skulle få mer reguljära arbetstider. Det finns ju elektroniska resurser att använda. 

Jag jobbar heltid så har inte så mycket tid på vardagarna, gick till biblioteket en söndags i höstas men insåg då att 

det var stängt. Lite synd. 

Jag kommer in klockan 8 på morgonen och är tvungen att vänta innan biblioteket öppnar, det hade dock inte gjort 

mig något ifall kafeterian hade öppnat vid 8 istället, då hade jag kunnat äta godare frukost medan jag väntar. 

Jag känner inte till öppettiderna, biblioteket har alltid varit öppet när jag behövt det. 

Jag skulle gärna komma klockan 8 redan. Men inte om det innebär en tidigare stägning. 

Jag trivs i läsesalen. 

Jag tycker biblioteket skall ha öppet tidigar och stänga senare och ha mera helgöppet då det många gånger inte 

går att låna litteratur man behöver för en uppsats exvis. 

Dessutom är biblioeket en oas att studera i. 

Jag åker från Falköping till de lektioner jag har och sedan hem igen så de gånger jag har besökt biblioteket så har 

det varit under dagtid och passat mig bra. 

Jag är kvällsmänniska och studerar bäst kvällstid. 

Jobbar heltid (9-17) och hinner aldrig till biblioteket! 

Jobbar man och läser kvällskurser kan det vara smidigare att komma på helgen. 

Ju mer öppettider desto bättre. 

Jättebra att det har öppet till 20.00 vardagar :) eftersom jag slutar jobbet sent. 

Kanske klockan sju 

Kl 8:00 

Klockan 08:00 vore bättre 

Klockan åtta hade varit trevligt! 

Kunde inte klicka i flera svar, men önskar även att biblioteket stängde senare måndag till fredag. 

Kunde vart bättre information i vissa fall. En gång stod det öppet på nätet, men så var det stängt när jag väl var 

där. 

Längre öppettider är standard internationellt 

Läser kvällskurs. 

läser ofta i läsesalen dagtid och lånar samtidigt även när jag går kvällskurser. 

Läser på distans - inte så viktigt för mig 

Lördag på humanistiska biblioteket är väldigt sköna, då är det inte många andra studenter där, det är ett annat 

lugn i biblioteket då. Jag hade gärna även sett söndagsöppet på humanistiska biblioteket, nu är bara KTB öppet på 

söndagar så alla trängs där. 

Man borde kunna välja fler alternativ på denna enkät! Dåligt. Jag önskar både att biblioteken var öppna längre på 

vardagar och på helger 

Man borde sträva efter att ha öppet mer eller mindre dygnet runt, 7 dagar i veckan på grund av människors olika 

behov och vanor. 
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Mer helgöppet och öppet till senare mån -fre då det är svårt att kombinera jobb och studier 

Mer öppet på sommaren. 

Mot slutet av senaste uppsatsen hade det varit bra att kunna sitta på biblioteket även helger, tror dock inte det är 

värt kostnaden. 

MYCKET DÅLIGT ATT DOM ÖPPNAR SÅ SENT SOM DOM GÖR. 

Möjligen aningen längre på helgen. 

När man börjar 8.15 så är det irriterande att biblioteket inte öppnar förrän 8.30. Det hade varit bättre om det 

öppnade 7.30. 

och att biblioteket stängde senare måndag till fredag. 

Ofta vill jag komma igång på morgonen och pluggar gärna då på biblioteket. Önskar att det öppnat iallafall kl 8 

som är en lagom tid att börja på morgonen (Skulle inte har något emot om det öppnade ännu tidigare) 

Personalen har kunnat ge den hjälp jag behöver, dels vid samtal och möten på plats, dels via frågeformuläret på 

nätet som jag använt flera gånger. Snabbt och bra! 

Personligen, vet vissa som skulle uppskatta söndagsöppet. 

På söndagar hade det gärna fått vara öppet! 

Samma öppettider måndag-lördag söndag kan dom stänga klockan 20. 

Senare öppettider är alltid bra då man kan anpassa sina biblioteksbesök till andra aktiviteter. 

Skulle gärna vilja komma in på söndagar med. 

Studerar på distans och halvtid, lättare att komma ifrån på helger 

Svårt att få plats på samhällsvetenskapliga bib som är det enda som är öppet på söndagar. 

Söndag är en bra att studera i lugn och ro där. 

Söndagar 

Söndagar hade varit bra. Lörd bra som det är. 

Söndagarna saknas. 

Söndagsöppet hade varit välkommet 

Though I think that the library should also be open on Sundays it would also be nice if it would be open longer. 

Till stor del nöjd, men ibland skulle det vara bra att kunna komma åt biblioteket på söndagar 

tror det är bra att det inte är helgöppet faktiskt 

Tycker i allmänhet öppettiderna är bra men ibland hade man velat få tillgång till biblioteket lite tidigare. 

Tycker öppettiderna är över förväntan! 

Varje gång jag har behövt gå till biblioteket har det varit öppet. 

Vid storhelger kan det vara lite tight tidsmässigt, samtidigt vill jag inte att folk ska arbeta på storhelgerna 

Vore bra med flervalssvar. Tycker biblioteket kunde vara öppet längre på både vardagar och mer helgöppet. 

Väldigt bra tider då biblioteket är öppet även på helger . Ska vara tillgängligt även på helger 

Är Inte på bibliotek så mycket, då jag pendlar till Göteborg, därför har öppettider inte så stor betydelse. 

Önskar mig några timmar på söndagar 

Önskar öppet längre på vardagar och att man har öppet på söndagar. 

Öppet längre på lördagar, och öppet öht på söndagar. Gärna öppet senare på vardagar också. 

Öppettider på söndagar önskas. 

Öppettiderna bör förlängas. 

Öppettiderna har inte hindrat mig 

Öppettiderna är bra, men jag önskar att Humanistiska biblioteket hade öppet på söndagar också. 

Öppna vid 7 så man kommer in i läsesalen även om personalen i biblioteket kan börja senare om det är för tidigt, 

men öppna för datorer och läsning tidigare,!:) Vore gött.:) 

(tom) 
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Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

Verkar vara öppet den tiden jag skulle behöva det om jag behövde det. 

(tom) 

Konstbiblioteket 

I think it should be open all the time like all the university libraries in the UK. as every things are self service. 

I think the opening hour of the Art library is seriously not long enough. 

I would also like longer (or any) hours on the weekend 

Jag läser på HDK och jag försöker vara i biblioteket så ofta jag kan - jag tycker mycket om det! Dock är det just på 

eftermiddagarna som jag har chans att vara i biblioteket. Ofta har vi föreläsningar, workshops eller grupparbeten 

under dagarna och det är först vid eftermiddagen jag blir ledig från dessa gruppaktiviteter. Det är då jag skulle 

uppskatta att få vara i biblioteket, för att kunna förkovra sig i böckerna, skriva uppsatser eller reflektera på annat 

sätt. Man får tänka lite på vad andra möjligheter vi också har på hdk - det finns inget direkt utrymme för detta 

med skrivande och reflektion förutom i kanske ditt egna klassrum och kafét. Klassrummet vill man gärna komma 

undan efter en hel dags arbete i det och kafét är inte särskilt välkomnande eller inspirerande att sitta i under 

kvällen. Förlåt att jag babblar på men för mig är denna öppettidsfråga väldigt viktigt, både personligen och för mitt 

arbete på hdk, och jag hade verkligen uppskattat längre öppettider i alla fall vissa vardagar. 

Saturday opening would be useful, and later opening during the weekday evenings (until 17.00 or 18.00) if 

possible 

skar att biblioteket hade mer helgöppet och jag önskar att biblioteket stängde senare måndag till fredag. Är i 

skolan under mina studier men vill gärna vara på biblioteket efter eller under helgen. 

synd att biblioteket stänger så tidigt på vardagar också. 

the art library is never open on weekends. it is frustrating. i am a fine art student from valand. the library also 

closes early on weekdays. i don't understand it. the library is only open till 4:30 pm..and most of the time, i am in 

class. so i can only run to the library during lunch break. 

Är generellt nöjd med öppettiderna för konstbiblioteket. Skulle möjligen önska att det gick att använda på helger. 

(tom) 

Pedagogiska biblioteket 

+ helgöppet 

08:30 är lite sent att öppna, 08:00 är bättre. Brukar oftast behöva skriva ut eller låna en bok innan nio och då kan 

det ibland bli ont om tid till lektionen. 

And preferrably some weekend time too. 

At least one day of the weekend 

Att det öppnar minst kl 8 när lektionerna startar så man kan skriva ut innan lektionen om man behöver 

Att även att biblioteket öppet en av helgens två dagar hade varit bra. Eventuellt lite längre öppettider på 

veckodagar också. 

because i study at faculty of education so the library is near to me. 

Biblioteket är alltid öppet när jag behöver komma dit. 

But the other locations are okay for me to reach, too - so this is not really a priority. 

De passar mina studier. 

Det skulle vara underlättande att ha tillgång till biblioteket dygnet runt, sju dagar i veckan. Främst för att få 

tillgång till datorer då jag inte har officepaketet på min privata dator och flera lärare inte kan öppna en del 

filformat jag lämnat in. Här är Chalmers långt före GU. 

Det är alltid öppet när jag tänkt gå dit! 
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Det är bra. 

Det är ofta som jag som student även behöver plugga på helger och behöver tillgång till böcker som ni ej lånar ut. 

Det är på helgerna man har tid. 

Då jag ofta har föreläsningar/seminarier/lektioner 08:15 har jag ibland känt att det hade varit bra om biblioteket 

öppnade 8:00 istället för 8:30 så att jag kan hämta ut böcker jag beställt eller liknande innan lektionen börjar. 

Även då jag börjat 9 har jag saknat tidigare öppettider eftersom jag ibland velat sitta och läsa lite innan lektionen 

börjar och då har en halvtimme känts lite för kort. 

Däremot anser jag att Högskolan för scen och musiks bibliotek har alldeles för korta öppettider. Därför beställer 

jag hellre böcker till Pedagogen så jag vet att jag kan hämta ut min litteratur. 

En återlämningslåda utifrån skulle vara bra 

Every time I come on weekends the library is shut. 

För mig som både arbetar och studerar vore det toppen att kunna gå till biblioteket på helgen. 

Förstår att biblioteken håller stängt under helgen men har vid flertalet gånger gärna besökt er på lör eller sön då 

jag har småbarn och har svårt att plugga hemma om det behövs under helgen. 

Gillar biblioteket i pedagogen väldigt mycket! : )Bibliotekarierna är väldigt trevliga! 

halv 9 är bra, men önskar ibland att de öppnade 8 

Har inte besökt biblioteket då jag studerar på distans 

Har inte reflekterat över öppettiderna 

Har inte tänkt på det. Är sällan där. 

Har nästan enbart använt biblioteksresurserna online, eftersom jag inte bor i Gbg. Har därför ingen åsikt om 

öppettider. 

Har även läst sommarkurser (på distans) och då är de väldigt begränsade 

Helst 8:00 eller 8:15. 

i have attended programs at three other universities in the world and the libraries have always been open over 

the weekend as well as later hours during the week. The library is one of the best places for students to study and 

I wish I could spend longer hours in PEdagogen. 

i rimlighetens namn är de väl anpassade. Då jag anser att det inte skulle vara lämpligt att ha personal och öppet 

dygnet runt, vilket hade varit bekvämast för oss studenter, måste det vägas mellan önskvärda öppettider och 

rimliga kostnader 

I was going to the stdadsbiblioten on the weekend. 

i would like you to open on Sunday as well. Even short opening hours are fine. 

Ibland hade det varit bra kunna sitta på helgen och läsa, eftersom en oftast får mer studiero då, eftersom inte så 

många är där samtidigt då! 

ibland kan det vara bra att kunna besöka biblioteket innan lektionerna börjar, vilket kan vara kl 8.  I övrigt är 

öppettiderna bra, men även ngn helgöppning då och då hade underlättat, främst för retur av böcker! (skulle även 

fungera med bokinkast utanför! 

Ibland vore det skönt om biblioteket öppnande redan kl 8 så att man har större möjlighet att åka in tidigt och läsa 

referensex innan föreläsningar och seminarier. 

Ingen åsikt 

Jag använder mig sällan av biblioteket. De gånger jag tänkt sätta mig där finns det inga platser lediga tyvärr. 

Jag arbetar och studerar parallellt så helgen är enklare för mig 

Jag bor i Skåne så jag det fysiska bibliotekets öppettider bekymrar mig inte så mycket. 

Jag brukar hinna in under kvällstid då kurserna är. I enstaka fall hade helger underlättat. 

Jag förstår att det kostar att ha personal på biblioteket, men det skulle vara superbra om man kunde sitta där 

längre och studera. Speciellt om man saknar kurslitteratur och den är upptagen under dagtid. 
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jag hade behövt att det var öppet på helgen, då jag pluggar bättre där än hemma. 

Jag har bara vart där 4-5 ggr senaste teminen. var gång under dagtid på lunchrast etc. så jag vet inte hur 

diversifierad min erfarenhet är. 

Jag har ca en timmas resa till Gbg och när jag har möjlighet att ta mig in efter jobbet så är biblioteket stängt. 

Jag har ingen koll på öppettiderna faktiskt och det är väl därför som det flera ggr har hänt att jag kommit dit på 

morgonen och det varit stängt. Eftersom det som sagt hänt att jag varit där innan det öppnat med förhoppningen 

att det skulle vara öppet hade jag tyckt att det vore bra med lite tidigare öppning. 30 min. 

Jag har inte haft anledning att kolla öppettiderna så noga eftersom jag passat på att gå dit i samband med 

kurstillfällen. 

Jag har inte jätte bra koll på öppettiderna men det har alltid varit öppet när jag haft anledning att gå dit 

Jag har inte koll på öpettiderna för jag är inte där så ofta 

Jag har inte så mycket koll på öppettiderna faktiskt. Men de gånger jag varit i skolan och gått till biblioteket så har 

det varit öppet - så jag är nöjd! 

Jag har varit på biblioteket 1 gång och då under max 20min. 

Jag reser så långt så tyvärr använder jag just nu inte biblioteket så mycket förutom konferensrummen. 

jag skulle vilja att biblioteket hade öppet tidigare och senare måndag-fredag samt helgöppet. 

Jag studerar kvällstid 

Jag studerar kvällstid vid Pedagogen. 

Jag tycker biblioteket skulle öppna senast 8:00, gärna 7:30. 

Jag vet inte riktigt när det är öppet, men hr haft tur de ggr jag varit där. 

Jag är distansstudent 

Jag är distansstudent och har inte behövt tillgång till biblioteket så mycket. Därför är kanske inte mitt svar 

representativt. 

Jävla tjat om enketjäveln 

kl 8 vore en bra öppettid 

Kl 8 vore en bra öppningstid på vardagar. 

Klockan åtta hade varit bra. 

Längre öppettider och öppet på helger helst. 

Man får anpassa sig själv också tycker jag till öppettider. Personal kan inte jobba sena kvällar överallt. 

men förstår att jag inte kan kräva hur mycket som helst! 

no comments 

När man börjar med seminarium kl 8.15 hinner man inte skriva ut papper, ex. 

och gärna stängde senare måndag till fredag. 

Ofta blir det så att en måste plugga på helgen också, och då är det synd att det inte finns så många ställen (utom 

hemma) att sitta på. 

Om biblioteket öppnar 08:00 istället för 08:30 på vardagar kan fler studenter vars föreläsningar/seminarier se till 

att låna en relevant bok eller använda skrivarna för att skriva ut viktiga papper/dokument. 

Om en har seminarium som börjar klockan 8 och en behöver skriva ut inför det hade det varit bra om biblioteket 

hade varit öppet då. Att det öppnar typ 7.45 eller 8. 

Pedagogisk biblioteket har väldig lite användbar öppettider! Jag behöver tider som är senare  M-F och öppet tider 

på helger. Jag arbetar, precis som de flesta lärare studerande, och kan inte komma till ped-bib när den har öppet. 

Istället får jag gå till Samhällsbiblioteket och beställa böcker till Sam. Jag får inte gör min forskning på Ped-bib utan 

att ta ledig från jobbet! Ni behöver verkligen se till att ha öppet tider som passar era elever och inte bara de 

arbetslösa studerande eller heltidsstuderande. :)) 

Sam bibblan är bra men pedagogiska är ofta stängt. 
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Sedan förstår jag ju att det skulle vara svårt men ibland hade det varit skönt. 

Ser gärna att Pedagogens bibliotek har helgöppet. Det ligger centralt och jag gillar lokalerna. Medveten om KTBs 

som det förr hette med mer generösa öppettider. Biomedicinska biblioteket har jag ibland besökt under helg för 

att få tag i litteratur och då är det få som nyttjar faciliteten. 

Skulle vara bra om det var öppet lite tidigare på lördagar 

Skulle vilja att det både öppnade tidigare och stängde senare och hade helgöppet. Böckerna bör alltid finnas att 

tillgå, eftersom vi strävar efter en kostnadsfriskola så att alla kan studera oavsett ekonomisktillgång 

Stänger senare och mer helgöppet 

Svårt att nå bibloteket dagtid då jag arbetar. 

Söndagar är en dag som är bra för att plugga på biblioteket, då alla inte har en tyst hemmamiljö :) 

Toppen om biblioteket kunde bli helgöppet. 

Vore trevligt att få tillgång på helgen också! 

Även längre öppettider både tidigare morgnar och längre kvällar 

Även tidigare öppettider mån-fre 

öppettider under veckorna är bra 

Öppettiderna passar mig, men jag vet att andra elever hade uppskattat om det öppnade tidigare måndag till 

fredag. 

(tom) 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

8 Hade vart en bra tid att öppna på veckodagarna. 

8.30 känns sent. Öppettider kl 8.00 på måndag till fredag hade varit bra då en vill komma igång och studera tidigt. 

8-23 skulle vara perfekt :) 

Alltid öppet när jag behöver gå dit. 

att den skulle öppna tidigare 

Att det öppnade redan 8.00 

Att öppettiderna var längre under helger och fredagar skulle kanske vara bra för vissa elever, men personligen så 

sitter jag aldrig på biblioteket vid de dagarna. 

biblioteket borde öppna 8.00, som vilket kontor som helst 

Biblioteket borde öppna klockan 8:00. 

Biblioteket borde öppna tidigare på helgerna. 

Bra att det är öppet sent på vardagar 

Bra med helgöppet 

Bra med sena tider även under helgen 

Bra om biblioteket kunde öppna redan kl 07.30 eller 8.00 

Bra val av tider men skulle vilja ha längre, helst 22 mån-sön 

Bättre möjlighet för att äta 

Bör vara öppet från 08.00 minst 

Det känns konstigt att "KTB" öppnar först 8.30 (vilket enligt mig är en tid då många pluggar) och stänger så sent 

som 22 (vilket är en tid då många färre pluggar). Vore bättre att öppna 08.00 och stänga 21.30. Det finns inget 

bibliotek i GBG som öppnar 8 förutom Chalmers. 

Det vore bra med söndagsöppet och lite längre öppettid på lördagar på Biomedicinska biblioteket. 

Det öppnar för sent på helgen 

Då man ofta är tvungna att sitta kvar och plugga till 12 på kvällen är det jobbigt att bli utkörda från biblioteket 
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En gång hade vi inlämning 09.00 på en måndag och de öppnade inte förrän 08.30. Med mer framförhållning går 

det väl bra ändå, men annars hade 08.00 kunnat vara en bra tid att öppna. 

Especially for the Handels Library it would be better to work during week-end. 

Framför allt heltiderna var bra. 

Framförallt söndagar hade varit bra med stänging senare. 

För tillfället öppnar biblioteket 8.30, vilket ibland känns sent, om man tex har föreläsning vid 9 och vill hinna 

plugga/behöver nå böcker innan det. 

Generösa öppettider, mycket uppskattat 

Gärna kl 8! 

Gärna lite tidigare på helgerna. Dock väldigt imponerande öppettider totalt. 

Hade gärna sett att biblioteket öppnade senast 08.00. 

Hade gärna sett att det öpnade redan vid 8 eller ännu tidigare. Men kan man sätta sig vid 8 får man två timmar 

innan en föreläsning som börjar vid 10. 

Hade varit bra om biblioteken öppnade kl 8. 

Hade varit mycket passande om biblioteket skulle ha öppet till kl.22.00 även på lördag-söndag. 

Hade varit skönt att kunna vara igång kl 08.00 

Har aldrig upplevt något problem. dock är det väldigt fullt på femte våningen vid tentatider. 

Har bara använt biblioteket ett få tal gånger.. Så har inte så stor koll. 

Har inte haft problem eller reflekterat över öppettiderna 

Helst 8 

I det stora hela är det bra öppetider. Dock kunde det kanske kunna öppna kl 8 måndag till fredag och öppna kl 9 

lördag och söndag. Ibland önskar jag att det var öppet lite senare på fredagar, lördag och söndagar. En timma mer 

än vad det är nu. 

I have been using as well the library at HSM (Artisten) and I think the closing times are too early. 

I really appreciate that the library is open for such a long time. 

i want to longer opening hours, the libraries are the best place to study but some of them are closing at 17.00. So 

it would be better to have later opening hours on weekdays and longer in the weekends 

In my opinion the ideal opening hours for the library is 07.00-00.00 for weekdays and 08.00-22.00 for the 

weekends. 

Ingen åsikt. 

Jag anser att tiderna idag är mycket generösa, vilket jag uppskattar och utnyttjar. 

Jag använder fler bibliotek - både Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska. Men er enkät tillät bara 

ett svar. Men för mina behov stämmer öppettiderna på samtliga bibliotek med mina behov. 

jag besöker endast i samband med skolundervisning. Aldrig på morgon eller kväll. 

Jag går dit i samband med föreläsningar så för mig passar tiderna ypperligt. 

Jag hade gärna sett att det öppnade kl 08. 

Jag hade önskat att biblioteket öppnade tidigare än 8.30, för mig är det sent eftersom att jag gillar att komma 

igång tidigt och kunna studera innan eventuell föreläsning. 

Jag har inte varit så mycket på biblioteket. 

Jag kan inte öppettiderna 

Jag kry 

Jag och även många andra föredrar längre öppet snarare än öppet tidigare. Att sitta kvar efter skolan och studera 

passar bra. Studietorget har inte öppet tillräckligt länge, och därför är man tvungen att åka til KTB för att få en 

plats för studerande, men där är det ofta väldigt fullt. 

Jag pluggade mycket i somras och då var det väldigt korta öppettider. 
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jag pluggar på distans och använder endast biblioteket online 

Jag studerar parallellt på Chalmers och de har mycket ni kan lära av.  Betydligt generösare öppetider samt fler 

studie- och läsplatser.  Jag tycker att GU borde göra liknande prioriteringar, då motsatsen hämmar 

studiemöjligheten på campus. Chalmers får av mig betyg 5 av 5, medan GU får 2 av 5. 

Jag tycker KTB har jättebra öppettider 

Jag är inte ofta i biblioteket men när jag väl är det anser jag att det är bra tider. 

Jag är inte så ofta på biblioteket för att studera. går mest dit för att låna böcker. Öppettiderna är bra för det. 

Jag är på det biblioteket just pga de generösa öppettiderna 

Jag önskar att biblioteket öppnar tidigare både vardag och helg. Kl 8 på vardagar och kl 9 på helgen är inte för 

mycket begärt. 

Jag önskar att fler bibliotek hade öppet på söndagar (åtminstone tentaveckor) så att det inte skulle vara omöjligt 

att få plats på KTB då. 

Jättebra med långa öppettider på vardagarna. 

Jättebra öppettider! Uppskattar verkligen att det håller kvällsöppet till kl 22 och att öppettiderna på helgerna är så 

bra. 

Keep online service available during weekends 

Kl 8 känns som en lämplig tid att biblioteket öppnar 

Klockan sex är i princip då jag börjar studera på en söndag. 

KTB borde ha ett bokinkast som är öppet utöver öppettiderna 

Kvällsöppet på helgerna vore kanon! 

Många studenter gör merparten av sitt individuella studerande på helger, vilket begränsas starkt av stängde 

bibliotek. 

Någon gång har jag önskat kunna komma tidigare, men å andra sidan, om ni öppnar tidigare kommer man tvingas 

gå dit tidigare för att böckerna annars är upptagna. Så det är nog bra att ni har de öppettiderna ni har, eller så 

skaffa fler läsesalsexemplar 

När man har tentaperiod pluggar man senare än kl 22 så det hade varit väldigt användbart och flexibelt om Ktb 

stängde senare än 22 vardagar. Tidigare fanns det möjlighet att vara i datasalen "bunkern" på Handels dygnet runt 

men sedan detta tagits bort finns det inga utrymmen att läsa efter 22. 

När man som student ofta studerar på helg, särskilt inför examinationer vore längre öppettider önskvärt. Till 

exempel 09-19 istället för dagens 10-18. 

Och på helger 

Oftast vill man börja innan 10 helger. 

Orsaken att jag går dit oftast är framför allt de långa öppettiderna. Det får gärna vara längre öppettider under 

helger, därför att jag tror att de flesta studenter som pluggar under helgerna vill ha längre tid till att studera just 

då. 

På sommaren hade det varit bra om man hade bättre öppettider. 

Rimliga öppettider, visst vore det trevligt med ännu mer, men man får väga in rimligheten också. 

Skulle skriva en hemtenta på biblioteket (med tillgång till kurslitteraturen på biblioteket) och det öppnade inte för 

än en halvtimme efter att tentan hade börjat. Dvs det öppnade 08.30. 

skönt med ett bibliotek som har kvällsöppet 

Superbra! 

Tråkigt att biblioteket har begränsade öppettider under sommaren. Många arbetar och har inte möjlighet utnyttja 

biblioteket då. Helgöppet hade varit önskvärt. 

Tycker  man borde ha öppet dygnet runt. Studenter är en hetrogen grupp. Vissa jobbar dagar och går på lektioner 

och vill plugga nätter. 24/7 samhället är här. 
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Tycker det är konstigt att ni öppnar först halv nio när föreläsningar kan börja åtta. Har stått och väntat på öppning 

vid flera tillfällen. 

Tycker också att 8.00 skulle vara bättre på vardagar. 

Tyvärr stänger biblioteken alltför tidigt under helgen. Det skulle vara mycket efterlängtat med utökade tider, så att 

man kan studera mer än vad man kan i nuläget. 

Under vissa perioder pluggade jag mer intensivt och brukade sitta i bibliotekets läsesal. Då hade jag gärna sett att 

biblioteket öppnade redan kl. 8.00. Nu för tiden brukar jag dels inte bege mig så tidigt, dels inte sitta i KTB:s 

läsesalar så nu tycker jag tiderna funkar bra. 

Älskar de sena öppettiderna! 

Är otroligt glad att KTB fortfarande har de mest generösa öppettiderna! 

Även gärna stängde senare måndag till fredag. 

Även längre öppettider på helger. 

Även om humanisten ligger närmare så är det just öppettiderna som gör att jag väljer bort det. 

Samhällsvetenskapliga ligger lite längre bort men har längre öppettider vilket jag är ute efter. Ett 24/7 bibliotek 

hade varit det bästa tycker jag vilket också är fullt möjligt, så fungerade det när jag studerade i England. Längre 

öppettider på helgen hade också uppskattats. 

Öppettiderna på samhällsvetenskapliga är fantastiska! Så skönt att kunna gå dit även på helgen. 

Öppna gärna kl 08.00! 

Öppna tidigare och stänga senare varje dag helst 

(tom) 

Studietorget Campus Linné 

Biblioteket borde vara öppet minst till kl. 18:00. 

Biblioteket på Camus Linne stänger kl 17 vilket är alltför tidigt. Ofta sitter det kvar många till stängningsdags. Det 

hade såklart varit möjligt att packa ihop och gå till ett annat bibliotek, men det är bara Campus Linne som har 

mysiga soffor att sitta i, och det gör att jag koncentrerar mig bättre. 

But I also think that the library should be opened on the weekends. And the one in Linne at least to 8 pm. 

Campus Linné får gärna vara öppet till 1800 

Det alternativet passar nog in bäst men inget riktigt klagomål jag upplever jag behöver framföra. Om det 

biblioteket är inte öppet då besöker jag ett annat bibliotek. 

Det får gärna öppna upp till en timme tidigare. 

Dock har jag vid ett antal tillfällen fått vänta utanför biblioteket på morgonen tills att personalen öppnar runt kl 

08:40, istället för ordinarie öppningstid kl 08:30. 

Eftersom jag, och flera med mig, inte har råd att köpa kurslitteratur är jag beroende av referensexemplaret som 

finns på studietorget. Utökade öppettider skulle underlätta för många att faktiskt kunna läsa det som förväntas av 

oss och minska konkurrensen om litteraturen. 

Eller hade mer helgöppet, men samtidigt är det bra som det är då jag kan sitta på samhällsvetenskapliga 

biblioteket och andra bibliotek 

Har många gånger önskat att biblioteket hade haft öppet till närmare 18-19 tiden. 

Informationen om stängning runt jul kunde varit bättre. Nu fick jag besked om att en bok fanns att hämta den 

22/12 men när jag kom dit var biblioteket stängt. 

Jag anser att det är en brist att alla bibliotek öppnar först 08.30. 

Jag har inga åsikter om öppettiderna, tycker de är varken bra eller dåliga. 

Jag tycker att det är bra om det är öppet längre tid på vardagarna då jag tror allt fler utnyttja det! Samt det ger 

mer möjligheter då det är ett väldigt trevligt bibliotek. 

Jag önskar att biblioteken var öppna tills sent på kvällen alla dagar. 
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Jag önskar också att det öppnade tidigare men det känns viktigare med en senare stängningstid. Detta är stället 

där vi lättast kan få tag på/ läsa litteraturen som ingår i vår utbildning (den kan vara slut på andra ställen/ man har 

ej råd att köpa den) - därför känns det väldigt tidigt att behöva gå hem klockan 17.00! 

Studietorget Campus Linné verkar ha problem med att deras anställda inte kommer till jobbet i tid. Har vid ett 

flertal tillfällen fått vänta en halvtimma eller längre innan jag har fått komma in på biblioteket. 

the library is closed on Saturday! 

Tycker biblioteket stänger alldeles för tidigt. 

Vet egentligen inte men det fanns inte som alt 

Önskar även att det hade helgöppet då jag bäst trivs på Campus Linné. 

(tom) 

Studietorget Hälsovetarbacken 

Alla våra förläsningar börjar 8. Det hade varit bra om biblioteket också öppnande 8. 

Att stänga klockan 5 är alldeles för tidigt. Jag själv och många med mig sitter gärna kvar betydligt längre än så. 

20.00 känns som en rimlig tid att stänga. 

Beror av säsong. Vintertid vill jag att biblioteket stänger senare. Sommartid vill jag att det öppnar tidigare 

Biblioteket borde öppna 08.00 varje vardag istället för 08.30. Det är en viktig halvtimma man "förlorar" av sin 

pluggdag om man, som jag, studerar mest effektivt på förmiddagen. 

Biblioteket tycker jag ska öppna redan 8:00. Sedan tycker jag att det borde stänga 18:30. Har blivit utkörd flera 

gånger då biblioteket stänger tidigt. 

Både längre öppettider på vardagar och helger skulle vara bra. Man vill ibland sitta kvar längre och plugga. Jag 

skulle gärna se att fler bibliotek hade öppet mer och också på söndagar.  Det gäller då främst inte det bibliotek jag 

angav ovan utan mer de större biblioteken vilka jag ofta använder också. 

Det hade ibland varit bra att komma in i biblioteket innan lektionstid på mornarna. Dvs innan 08.30 

Det hade varit bra om biblioteken öppnade kl 8 istället för 8.30. Jag går även till Biomedicinska. 

Hade gärna fått öppna vid åtta istället för halv nio 

Hade varit bättre om de öppnade kl 8, då hade man hunnit skriva ut osv. innan lektioner började. 

hälsovetarbacken: öppna tidigast 8:00 och stänga kl 18. Biomedicinska: öppna kl 8:00 annars bra. 

Ibland har man föreläsning till sent på eftermiddagen på hälsovetarbacken & biblioteket stönger då klockan 17. 

Hade varit trevligt om det varit öppet någon timma längre. 

Jag begär verkligen inte längre öppettider, och anser att de är väl anpassade. Men av egoistiska skäl skulle jag 

gärna vilja att biblioteket hade öppet längre, då vi ofta slutar undervisningen 16.45 och jag ofta vill kika i 

referenslitteratur efter föreläsningen. Men som sagt, - det är ingen stor grej! 

Jag har aldrig funderat över öppettiderna 

Jag har bara varit där dagtid när jag har bokat gruprum 

Jag önskar både mer helgöppet och stängde senare mån-fre. 

just studietorget på hälsovetarebacken stänger väldigt tidigt enligt min åsikt, kl. 17 är ingenting om en har 

föreläsningar till 15-16. Det vore mycket goare om det stängde tidigast 19. 

Kan bli stressigt att "stressplugga" på studietorget dagar som man har föreläsningar fram till klockan 16.00. Gärna 

en eller två timmar extra hade varit bra. 

Kl 08 

Kl åtta i stället för kl halv nio som det är nu. 

Kl. 8 

Klockan 17 är alldeles för tidigt. 

och stängde senare. 
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Ofta har vi föreläsningar fram till kl 17 och det skulle vara bra om biblioteket hade öppet lite längre så att man 

kunde använda det efter lektionen 

se förre sidan. 

Studerar på hälsovetarbacken och längre öppettider hade underlättat tentapluggande. 

Söndagar 

tidigare och senare, man kan inteplugga eller skriva utt nanting inan skolan nar man burjar 8. Man bode kunna 

plugga pa helgen aksa 

Tycker det kunde öppna kl.8 

Även att det hade öppet senare samt helgöppet. 

Önskvärt med öppettider från 08 och gärna längre än 17. Om möjligt, även öppet på helger. 

Öppet till 19 eller 20 hade varit av värde! 

Öppnade tidigare och stängde senare. Men på kvällen kan man gå till ktb. 
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BILAGA 7 

 Fråga 8 – (Följdfråga till Har du någon gång vänt dig till bibliotekets informationsdisk …) Om nej - 

varför inte? 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Det har inte behövts, jag har vetat vad jag vill ha och var jag skall hitta det 

Det har inte behövts. 

Har inte behövt hjälp 

Har inte haft behov av hjälp. 

Har inte haft tillfälle än. 

Inte behövt 

 Biomedicinska biblioteket 

Behövde ingen hjälp 

Behövde ingen hjälp! 

Det behövde jag inte. 

Det har inte behövts. 

Det har ännu inte uppkommit behov. 

Därför att jag använt biblioteket som en studieplats 

Ej haft behov 

Ej haft behov. 

fick en bra introduktionskurs i början på första terminen 

För att det inte har behövts. 

För att jag inte har haft behov av det 

Har aldrig behövt hjälp, använder mest biblioteket för att sitta där och plugga tillsammans med andra. 

Har ej behövt. 

Har ej behövts 

Har ej haft behov av informationsdisken då jag hittat dom böcker jag letat efter. 

Har endast lånat böcker enstaka gång och då kollade jag upp tillgång samt hylla innan jag kom till 

biblioteket. 

Har inte behövt 

Har inte behövt använda biblioteket för annat än en litteratursökning i cellbiologi som biblotekarien höll i. 

har inte behövt det ännu. 

Har inte behövt det. 

Har inte behövt göra det 

Har inte behövt göra det än så länge. 

Har inte behövt hjälp 

Har inte behövt hjälp. 

Har inte behövt. 

Har inte behövts 

Har inte behövts hittills, har enbart lånat kursböcker som jag kunnat hitta själv. 

Har inte behövts. 
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Har inte gjort något annat än att låna kurslitteratur och den är väldigt enkel att hitta på biblioteket. 

Har inte haft behov 

Har inte haft behov av det 

Har inte haft behov av det, jag lånar inte böcker så ofta. 

har inte haft ngr frågor 

Har inte haft någon fråga. Men kommer en fråga upp ska jag bege mig dit. 

Har inte varit i behov 

Har inte varit i behov av det 

Har inte varit i behov av det just de gångerna 

Har kunnat hitta den sökta litteraturen/ informationen själv. 

Hittat det jag behöver online 

I haven't had any reason to. 

Informationen på datorerna räcker gott och väl 

Inget behov 

Inte behövt 

Inte behövt det. 

Inte behövt någon hjälp därifrån 

Inte behövt. 

Inte behövts 

Inte funnits någon anledning. 

Inte haft behov 

Inte haft behovet 

Inte haft behovet. 

Inte haft det behovet. 

Inte haft någon fråga. 

Inte haft något behov. 

Inte känt det behovet. 

Inte upplevt något behov 

Jag använder lokalerna för att studera. 

Jag brukar hitta vad jag söker på egen hand. 

Jag har aldrig behövt, jag använder mest lokalerna för att det är en bra plats att sitta på och har hittills 

hittat de böcker jag behöver utan att behöva be personalen om hjälp. 

Jag har endast besökt biblioteket tillsammans med andra studenter i avsikt att studera i grupprum, vi har 

inte behövt hjälp från bibliotekspersonalen för detta. 

Jag har inte behövt den hjälpen. 

Jag har inte behövt få information om något. 

Jag har inte behövt hjälp med något. Det mesta har varit glasklart. 

Jag har inte haft behov 

Jag har inte haft behov av det. 

Jag har ännu inte känt något behov av detta. 

Jag kan söka själv 

Vet inte vad den är till för. Vilken hjälp kan man få? 

 Chalmers Johanneberg 

Använt internet. 
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Har enbart använt biblioteket som studieplats och inte lånat något. 

Har inte behövt hjälp 

har inte något behov av det 

I had no question 

Inget behov 

Inget behov än så länge. 

Inget som jag behövt hjälp med än. 

Inte behövt 

Inte behövt fråga något. 

Inte behövt hjälp. 

Inte behövt. 

Inte haft behovet av att göra det. 

Jag har inte haft anledning till det. 

Jag har inte haft behovet. Har istället sökt hjälp från kurskamrater eller lärare. 

 Chalmers Lindholmen 

Ej haft behov. 

Har ej behövt. 

Inte behövt det 

Inte behövt det. 

Inte haft behov att fråga något. 

Jag har inte behövt då jag endast är där för att studera på egen hand 

Jag har inte haft behov av att fråga! 

Jag vet inte vad de kan hjälpa mig med. 

So far I didn't have any questions. 

 Ej svar på frågan 

Behövde inte 

Därför att jag ej lånat denna termin. 

Ej besökt ert bibliotek men har alltid haft god relation till studentbibliotekarier i mina tidigare studer 

Ej haft behov. 

Har köpt eller lånat litteratur 

När jag arbetade och läste samtidigt, så hann jag inte. Nu bor jag utomlands och är för långt ifrån. 

 Ekonomiska biblioteket 

Bara gått en kurs,har inte varit mycket i biblioteket & därav inte behövt 

Behovet har inte funnits 

Det har inte behövts. 

Det här är min första termin på universitetet och jag har inte behövt fråga om hjälp än. 

Ej behövt 

Ej haft anledning. 

För att jag inte behövt! 

Har bara använt läsesalen 

Har direkt kontakt med personal på bibilioteket och mailar mina frågor. 

Har ej behövt 

Har ej behövts. 
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Har ej haft anledning. 

Har ej varit aktuellt 

Har helt enkelt inte behövt. 

Har inte behövt 

Har inte behövt deras hjälp än 

Har inte behövt ännu. 

Har inte behövt. 

Har inte behövts. 

Har inte haft anledning 

Har inte haft något behov 

Har inte haft något behov ännu. 

Har inte haft några frågor. Sen så gillar jag inte klimatet på Handels heller så gillar inte att hänga där så 

mycket. Har ju inget med biblioteket att göra. 

Har inte känt behov av deras hjälp. 

Has not been necessary so far 

I had no need to ask for infromation 

I know where to go and what to do. 

Inget behov 

Inget behov. 

Inget direkt behov. 

Inte behövt 

Inte behövt det än, men förra året fick jag mycket bra hjälp. 

inte behövt än.. 

Inte behövts 

Inte funnits någon anledning 

Inte haft behov av 

Inte haft behovet 

Inte haft ett behov av det. 

Inte haft något behov. Den mesta informationen går enkelt att få tag på via UBs hemsida. 

Inte haft något ärende. Använder biblioteket som studielokal. 

Inte hunnit med det ännu 

Inte känt att jag behövt det. 

Inte tänkt på att det finns. 

Inte varit i behov. 

Jag har aldrig behövt hjälp. 

Jag har hittills inte tillbringat särskilt mycket tid i biblioteket, utan har sökt information i redan tillgänglig 

kurslitteratur och sitter och studerar på andra platser än i bibioteket. Men, senare under min studietid lär 

jag helt säkert göra det! 

Jag har inte behövt någon hjälp. 

Jag har inte behövt söka hjälp 

Jag har inte haft behov av det. 

Jag har inte haft behovet. 

Jag har inte haft det behovet. 

jag är mest där för eget arbete 

Kunde hitta informationen på egen hand 
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no 

No - the staff seemed nice, but I didn't have any problems finding the books or the information I needed. 

I've naturally used databases to search for articles in my home university as well, so I didn't need help with 

it 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

Behov har inte funnits 

För att jag inte behövt använda så många olika böcker och de jag använt har jag själv köpt hem. 

För jag inte har behövt det än. Jag har mest använt mina kursböcker och varit där för att plugga lite då och 

då. Kommer säkert fråga mer då jag har ngt arbete som kräver att jag söker fakta i flera böcker jag inte har. 

Har frågat andra studenter eller lärare. 

Har inte behövt fråga om hjälp. 

Har inte behövts 

i don't know what you mean by 'Information Deask 

Inget behov 

Inte behövt hjälp. 

Jag har inte haft behov av det än så länge. 

Jag har inte känt att jag har haft något behov av att fråga om hjälp. 

Ub.gu.se och annan information på nätet går att hitta ganska enkelt! 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

Behövde ingen hjälp 

Datorernas söksystem har varit tillräckligt. Jag har bara lånat böcker. 

Ej behövt 

För att jag aldrig känt något behov. 

För att jag inte behövt 

Har aldrig behövt göra det. 

Har aldrig haft några problem och om jag väl haft något problem har jag kunnat läsa mig till det på ub.gu.se 

Har bara använt mig av lässalar 

Har ej behövt det. 

Har ej behövt. 

Har ej haft behov. 

Har ej känt ett behov. 

Har ej tänkt på att jag kan göra det 

Har ej varit i behov av information. 

Har haft all litteratur jag behövt, och inte haft några frågor. 

Har hittat de böckerna jag var på jakt efter. 

Har hittat det jag behövt på egen hand. 

Har hittat det jag sökt ändå. 

Har hittat det jag sökt. 

har inte behövt fråga nånting 

Har inte behövt fråga om något. 

Har inte behövt göra det. 

Har inte behövt göra detta. 

Har inte behövt hjälp då jag nästan bara använder mig av biblioteket som studieplats med bra grupprum. 
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Har inte behövt hjälp. 

Har inte behövt ngn hjälp 

har inte behövt någon hjälp. 

Har inte behövt. 

Har inte behövts. 

Har inte funnits behov till det 

Har inte haft behov av det. 

Har inte haft behov ännu. 

har inte haft behovet. 

Har inte haft det behovet. Använder mest grupprummen för arbete. 

Har inte lånat böcker 

Har inte varit aktuellt ännu 

Har inte varit nödvändigt. 

Har knappt varit på biblioteket och inte haft behovet av att fråga något. 

I have not seen reason to yet. But I am pretty sure they do an excellent job. 

Ingen kommentar 

Inget behov. 

Inte behövt 

Inte behövt. 

Inte haft behov. 

Inte haft behov. Enkelt att hitta det jag vill ha. 

Inte just på Humanisten men på pedagogen har jag gått till sevicedisken och upplever att servicen har varit 

väldigt bra :) 

Inte varit i behov av den sortens hjälp 

Inte vetat vem jag kunde vända mig till. 

Jag använder mig bara av läsesalarna samt grupprummen och har inte behövt hjälp med något av 

personalen. 

Jag har 

Jag har aldrig haft något ärende. 

Jag har använt biblioteket som plats för uppsatsskrivning till vilket jag inte behövt någon hjälp. 

Jag har inte behövt det. 

Jag har inte behövt hjälp. 

Jag har inte behövt utan hittat på egen hand 

Jag har inte behövt. 

Jag har inte haft något behov av det. 

Jag har inte lånat en enda bok än så länge utan bara använt dator och lokalerna för att i lugn och ro kunna 

plugga eller bara slappna av 

Jag har inte stött på problem som gjort att jag behöver vända mig till informationsdisken. 

Jag har inte varit i behov. 

Jag hittar det jag behöver 

Pluggar läkarprogrammet - begränsad behöv av hjälp från bibliotekarier 

Svar: ja! (knappen ovan funkade inte) 

Varit där en gång 

Varit där så ofta att jag lärt mig att hitta saker själv. 

Visste redan vilka böcker jag ville ha och hur jag skulle hitta dem. 
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Å 

Än så länge har jag hittat det jag letade efter själv eller med hjälp av kompisar. Men jag vet att jag kan få 

hjälp om jag önskar. 

 Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

Har inte känt behov av att fråga något. 

Jag håller inte på med forskning eller liknande, så föreläsarna ger mig oftast all information jag ska behöva. 

 Konstbiblioteket 

Ej haft behov 

Går mest i biblioteket och strosar. 

Har ej besökt mer än en gång. 

Har inte behövt 

Har inte behövt. 

har inte haft behov av det än 

Har inte haft behovet 

har inte haft behovet. 

Har inte haft det behovet än. 

I didn't need it 

Inget behov 

inte behövt det ännu 

Inte haft några frågor ännu 

Jag har inte sett någon vid disken då jag behövt hjälp 

There are any specific reasons 

 Pedagogiska biblioteket 

Aldrig haft behov 

Använder bara hemsidan 

Bor i Helsingborg 

Det har inte behövts. 

Det har inte funnits någon anledning till att be om hjälp från dem. 

För att jag har bara använt mig av bibliotekstjänsten när jag har hämtat rapporter för kursen. 

För att jag inte besökt biblioteket. Använder hemma-bibliotek. 

Har ej behövt det 

Har ej behövt. 

Har inte behövt 

Har inte behövt be om hjälp. 

Har inte behövt det. 

Har inte behövt hjälp 

Har inte behövt hjälp, mer än när jag vill låna en specifik bok. 

Har inte behövt hjälp. 

Har inte behövt låna eller använda något material som jag inte lätt hittade själv. 

Har inte besökt biblioteket då jag studerar på distans och använder mig mest av biblioteket på hemmaplan. 

Har inte haft behov 

Har inte haft behov av det 
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Har inte haft behov av det. 

Har inte haft behov, förutom att få aktiverat lånekortet. 

Har inte haft det behovet 

Har inte haft något behov av det 

Har väl inte behövt hjälp??? 

I was not sure if my question is appropriate to ask for librarians 

Inte behövt 

Inte behövt det 

Inte behövt detta. 

Inte behövts 

Inte haft behov 

Jag har hittat så bra själv, det är så tydligt och trevligt. 

Jag har inte behövt be om hjälp. 

Jag har inte behövt den än 

Jag har inte haft behov av deras hjälp än 

Jag har inte haft behov av det. Har bara reserverat, hämtat böcker och lämnat böcker. 

Jag har inte haft behovet än, men vet att jag kommer behöva den hjälp i kommande kurser. 

no specific reason 

No. 

se ovan 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

Använder enbart studiesalen 

Använder endast studieplatser. Information jag söker finner jag oftast själva via internet. 

Behovet har aldrig uppstått 

behövdes inte 

Behöver ingen hjälp. 

Det har aldrig blivit aktuellt 

Det har inte varit aktuellt. Jag har suttit vid Samhällsvetenskapliga biblioteket och studerat. Så småningom 

kommer jag säkert att behöva hjälp och då vet jag att jag kan vända mig till informationsdisken för hjälp. 

Det har inte varit nödvändigt. Jag har hittat den litteratur jag behövt. 

Därför att jag inte har haft behov till det 

Därför att jag inte har upplevt att jag har behövt det, jag vänder mig oftast till internet i första hand. Där, 

tycker jag att jag har hittat den informationen jag har sökt efter. 

Ej behov 

Ej behövt 

Ej behövt hjälp 

Ej haft behov 

Ej haft behov av det 

enbart använt biblioteket som studieplats 

endast använt mig utav grupprummen 

Endast frågat simplare frågor. 

Har alltid hittat det jag behövt på 

Har använt biblioteket som studieplats och inte behövt någon hjälp med tjänster som personal skulle kunna 

bistå med 
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Har bara varit där 1 gång 

Har ej haft behov av hjälp. 

Har främst nyttjat bibliotek 

Har hittat det jag letat efter 

Har hittills inte behövt det! 

Har inte behövt 

har inte behövt det 

Har inte behövt det. 

Har inte behövt då jag enbart använt läsesalarna i biblioteken för att läsa kurslitteratur, sammanfatta och 

göra uppgifter. 

Har inte behövt hjälp 

Har inte behövt hjälp med något 

Har inte behövt hjälp. 

Har inte behövt. 

Har inte behövts! 

Har inte en haft en fråga som har varit lämplig för informationsdisken. 

Har inte haft behov. 

Har inte haft något behov av hjälp. 

Har inte haft några problem. 

Har mest pluggat där, inte sökt efter böcker. Det har jag annars gjort på Ekonomiska men senaste tiden har 

jag pluggat på KTB. 

Har mest pluggat på egen hand eller i grupp. Böckerna jag behövt har jag hittat själv 

Har skött det mesta genom antingen studiekamrater eller via nätet. 

Hat inte behövt det. Använder mest biblioteken för grupparbete. 

I just go to study 

Inget behov 

Inte behövt 

Inte behövt hjälp 

Inte behövt vända mig dit 

Inte behövt än. 

Inte behövt. 

Inte behövts 

Inte besökt biblotekt så många gånger utan några gånger för att studera. 

Inte funnits något behov. 

Inte haft behov av det! 

inte haft behov av det. 

Inte haft behov av det. Mest nyttjat grupprum eller salen för att plugga till tentor eller grupparbeten. 

Inte haft behov. 

Inte haft behovet. 

Inte haft det behovet 

Inte ute efter böcker. Bara studieplats. 

Inte varit i behov 

Inte varit i behov av det. 

Jag bor ej i Gbg och besöker biblioteken väldigt begränsat 

Jag har aldrig behövt 
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Jag har bara varit där två gånger. 

Jag har bara varit på biblioteket för att läsa mina böcker, och har därmed inte behövt hjälp för att hitta 

några böcker o.dyl. 

Jag har bara varit på biblioteket två gånger. 

Jag har inte behövt hjälp. 

Jag har inte lånat böcker 

Jag har nog inte varit i behov av hjälp. Jag drar mig nog för att fråga om det inte är något som man inte 

"förväntas" kunna. Skulle tex inte fråga om utskrift, men om jag letade i något arkiv så skulle jag fråga 

Jag studerar på distans och bor i Nicaragua. 

Jag är mest på biblioteket för att använda läsesalarna 

My classmates have help me so far. 

not necessary 

Pga min funktionsnedsättning, dövhet, så jag har inte något ork att föra dialog med personalen via papper 

och penna eller så de inte vet hur de ska kommunicera med mig. Så jag fick ta extra tid att leta efter den 

där informationen jag ville ha, självmant. 

På grund av dåligt bemötande! 

Studerar endast där 

 Studietorget Campus Linné 

Det har inte behövts då jag mest använt biblioteket för dess bokningsbara grupprum. 

Ej varit aktuellt 

hade inga problem 

Har inte behövt 

Har inte behövt hjälp 

Har inte varit relevant. 

Inte behövt 

Inte behövts 

Inte haft behov 

Jag har inte behövt det. 

Jag har inte behövt hjälp med något under de kurser jag läst under hösten. 

Sitter mest och läser medhavd litteratur i läsesalen. 

 Studietorget Hälsovetarbacken 

Ej haft behov 

Har bara utfört egenstudier 

Har hittills ej haft behovet. 

Har inte behövt 

Har inte behövt den sorts information som de kan ge mig 

Har inte behövt. 

Har inte behövts, har vid frågor konsulterat studiekamrater och löst frågan på så vis 

har inte haft behovet. 

Har inte haft det behovet 

hittat själv 

Inget behov 

Inget behov av det 

Inte behövt 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

XCIX 
 

Jag använder bara datorer/grupprum. 
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BILAGA 8 

Fråga 9 - Sammantaget hur nöjd är du med den hjälp du fått? - kommentarer 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Alltid trevlig och så vitt jag erfarit kompetent. 

I was satisfied with all of the help. Just as a comment to improve, I would like to have a message when a book 

that I have ordered to bring to the library has arrived. So I can go then as soon as possible to pick it. 

Personalen på biblioteket på Artisten är helt outstanding. Snälla, behjälpliga, engagerade, uppmuntrande och 

skojfriska. 

Very friendly and willing to help no matter how strange the inquiry! 

 Biomedicinska biblioteket 

Bibliotekarien står och pratar med nån gammal bekant i en kvart innan jag får hjälp. När man ber om hjälp så 

viftas man iväg med ett "gör lite så här, det blir bra" istället för att de visar när det ändå inte finns några andra 

som behöver assistans. 

De borde ha bättre koll på vart man kan köpa kurslitteratur. Jag frågade där när jag började på universitetet 

men de hade ingen aning. 

De har ofta mycket att göra och hinna inte alltid att hjälpa men de försöker!! Det kan bli bättre,tycker jag 

Det var lite krångel i början med det nya utskrivningssystemet men det löste sig ju sen! 

Det är väldigt kompetenta och trevliga personer, som alltid är hjälpsamma! 

En del bibliotekarier är jättekunniga och kan snabbt ta fram det man letar efter. Andra går och letar på ställen 

som man själv insett är inaktuella, och därför bett om hjälp... 

Fantastisk personal! 

fler personer med utbildning i referenshanteringssystemet End Note hade varit bra. Det har inte alltid funnits 

någon som kunnat svara på frågor, trots att jag frågat vid de angivna tidpunkterna för hjälp med referenser. 

Dock mycket bra hjälp när den väl funnits tillgänglig! 

Hade nog otur, men det var stressad personal pga sjukfrånvaro. Men jag har inte upplevt min kontakt med 

biblioteket så stödjande som lärarna på institutionen har sagt att det är. 

Har aldrig lyckats fråga något fom de inte haft stenkoll på 

Hen jag vände mig till med min fråga om lån av ebok hade ingen aning om hur man lånade e-böcker och 

hänvisade mig till att komma tillbaka en annan dag. Eftersom jag var i behov av boken med en gång var detta 

jobbigt men hen var mycket trevlig och försökte så bra som hen kunde 

Hjälpsam personal 

Ibland blir man bemött lite otrevligt men får alltid hjälp med sitt ärende. 

Ibland personalen , bara vissa kan inte lösa problemen med kopiatorn inne i lässtudion o datorn där. 

Jag har inte kommit så långt i mina studier ännu att jag behöver hjälp med artiklar och sådant så mina frågor är 

nog än så länge ganska enkla. 

Jag upplever att kompetensen på bibliotekarierna är mycket varierande. Då jag haft begränsade möjligheter 

tidsmässigt att hinna till biblioteket har det varit viktigt att "rätt person" jobbat då. Man har inte vid alla 

tillfällen kunnat få den hjälp man behövt. 

Men man får inte växla där om man behöver köpa kaffe.... 

Människorna som jobbar på biblioteket (ganska många, överbemannat?) kan inte mer om datorer eller 

söktjänster än genomsnittlig student. Frågar man något får man bara basic-svar som man redan kunde själv. 
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När det gäller artiklar som kommer upp med summon men som bara citat online var det svårt att få hjälp att 

beställa artiklar/avhandlingar. Har tidigare haft problem att få tillgång till artikel skriven av forskare på 

göteborgs universitet men som biblioteket inte har tillgång till - gick då till chalmers som hade tillgång. 

Olika, beroende på vilken personal man träffar på. 

Personalen har alltid varit hjälpsam och tillmötesgående. Man har aldrig behövt gå därifrån tomhänt så att 

säga, oavsett om det har berört kursböcker, artiklar och även beställning av artiklar. Även hjälp med kopiering. 

Personalen har varit hjälpsam och ger tid och engagemang 

Personalen verkar tyvärr ha dålig förståelse för skrivarsystemen. 

Personalen är mycket tjänstvillig och trevlig. 

they are really helpful and so kind to me when i ask them for help 

they are very helpful 

trevliga personal 

Väldigt krångligt att lyckas skriva ut dokument numera. 

Väldigt trevligt bemötande men mitt problem (problem med inloggning på nätet) blev inte löst. Tillslut hade 

jag inte tid att vänta mera och vi  ska fixa det nästa gång jag är där. 

 Chalmers Johanneberg 

Blev bemött som om jag var dum i huvudet när jag frågade efter en bok. 

Då de inte jobbade på GU, utan Chalmers, fick jag inte hjälpen jag sökte 

Hade ett inloggningsproblem som åtgärdades fort och lätt. 

Jag tyckte att bemötandet inte var så trevligt 

Jag tyckte inte personalen var trevlig, det var inte heller särskilt lätt att få tag på någon att fråga om hjälp. 

Mycket glatt och trevligt bemötande, men fick lite röriga svar på frågorna. 

Mycket hjälpsam och trevlig personal. 

Ska inte ha varit några problem så vitt jag kommer ihåg. 

 Chalmers Lindholmen 

Competent and polite service 

i lost my card, so they manually help me to borrow books 

Jag fick hjälp med så att jag kan använda mitt GU-kort som lånekort på Chalmers bibliotek. 

Knepigt att skriva ut, guide till hur man gör är superkass och personalen vet inte. 

The staff of the library are very helpful, the only problem is that they sometimes do not have enough 

information regarding specific issues and they can't really help, though they want to. 

Tycker det var intressant att det fanns massa böcker om ett operativsystem som inte längre får support(som 

biblioteket använder och borde byta ut dessutom) 

väldigt hjälpsam och trevliga! 

 Ej svar på frågan 

Gäller biblioteket där jag bor. 

Servicen i Mariestads UB är så fantastisk så motstycke är nog svår att hitta! 

 Ekonomiska biblioteket 

Alla har väldigt bra kunskap om litteratursökning men vissa är lite sämre på den tekniska biten. 

Alla är inte i fas med tekniken så att säga... 

Behövde hjälp med att skriva ut föreläsningsmaterial. Personalen visste dock ej hur man skriver ut via egen 

dator. 
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Bett om hjälp m relativt enkla grejer ang. Bibliotekets "supersök" och inte kunnat få hjälp. Även enklare grejer 

på GUL anser jag vara rimligt att personal på universitets bibliotek har koll på. 

Bokat biblotikarie och han var väldigt trevlig och engagerad 

Bra bemötande men ibland väldigt begränsad kunskap om rättskällor. 

De gör det de ska. 

Den hjälpen jag har önskat har varit kring specifika databaser (ex datastream). Personalen har inte den 

kompetensen, men hänvisar till personer på institutionerna som sällan har tid. 

Det har varit olika... Kunskapen om det nya sättet att skriva ut hade kunnat vara bättre men annars är det bra 

Det var bara en liten sak, inte något som handlade om att hitta böcker eller liknande. Men jag minns att jag fick 

den hjälp jag behövde. 

Det är alltid trevliga och kunniga men jag har haft mycket problem med skrivarna och sådant har de inget koll 

på. 

Dock har era skrivare varit mycket problematiskt för mig 

Fick den hjälpen jag efterfrågade! 

Fick låna en "ej hemlån" bok för en tentamen över dagen. Mycket uppskattat, räddade mig verkligen. 

Flera gånger har det hänt att de verkligen inte gör sig någon brådska/inte verkar bry sig om att man står och 

väntar på hjälp, trots att det inte är någon framför i kön! 

Flera gånger har jag fått hjälpt att söka efter böcker osv. De är alltid jätteivriga att hjälpa och kan mycket! 

Halvengagerad personal som saknade att göra det lilla extra för att hjälpa mig 

Har alltid fått den hjälp jag velat ha och ett jättetrevligt bemötande. 

Har bara frågat praktiska, enklare frågor vilket gör att jag inte kan bedöma de anställdas kompetens. 

Har dock bara talat med personalen ca 2 ggr under 4,5 år... 

Har fått hjälp med allt möjligt och aldrig blivit besviken, bra jobbat! 

Har vänt mig till informationsdisken ett antal gånger, de flesta gånger har de försökt hjälpa mig, men det har 

hänt att jag fått ganska bryska, nästintill irriterade svar. 

I remember I had an issue with my library card and it was sorted without any problems. The staff attended to 

me in a respectful and prompt manner 

Ibland är de lite griniga när man ställer "enkla" frågor bara, dvs sånt man borde kunna ta reda på själv. 

Jag bad om hjälp för att skriva ut från min laptop, men de kunde inte hjälpa mig. 

Jag frågade om hjälp med hur jag skulle kvitterade ett grupprum som jag hade bokat. Han informerade att min 

tid redan hade blivit kvitterad så jag antog att någon i min grupp hade gjort det. Det visade sig senare att det 

inte alls var så. Jag hade frågat om hjälp ca 1 timme innan min tid så det skulle inte gå att kvittera bokningen 

vid den tiden. På grund av detta förlorade vi grupprummet och värdefull studietid. 

Jag kan tycka att den tekniska biten så som utskrifter och internetuppkoppling kan några i personalen vara 

mindre behjälplig med. 

Jag tycker personalen är jättesnälla och du får alltid hjälp. 

Kom som förvirrad juriststudent och ställde dumma frågor, personalen tog god tid på sig att svara och var 

väldigt tydliga. 

Kompetens inom svårskötta databaser såsom Westlaw hade varit önskvärd! 

Oftast är bemötande och hjälp god. Men stundom har jag fått intrycket att mina frågor är för dumma, eller att 

studenter är för jobbiga att hjälpa. 

Personalen har haft bra koll på allt jag behövde veta. Det gjorde att mina frågetecken löstes snabbt och jag 

kunde komma vidare med det jag höll på med i studierna. 

Personalen i ekonomiska biblioteket har varit FANTASTISKA, alla har hjälpt mig. 

Personalen kan i princip inte hur den nya GUPRINT fungerar, saknas godtagbar kunskap om hela processen 
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från hur man skapa konto för att sätta in pengar osv osv. 

Personalen kunde inte så mycket om det nya Payex-systemet, vilket kan antas att de borde kunna, när det är 

nytt och många studenter behöver hjälp. 

Personalen är alltid hjälpsam och trevlig 

They were helpful and polite 

Trevlig och behjälplig personal! Bra utbildningar av personalen, som har hållits i samband med kurser på 

Handelshögskolan! 

tycker att personalen är alltid så hjälpsamma och väldigt trevliga. Har aldrig blivit bemöt på ett otrevligt sätt. 

Very nice people and very helpful for all questions that I had. 

Ville ha hjälp med hur man får igång så att man kan printa ut saker men bemötandet var inte särskilt hjälpsamt 

de två första gångerna jag försökte få hjälp. Men vikarien under jul var fantastiskt hjälpsam. 

Överlag är jag väldigt nöjd, men det har varit en del gånger när man bett som "sökhjälp" som det hade 

underlättat om man hade genomfört det själv från början. Däremot har det varit gånger när man verkligen har 

fått hjälp av kunnig personal och då har det varit mycket givande. 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 De allra flesta bibliotekarier på Geovetenskapliga biblioteket är otroligt hjälpsamma och trevliga 

Det enda som kan vara störande är när böcker är felplacerade eller att alla kursböcker inte finns, men det är 

inte bibliotekariens fel 

Det är inte alla som har samma kunskap. Jag tror att personalen går emellan bibioleketen och då får de som är 

oftare på geovetarcentrum bättre kunskap som hjälper oss. Men de är alltid villiga att lösa och hjälpa till och 

kan de inte vissa saker så försöker de kontakta den som kan.  

 

En sak jag är lite missnöjd med är att extra böcker till en geokemi kurs lovades att beställa hem men detta 

gjordes aldrig. 

I min klass påtalar vi gång på gång att vår kurslitteratur inte finns. Det händer ingenting, även om personalen 

är otroligt trevlig och hjälpsam. Vi behöver våra böcker! 

Maria Hörnlund är den trevligaste och mest hjälpsamma bibliotekarie jag har träffat! Dessutom kunnig. 

Personalen är trevliga och hjälpsamma oavsett vad jag har frågat efter eller behövt hjälp med. 

Personalens kompetens skiljer sig åt en del. Finns några få väldigt duktiga och kunniga bibliotikarier som får 

högsta betyg, sen finns det de som är mindre kompetenta och inte lika kunniga. 

Varierar med biblotikarie 

Väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. 

väldigt trevliga och hjälpsamma 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

 Alla "ar inte uppdaterade p'a vad som g"ller n"ar nya regler har inf"orts. 

Alla var mycket trevliga och hjälpsamma! 

alltid fått den hjälp jag behöver och mina ärenden fixas snabbt och bra 

Alltid konstruktiva. 

Alltid trevlig och hjälpsam! 

Alltid trevligt bemötande. De gör allt de kan för att ge bra service! 

Alltid vänlig och tillmötesgående personal. 

Alltid vänliga, tillmötesgående och ganska kunniga 
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Avskeda inte bibliotekarierna !! 

Bra folk som vet vad de gör 

Bra hjälp, vänliga men ger en ibland den här blicken/minen: "kan du inte leta själv lite mer först,?" Men bra 

bemötande och hjälp i stort.:) 

De flesta bibliotekarier är mycket trevliga och hjälpsamma. Andra visar irritation så fort man frågar något. 

De har helt enkelt varit som bibliotekarie bör vara, hjälpsamma, förstående och pedagogiska. 

De har varit ganska hjälpsamma med hjälp med böcker men jag anser inte att de har någon kompetens utöver 

det. Så som kopieringsmaskinerna som många elever använder och inte vet riktigt hur de fungerar, jag har vid 

varje tillfälle jag har bett om hjälp fått vänta för att de skall förstå manualen och sedan inte kommit fram till 

någonting varpå jag har varit tvungen att gå därifrån utan någon hjälp och utan några kopior! 

De verkar inte kunna IT:n så bra som de borde. 

De visste på ett ungefär vad jag sökte. Visade mig var det kunde finnas om det skulle finnas, men var inte helt 

påläst. 

dem förstår sig inte på de olika maskinerna (kopieringsmaskin etc) dem jobbar med, fick lösa allt själv och blev 

dumförklarad. 

Det gick inte att ställa upp mig på väntelistan på en bok eftersom det inte gick att lösa tekniskt. Hade varit 

önskvärt med uppföljning. 

Det kan bli onödigt långt köande för snabba frågor. 

Det som gör att jag inte skriver 'Mycket nöjd' är att det flera gånger har varit problem med fjärrlån, vilket tycks 

åtminstone delvis ha berott på bristande rutiner på Gbgs Ub. Det har ibland tagit väldigt lång tid, för att 

beställningen inte gått iväg direkt. Jag har fått fråga och påminna, och fick en gång svaret att det berodde på 

att den som brukade sköta det hade blivit sjuk(!). 

Det är under vissa tider svårt att fä hjälp pga lite personal men då man får hjälpen funkar det. 

Detta gäller då hjälp från de i informationsdisken. Annars mycket nöjd. 

Dålig kunskap när man ber om hjälp med utskrifter. 

Egentligen inte personalens fel. Mest på grund av att Biblioteket använder ett "dum-i-huvudetsystem" för att 

kunna kopiera. Det finns möjlighet till kortautomater så det är vansinne att jag inte bara kan ladda mitt GU-

kort och gå och kopiera utan att behöva gå omvägen via vad det nu var för hemsida och en massa lösenord hit 

och dit. Betala, dra kortet och kopiera, det borde inte vara så svårt! 

En av bibliotekarierna var lite frän, som om hon tyckte att jag var korkad (det var vid mitt första besök vid 

biblioteket och jag var lite osäker på hur det fungerade) men annars har de varit väldigt hjälpsamma och 

trevliga! 

En tjej var supertrevlig och jättehjälpsam, men en kvinna som jag bad om hjälp var lite otrevlig (jag bad om 

hjälp med skrivaren) 

Especially as a foreign student I can say that I always got the help I needed and was always very thankful for 

that. 

Extremt trevlig och kompetent personal. Aldrig något krångel. 

Fick felaktig information angående GUkort. 

fick inte hjälp med de nya kopieringskorten. fick en folder och det lät som jag var dum i huvudet när jag inte 

hade hört talats om att det tydligen var nya koppieringskort nu 

Generellt mycket nöjd med deras hjälp men ibland blir "kön" lite godtycklig, eftersom det inte finns något 

tydligt kösystem. ibland tränger någon sig före och får hjälp snabbare än andra som stått längre. väldigt sällan 

kan jag också uppleva att mina frågor är "dumma" när de är stressade. men generellt som sagt väldigt 

hjälpsamma och vänliga. 

Generellt sett tycker jag att personalen på Ekonomiska är mer hjälpsam än den på Humanistiska och 
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samhällsvetenskapliga. 

Har alltid fått gott och sakkunnigt bemötande. 

Har fått god hjälp vid informationsdisken vid frågor gällande kortet, betalning och praktiska bekymmer (råkade 

lämna in en bok från stadsbiblioteket som åkte iväg på rullbandet och sorterades). En gång hittade jag en 

kvarglömd anteckningsbok som jag lämnade in, då sprang den som jobbade vid infodisken efter tjejen som 

hade glömt den. Det var imponerande att se engagemanget och att hon kom ihåg/visste vem 

anteckningsboken tillhörde. 

Har fått hjälp ca 75% av de gånger jag efterfrågat något, andra gånger har det hela varit en lite förvirrande 

procedur där personalen verkar veta mindre än jag.. 

Har ingen kommentar 

har inte frågat om så komplicerade saker, kanske vet jag inte riktigt vilken hjälp jag skulle kunna få, men har 

fått bra hjälp när jag velat fjärrlåna eller inte hittat rätt hylla 

har varierat från gång till gång, men har blivit otrevligt bemött ett antal gånger. 

Hjälp med att hitta litteratur. Hjälp med frågor angående lånekortet. 

Hjälpsamma, kunniga +++ 

I had an issue with my library card. I was not aware of that the library card system was changed, since I was 

away to write my thesis and then for the summer holiday. When I turned back to Gothenburg, I needed to 

print out some papers. However, I learned that the card system was changed. But I had quiet money in my 

former card. I wanted the librarian to transfer my money, but he said he could not help me. He might right, 

since there were a lot of information papers in the library to inform the students about the system changing. 

However, I did not use the library for a while, or I was just taking books and going to the university again. So I 

missed the information part. But still the money in the previous card should have been transferred. 

Ibland finns det för få personal och kö uppstår. 

Ingen kommentar 

Jag bad om hjälp med kopiering för ett par år sedan. Hade aldrig använt kopiatorerna innan och undrade om 

någon kunde följa med och visa jättesnabbt hur det fungerar, men det gick inte. Jag fick bara en snabb 

förklaring och det slutade med att jag fick be en annan student om hjälp. Anledningen till att personen inte 

ville följa med och visa verkade inte heller vara att det var mycket att göra/mycket människor där/lite 

personal, utan jag fick intrycket av att denne ansåg att jag kunde fixa det själv. 

Annars är alla trevliga och hjälpsamma. 

jag fick den hjälp jag behövde 

jag har behövt och fått hjälp varje gång 

Jag har haft frågor som har besvarats på ett mycket professionellt sätt. 

Jag kom med relativt vanliga, första terminsfrågor som de svarade bra på. 

Informativt och koncist. 

Jag kunde inte själv låna en bok eftersom det stod att jag hade en avgift för försenad bok att reglera först. Då 

gick jag till disken och bad om hjälp, eftersom jag faktiskt redan hade betalat avgiften och hade kvittot på det i 

min plånbok. Det var konstigt att datorn visade fel. Det var bra att personalen insåg att datorn hade fel. 

Jag skulle önska att det fanns bättre tillgång till litteratur på indiska språk, i synnerhet religiös litteratur på 

marathi. 

jag tycker personalen har bra kompetens, förutom när det kommer till skrivarna och hur det funkar med 

betalning och färgutskrift. Då kan de inte mer än jag, och jag kan ingenting 

Jag upplever att det är mycket självservice i vissa fall. 

Kommer inte ihåg. Har pluggat sen 1999. 

Kompetensen kring datorer och kopiering/utskrifter är ibland väldigt låg 
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Man får alltid hjälp av trevlig personal och om de inte kan så hjälper de till att hitta någon som kan. 

Man får ofta hjälp med frågor av allmän karaktär, men när det kommer till specialare så är det nästan enklare 

att söka själv.. 

Mest jag som är mer korkad vad det gäller teknologin än vad de kanske tror är möjligt av och till. 

Mkt varierande, vissa är trevliga och hjälpsamma, andra mindre så. Det finns en något surmulen/icke 

inbjudande attityd hos personalen överlag som gör att jag drar mig för att be om hjälp. 

många böcker inom mitt ämne finns i för få exemplar 

Några gånger har jag fått kommentaren "jag vet inte" eller "du får leta själv" när jag ansett att det svaret 

absolut inte passat just då. Ofta är de trevliga men ibland dyker det upp personal som varit otrevliga och inte 

kunnat hjälpa till och då fått det att låta som att jag ber om onödig hjälp. Men oftast är de jättefina. 

Personalen har varit bemötande och kunnig. Min enda anmärkning gäller reglerna för att beställa böcker från 

andra bibliotek (alltså utanför UB/GU), då det kan bli långa köer för svåråtkomliga böcker, men reglerna gör att 

böcker som finns på UB/GU aldrig beställs från andra bibliotek, även om UB/GU bara har ett ex med lång 

kölista (och boken inte ens finns att köpa). Denna regel är klumpig och dum och har lett till att jag tvingats resa 

till andra städer för att fysiskt låna en bok som lika gärna hade kunnat skickas via bibliotekens utbyte med 

varandra, men då det fanns ett ex på UB/GU, som dock var utlånat och hade kö, gjorde reglerna att boken inte 

kunde beställas (något som biblioteket i den stad dit jag åkte och lånade boken tyckte var en konstig regel som 

de aldrig hade hört talas om tidigare). 

Personalen kändes oengagerad och inte angelägen om att hjälpa till. 

Personalen är inte speciellt tillmötesgående och ganska tråkig. korta svar och känns som man stör mest ibland. 

Personalen är väldigt tillmötesgående och därtill ofta väldigt trevliga. 

Personen i fråga hade ett rätt otrevligt bemötande, men fick hjälp att hitta vilket var bra 

Praktiska frågor som "hur gör jag det här?" 

samtliga anställda i biblioteket är kunniga, tillmötesgående och hjälpsamma. 

Trevlig och hjälpsam personal 

Tycker att jag möter vänlighet och engagemang. Har varit doktorand tidigare inom GU så mina erfarenheter av 

UB ligger långt tillbaka i tiden. 

Tyvärr lång väntetid för att få hjälp ibland. 

Upplever att jag inte fått den hjälp med att leta fram material som lärarna menar att man kan få. 

Upplever att personalen är mycket hjälpsam och kunnig och i en del fall ger service som sträcker sig långt 

utöver det förväntade. Bemötandet är genuint och präglad av stor omsorg om kunden 

Vanligen helt superbt! Kunde inte bli bättre! Tjänstvilligt också, om jag t ex haft svårt att hitta. Jag har fått hjälp 

både med enkla ting som jag borde kunna själv och knepigare sökningar, med fynd "en trappa ner". 

Vid ett tillfälle lovade man att kontakta mig senare efter att man gjort eftersökningar, vilket man glömde bort. 

Annars god service. 

vid info-disken har hjälpen varit bra, men när jag har skickat e-brev har jag upplevt det som att kommunicera 

med en byråkratisk koloss. Vissa delar av hemsidan ger också ett sådant intryck. 

Vissa gånger var jag jätte nöjd och vissa gånger de var mindre hjälpsamma 

Även om jag hade svårt att formulera min fråga tydligt var det inte kul när receptionisten hade en attityd som 

att jag var en väldigt krånglig kund, det var ju inte min avsikt att vara krånglig! 

 

 

 Konstbiblioteket 

 If things didn't work out it was rather that the books were not available / did not exist ... (what unfortunately 
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happend a lot) 

Kunnig, enkel och bra personal. 

 Pedagogiska biblioteket 

 Alla förrutom en av personalen har varit otrevliga och har inte velat hjälpa mig trots att det inte fanns någon 

annan som ville ha hjälp. Det har hänt minst 5 gånger av de gånger jag besökte pedagogiska biblioteket i 

höstas. 

Alltid hjälpsamma och har erbjudits en fantastisk service som ny student med många frågor. 

alltid kunnig personal som är villiga att hjälpa till! 

Alltid trevliga och hjälper till så gått det går. 

Alltid vänligt och proffsigt bemötande/hjälp, oavsett vem 

Bibliotekarien hade lite svårt för att hjälpa mig med usb-minnet, skrivarna och krånglande utskrifter. 

Biblioteket saknar historik- tjänsten vilket gör svårt att bevisa/argumentera om man har t ex betalt sina 

skulder. Det går inte att bevisa detta. 

Blev spårad  och mailad om hur jag kan hitta litteraturen efter att ha frågat efter en bok. Omtänksamt! 

Bra bemötande samt visar hur man kan söka. 

bättre öppentider! 

De flesta har varit trevliga 

De gör sitt jobb och är vänliga 

De har alltid kunnat hjälpa mig med det jag har haft fundering eller frågor kring. 

De har ej varit vid disken och man har varit tvungen att vänta ca 10 min för hjälp. 

De har undersökt om böckerna jag vill ha finns på något annat bibliotek i regionen, fast jag inte bad om det. 

De kunde inte hjälpa mig, men det var väl inte riktigt under deras expertområde heller (trubbel med utskrifter) 

. Har aldrig behövt hjälp med litteratur-relaterade saker. 

De kunde inte något om ihopkoppling med skrivaren. 

De som jobbar på pedagogiska biblioteket är mycket kunniga och hjälpsamma. De jobbar också snabbt men 

effektivt, vilket gör att det sällan blir några längre köer. 

de är inte så bra på att lösa problem med printern/scannern 

De är otroligt kunniga men inte särkilt serviceinriktade. 

de är rätt stela 

Det tar tid att få hjälp 

Då jag av misstag lämnat in en bok som skulle till stadsbiblioteket i pedagogens bokinkast blev jag glatt 

överraskad när jag några dagar senare efter upptäckten gick till infodisken och dom på några sekunder hittade 

min bok och lämnade den till mig utan några problem. 

En gång fick jag otroligt mycket hjälp av en äldre manlig bibliotikarie då en bok jag skulle låna var försvunnen. 

Guld värt. 

Exemplarisk hjälp! 

Fick ett väldigt otrevligt bemötande vid ett tillfälle av en personal vid fd. Ktb 

Fick hjälp med lånekort. 

Frågade bara efter vart skrivaren var placerad. 

förutom gällande ref.ex. 

Hade utskriftsproblem och det enda jag fick var en folder :(  Fick hjälp av kurskamrater istället. 

Har fått mycket bra hjälp / vägledning av bibliotekarierna på pedagogens bibliotek. Hjälpsamma och trevliga! 

Som vill studenternas bästa 

Hjälpsamma 
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Hon som satt i informationsdisken svara på min fråga, alltså hjälpte mig så jag var nöjd med det. 

i asked 2 female librarians for help - they were very helpful; there was a moment I needed some help and I 

approached a male librarian - he couldnt even reply in English - I wouldnt mind if he said sorry I m busy, ask my 

colleague but he was just whispering something in Swedish and eventually pointed at a young girl to assist me. 

I found it very odd. 

Ibland har jag fått vänta en stund på att få hjälp, men när jag väl får hjälp har jag alltid varit nöjd. 

INte kunniga när det gäller GUprinten.. 

Jag fick vänta länge innan jag fick hjälp 

Jag får god hjälp och de är trevliga och försöker men jag har fått intrycket av att de inte kan så mycket om 

biblioteksböckerna. Vilka som finns, vilka kategorier eller om det finns liknande. Jag har kommit in och bett om 

böcker inom ett speciellt ämne eller barnböcket gällande speciella ämnen och de har ingen koll utan försöker 

googla och brukar oftast inte komma fram till så mycket. 

jag har fått svar och hjälp med det jag bett om. 

Jag har huvudsakligen gått till biblioteket för att skriva ut papper, och nästan alltid har det varit problem med 

skrivarna, personalen verkade då irriterade för att jag bad om hjälp. 

Jag kunde inte hitta en bok. Det visade sig att den inte stod på rätt plats men det löste sig med hjälp från 

personalen. 

Jag vände mig till personalen på både samhällsvetenskapliga och humanistiska biblioteken (dock inte 

pedagogiska) angående bytet till nya utskriftssystem. Det är bra att det blivit enklare, men jag tycker verkligen 

att biblioteken borde ha haft ett system för att köpa tillbaka gamla kopieringskort. Nu har jag kopieringskort 

som är nästan fulla som jag aldrig hann använda upp. Jag hade helt enkelt inte så mycket saker att skriva ut 

eller kopiera under våren efter det att jag fick reda på att utskriftssystemet skulle ändras, och av olika 

anledningar så hade jag flera kopieringskort med mycket pengar kvar på. Det är också dåligt att det är en så 

hög minsta summa en måste sätta in på sitt paypal-konto för att kunna skiva ut i det nya systemet. Det 

förutsätter att en skriver ut väldigt mycket för att komma upp i den summan, eller så tvingas en använda 

paypal till andra saker, men jag vill inte det. 

Känns som om de ibland är för stressade för att hjälpa till! 

Man kan ju få hjälp med allt! Både hjälp med hur man söker efter artiklar i databaser men också att hitta 

litteratur på plats. I somras hjälpte de mig i en timma att leta efter en analysmetod som inte fanns då min 

handledare sagt helt fel. Det är service! 

Min erfarenhet av de anställda är tyvärr att de inte är vare sig pålästa, effektiva eller pedagogiska när de ska 

förklara. Jag och en kompis behövde exempelvis hjälp med att skriva ut efter systemskiftet till GU-print och 

hade först en anställd som kunde mindre än vi själva lyckats läsa oss till, vilket gjorde vederbörande anställd 

stressad. Det slutade med att hon svarade på andra frågor än vi ställt och sedan gick bakom en glasdörr och 

försvann för att hämta en kollega utan att komma tillbaka. Det hela kändes mycket märkligt. Jag har också 

frågat om böcker och fått till svar att ni inte kan veta var alla böcker är, eftersom ni vet att studenter gömmer 

undan vissa och att det inte finns något att göra åt det. Jag förstår problematiken, men någon vidare 

servicekänsla inbringar det mig inte. 

Mitt svar är pga att det ibland har suttit någon där, som inte arbetar där, den ordinarie personalen har säkert 

varit på rast. Och då får man ingen direkt hjälp. 

Många glada och hjälpasamma personaler. 

Ojämn kvalitet på personalen, en del kan inte nåt, en del kan allt 

Om jag minns rätt kunde jag ha fått ett trevligare, mer serviceinriktat bemötande. En glad min skadar inte. 

Personalen har till och med ringt upp mig när ett fjärrlån krånglade och fixade allt galant, mycket proffsigt och 

mycket serviceinriktat. 
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Stressad personal 

The librarians are not always well informed about the subjects needed 

There are only 2 librarians which could not assist all the students and I sometimes have to wait for long to get 

help. 

They were very polite and helpfull 

Vid något tillfälle fick jag väldigt bra hjälp.. tidigare har hjälpen varit sådär. Men det beror väl också på hur man 

ställer sina frågor.. jag känner att jag som är väldigt ovan biblioteksanvändare på universitetet särskilt inte vill 

ställa "dumma" frågor. Om jag får ett svar på hur jag ska leta efter en viss författare/ämnesområde men inte 

hittar det jag söker så frågar jag inte om hjälp igen. Då menar jag inte när böckerna är utlånade utan snarare 

när man känner sig vilsen. 

Dumt av mig men med en diagnos och svårt att orientera sig bland information och instruktioner är man 

ganska van vid ett "trögstämpel" bemötande. Jag hade önskat att man mer lättillgängligt kunde få mer 

specialhjälp där. I form av en guidening vid behov. Student och bibliotekarie.. inte i helgrupp. Detta gäller 

också de salar/läsrum som jag tydligen kan boka in samt de program jag då ska ha tillgång till. 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

 Avfärdar och hänvisar till skyltar och datorer 

Beror på vilken tid på dygnet, olika kompetens bland personalen. 

bra och pedagogiskt. förklarar gärna så man klarar det själv nästa gång. 

De berättade vart boken jag letade efter fanns. Vad mer kan jag begära?! 

De försökte verkligen hjälpa mig med de artiklar jag sökte. De var tålmodiga och gav inte upp och tittade upp 

alla möjliga vägar för att få tag i den. Dock verkar kunskapen kring hur artiklarna kan få tag i lite varierande hos 

personalen. 

De har ingen aning om hur det fungerar med utskrifter och kan därför inte hjälpa till alls. 

De tappade bort min reserverade bok ( de skickade meddelande om inkommen bok per mai). Sen förnyade de 

min reservation, den förföll sedan och jag fick vänta ytterliagare en tid för att få min reserverade bok. 

De är alltid mycket trevliga och angelägna att hjälpa till på bästa sätt! 

Det har varit lite olika, det har fungerat mycket bra när jag bett om hjälp med böcker, utlåning och sådant. När 

deras internet har strulat har jag fått mindre hjälp, de har sällan vetat något och heller inte sökt upp någon 

information. 

Det jag har behövt hjälp med har varit att söka böcker genom bibliotekskatalogen, och när jag stött på problem 

som jag inte kunnat lösa har personalen inte kunnat lösa dem heller. Jag är nog ganska självgående. 

Det var en del strul i samband med det nya systemet för att skriva ut och kopiera, men det löste sig till slut. 

Det var något som krånglade vilket gjorde att det tog tid för personalen att lägga in något i datorn, sen kom 

hon på att hon kunde fixa det i efterhand så att jag slapp vänta på att hon skulle lista ut i vilket fält det skulle 

stå vad. Ett (eller hur många som det nu jobbas i) datasystem som är smidigare och mer likt andra i 

användargränssnitt hade kanske inte varit så dumt. 

EDC på ekonimiska. Mycket hjälpsamma! 

Efter omvandlingen från KTB till Samhällsvetenskapliga biblioteket saknar jag den gamla personalen som gav 

mycket mer trevlig och personlig service. 

Efterfrågat hjälp för att göra utskrifter samt hitta litteratur. 

En bibliotikarie behandlade mig som att jag var korkad. Men detta var endast en av dem 

En ung tjej som inte kunde hjälpa mig att se varken kötid eller att låna om eller kolla tillgängligheten på andra 

bibliotek. Har däremot fått jättebra hjälp av en ung kille som pluggade till jurist. 

Fick hjälp med hur bokning av grupprum går till. Tack till disken på samhällsvetenskapliga biblioteket. 
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Fick stor hjälp, med att beställa in böcker, hitta info etc, mycket bra bemötande 

Frågade efter en bok som någon på biblioteket förmodligen använde vid tillfället. Hen hänvisade mig då till 

linnés bibliotek, på en lördag, som självklart var stängt. 

Fått den hjälp jag velat ha. 

Generellt är jag egentligen mycket nöjd, men undantag finns... 

Gällande en kursbok som enligt databasen skulle finnas i två referensex. Inget av dem gick att finna ens fem 

minuter efter öppning en helgmorgon, varpå jag frågade om hon visst något om just den boken, vart den 

annars kunde finnas, om den försvunnit eller liknande. Fick bara till svar en sökning jag själv redan gjort och att 

den ska finnas på hylla si och så. 

Hade önskat att de var mer insatta i hur man ansöker stipendium. 

Hade önskat att det gick att fylla på för utskrift även i reception. Att pengarna sätts in på kontot direkt som på 

Lunds Universitet. 

Har fått bra bemötande och hjälp, dock har det vid något tillfälle under kväll och helg varit personal som inte 

haft full tillgång till att ta reda på varför bok som jag beställt inte kommit och har då fått återkomma på dagtid 

på vardagar för den personalen har mer kompetens och tillgång till det. 

Har mest varit småfrågor av inte så stor betydelse. 

Har sökt efter en artikel och den fanns. 

Håller man sig till låna, låna om, och eventuellt var man hittar i det biblioteket man är i får man bra service och 

information. Går frågorna utöver det tryter det snabbt. Är bemanningen endast receptionister eller faktiskt 

utbildade? Ofta verkar de vilja avveckla sig själva iom att de gärna hänvisar till självhjälpsteknik. 

I had questions about the printing system and the library staff was not sure about the exact way it works and 

was redirected from one person to another, and had lost much time just to print a document. However, the 

system was recently introduced. 

Ibland upplevs personalen väldigt stressad. 

Inte alltid superhaj hjälp med IT 

Jag beställde en bok till samh vet från hum - men fick sen hjälp att ändra beställningen. Sen blev det fel i alla 

fall eftersom bibliotekssystemet/beställningssystemet tydligen inte funkar som det ska - man ska RINGA! Det 

är jag inte nöjd med såklart, hur gulliga personalen än är. 

Jag fick inga påminnelser på utlånade böcker pga ett administrativt misstag och fick därför böter, men det 

ordnade upp sig på ett bra sätt. Ansvaret var ju mitt också förstås. 

Jag har fått ett trevligt bemötande och snabb och effektiv hjälp alla gånger. 

Jag kände mig lite besvärlig/dumförklarad när jag bad om hjälp. 

jag mejlade och bad få bibliotekskortet online, med endast inloggninguppgifter och fick svar fort 

Jag var mycket nöjd, men fick inte hjälp. Det var inte personens uppgifter. 

Jag ville skriva ut ett dokument och personalen tog sig tid att visa mig grundligt hur man gör. Mer än vad jag 

hade förväntat mig - vilken service! 

Jag väljer ganska nöjd istället för mycket nöjd, eftersom jag var missnöjd med bemötandet i samband med det 

nya betalsystemet för utskrifter och kopiering (Humanistiska biblioteket). Personalen som jag talade med då 

var ohjälpsam och var inte insatt i det nya systemet. Ibland svårt att få hjälp när man vill använda datorerna för 

utskrift. 

kunde fått information om att ändringar som gäller Gu inte går in i bibliotekets databas. Att om 

kontaktinformation ändras måste en komma till respektive bibliotek för att ändra! 

Mkt bra personal 

mkt trevliga och kunniga 

Någon har varit lite snorkig, som om att man själv ska veta "allt", någon gång, men annars väldigt bra! 
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När systemen krånglar visste inte heller personalen hur jag skulle gå vidare. 

Nöjd överlag, men kan inte glömma en gång där jag bemöttes väldigt tråkigt av en manlig informant bakom 

disken, som klankade ner på att jag, inte kunde använda en häftapparat riktigt, att tjejer har problem med 

styrkan att häfta ihop papper. Följt av suck och irritation. Jag blev helt stum över detta, så bara gick där ifrån. 

Men, då jag fortfarande är besviken över bemötandet så vill jag framföra detta nu. 

Oftast har de kompetens för att hjälpa en, inget att klaga på 

Often the staff where students and they could not even answer simple questions about, for instance, loans 

policies and such.  

 

Professional librarianas at Campus Linne where the most helpful and friendly to me. 

otroligt snälla och hjälpsamma personal 

Personalen har alltid varit superproffsig och mycket tillmötesgående 

Personalen i infodisken verkade inte behärska söktjänsterna bättre än jag själv. 

Personalen tycks oengagerade. 

Personalen var ganska ovillig att hjälpa till med utskriftskort och har man inte en smartphone och en bankdosa 

med sig vid första tillfället så är det näst intill omöjligt. 

Personalen visste inte vad ordet service-minded betyder, bemötandet var inte särskilt trevligt. Dessutom hade 

de inte koll på verksameheten. Jag uppfattade personalen som slapp och lat. Överbemannat dessutom, 

personalen verkade inte ha något att göra. 

Proffsigt! 

På helgen finns ofta problem med hjälp. Personalen är få och det inte säkert att de har svar eller kan erbjuda 

lösning till de (oftast tekniska) problem som kan uppstå 

Skulle låna om en bok och bad om hjälp för att förstå hur det gick till, kvinnan bakom disken lånade om boken 

åt mig. Men på något sätt gick detta inte igenom och jag fick senare en straff avgift på 80 kr. Väldigt störande. 

Snabb och bra hjälp, samt att de visar hur man kan göra det själv i framtiden! 

Som varande pensionär och inte alldeles datorvan: personalen är fantastisk. 

Tack för er kunskap, tid, service och intresse av att hjälpa studenter när vi är förvirrade bland litteratur och 

våningar eller i sin enkelhet att hjälpa till vid om-lån av bok. 

Trevliga, tillmötesgående och hjälpsamma 

Utskrifterna blev felaktiga, men mannen i disken lät mig logga in på datorn vid entren och skriva ut hos honom 

- mycket proffsigt! 

Vid införandet av det nya utskriftssystemet hade jag vissa problem vilka jag försökte få hjälp med. Bemötandet 

från personalen var väldigt tillmötesgående, tyvärr brast det just då i den tekniska kunskapen vilket medförde 

att hjälpen inte kunde ges. I övrigt utmärkt och, som antytts ovan, tillmötesgående service! 

 Studietorget Campus Linné 

 De känns inte riktigt som de har tid för en eller orkar att hjälpa en, fastän det inte är några andra i kö. 

De vill helst att man ska göra allting själv. 

Hade inte skadat med lite mer servicekänsla eller ett leende. 

Har inte vänt mig till dig dem så ofta men de gånger jag har behövt hjälp så har jag fått hjälp. 

Hjälpen i sig var bra, men det var krångligt med nytt betalningssystem där minsta summa visade sig vara 100kr 

ibland ovilliga att hjälpa, ej flexibla med id-kort 

It was just one time where I did not get the information I needed. 

Jag försökte beställa fram tidskrifter från humanisten och ekonomiska till linnébiblioteket. Tyvärr tog det två 

veckor och inte två dagar, så när de väl kom hade jag missat min deadline. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CXII 
 

Räcker för mig 

Tycker att de biblioteken och personalen på biblioteken jag använt mig av under min studietid är fenomenalt 

bra! 

 Studietorget Hälsovetarbacken 

 Behövde hjälp med hur det fungerar med att ladda GU-kort med pengar för att skriva ut/kopiera. 

Bl.a. för att få hjälp att komma igång med det nya utskrifts-systemet. 

Det som har varit svårare att få hjälp med är mer datortekniska frågor, tex när vi skrev vår uppsats. Andra mer 

direkta biblioteksfrågor har vi fått jättebrahjälp med. 

Får inte alltid tillräckligt med hjälp. 

Hjälpsamma och treviga. 

jag fick hälp med det jag behövde av kompetent personal 

Jag är utbytesstudent och hade väldigt svårt att få ett payex konto. Jag vände mig till personalen på 

hälsovetarbacken men ingen visste något om saken. Om man har ett nytt system, så borde det vara tillgängligt 

för alla. Personalen borde absolut veta hur det fungerar, så att alla kan dra nytta av det. Vi är ganska många 

utbytesstudenter vid GU! 

Kan inte alltid hjälpa men är alltid trevliga! 

Kändes som jag kunde mer än bibliotikarien 

Mycket behjälpliga 

Utbudet av böcker är starkt begränsat. 

Vad gäller informationssökning på databaserna fick jag inte den hjälp jag behövde. Däremot på Biomedicinska 

biblioteket var personalen mycket mer kunnig om databaserna och informationssökning. 

Viss osäkerhet gällande hur det jag efterfrågat ska lösas, vilket varit något tidskrävande. Ändå ok och 

hjälpsamt. 
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BILAGA 9 

 
Fråga 13 Förslag på andra tjänster UB borde erbjuda 

 Biblioteket för musik och dramatik 

 Ett rum för musiklyssning 

Fler inkast för återlämning när biblioteket inte är öppet. 

I think the music and drama library should purchase a professional sound effects library for use in dramatic, 

radio-style productions. (It contains very specific sounds, for instance a street in the 1890´s, in London in the 

afternoon).  The theatre school, music composition and other schools could make use of it.  I especially 

recommend the BBC production library because it is royalty-free and can be used professionally, without any 

payments to the BBC after it is purchased.  It is shipped as a hard drive containing digital sound files, so there 

would be no compact discs or records to catalogue.  Here is a link I found online:  

http://www.prosoundeffects.com/the-bbc-complete-sound-effects-library.html 

Jag är nöjd med de tjänster som biblioteket har. Däremot så har jag svårt att läsa sökfunktionen för att kunna 

utröna vart böckerna befinner sig, hyllplan osv. 

Mer internationella böcker. Från tex asien. Om asien! 

No 

Vet ju inte om den här tjänsten finns- men kanske en folder eller liknande vid lånedisken med enkla tips för 

studieteknik. Jag tror inte jag är ensam om att ha svårt att koncentrera mig när jag ska plugga, sociala medier 

pockar tex. på min uppmärksamhet. 

 Biomedicinska biblioteket 

 "Förslagslåda" om inköp av andra elektroniska vetenskapliga publikationer/resurser. 

* Ett sätt att tipsa om böcker ni bör köpa in.  

att erbjuda mycket mer kursböcker. 

Att man får låna kurslitt längre tid. Att de tar in fler ex av kurslitt. 

Bättre service till distansstudenter 

Bättre öppettider helg som vardag. Fler läsplatser. Längre lånetider. 

Chatt. för att svara på frågor eller dylik. 

Det borde gå att låna på personnumer och att logga in på nätet för att kolla lån med hjälp av personnummer, 

precis som på andra bibliotek där detta är möjligt. 

en lista på vad man kan göra i bibliotek "speciella" saker som tex boka biblotekarie. 

Examensarbetesförmedling. I och med att biblioteket erbjuder informationssökningstillfällen hade 

examensarbetesförmedling varit ett passande komplement. 

Fick information om att det inte gick att boka bibliotekarie på Biomedicinska men att man kunde komma dit 

på "avsatta tider" då det fanns bibliotekarier tillgängliga. Tänker mig att det finns både fördelar och nackdelar 

med detta. Kanske vore bra att ha tillgång till båda alternativen. 

Flashcards av anatomiska strukturer. Det som finns på webben är jättebra, men jag önskar att man hade 

något att hålla i och vända på 
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Fler eböcker. Till gång fler datorer.  Scanner. Även tysta rummen. 

Fler grupprum. 

Fler gånger då man kan få hjälp med studieteknik och sökning av vetenskapliga artiklar. 

Fler läsplatser med dator där det ska vara tyst. 

Fler mindre grupprum att boka och för drop in. 

Fler platser att studera på 

fler trevliga små sittgrupper där man kan läsa alt plugga tillsammans. På våning 4:a? (Den under entré-

våningen) skulle det vara bra med lite fler persperanta rumsavdelare i form av låga bokhyllor eller stora 

växter. Kan bli lite stimmigt när det är som mest folk. 

Fria undervisningstillfällen där man tar upp olika metodfrågor om informationssökning etc. 

Jag saknar definitivt den typen av undervisning på läkarprogrammet… All typ av metodik och statistik hade 

varit bra att kunna få belysa mer på något sätt. 

Fria utskifter för studenter på Göteborgs universitet 

frågor via webben/chatt-funktion eller liknande 

Försäljning av kaffe och nyttigt mmellanmål(frukt, nötter) 

Helgöppet samt någon forma av kafeteria. 

Hjälp att använda statistikprogram som spss 

I think the scanning service should be free for students 

Information om hur man kan gå tillväga för att söka stipendier, vore bra (förutsatt att kompetens finns inom 

detta område). 

Inga synpunkter. 

Ingen kommentar 

Ingrt som jag kommer på direkt. Det mesta finns som behövs för studenten. Jag har alltid fått den hjälp jag 

varit ute efter; biblioteket håller hög kvalité och bra service med mycket kompetent och snäll personal! 

Jag har faktiskt frågat efter jusr den hjälpen, men då har de svarat att den tjänstenen inte finns. Jag har dock 

fått mcket bra hjälp de tre gånger jag varit där. men det hade naturligtvis varit bättre att fått en bokad tid. 

Jag känner inte något behov för detta! 

Jag vet faktiskt inte... Jag har fått all hjälp jag kan önska via mail, via telefon och via bokning på hemsidan. 

Bibliotikarierna går in helhjärtat för att förstå mina behov. :-))) 

jag vet inte 

Just boka bibliotekarie lät bra 

Kafé 

Kommer ej på något just nu. 

Kommer inte på några för tillfället. 

Kunna beställa "sidor" på fili mejlsvar. 

Kurs i EndNote. Kanske mer avancerad användning av office-paketet, de genomgångar man får på kurser 

täcker bara in det allra nödvändigaste. Alltid samma, hade varit trevligt att utvecklas 

Kurser i studieteknik. 

Låna studentliteratur for hela kusrtid, ej 2 veckor 

Längre öppettider 

Läxhjälp 

Läxhjälp, Pdf filer på populära kurslitteraturer som man kan låna om de böckerna är utlånade. 

Massage. 

Maybe more online course books available. 

Mer böcker som e-bok. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CXV 
 

Mer caféer 

Mer eböker on line. 

Mer mat och dryck i automaten på bottenvåningen samt växelautomat. Tycker det är krångligt att man alltid 

måste lämna biblioteket för att köpa mat och dryck. Saknar också tandläkartidningen bland tidningar. Kanske 

det var bara jag som var ouppmärksam. 

Mer personal! 

Mer är printermöjligheter. Gör det lättare att printa och bara ha dubbelsidiga skrivare. 

Mer öppettider för information 

Minska långa köer till studentlitteratur genom köps flera ex. eller ladda upp elektronisk . 

Nej 

nej, tycker mest det är bra att ha biblioteket som studieplats, kan dock vara lite svårt att hitta i biblioteket 

ibland 

Ni borde ta ut mer i avgift för försenad kurslitteratur. Studenter sätter i system att låna litteratur och sedan 

låna den mellan varandra vilket sätter kösystemet ur spel. Detta möjliggörs av de låga förseningsavgifterna. 

no idea 

Oftare rundvandringar, där de olika våningarna presenteras och förklaras genom att ex säga vilken våning är 

"tystast" osv. 

Om att få hjälp med själva skrivandet om examens arbete. 

one- to one- hjälp för de  inte kan så bra med sökning, jag vet att det finns daglig tid mellan kl 11- 

Scanning of books. 

Skriva ut dokument med kontokort eller swish. 

Stipendieansökningar anpassade för just dig, vilka databaser som är lätta att använda osv. 

Större urval av e-boksformat på ofta använda kursböcker! Det finns rätt många som bara just och just hankar 

sig igenom studietiden ekonomiskt, och det brukar va rätt hård konkurrens på populära kursböcker som det 

finns få exemplar av! 

Svenska o engelska , ffa skrivhjälp vid arbeten o uppsatser 

Sälja kaffe och kaka! :) 

Utbildningen tar till vara på bibliotekets kompetens och kunskap och utnyttjar den när det är som mest 

aktuellt, t ex vid examensarbete. Jag vet att man kan få ytterligare hjälp när man behöver den. 

vet ej 

Vilorum 

Visning runt i biblioteket för de som vill i början av en ny termin för att kunna söka lättare. 

Är osäker på om det finns, men läsecirklar hade varit intressant. 

 Chalmers Johanneberg 

 bättre Språk handling 

Fler tysta läsplatser som är mer avskilda 

Fler tysta studieplatser inklusive Securitasvakt som ser till att alla verkligen är tysta. 

Frågestunder 

Hjälp med stipendiesökning. 

I still need to try more libraries to have more opinions. 

Ingen tjänst, men kanske fler exemplar av de vanligaste kursböckerna. 

ingenting jag kommer på nu 

Inte begränsa e-böcker och lån av dessa till enbart studenter på det lokala universitetet/högskolan. 

Kurser i referenshantering 
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Längre lånetider på kursböcker. 

Mina önskemål skulle vara just en tyst läsesal som har långa öppettider och där man kan variera sin 

arbetsställning (så att det finns möjlighet att stå och plugga). Mycket ljus och gärna skärma av platserna för 

att minska distraktionen. 

Möjlighet till support gällande program som universitetet tillhandahållet, så som EndNote. 

Nej. 

Rabatt för GU studenter och inte bara Chalmers studenter. 

Studietekniks diskussionsgrupp på något sätt. Där man kan utbyta erfarenheter och framförallt tekniken för 

sitt studerande 

They should offer free printing based on student konto. As we all students are paying for copy machine and 

printing machines usage if we want to do it in the library and its a bit annoying. As if the student is in hurry 

and the card containing code for payment of printing is finished then,student should go and buy and 

sometimes there is que so i think its annoying. (or you can find other solution regarding that) 

Utlåning av studiemateriel i större utsträckning 

 Chalmers Lindholmen 

 I am satisfied with the actual services for the moment. Thank you 

I dont know how to access to google scholars, I want this services 

I expect providing more information about the data bases available for students to use. They can have some 

short online training courses which helps us to learn how to search effectively as I know the many students -

even Master students- do not have enough proficiency on the search and research issues. 

Kurs/informationsmaterial i hur man enkelt hittar legitima akademiska källor på nätet. 

Lättare att logga in och hitta Databaser för att söka artiklar. Funktionen finns inte på första sidan och man 

måste gå omvägar för att hitta rätt. Databaser och kontakt med biblioteket blir ännu viktigare ju längre man 

kommer i utbildningen. En samling av databaserna bör finnas tillgänglig redan på första sidan. 

Mobilladdning. Tydliga instruktioner för wi-fi inloggning. 

Silent rooom 

Yes, there should be a better scanner! I know that you are only allowed to scan 50 pages of a book but its so 

difficult to scan a single chapter of let's say 20 pages with this small scanner. 

 Ej svar på frågan 

Lägg upp alla böcker digitalt så jag slipper åka och och låna 

Nej 

Vad innebär tjänsten boka bibliotikarie / söksupport ? Bokar jag en bibliotikarie att hjälpa mig med något 

under en specifik tid? Tillskillnad från att droppa in nör jag behöver det och frågor om hjälp när jag är där? 

 

• Jag tycker universitetbiblitoteken ska erbjuda all kursliteratur relevant till programen som skolan erbjuder 

på campus 

 Ekonomiska biblioteket 

 Allt jag behöver för att studera finns redan att tillgå, kanske fler grupprum men det blir väl svårt med tanke på 

det begränsade utrymmet. 

alumni must be able to use library too 
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Betala med kontanter/kort när man kopierar 

Bättre hemsida! 

Bättre söktjänst,  med rekommenderad litteratur 

Bättre utskriftsmöjligheter på Ekonomiska biblioteket. Smidigare system. 

De digitala databaserna för jurister ( främst zeteo) måste expanderas så att vi har tillgång till hela deras utbud. 

En tavla nere i hallen där man kan se med lampor vilka pluggplatser som är lediga och slippa gå runt och dela. 

Kanske lite dyrt att genomföra, men det skulle vara extremt användbart! 

Excelkurs 

Fler fåtöljer. 

Fler grupprum i små storlekar. 

Fler grupprum! Gärna med en skärm som den som finns i ett av grupprummen i samhällsvetenskapliga 

biblioteket eftersom det underlättar grupparbeten om man kan koppla datorn till en skärm som alla i gruppen 

kan se. 

Fler länders/internationella lagböcker 

Free tours at the beginning and end of a semester on how to use the library best 

advertise well 

Föreläsning om källhänvisning och referenser tidigt i utbildningen och se till att det system som väljs följs 

genom utbildningen. Också föreläsning om referenssysm inför uppsatsskrivande. 

Gärna längre lånetider än 2 veckor. Böcker i pdf såsom statsbiblioteket har mha tjänsten BlufireReader. 

Göra det lättare att läsa vetenskapliga artiklar hemifrån. Som det är nu är det alltid problem med GU kortet 

men fungerar bra med lånekortsnummer. Bättre information om hur man går tillväga när man använder 

biblioteket och dess funktioner utanför skolan/biblioteket. Kanske skulle engångskoder kunna skickas från 

studentportalen så att åtkomsten kan garanteras alla som läser på universitetet? 

Hiss 

I can't book books that are available, it could be a nice service. Right now I can only book it when there is a 

line 

I think that it is important that students who are interested be given courses on how to use library resources 

such as searching in online data bases and in relation to that, it might help to teach students about using 

bibliographical reference software such as EndNote and Zotero. This would help them to export whatever 

references they find so it becomes easy to write their papers. 

Ingen kommentar 

Internationella dagstidningar i pappersform. Bra språklig pedagogik och kontakt med samhälle och verklighet 

som humanister är sämst med av kategorier institutioner på universitetet. 

Introduce to their exchange students how to use the library: rent books, look for them and any other features 

they may propose to their students. 

Jag sitter mycket på geovetarcentrums bibliotek också, där saknas det bra öppettider, både på kväll och helg 

är det stängt. 

Jag tycker att man borde köpa in böcker som man annars har som e-bok, eller kunna åtminstone ansöka om 

fjärrlån. Det är väldigt opraktiskt och tröttsamt att läsa böcker online. 

Jag tycker Boka bibliotekarie är en jättebra tjänst men har inte haft behov av den än 

Jag tycker verkligen att laddningsstationer för dator etc måste finnas tillgängliga nära alla studieplatser i 

Handelshögskolans bibliotek. Det är väldigt konstigt att det inte finns idag.. 

Jag vet inte eftersom jag sällan använder biblioteket! 

Jag är nöjd med den hjälp jag får. 

Kursböckerna till programmen. Har ni endast en kursbok, ta in fler och LÅNA INTE UT DEN som ni har! 
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känner inte att jag behöver ha något annat. jag är bara där för att låna böcker, eller sitta och plugga. 

Man borde se till att det är lugnare i bibliotekets salar. Folk springer runt o pratar telefon O stör. Tysta rum är 

inte lösningen. Tysta bibliotek är lösningen 

Mer grupprum 

Mer lättillgängliga eluttag 

Mycket tacksam för den introduktion som gavs i form av en föreläsning under min första termin på 

programmet. 

Nej jag är väldigt nöjd med utbudet, detta är ju ett universitetsbibliotek så att efterfråga skönlitteratur finns 

det andra bibliotek för! 

No 

På plats betalning för utskrifter med till exempel tillfälligt log in, det nya systemet är krångligt. 

Räknestugor 

Studiemotivaionspeppning 

The possibility to read whole ebook and you don't have to be connected to internet the whole day, I mean 

that we should have the possibility to download the book completly although it only would for some days 

Utveckla konceptet e-bok, jag hittade en kursbok där men sidan var tyvärr för "trög" för att det skulle vara 

praktiskt. 

Vid tillgänglig bok bör man även kunna boka boken så man inte kommer dit å den e borta. 

Viss kurslitteratur finns väldigt lite av. Vissa bara en bok i hela Göteborg som är samma som kurserna som 

läses. Bör finns fler och exemplar som inte går att låna. 

Vissa av kidsen på universitetet skulle ju behöva en kurs i "hur man beter sig acceptabelt på ett bibliotek" 

alternativt "hur man håller tyst och inte pratar i telefonen när folk studerar (även om du inte är i läsesalen)", 

men inte många skulle anmäla sig, misstänker jag. 

än mer böcker i digitalt format 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 Av egen erfarenhet är det många som behöver lära sig använda ub.gu.se bättre och därmed sökfunktionen på 

artiklar osv. Har haft en sådan genomgång från en bibliotikarie vilket var mycket hjälpligt! Kanske hade vart 

bra att på bibliotekswebben ge ut mer information om hur man kan söka för att hitta det man letar efter så 

att man lär sig att söka mer specifikt och hitta rätt direkt. Gu har tillgång till oerhört många sidor som man 

inte kan visa/öppna om man inte är inloggad igenom bibliotekskortet så det är jättebra om det kommer ut, 

vilket det redan gör! Är för övrigt nöjd med allt som rör just dessa funktionerna. Men jag hade gärna sett mer 

information på webben över hur man gör specifika sökningar och kanske också att det står mer om 

databaserna som vi har tillgång till och inte bara namnet i fråga! 

Ett "kom och ställ dina End-note-frågor"-tillfälle 

Ett bibliotek är ett bibliotek, det behövs inte mer än det redan finns. Förutom lite skönare fåtöljer och lite mer 

avskildhet, men det är svårt att ordna på grund av byggnaden. 

Fler obligatoriska lektioner i informationssökning som ingår i utbildningen 

Större utbud av kurslitteratur online 

ingen aning, fler e-böcker/ resurser via nätet kanske? 

Istället för att ha fasta tider för kurser såsom intro till endnote så kanske det kunde finnas en möjlighet att 

"anmäla" sig online för att på så sätt få se hur många studenter som vill och när detta kan göras. Detta kanske 

är något som kan göras centralt över GU. 
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Jag var på en föreläsning om Endnote som hölls av en biblotikarie från universitetsbiblioteket. Föreläsningen 

var mycket bra och det vore toppen om den kunde hållas för alla studenter som läser första året på ett 

program. Jag läser nu mitt femte år och hade haft mycket hjälp av Endnote under mina universitetsstudier. 

Kindle 

Mera hjälp att komma ihåg återlämning av kurslitteratur, alt mer förlåtande förseningsavgifter om ingen står i 

kö för böckerna. Blev så jävulskt dyrt att glömma ett par böcker några dagar. 

Modernare datorer på GVC. 

Möjlighet att på något sätt låna e-böcker. 

Personalen på GVC och biomedicinska är UNDERBARA 

På GVC borde det finnas någon sorts cafeteria! Kanske något för biblioteket! 

Som nämnt innan så hade det varit väldigt smidigt att ha kunnat beställa sin studentlitteratur genom sitt 

bibliotek. Såklart med prisgaranti som det billigaste alternativet! Lite tråkigt att behöva sponsra olika 

utländska storbolag för att man är tvungen.. 

Uppdatering av GU kort. 

Utöka utbudet av vetenskapliga peer-review magazines på ub.gu.se; flertalet högstatus, välkända tidskrifter 

finns inte att tillgå - speciellt inom geovetenskaper 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

  1) Möjlighet att över nätet se efter om en beställd bok hunnit komma till läsesalsexpeditionen. Rent av ett 

sms härom! 

2) En introducerande grupp-guidning i Humanistens biblioteks lokaler. Möjligen är det detta den bokade 

bibliotekarien hjälper till med, se svar ovan. 

3) Skriftliga ordningsregler:Lånetider. Var får man hålla till med läsesalsböcker (i hela Humanisten)? Finns 

garderob att ha våta kläder i? Var lägger man sin läsesalsbok, om man går iväg på lunch? Kan man boka 

sittplats? Etc. - Kanske detta redan finns, men jag har inte hittat reglerna. 

Avgiftsfria lån, även vid lån från utlandet. 

Ett antal gratiskopior per termin. T.ex. ett kopieringskort med 50 kopior. 

Bibliotekarie som är specialiserad på olika ämnen. T.ex. historia,religionsvetenskap etc. Kan då ha lite extra 

koll på tidskrifter, nya avhandlingar etc. Kanske redan är så? 

Biblioteket borde ha någon/några automater där man kan köpa snacks/dricka, då man inte alltid har med sig 

det och att det kan behövas för att öka koncentrationen ibland. När jag pluggade i USA så fanns det sådana 

maskiner varstans i alla bibliotek, vilket var väldigt bra får långa timmars plugg. 

 

Sen är det väldigt dålig luft på vissa delar av biblioteket. Speciellt vid plan 6A, där är det så dålig och torr luft 

att det ger huvudvärk. 

biblioteket kunde hjälpa med att sälja kopior av uppsatser och avhandlingar som skrevs på universitetet. i 

dagens läge är man tvungen beställa de från arkivet som har mycket begränsade öppningstider. 

Byta system. Ingen förstår det, inte ens personalen.. utöka e-böcker samt tillgången till artiklar på Lion. 

Bättre fungerande hemsida! 

Datastöd. Jag märker att det är många äldre som har problem med att förstå hur kopiatorerna och 

utskriftsfunktionen fungerar. 
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Det vore bra om det kom upp en påminnelse om att man har beställda böcker att hämta när man lånar böcker 

på biblioteket där böcker ligger och väntar. Har hänt att jag lånat böcker och inte kollat mejlen innan så jag 

har gått därifrån utan att inse att det ligger beställda böcker på mig och väntar. Om det kom upp en liten 

påminnelse när man skannar sitt lånekort vid utlåning vore det en stor hjälp. 

E-böcker, ljudböcker 

Egentligen har jag ingen åsikt ang innehållet. Det krångliga är formen. GUL, gunda, studentportalen... även om 

ni hade tjänster att erbjuda skulle jag inte hitta dem, då jag fatalt misslyckats med orientera mig på dessa 

forum. Nödigt krångligt rörigt. 

filmer som finns på hemsidan, som hjälper var och en att själv utbilda sig i hur man via nätet söker i kataloger, 

använder uppslagsverk och liknande. 

Finns för närvarande för få tysta studieplatser och oftast är biblioteket kallt på vintern. 

Fler aktuella tidskrifter. Som även finns på Stadsbiblioteket. 

fler e-böcker som man kan läsa hemifrån 

Fler fönster? 

Fler kopior av kursböcker i större klasser 

Fler rum till uthyrning som studierum. 

Fler studeieplatser liknande de som finns på övervåningen i biblioteket på pedagogen, samt skapa fler 

gruppbord för gemensamma studier både på Humanisten och på Pedagogen 

Fröläng tiden för reserverade böcker, skicka påminnelser innan lånetiden går ut. 

Gemensamt lånekort för GU och Chalmers (även om man bara är student på ena) vore bra. Eller varför inte 

för alla högskole-/universitetsbibliotek i landet? 

Gratis fika på kvällarna. Fler öppna mysläshörnor. 

Guidade turer för att lära känna biblioteket, alla skrymslen och vrån. 

Ha fler ref ex av kursböckerna. 

Hade vart bra om biblioteket hade öppet på söndagen också. E-böcker hade vart bra. Dvs att man kunde låna 

kursböckerna som e-böcker, fast det har nog med copy right att göra, att man inte kan det. Har inte provat 

om man kan boka rum och göra möte via adobe connect på bibliotekets dator men min distanskurs i spanska 

innebär att jag måste göra vissa presentationer på detta vis. Ibland krånglar internet hemma och en alternativ 

möjlighet hade vart bra. 

Hjälp med att hitta inlästa böcker, större utbud av dessa böcker och tydligare instruktioner om hur jag kan 

hitta detta hemifrån. 

Hålla utbildning för studenterna i hur man söker i databaser. Vilka som finns och hur man på bästa sätt kan 

hitta (akademisk) information i form av böcker, artiklar, index m.m. Främst i samband med uppsatsskrivande. 

Vore bra om universitetet och biblioteket kunde samarbeta på så vis. 

Ingen kommentar 

Inte vad jag kan komma på just nu. 

Introduktion i hur man skriver bra bibliografier samt användning av mjukvara som Endnote mm. 

Jag har svårt att tänka vilka andra tjänster biblioteket skulle erbjuda. 

Jag jobbar och missar alltid chansen att låna kursböcker, kan ni inte köpa in fler? 

Jag skulle gärna se de dagstidningar och andra nyhetstidskrifter som finns på biblioteket i e-format, till 

exempel Der Spiegel, The Economist och Fokus. 

Jag vet inte. 

Kom gärna ut och presentera era tjänster för de studerande på kulturvetenskapliga institutionerna. Många av 

de studerande där har inte ett hum om att biblioteken finns, var de ligger, vad som finns där, eller hur det 

fungerar med kurslitteratur och övrig litteratur, lån, läsesalar, grupprum (att de finns och hur man bokar), och 
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att man kan få hjälp från biblotekarierna med såväl allmäna tjänster som sökningar. Det vore bra om det 

samtidigt ges information om datorarbetsplatser, scannings- och utskriftsmöjligheter. 

Kurs i informationssökning 

Kurs i källhänvisning och olika metoder för detta. Plagieringskurser. 

Lite mer f"orst'aelse fr'n personalen f"or "aldre studenter som har det sv'arare med den tekniska letandet p'a 

bibliotekets n"at etc. (t ex om du har jobbat I 20 'ar utan att ha anv"ant dator kan det vara lite sv'art att s"atta 

sig in I hur systemen fungerar inom den slutna akademiska v"arlden. 

Låna LP-skivor 

Längre lånetid av kursböcker. Kanske fyra veckor istället för två. 

läsecirkel 

Läsplattor, hörlurar 

Maybe to have more newspapers and in several languages (for example "El pais", "the guardian", "Le 

Monde"...). 

Mindre fokus på fler tjänster, mer fokus på öppettider, bibliotekarier, och fler böcker 

More quiet rooms for studies separate from those used for discussions. 

Möjlighet att betala förseningsavgifter online 

Nej 

Not that I can think of at this monent 

Privat Studyrooms man kan boka för en längre tid. T.Ex. under tiden när man skriva sin bachelor-

/masteruppsats så man kan lämna sina grejer där. Så man kan boka "ett kontor" typ. 

rundgång genom hela biblioteket för nya studenter och alla andra som inte är så bekanta med det(samt 

förklaring om hur sökning på GUNDA fungerar och hur man kan optimera den) 

Rundvandring och presentation av biblioteket och dess mindre kända delar/funktionaliteter till enskilda 

elever. 

 

Café (billigt) 

- man vill sitta länge på biblioteket och man kan bli hungrig. Ett dyrt cafe som det som finns på humanisten 

t.ex. duger inte, vi är studenter inte pengapåsar. Hursomhelst ett billigt cafe antingen i eller i direkt anslutning 

till biblioteket på humanisten för min del. Trevligt även fär personalen som borde få använda det. Blir 

trevligare miljö och mindre risk för trötthet och irritation bland personalen. 

 

Kulturrum/Café skilt från bibliotekets tysta atmosfär så att det inte stör eftersom jag tycker mycket om 

bibliotekets tysta kvalitéer. Men då ett kulturrum med café där man kan sitta och prata i mysig atmosfär med 

soffor och dyl. och där man kan prata med bibliotekspersonalen men också professorerna och lärarna på ett 

personligare plan. En mötesplats mellan den stora och den lilla i någon bemärkelse helt enkelt. Kanske en tv 

där intressanta och sällsynta program/dokumentärer visas. Eller en plats att till fullo utnyttja bibliotekets 

historiska värdefullheter som ligger gömda. Som kanske olika verktyg/böcker för forskning, intressanta böcker 

som man inte vet om finns på biblioteket, eller bara lyfta fram en författare eller ett tema då och då precis 

som Humanistitska biblioteket redan gör men med skillnaden att det är i en mötesplatsmiljö där man kan 

interagera mer med temat och inte minst prata om det och känna på böckerna och läsa där och då. 

 

En arabisk boksamling. 

 

En kinesisk boksamling. 
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Skicka ut ett mail till alla studenter vid kursstart med information som visar hur man kan använda biblioteket 

och vad som erbjuds 

Skulle va praktiskt med större tillgång till ljudöcker. vad jag har förstått så behöver man intyg för att få låna 

dom vilket jag saknar. 

Språkhandledning 

Studieteknik, akademiskt skrivande, referensguide. 

Såg i dag att det finns en webbkurs som gu  bibl. ger och det är bra. Bra med kortare webbkurser i olika 

ämnen; har inget förslag på rak arm, men kanske mer hur man skriver uppsats/ svarar på essaifrågor 

sälja avhandlingar som man gör reklam för men inte säljs på grund av att de publiceras genom andra utgivare 

än GU. Samt underlätta den nu krångliag vägen att nå en avhandling som är skriven på GU 

Tack, de erbjudna jtänster borde räcka. 

Tycker att sökhjälpen inför c uppsatser har varit jätte bra. dock borde det vara lite bättre koll på vad för ref 

system som används för instutionen. 

Universitetsbibliotekets datorer  borde ha haft mycket snabbare internetinkoppling än det är nu. Datorerona 

också behöver bytas mot mera moderna, de som finns nu är gammalt "skrot". 

uppdatera datorerna som finns för lån, eller byt/håll efter musar och tangentbord. De är inte alltid 

superfräscha.... 

Uppsats-support 

Vad gäller ovanstående har jag bett att "få boka bibliotekarie" - men fått avslag, det var 2013. Sen har jag fått 

bra hjälp vid disken men skulle fortfarande behöva sitta ner med egen bibliotekarie. Ska pröva igen! 

Vara tydligare med information. 

ved ikke 

Viktigt att kunna kopiera dokument och göra utskrifter på ett enkelt sätt 

Älskar bibliotekets café samt personal. Sitter där ca 3-4 ggr i veckan och studerar. MEN de saknar eluttag. 

vilket är underligt med tanke på att ca 70% av de som sitter där tidigt på morgonen läser samt studerar via 

datorer. Det finns endast 2 eluttag. Dessa är placerade mycket dåligt. Jag har bett om förlängningssladd till 

undersidan av de två långa sofforna. Personalen vid informationsdisken hjälpte inte till. Tyckte det var ett 

märkligt önskemål. 

Sen självklart är det underbart med barn men väldigt många föräldrar ser kafét som en plats där man kan 

släppa barnen lösa. Ljud nivån blir ibland öronbedövande och man hör det från långa håll. Även på andra 

sidan biblioteket. Ljuddämpare eller ordningsregler vore trevligt för oss som vill kunna läsa en bok 

tillsammans med en kopp kaffe. 

Tack! 

Är fullt nöjd med utbudet 

Är nöjd med utbudet av tjänster. Möjligtvis skulle man kunna ha ett ännu närmre samarbete med de olika 

programmen/kurserna som ges på universitet, i form av till exempel rekommendationer av relevant och 

spännande litteratur som berör det fält eleven studerar. 

 Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

 Språkhjälp kanske? 

 Konstbiblioteket 
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Alltså vi hade en genomgång för alla studenter och den som höll i den var ganska omotiverad och missade 

relevant information för just våran studentgrupp. Att vara påläst och kanske insatt i högskolepedagogik hade 

varit önskvärt. 

Cant think of anything. 

hjälp med att söka relevanta referenser till uppsatser 

I am satisfied with services whihc are now. The only one thing is longer opening hours during week (from 

Monday to Friday). 

I don't know 

inget behov 

Jag skulle vilja få mer tips på intressant läsning 

Jag tycker att det är bra som det är med tjänsterna. Tycker dock det vore trevligt om man kunde låna hem alla 

böcker och inte behövde använda dom enbart på biblioteket. Tycker också det vore fint om man kunde lägga 

in önskemål på vad som ska köpas in. 

Mer plats för att sitta ner i alla fall 

No, not really 

Nothing comes to mind. 

technicians for the printers and card issues. 

 Pedagogiska biblioteket 

 Allt mkt bra, speciellt att man kan göra sökningar och tanka hem artiklar hemifrån och slipper att fysiskt 

besöka biblioteket.Telefon, support vid receptionen och bokad bibliotekarie (när datasökning fastnat) allt mkt 

proffsigt. Dessutom EndNote information så man kan sköta referenslistor på rätt sätt. 

 

Supernöjd! TACK!!!!! 

artikelsökning för c uppsats fördjupad med engelska artiklar som är godkända. 

Att i samband med nyinkomna avhandlingar eller böcker ha en kortare skriftlig presentation synlig. På så sätt 

kanske nyare avhandlingar kan få större spridning bland studenter som skriver tex uppsats. Även märka 

presentationen med nyckelord. 

Att man skulle kunna reservera böcker även om det inte är kö, för uthämtning dagen efteråt till exempel. Man 

är inte alltid på universitetet 

Biblioteket har olika uppställnings system i hyllorna. Det borde vara tidsbesparande om det hade varit en kort 

info t. ex. "här letar du efter kurslitteraturens titel" eller " här letar du efter efternamnet på författaren".  

 

Det finns en hylla där nya böcker presenteras. Det är inte många böcker. Det kunde skickas en lista över de 

böckerna t. ex till student mailet. 

Borde vara enklare på internetsidan att låna och hitta 

Bättre lokaler att studera i. Det ska vara härligt att komma dit och plugga. Och det är därför jag går till 

Pedagogsika. Egentligen är jag medicinstudent men vi har väldigt dåliga/tråkiga/okreativa läseplatser på 

medicinarberget. Dock ligger det ju hur fint som helst med utsikt och allt. Där skulle man kunna bygga stans 

finaste bibliotek och läsesal. 

Böcker som ingen köar på borde omlånas automatiskt. Fram tills dess borde påminnelse skickas ut både två 

dagar innan och samma dag som låntiden går ut. 

Chatt, bokning av böcker 

Det skulle vara intressant med bokcirklar av olika slag. Men det kanske inte hör hemma på ett 

universtitetsbibliotek. 
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Detta kanske redan finns, men i början av terminerna kanske man borde ha vissa "välkommen till bibblan"-

genomgångar där bibliotekarierna visar runt, vad som finns att låna, hur skrivaren fungerar(!) osv. 

Diskotek 

En sak som jag tänkt på är att det vore bra om jag kunde beställa en kursbok som läggs i mitt namn, även om 

den finns inne. Detta eftersom jag bor utanför stan, och om jag ser att det finns ett exemplar och sedan åker 

in, kanske den är utlånad när jag kommer fram. 

En tyst avdelning/rum/sal. 

Extra stöd för personer med svårigheter så som diagnostik 

Fjärrlån från andra bibliotek. 

Fler e-böcker som är tillgängliga för alla. 

Fler exemplar för hemlån av kurslitteratur och längre lån av kurslitteratur. All kurslitteratur tillgänglig fritt 

digitalt. 

Fler onlineböcker 

Fler platser att sitta och läsa bekvämt i soffor/fåtöljer. 

Fler studieplatser. :-) 

Har inte haft behov av något, så har ingen aning vad de skulle kunna erbjuda, vet ju knappt vad de erbjuder nu 

I can't think of anything at the moment 

Inbjuda till Informationsträffar om olika verktyg som man kan använda. 

Individuell hjälp vid skrivning av större uppsatser, medverka till tvärvetenskapliga nätverksträffar. 

Ja vet inte om de redan erbjuder detta, men kanske stöd för de som har läs och skrivsvårigheter:). 

Jag anser att biblioteket skall erbjuda möjligheten att lägga undan en bok på det biblioteket den finns. 

Exempelvis hittar jag en bok på Pedagogens bibliotek vill jag kunna lägga undan/beställa den till det 

biblioteket då boken inte alltid finns där den skall finnas i på hyllan. Som det ser ut idag går detta inte att göra 

då man får ett meddelande om att man själv får hämta/hitta den på den angivna hyllan däremot står den inte 

alltid på den angivna hyllan. Vilket gör att man kanske struntar i den boken då. 

Jag använder mig av bibliotekets tjänster i tillräckligt stor grad för att kunna ha en värderad åsikt i frågan. 

Jag har inte upplevt någon avsaknad av tjänster. 

Jag har varit på biblioteket 1 gång och då under max 20min. 

Jag tycker dom borde synas lite mer och försöka involvera sig mer än bara sitta på bibblan och komma ut 

någon gång ibland. 

Jag vet inte vad det finns för erbjudanden. 

Kommer inte på något förslag. 

Kurser i källhänvisning för personer som studerar för första gången. (Eller alla som vill.) 

Kurser i/hjälp med officepaketet. 

Kurslitteratur som e-bok 

Kvällskurser i att skriva. Både vetenskapligt och skönlitterärt. 

Längre lånetid över jul då det är många röda dagar 

Mer dropp in istället för att boka tjänster som ex. info om  hjälp och stöd vid funktionsnedsättningar. Men 

även andra tjänster ex. lär dig hitta i biblioteket när du är ny student skulle vara användbart helst i filmform 

på youtube. 

Mer online 

Mer tillgång till artiklar från tidskrifter, generellt. 

möjlighet att fylla på elevkontot för utskrift av papper direkt i biblioteket då det inte funkar online. 

Nej 

Nej. 
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No 

Någon form av föreläsning/samtal i referensletande 

Omgående beställning av internationella artiklar och böcker. 

redskap som hjälper en att översätta engelska till svenska. Tillgång till en översättnings penna som man kan 

låna mot en rimlig betalning. Skulle spara en massa tid samt att man kan läsa ännu fler texter. 

Se kommentaren ovan. 

The online system is very confusing. If i seach for textes sometimes I spend halv an hour just for searching and 

often end on other pages... 

Tips /stöd i web-sökning (Google). 

Trevligare sittplatser för långläsning och vy vidgande eller studietekniska eller studiehälso föreläsningar. 

tycker det fungerar bra 

Tycket att utbudet är bra 

tysta datarum...diskuteras ofta högljutt i hela biblioteket utan att personalen  säger till!!! 

Utbilda studenterna i hur de gör korrekta referenser, hur de kan förbättra sin studieteknik (hur en läser eller 

skaffar sig överblick i litteraturen). 

Utlåning av ljudböcker 

vet ej 

Vet ej. 

Vet inte 

Vi hade ett kurstillfälle där en bibliotekarie kom och visade hur vi ska söka och vad vi bör tänka på. 

wider choice of literature. 

you should have more course books or e-books for class so that everyone can get the literature that they 

need for class. 

Ämnesguide för kriminologi? För smalt? De hetaste artiklarna från de största journalerna/tidskrifterna och de 

smalare, specialinriktade, artiklarna om exempelvis green criminology/environmental criminology. 

ÖPPETTIDER anpassad till verkliga studenter inte bara till de arbetslösa! 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

 =) 

a welcome tour for the foreign students. 

Academic writing. 

Benefits for former students of the GU university. 

Boka böcker, inte bara reservera redan lånade böcker. 

Bra att men får undervisning i hur man hittar i databaser och sådant. 

Brukar få den hjälp jag behöver, bra så. 

Bättre avgränsade studieplatser, gärna med skärmar inte bara framför, utan även mellan platserna. 

Skärmarna kunde vara fällbara/borttagbara för ökad anpassbarhet 

Bättre internettjänst, fler e-böcker och sökmotor. 

Bättre och fler datorer som man kan låna. Det är inte alltid en har möjlighet att ta med sig egen dator. Om det 

finns möjlighet ha gärna datorerna lite utspridda, även som en tyst avdelning vore kanon. Skärmarna får gärna 

vara lite större, Officepaketen bör uppgraderas till nyare versioner, många datorer som är väääldigt 

långsamma och hänger sig. (Det råder brist på datorer rent allmänt inom statsvetenskapliga inst.) 

Bättre samarbete med LIbris, som i stort sett inte fungerar idag. 

Bättre utskriftssystem 
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Bättre öppettider på helgen, öppna tidigare och stäng senare. 

Café 

Och gör om ingången till informationsdisken mycket rörigt 

Chat med bibliotekarie. 

Jag vet inte, men jag hoppas att biblotekarierna vet mycket om det tidskrifter som finns tillgängliga via ub på 

nätet. 

Det finns redan de tjänster som jag anser en student behöver från biblioteket 

e-böcker för all trist kurslitteratur!!! 

Egentligen inte och i den mån jag har idé så finns den säkert även om jag inte letat efter den. Vad jag skriver 

om är en liten tanke att det borde finnas en regelbunden tid som man kunde boka in sig på för att få all 

information vad biblioteket kan erbjuda och var olika saker finns under hela terminen. (Inser dock att 

efterfrågan säkert är liten och att det finns vid kursstart etc.) 

English brochure of services or uses 

Ett mer sammanhållet och utökat system för e-böcker hade varit trevligt. Olika sidor som erbjuder elektronisk 

tillgång till böcker använder sig av olika regler för hur det ska gå till och olika program och tekniska lösningar 

som tillåter en att läsa böckerna. Det hade varit skönt om det hade funnits en enkel standard och tjänst för 

lån av e-böcker som gjorde att man inte behövde lära sig ett nytt system varje gång. 

 

Det hade också varit skönt om fler kursböcker kunde lånas som e-böcker då dessa ofta är fullt utlånade i fysisk 

form. Vid uppsatsskrivande när man lånar många böcker och kollar i många texter är det skönt om de finns i 

elektronisk form så att de enkelt finns tillgängliga för referens. 

Fler databaser att söka i i systemen, ex. piscatus och inkomstdatabaser. 

Fler finska böcker. Vidare känner jag ett behov av att det finns fler böcker/större utbud av böcker där svenska 

som andra språk lärs ut. Vi är många på universitetet som skulle kunna behöva nyttja den sorterns bok. :) 

Fler kopior av kursböcker som är "huvudböcker" på program/kurser. Fler artiklar tillgängliga online för 

studenter. 

Fler kurser i uppsatsskrivning, skrivteknik, referenshantering 

Fler lässtudior för en person, alltså inte delade lässtudior. 

Fler platser i tysta läsesalar. 

Fler studieplatser 

försäljning av vattenflaskor, block och pennor 

Hjälp med referenshantering kanske vore något. Ibland har jag svårt att veta hur jag ska referera till böcker, 

tidskrifter, artiklar osv, och då vet jag inte vem jag kan få hjälp av. 

Hjälp med uppsatsskrivande. 

Hjälp undervisning i den mån man kan. Som elev på förvaltningshögskolan hade man önskat lite vägledning i 

kurser. 

Hm. Tips på bra introduktionslitteratur i ämnen. I någonslags kategorisystem. 

Hålla kontinuerliga föreläsningar om sätt att använda bibliotek och sökmotorer på. Meddela när biblioteket 

stänger dom en butik gör genom uttalande i högtalarna. 

I sanningens namn har jag inte full koll på vad som erbjuds. Jag har ofta tänkt på, speciellt i början av min 

studietid, att det varit mycket upp till individen att finna en effektiv studieteknik. Pass/workshops i detta 

skulle nog vara bra. Exempelvis, hur kan man plöja igenom böcker/litteratur snabbare/effektivaste sätt. 

Inte vad jag kommer på 

Jag har fått söksupport genom personalen i infodisken. 
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Jag har märkt att när man vill boka ett grupprum så är det oftast fullbokat, men när man går för att se om det 

verkligen sitter någon där så finns det oftast ingen. Folk bokar alltså men dyker inte upp. Det är väldigt smidigt 

att boka vilket gör att folk kanske bokar för säkerhetsskull, men kanske sen ångrar sig. I de fall som jag trott 

att det varit bokat så har folk kvitterat men inte dykt upp. Någon lösning på det här? 

Jag skulle gärna se att begränsningen för omlån via internet togs bort, alternativt förändrades/förlängdes för 

att bättre tillgodose behoven hos de studenter som inte bor i kommunen. Som det är nu behöver jag (och 

säkert många med mig) frekvent släpa med böcker ända till Göteborg enbart för att göra enkla omlån, vilket 

kan kännas ganska onödigt. Jag märker av detta släpande än mer nu när jag läser på deltid och inte åker in 

särskilt ofta. Nu får jag släpa på en extra kasse med böcker var och varannan gång jag åker till skolan, och det 

har även hänt att jag behövt göra en resa på sisådär tre timmar enbart för att låna om kursböcker. (Vilket ju 

verkligen känns som slöseri med tid, ork och pengar när det finns ett system på plats som skulle kunna 

bespara mig detta besvär.) 

Jag skulle skriva ut en enda sida och var tvungen att skapa ett konto för 100 kronor. Tycker kanske att de 

kunde ha erbjudit att skriva ut en sida åt mig. Men annars nöjd. 

Jag skulle vilja ha tydligare instruktioner, eller information om hur man får instruktioner, angående allt som 

har med mikrofilmsbiblioteket att göra. 

Jag tycker det är bra som det är. 

Kaffe/dryck-automat. 

kaffeautomat där man kan köpa kaffe 

Kaffeförsäljning 

Kanske löpande generellt sökhjälpskurser som man kan delta i. 

Kanske sökhjälp från en anställd gällande  artiklar o dyl. 

Korta föreläsningar om referenshantering tycker jag vore bra. 

Längre lånetid för kursböcker 

Lär dig skriva ut och ladda ditt kort med nya systemet-kurser. 

Läshjälp. studiehjälp. Vet att det finns på universiteten, men det borde även finnas lättillgängligt vid 

biblioteken. 

Mer information angående relevant kurslitteratur och hur man får tag på den i biblioteken 

Mer information om själva byggnaderna - samh är ju en fantastisk byggnad, det kunde gärna få finnas 

informationsskyltar i varje rum som berättar om historien bakom. 

Mer tydligt vad som är elektronisk litteratur som är tillgänglig via biblioteksmedlemskapet och vilka sökningar 

som bara länkar till elektronisk litteratur (som finns någonstans på internet) 

more books to lend 

Möjlighet till att låsa in kursböcker under natten 

N/A 

Nej 

Nej. 

No 

not really 

När det är kurser på pedagogen borde pedagogiska biblioteket hålla öppet. Det är konstigt att bli utslängd 

från biblioteket när man just lärt sig artikelsök och sitter där och tränar under lektionstid. 

När man börjar ett program kan det vara bra med flera undervisningar om hur man söker i de olika 

katalogerna, vissa är väldigt komplicerade. 

Ofta få platser lediga på 5e våningen och ofta personer som inte går på gu ex gymnasie elever och äldre 

Om ni har pengar över i budgeten, lägg dem på bättre datorer istället för att utveckla nya tjänster! 
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perhaps a cafeteria? 

perhaps a locker or a shelf to leave your books during lunch or overnight, if you use them in an intensive work 

period time (working at the library) several days in a row. sometimes one needs to have 5 or more heavy 

books supporting the work process - it's heavy to carry, also carrying them around will increase the chance to 

damage them. 

Saknar inget. 

Scanning services for Bachelor and PHD students. 

Se ovan, påfyllnad av utskrift. Att det inte måste gå via Paypal eller krångliga kort. 

Seminarier, föreläsningar 

Senare öppettider på Ktb 

Skrivkurs i akademiskt skrivande och hur man läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt 

Stor datorsal med moderna datorer! 

Studie teknik. 

Studieteknik/lästeknik/källkritik vid läsning av kurslitteratur (för studenter). 

Studieteknikhjälp 

studietimmar, uppstyrda dit en kan gå för att studera med en grupp utan att för den delen behöva känna 

någon. att det blir lite socialt men ändå med sitt egen fokus, kan lossa lite på ensamheten under långa 

studietider. där det alltså inte behöver vara sådär supertyst som i studierummen utan lite mer fokus på möte 

och att få energi av att dela studietiden med andra. 

The library trainings in the beginning of master semester could be more detail in practical terms, and taken 

slowly, so that students who are not familiar with the library system yet would develop in literature searching. 

However, the section should be voluntary not mandatary since some students are well-educated in this. 

The University should put more books on online service so that students can access them anytime,anywhere.  

Sometimes we are so busy to go to the library to get books but if books are in soft copy online, we will access 

them easily. 

Utskrivning/kopiering på ett enkelt och smidigt sätt som inte kräver konton på olika ställen. 

Vilorum 

Värmeelement???? Haha, ursäkta bitterheten - allt är tipp topp förutom att man inte kan vistas på KTB 

vintertid pga begynnande frostskador. 

Yes, I small bar to get drinks/ some food, or just not because that celler where you can eat is very depressing. 

And bigger blankets, since its always so cold there, and its really nice that you provide blankets, but they are 

so small... 

önskar ett utökat utbud av sittplatser(fotölj?)/studieplatser(med bord) för oss som inte önskar att sitta i den 

tysta lässalen. 

Överhuvudtaget svårt att nås av infon om vilka tjänster som erbjuds. 

 Studietorget Campus Linné 

 Att ha ett rum där man kan värma och äta mat. 

Bättre hjälp när man letar böcker i allmänhet. Just nu får man inte mycket hjälp, man ska sköta allting själv via 

internet, datorer på plats eller annat. 

Bättre system för att hämta ut böcker som har beställts, tycker det är krångligt som det är nu 

Detta har jag även diskuterar med personalen förut. Men ett problem jag har stöt på är att e-lånade böcker 

inte fungerar med de olika programmen som finns för syntetisk uppläsning som jag har tillgång till pga min 

dyslexi 
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Fler exemplar av de mest populära referensexen! De går fort åt och vissa böcker är väldigt svåra att få tag på 

på andra sätt. 

genomgånger på andra böcker som kan användas som relevant litteratur 

I think the library could be used also to promote reading, research, and other learning activities. 

Inga förslag. 

Jag hade gärna sett att det fanns fler exemplar av obligatorisk kurslitteratur. 

Jag är väldigt förtjust i våra bibliotek! Men en magisk kaffebryggare hade ju inte varit helt fel. 

Känner inte till tjänsten boka bibliotekarie/söksupport, men har inte heller haft något behov av olika specifika 

tjänster. 

Längre öppetider. 

Läxhjälp/studiestöd 

Nej 

 Studietorget Hälsovetarbacken 

 Det skulle vara toppen om man också kunde hämta böcker på HVB som är beställda från andra bibliotek. Det 

går ju att göra på biomedicinska, men dit går man inte bara snabbt på lunchen, eftersom det är på andra sidan 

berget och tar minst 20 min fram och tillbaka. 

Granska examensarbete 

Hellre fler än en person som sitter med viss kunskap och information. Till ex. För att få hjälp med EN not finns 

det bara en som kan hjälpa och det är svårt att få tag i de tider som kanske vi kan fråga. 

Mer datortekniska tjänster, men det kanske är svårt? 

Skönlitterära e-böcker 

Studietorget på HVB är väldigt högljutt! Ibland har jag satt mig i ngt ledigt grupprum själv för att kunna jobba 

ostört eftersom det ofta sitter stora grupper på nedre plan som pratar jättehögt. Det borde vara tvärtom?! 
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BILAGA 10 

 Fråga 16. Andra kommentarer/synpunkter angående universitetsbibliotekets lokaler? 

  Biblioteket för musik och dramatik 

Alla på musik och dramatik-biblioteket är supertrevliga och kunniga! Hurra! 

Det finns klart tillräckligt med datorer, men de är väldigt långsamma. Ett billigt sätt att komma runt det 

vore att installera ett operativsystem som inte tar upp lika mycket resurser, som till exempel Ubuntu. 

Hyllorna i ex musikteori kunde varit uppdelade i ämnen så behöver man inte leta lika länge efter det man 

behöver. 

Ljudmiljön försvåras ju förstås av att allt är i ett och samma rum, bara i två etage. Och ibland måste man ju 

prata, om man t ex behöver be personalen om hjälp. 

När det gäller datorerna på biblioteket på Artisten- pc-datorn (windows) måste uppdateras. Senast jag satt 

där fanns fortfarande internet explorer kvar som webbläsare och den används ju inte ens längre. 

Som sagt. Vet inte många/några studieplatser på detta bibliotek.. Men det är ju relativt litet. Dock saknas 

studieplatser överlag på hsm så det skulle nog vara uppskattat om det fanns/finns på biblioteket. 

the amount of music scores is very limited, and several options or editions from the same score are not 

offered. 

 Biomedicinska biblioteket 

Behövs många fler studieplatser på Biomedicinska! Det finns ju på Medicinareberget men vill man sitta 

med referenslitteratur finns det dels alldeles för få platser, dels alldeles för korta öppettider. 

Biomedicinska biblioteket är inte jättemodernt och fräscht som andra bibliotek. Det kan kännas instängt. 

Biomedicinska: tråkig miljö och dålig luft 

Borde kunna låsa grupprumen 

Dammigt och dålig ventilation - inte bra för oss allergiker 

Datorna är FRUKTANSVÄRT långsamma! 

De flesta studenter har sin laptop med sig och jag tycker det hade varit bra om det fanns fler eluttag nära 

borden. Ofta finns det kanske bara ett eller två vid väggen och bordet står inte alltid vid väggen. 

De lila fåtöljer som finns på KTBs övervåning kan vara en inspiration för läsplatser utan bord. Dock tycker 

jag det är bra om det finns någon typ av bord till alla läsplatser. De trevligaste platserna är enligt mig de 

som är på entréplan och bland dem är mina favoriter de borta vid fönstren. 

Det behöver mer platser! Och källaren skulle behöva mer lampor. 

Det borde finnas tysta datorsalar där vi kan skriva/söka utan grupparbeten intill sig. 

Det kan i vissa perioder vara svårt att få plats. Gäller både läsplatser och grupprum. Majoriteten av tiden är 

det dock inget problem. 

Det känns sällan lönt att försöka gå dit för att det kanske ska finnas läspats 

Det saknas en plats där det är möjligt att värma och äta mat. 

Det skulle vara bra med tysta datorplatser/grupprum med dator. 

Det finns några på tidningsvåningen, men det går som sagt inte att sitta där på grund av den dåliga 

luftkvalitén 

Det vore trevligt med ett saltvattensakvarium. 
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Det är mysigt! Att stolarna inte är hårda är ett stort plus, samt att det inte är så kallt som i 

Medicinarelängan. 

Det är ofta dålig luft en trappa ner. 

Efter lunchtid var ofta allt upptaget 

Efterlyser mer städning av toaletterna på Biomedicinska biblioteket. 

Ett bönerum hade inte varit fel. 

Finns väl knappast så mycket man kan göra med lokalerna i sig, så överlag har man nog gjort det bästa av 

situationen. 

Fler bord och stolar 

fler sköna sittgrupper där det finns pratutrymme. 

Fåtöljer är mysigt 

För få läsplatser, ofta fullt när man kommer på eftermiddagen bara platser i källaren kvar där det är ganska 

otrevligt, varmt och dålig luft 

Ganska kalla lokaler 

Generellt är det dåligt med eluttag i tillräcklingt nära anslutning till läsplatser, datorsladden räcker inte 

alltid 

Grupprum med whiteboard alltid upptagna, behövs fler och det är väldigt oklart om hur man bokat ett 

grupprum på hälsovetarbackens bibliotek 

Gärna lite mysigare inte så kalt och sterilt. 

Ha fler studieplatser. 

Hade önskat att det fanns fler bord där man kan sitta flera runt och diskutera. Borden är nästan alltid fulla i 

dagsläget. 

Har bara haft en kurs i artikelsökning då platserna inte räckte till och Sofia någonting gick alldeles för fort 

fram. 

I think silence is not that notably maintained within the biomedical library premises. I could see people 

generally chatting with friends and also talking over their mobile phones that seemed quite disturbing to 

concentrate on my work. 

I think the library is long past due for a major renovation project. The library feels old and dated and would 

undoubtedly benefit from a significant facelift! 

Inga synpunkter. 

Inget för tillfället. 

Kan finnas fler grupprum. 

Kommer ej på något just nu. 

Kunde vara bra med fler grupprum i och med att de som finns ofta är upptagna. När man väl har bokat ett 

rum och någon sitter i det verkar de ofta bli arga för att man tar "deras" rum. Alltså fler grupprum behövs. 

Lokalerna är fina med snygga möbler. 

Luften i grupprummen, särskilt på nedre plan. Det blir alltid väldigt kvavt och svårt att koncentrera sig om 

man inte har dörren öppen, har man den öppen stör man dem utanför. 

Lägsta våningsplanet kunde renoveras och göras mysigare. 

Mer grupprum och grupparbetsplatser behövs, speciellt under dagarna, till kl 17:00. 

Till exempel i morgon vi ska gå till ditt för att plugga inför tenta. Men det finns ingen grupprum som är 

tillgänglig, alla ärr upptagna. 

Mer platser där man kan studera ensam vore tacksamt, alltså inte en grupp med möbler utan plats för en 

person vid något hörn eller liknande. 

Mycket bra arbetsplatser och grupprum. 
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Nej 

Samma jag har skrivit på förre frågan 

Se grupprum. 

Se ovan. 

Skulle gärna se fler grupprum och även bättre ventilation i de grupprum som finns. Jag skulle också önska 

fler läsplatser med bord i en tyst avdelning eller liknande. 

Skulle i så fall vara fler läsplatser, kanske någon tyst läsesal eller liknande 

Skulle vara bra om man kunde haft en platt-tv som i grupprum 1 i alla grupprum. Förenklar grupparbete 

mycket! Man borde även kunna koppla i Apple-produkter i denna tv, då de flesta studenter har produkter 

från Apple. Tror inte att denna möjligheten finns nu, utan man måste ha tillgång till pc. 

Som sagt hade jag velat kunna sitta i själva biblioteket och läsa, eftersom det är trevligare än tyst lässal, 

utan att bli alltför störd av grupparbeten och folk som äter lunch. 

Större lokaler , med ett ställe med mikrovågsugn o vattenkokare i samma byggnad som biomedicin , så att 

man kan fika och luncha samma hus. 

Tysta läseplatser är däremot rätt oinspirerade och miljön är inte alltid utformad för att var just tyst. 

Heltäckningsmatta och bås hade gett bättre fokus. 

Tänk Handels bibliotek, så vill man ha det.... många sittplatser, tystnad och fin miljö.... allt detta önskas fast 

på medicinberget:) 

Tänk på ergonomin! 

Vem fan läser utan bord? 

Vissa dagar kan det vara svårt att få plats att sitta en grupp och studera för att det inte finns tillräckligt med 

lediga bord för att de som finns snabbt blir upptagna. 

Önskar tysta dator arbetsplatser 

 Chalmers Johanneberg 

Behövs fler anpassade studieplatser för studenter med läs/skriv problem. 

Bra med flera scanners vid datorerna. 

de borde ha mer grupprum 

Det vore bra om man kunde ha lite mer avskärmade platser för oss studenter som har svårt att koncentrera 

sig. Det räcker inte med dom "skärmar" som finns mellan borden i tysta läsesalen, det känns bara trångt 

och det blir så många ljud i en så stor sal (prassel, dörrar som öppnas och stängs osv). Jag skulle vilja ha 

liknande det läsrum som finns på humanistisk med avgränsade "hörnor" som ändå känns luftiga, även 

gardinerna som finns att dra för runt en av platserna är jättebra (detta rum ligger en trappa ner från 

entrén, nära pausrummet). Det är nog en av dom bästa studieplatser jag varit på. Det är väldigt bra också 

på det sättet att det inte ligger bland böckerna (där många rör sig), det minskar på intrycken och gör att jag 

kan slappna av och fokusera bättre. Rummet är dessutom, i min mening, precis lagom stort (plats för max 

10 personer skulle jag gissa på). 

det är alltid fullt 

Fler fåtöljer tack. 

Fler grupprum är ALLTID uppskattat! 

Fortfarande att det är alldeles för dålig luft på biomedicinska bibliotekets nedre plan. 

För få läsplatser med bord, men samtidigt svårt att få plats med fler. 

Ljust och fint! 

Regarding copy mashines and printing machines and computers yes,,input is that please check them 

properly incase of needing reparation and they are quite limited for usage. 
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 Chalmers Lindholmen 

 I want better breath air in group study room 

No thanks for considering the students'requests and needs. 

Not at the moment. 

The area at the end of the library including computers is very inconvenient. Once you need to do 

something with computer and you need to concentrate you can not, because the area is very noisy and the 

students do not pay attention to the fact that this is a library and they need to keep silent in all the places. 

They talk very loudly, sit down together and laugh continuously. It seems that they sometimes mistaken it 

with the kitchen at the fourth floor. 

 Ej svar på frågan 

Räknar då även in andra utrymmen runtomkring biblioteket. 

Se ovan 

 Ekonomiska biblioteket 

Alldeles för få grupprum i förhållande till antalet studenter. 

Alldeles för få grupprum på hela handels + ekonomiska och det stora biblioteket på andra sidan gatan. 

Behövs fler  ytor där man kan jobba i grupp och det kan knappast komma som en överraskning för någon 

Behövs mer grupprum! 

Beror på när man kommer dit men så länge man inte kommer dit innan kl 10 eller efter 15-16 så brukar det 

vara fullt. Grupprummen måste man boka minst 1 vecka innan. 

Bordslamporna i tysta salen fungerar nästan aldrig 

Bra att ni tog bort tidningsrummet där det enbart hängde massa luffare. Över lag anser jag att personal 

borde agera mer handlingskraftigt för att tillse att det inte är socialt missanpassade individer (som 

uppenbarligen inte studerar på skolan) inne i biblioteket. De flest luktar väldigt obehagligt och jag har vid 

flera tillfällen upplevt mig störd från min studiero av deras närvaro. 

Datorerna är väldigt långsamma, både på Ekonomiska biblioteket och Handelshögskolan i stort. Detta kan 

vara värt att se över 

De blå "fåtöljerna" är mycket bekvämare än de svarta "flätade", I läsesalen ekonomiska. 

De skulle behövas mer grupprum 

De studieplatser med dator ligger ofta placerade i en miljö där folk pratar. Det kan vara lite jobbigt för 

koncentrationen. Jag tänker främst på platsen som är 2 trappor upp från informationsdisken. 

Det behövs helt klart fler grupprum. "Öppna" grupparbetsplatser, såsom Handelsrätten fast utan 

matgäster, saknas! 

Det behövs mer platser att studera på som inte är tysta läsplatser för att göra grupparbeten osv. Det finns i 

stort sett bara platserna på plan 5. 

det borde endast vara möjligt att kvittera sin bokning 15 min innan. inte både 15 min innan och efter. har 

du bokat ett rum vid halv så får du se till att kvittera ut det innan annars anser jag att rummet ska finnas till 

förfogande för andra vid halv. 

Det finns alldeles för få platser att jobbar med grupparbete. 9/10 gånger är der fullt i biblioteket. Då tvingas 

man sitta i skolan där ljudnivån alltid är hög. 

Det hade varit bra om det fanns eluttag vid några av arbetsbänkarna 

Det råder helt klart brist på grupprum tyvärr. 
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Det sitter alltid folk med sina datorer på tredje balkongen trots att det sitter skyltar överallt som förbjuder 

detta 

Det skulle vara bra med fler grupprum. 

Det är för få grupprum. 

Det är svårt att få tag i ett grupprum när man behöver ett. 

Det är verkligen brist på grupprum och riktiga läsplatser. Det är så illa att folk går till matsalen tidigt och 

sitter där och pluggar (oftast om de ska jobba i grupp) eftersom det inte finns tillräckligt med grupprum 

inte bara i biblioteket utan i hela huset. De övriga platserna utanför biblioteket blir fulla direkt under en viss 

tid. Datorplatser med dator är också ett annat brist. Alldeles få datorer för så många studenter. 

Ekonomiska bibliotekets lokal är bra och jag studerar gärna där. Blir dock ej så ofta pga platsbrist om man 

ej sedan innan bokat plats. 

Ett par fresker av något slag, i dekorationssyfte! 

Finns ingen stans att plugga, särskilt inte grupprum om man inte bokar en vecka i förväg. 

Fler grupprum behövs 

För få grupprum på ekonomiska biblioteket, helt klart. 

Ganska ofta är det en del icke-studenter ex pensionärer som pratar både i mobil och fråga oss studenter 

olika saker i tysta-salen (ekonomiska biblioteket) detta stör ofta i form av stöpande ljud. 

Generellt sett är biblioteket inte dimensionerat för att eleverna på Handels skall kunna läsa där i lugn och 

ro. Det behövs fler grupprum, fler bänkar där eleverna kan läsa samt fler plaster som är "tysta läsplatser". 

Jag, med flera brukar om biblioteket är fullsatt bege oss över till Pedagogen eftersom det finns fler 

arbetsplaster som har bord så att grupparbeten kan bedrivas på ett effektivt sätt. Tyvärr är inte 

studiemiljön på Pedagogen lika trevlig som på Handels. 

Group study rooms are always full, some other areas are free most of the time. 

Grupprum kan vara en bristvara när stora klasser har grupparbeten. Läser själv på juristprogrammet och 

det har ibland varit svårt att hitta grupprum när vi har haft grupparbeten. 

Grupprummen blir snabbt uppbokade. När man använder de grupparbetsplatser som finns i de öppna 

delarna av biblioteket känns det som att man stör andra studenter. Bra studiemiljö i lässal/balkonger. 

Grupprummen är nästan ständigt fullbokade, det är himla svårt att få ett rum om man inte bokar precis 

den kvällen då de lediga tiderna kommer ut. Jag inser att det finns fysiska begränsningar men jag vill ändå 

poängtera att det hade varit bra om man hade fler grupprum än de vi redan har. Ovanstående gäller 

ekonomiska/sammhällsvetenskapliga/ pedagogiska biblioteket samt studietorget campus Linné. 

Hade önskat fler grupprum, med bra bord och stolar, gärna tavla i. Hade också önskat fler tysta 

studieplatser. Ofta är det fullt och det kan ta en nästan en timme bara att leta runt bland bibliotek för att 

hitta en tyst studieplats. 

Har blivit mycket bättre nu när man får sitta med dator ner på "golvet" som vi kallar det. Innan var de 

alldeles för få platser. 

I think you are doing a good job so far; just look into some of the issues raised above 

Ibland blir det helt enkelt fullt i biblioteket, men jag antar att det är svårt att se till att biblioteket aldrig blir 

fullt. 

Kan vara svårt att hitta plats i biblioteket. Annars tycker jag att det är en inspirerande och vacker 

studiemiljö som jag gärna återvänder till. 

kanon! 

Läsesalen med balkonger är riktigt bra. Älskar att det är så öppet. 
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Lässtudion ska vara utrustad med dator med punktdisplay och talsyntes för studenter med grav 

synnedsättning. Nu har jag studerat i 3 månader och gjort 2 tentor på min egen bärbara dator som jag tar 

med mig hemifrån eftersom datorn som ska finnas i lässtudion inte funkar. Dåligt tycker jag att detta inte 

åtgärdats än trots ansvarig bibliotekaries ihärdiga arbete för att få en tillgänglig dator på plats. 

more group study rooms would be useful 

Mycket fräscha, gott om toaletter. 

Ofta dålig luft i grupprummen. 

Ofta väldigt kallt och dålig luft i tysta läsesalen, särskilt då det är mycket folk där. 

Om möjligt fler öppna ytor. 

Saknar tillgång till en del ekonomiska studier/databaser 

Samhällsvetenskapliga bibloteket på 5 våningen är väldigt fräscht, synd bara att det är så få platser 

Se tidigare kommentarer 

Skulle vara bra med rengöringsmedel tillgängligt så studenter kan städa före och efter.  Tänker inte på 

matkladd utan suddkladd på borden och blyertskladd. Vore också bra under förkylningssäsongen när folk 

sprider näsdukar runt sin studieplats. 

Skönare stolar vore mycket önskvärt 

Studerar hemma 

Stående bord för studier vore fint 

There should be more space for quiet study areas. 

Tysta delen 3:e balkong har under året blivit belagt med datorförbud vilket jag anser onödigt. Tillåt datorer 

igen. 

Vi är för många elever för antalet grupprum 

Viktigt att dra in eluttag till laptops vid studieplatserna. 

Virkligen för lite. Speciellt på Ekonomiska Biblioteket. I hela Handels Högskolan faktisk. Det Är alltid en 

drama att hitta en plats. 

Vissa dagar är det mycket folk i biblioteket, men det har hittills aldrig varit helt fullt även om risken finns att 

det kommer att hända. 

Vissa lampor fungerar inte och det gör stor skillnad. Vore bra om man försökte se till att läslamporna alltid 

fungerade. 

Vore grymt om ni kunde bygga på fler våningar, annars kan jag inte se hur ni skall kunna göra särskilt 

mycket åt platsbristen. Folk sitter ju i korridorerna och gör arbeten vilket ni måste inse är patetiskt. Detta 

är ett problem för handels som skola inte bara biblioteket. 

Väldigt fräscht 

Väldigt få grupprum på Handelshögskolan, dessutom känner man att man inte kan prata/skratta för högt, 

då man vet att rummen inte är jättebra isolerade och att detta kan störa studenter som sitter utanför 

rummen 

Älskar ekonomiska biblioteket, får mkt bra studiero där. 

Öppet och högt i taket både konkret och bildligt. 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 Biblioteket är för litet och har därmed för få platser 

Datorer och studieplatser finns det gott om på redten av gvc, det behövs inte och får ju inte heller plats i 

biblioteket. 

Datorerna är ganska dåliga men det finns ju andra datorer att tillgå på geovetarcentrum. Sen detta om 
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grupprum samt läsplatser med bås finns inte. 

det finns inga grupprum på geovetarcentrumbiblioteket vad jag vet, skulle vara käckt att ha ett eller två, 

även om datorsalen till viss del täcker behovet. 

Flest platser finns ju i Ljussalen (matplatsen för de flesta på geo/kulturvård) där det tyvärr både är kallt och 

svårt att få ro. Det avskilda rummet på biblioteket är bra men man skulle kunna ha fler sittplatser i 

biblioteket för läsning eller/och där man kan skriva. Ofta hittar man lediga klassrum som grupprum men 

särskilda grupparbetsrum finns inte vad jag har förstått. 

Geovetenskapens bibliotek behöver större lokal. Vi använder mest andra rum i Geovetarcentrum som 

grupprum eller grupparbetsplatser. Det vore bra om de ingick i biblioteks tak. 

I have not been working in the library because it usually closes around 16 o'clock so that I don't have time 

to study there. Otherwise it looks nice to me. 

Liksom på resten av GVC är det ganska kallt att sitta där ibland. 

Nej. 

Some of them are really nice, cozy and convinient, while others are noisy,impersonal and unconfortable 

,with bad interior layout. 

Är en fråga om platsbrist i geovetenskapliga biblioteket 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

 Aldrig funderat på om det ens finns läsplatser utan bord någonstanns överhuvudtaget. 

Alla lokaler BÖR ha tillgång till internet och/eller bra wifi-täckning 

Alla lokaler i Humanistiska biblioteket behöver rustas upp. När tom. toaletterna är modernast och i bäst 

skick av allt så är det dags att renovera. 

Att man inte kommer åt universitetets trådlösa nätverk överallt i huset är riktigt synd. 

behövs mer platser, biblioteket är för litet 

Borde finnas snabb och tydlig information om grupprummen 

Bra att det finns men ej för mig då jag läser hemma. 

Bra att det öppnades upp fler grupprum. 

Bristen på grupparbetsplatser är oftast skriande på dagtid när flödet verkar vara som störst. Miljön nere på 

plan 6B är i allmänhet mördande tråkig och oinspirerande. Det blev lite bättre när det ställdes in lite fler 

bokhyllor, men de stora, tomma ytorna är fortfarande ångestframkallande. Av de nya läsplatserna som 

fixats så är de som är vägg i vägg med 6B trevliga, medans de som är längre in i byggnaden desto mer 

hopplösa pga fåtöljerna/sofforna, som inte är sköna att sitta i för att läsa och direkt monstruösa om en vill 

skriva (detta gäller särskilt sofforna, även om en del av skulden också får läggas på de bord som 

ackompanjerar möblerna. Ergonomiskt? Inte någonstans). Den tysta läsesalen är helt OK, det är dock några 

lampor som varit trasiga där (vid läsplatser) under en längre tid. 

datorerna är under all kritik och bör uppgraderas. 

de tysta läseställena är obekväma och de bekväma ställena är inte tysta. det optimala vore några fåtöljer 

för ensamläsning nånstans där det skulle vara tyst (stadsbiblioteket har nåt liknande). 

De tysta läsplatserna är något för få. 

De tysta lässalarna på första våningen borde, och skulle kunna, vara lite tystare 

Det behövs tysta platser med tillgång till datorer. Det lilla datarummet vid pausrummet borde verkligen 

göras om till ett tyst rum istället för att samtal är tillåtna. 

det borde finnas drop-in grupprum. Som i tvättstugor. 3 bokningbara rum och ett dropin-rum. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CXXXVII 
 

Det borde finnas fler sittplatser med ordentliga stolar och bord. Fåtöljerna med låga bord gör att man får 

en dålig arbetsställning. 

Det borde verkligen inte behövas på ett bibliotek riktat till vuxna, men om alla fastkletade tuggummin 

under borden kunde rensas bort någon gång ibland vore trevligt. Särskilt för oss litet mer långbenta, som 

titt som tätt stöter knäna i dem. 

Det bör gälla tystnadsplikt i de flesta bibliotekslokaler. 

Det ekar väldigt mycket. Kanske skulle man lägga in mer mattor på golven? 

Det går inte att sitta i grupprummen för att det är fruktansvärt dålig luft där. 

Det har varit väldigt kallt i biblioteket de senaste veckorna, särskilt på bottenvåningen, vilket i stor 

utsträckning försämrar studiemiljön. 

Det skulle kunna skyltas tydligare till plan 5. En översiktskarta över plan 5 och hur man hittar där hade 

också varit bra, för att inte tala om referensbiblioteket. Där är det helt omöjligt att hitta utan att be om 

hjälp. 

Det vore önskvärt med fler eluttag i läsesalen så att man kan ha både lampa och dator ikopplad samtidigt. 

Det är ödsligt på plan 6 öst där de nya böckerna står. Ser lite sorgligt ut. Ett drömscenario vore en 

växlingsmaskin (eller en bankomat, men det är nog att ta i) vid godisautomaten. 

Det är ofta svårt att få grupprum under tenatemensperioder. Mycket irriterande när en del studerande 

som inte har där att göra sätter sig i kvinnohistoriska rummet och tar upp plats. Trist att många tror att 

bibliteket också är ett lunchrum så sätt gärna upp lite hänvisningar till att det finns cafeteria vid ingången 

på Humaisten. 

Det är svårt att hitta lagom avskilda läsplatser. Vore toppen om det här och var fanns mer fåtölj+litet bord 

(ev. armstöd/bricka för bok eller liknande) 

Alla vill inte sitta så att andras läsning kan distrahera. 

Det är väldigt trevligt på Centralbiblioteket, men när det är som mest folk där kan det vara lite svårt att 

hitta sittplats. 

Dålig luft 

Dålig luft i grupprummen 

Dålig ventilation i de äldre delarna av biblioteket.  

Grupprummen är i princip alltid fullbokade. 

Dåligt med eluttag i vissa grupprum vilket gör att det kan vara svårt att vara mer än 1-2 personer med dator 

som kräver strömkabel. 

En underbar datorsal som finns I huvudbyggnadens nedre plan under receptionen har varit en absolut 

p'arla f"or mig. B'ade n"ar jag arbetat I grupp och ensam. Om de som arbetar I grupp vid datorn h'aller en 

n'agorlunda prat niv'a s'a "ar det klart det b'asta st"allet att kunna arbeta p'a med inl"amningsuppgifter. 

D"ar flera I samma grupp kan skriva samtidigt p'a datorer bredvid varandra, vilket g"or att man blir 

snabbare och effektivare. Hade en s'adan sal varit disponibel och om den funnits I bibliotekets regi kan 

m'anga arbeta tillsammans med flera datorer och med tillh"orande b"ocker, utan att beh"ova l'ana med sig 

dem, varit ett mycket uppskattat rum. Salen ska helst vara sluten och till'ata en ca 15 platser f"or att 

fortfarande beh'alla sitt diskreta samtalsv"anliga atmosf"ar och f"or att inte st"ora 

koncentrationsf"orm'agan f"or ett effektivt arbetande/studerande oavs"att om man "ar I grupp eller 

ensam. Den ska inte beh"ovas bokas utan "first come, first serve" p'a det viset kan ensamma personer 

ocks'a s"oka sig dit och ha en dator utan att en grupp blockerar hela salen. 

Fler eluttag 

Fler grupprum vore lämpligt (egentligen på hela universitetet) gäller alltid att vara ute i god tid för att få 

ett. 
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Fler mindre rum för gruppstudier kunde vara bra.:) I övrigt bra,!:) 

Fler sittplatser i entréhallen på Humanisten vore bra. De som finns nu är lite skrymmande - man hade nog 

kunnat få in fler sittplatser med någon typ av ommöblering, utan att det blir trångt. 

Fler sittplatser med bord i ergonomisk höjd och fler tysta studieplatser. 

found it very distracting when searching/ reading through books that everyone was talking 

För kallt! Höj värmen! 

Gamla datorer som hänger sig och krånglar 

Gammalt och stel miljö, behövs fräschas upp. Ingen rolig miljö.Ta bort heltäckningsmattan. Ha 

dämpningsmattor vid platser. Ha GU print maskiner bakom ljuddämpande skärmar eller i annat rum. 

Behövs skylt om att det finns printer en våning ner . 

Grupprummen brukar vara uppbokade vid de flesta tillfällen. Alltid lediga platser i läsesalen. 

Grupprummen är alltid fullbokade, det hade varit önskvärt med fler grupprum. 

Grupprummen är svåra att komma åt på dagarna om man inte bokat innan. Det är synd eftersom man 

många gånger vill sätta sig direkt en stund efter att man fått en uppgift på en lektion. 

Gärna förbättra belysningen för läsning oavsett plats. 

Hade gärna sett fler bekväma "fåtöljläseplatser" i tyst miljö. 

Hade varit fint med fler tysta läsplatser uppdelade på lite mindre rum. Tycker att det kan vara jobbigt att 

sitta i stora tysta läsesalen, det är så himla stort och tyst att det kan vara svårt att slappna av pga rädslan 

att störa andra. En grej spm jag kan störa mig lite på är att vissa använder bordet vid kaffeautomaten på 

nedervåningen som studieplats, så vill man gå ut och pausa eller äta kan man inte vara där. 

har egen dator med mig. 

Hej, jag inte valt att sitta och läsa eller grupparbeta på humanistiska biblioteket. Har inte tyckt att finns 

plats för grupparbete. Skulle vara skönt att kunna sitta lite mer avskilt. 

Högre krav på tysta avdelningen! 

I stort sett en trivsam miljö och gynnsam för studier. 

I tentatider är rummer ofta fullbokade och man får hitta en annan lösning. Dessutom något svårt med 

bokningen. Många sätter sig i tomma rum utan att boka, när man sen kommer är det inte helt lätt att köra 

iväg dem. 

Ingen kommentar. 

Ja, jag tycker att det borde finnas wifi i alla rum. Kan i princip inte sitta i Referensrummet eller på flera 

ställen på nedervåningen för att det inte finns något internet där. Jag gillar verkligen Humanistiska 

biblioteket men det är verkligen problematiskt att sätta sig ner och försöka plugga när internet kommer 

och går eller inte finns alls liksom. 

Jag gillar pedagogens ståplatser för datorer. Det är himla bra om man vill bara kolla kort om något har 

kommit in. 

Jag har endast använt bibliotekets tjänster på webben då jag läser på distans. 

Jag har funderat en hel del på luften i lokalerna och ventilation. Tycker alltid att luften inte känns så bra 

inne på humansten. Undrar om det finns möjlighet att förbättra detta. Sedan har jag också tänkt på 

belysningen, eller kanske snarare brist på studieplatser vid fönster. men det är ju så byggnaden är och lite 

svårt att ändra på... kanske hade en annan färg på väggar/detaljer som är ljusa eller färgglada förändrat 

upplevelsen till det bättre. De nya studieplatserna med vita väggar och färgglada möbler och soffor tilltalar 

mig, samt de röda fåtöljerna vid fönstrena på entréplan. Där blir också väldigt snabbt fullt. Finns det 

möjlighet att skapa fler läsplatser där? 

Jag läser en kurs på distans. Därför kan jag inte svara på detta. 
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Jag skulle jättegärna se att det fanns "ståbord" inne i läsesalen. Jag spenderar många timmar där varje 

vecka och skulle tycka det var väldigt skönt att stå upp ibland som omväxling till allt sittande. Optimalt vore 

kanske två till fyra höj- och sänkbara bord så att höjden kan bli ergonomisk för alla, med en mjukare 

gummimatta att stå på. Jag vet att det redan nu finns ett, men det är väl mest till för rullstolsbundna, vad 

jag förstår. Annars är jag jättenöjd med biblioteket. 

Jag skulle vilja se fler läsplatser av typen "fotölj i ett hörn". De som finns brukar vara upptagna. 

Jag tror att det var inte lätt för mig att hitta böcker det kanske saknar lite struktur. 

Jag tycker läsesalen på humanistiska biblioteket är världsklass! 

Jag älskar den tysta lässalen, det är i princip det enda stället jag kan koncentrera mig. Det är dock någon 

som jobbar där som har svarta tofflor och inte verkar kunna lyfta dem från golvet, vilket är fruktansvärt 

irriterande när han hasar sig fram längs den långa salen. 

Jättefina tysta läsrum. Skönt när där inte är så mycket folk... 

kallt! 

Kyligt på vintern 

Lite frustrerande att det trådlösa nätverket inte fungerar längst in på referensbibilioteket 

lite förvirrande när man ska hitta rätt våning första gången. 

Lite svårt att hitta kring 6A/6B 

Lokalerna är fina, behåll det gamla stuket. 

Luftklimatet hade kunnat vara bättre. T.ex. möjlighet att vädra i grupprummen. 

Läsplatser med bord- med låga soffbord får man en oergonomisk hållning när man läser/studerar vid dem. 

Med läsplatser med bord avser jag stora läsesalen 

mer behövs. det är alldeles för liten tillgång. 

mer ergonomiska fåtöljer, för ryggen, vore toppen. 

More silent table places on other floors would be a nice addition. And additional toilets next to the 

entrance :) But otherwise facilities are good. 

Mycket tråkiga och sterila lokaler som jag helst inte sätter mig och studerar i! Jämför då med malmös 

universitetsbibliotek som är väldigt mysigt och inbjudande med mycket läsplatser. 

Måste det vara ombyggnationer med betongborrning i flera månader? Stäng biblioteket i en vecka, hyr in 

extra byggubbar och gör klart allt på en gång istället, tack! 

Måste få fler tysta läsplatser då antalet är mycket begränsat . Som student har man fått vända ibland när 

det varit fullt. 

Något gamla och väldigt gult på nedre plan 

På entreplan är det väldigt snyggt och trivsamt, men på nedre plan är det en helt annan historia. Trångt, 

unket och dunkelt. 

Sitter inte direkt och pluggar på bibblan, men de gånger jag vart där har det vart fullt adekvat. 

Sitter oftast inte och arbetar på biblioteket/biblioteken så ofta, men det fungerar utmärkt för mina behov 

Skulle önska bekvämare stolar med bord placerade avskilt. 

skulle önska lite högre bord så att man inte får så dålig kroppshållning(gäller inte när man inte sitter i 

läsesalen) 

Större tysta områden, och/ eller tydligare skyltning om att det är tyst läsområde så att folk inte sätter sig 

och pratar där 

Svårt att boka grupprum 

Svårt att hitta,  det borde vara bättre skyltat var V 5 exempelvis är.  När man letar efter böcker är ofta detta 

en frustration. 

The bathrooms are very tidy and there's always everything available. 
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Tidvis dålig luft i referensbiblioteket 

Tydligare vägvisning (det finns t.ex. två trappor parallellt och man blir lätt vilsen om man inte förstår att 

man är i en annan trappa än man gick i för en stund sedan). 

Tänk att nästan alla har nuförtiden en iPad/dator med sig... Ökar antalet eluttag och minska antalet 

datorer... Vi behöver ladda våra egna datorer utan det ska finns kablar överallt... 

Tänk på bekvämlighet/ergonomi för oss äldre studenter. Låga bord och hårda stolar funkar tyvärr inte lika 

bra längre :-(. Hur ser det ut med platser anpassade för funktionsnedsatta? Kanske också bra att tänka mer 

på? I övrigt ligger biblioteket ju underbart, det är en fin plats med sin historia, lätt att koncentrera sig där. 

Universitetets wifi är underdimensionerat. Det är ofta väldigt trögt att surfa på de relativt enkla sidor, en 

uppgradering vore kanske på plats. Det är många som sitter på wifin när de pluggar och det blir "trångt" 

med utrymme på wifin då. 

ved ikke 

Vet inte om det är något som ni kan göra. Men referenssalen luktar ofta så illa att det knappast går att sitta 

där och arbeta. Detta på grund av delar av de äldre användarna, som sitter där varje dag. 

Vid kursstart brukar jag låna alla kursböcker på en gång och har då behov av att ställa ifrån mig böcker en 

stund. Då hade jag behövt någon plats att ställa dem på. Jag vill inte lägga dem på golvet, det finns inte 

plats i hyllorna etc så sist lade jag dem i fönstret - inte inte helt optimalt. Ha gärna några små rullbara 

"hyllor" stående framme (utan att de är i vägen). 

Wifi i ALLA rum, även det stora till höger om tysta läsesalen (när man går i riktning mot läsesalen)! 

Älskar verkligen de tysta lässalarna! 

Är i det stora nöjd men det hade kunnat finnas några fler datorer på nedre plan (plan 6). Dessa är väldigt 

bra och kanske en utveckling av dessa hade varit att föredra. Även lite nyare datorer.. 

Är inte på biblioteket så ofta för att kunna svara på många av dessa frågor. 

Önskar det fanns mer studieplatser i form av bord och stolar. 

 Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

Verkar fräscha och trevliga. 

 Konstbiblioteket 

bra utbud av böcker 

Dator ej viktig på grupparbetsplatser. Alla har väl egen dator? 

It would be great if there was an artist film library. Or the option to access an online film database. I feel 

this is greatly lacking. 

Konstbiblioteket är väldigt litet och har inte plats till grupprum osv. Det är få platser att sitta på, men jag 

har inte suttit så mycket i biblioteket att jag kan säga om det behövs fler platser eller ej. Det är ofta inte så 

tyst i biblioteket eftersom många använder det som grupprum och tänker inte på att andra vill läsa. Igen så 

är det också mycket ljud från ingång och cafeteria som stör om man verkligen vill koncentrera sig. 

More access especially in the summer 

no 

No, not really 

None 

Students at HDK often have tutoring in the art library which makes it not have enough space. 

studieplatserna i stora delen av biblioteket känns temporära och ej genomtänkta, ofta svåra att få då det 

finns så lite grupprum på skolan. obekväma fåtöljer. 

vi har ju våra rum för grupparbete, men om man någon gång vill ha en tyst plats så är det svårt att hitta 
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 Pedagogiska biblioteket 

 Att skaffa fler grupprum som går att boka skulle absolut vara positivt! 

Den dåliga besysningen 

Det borde vara tydligare hur man bokar grupprummen! :) 

Det hade behövts fler grupprum eller platser att arbeta (i grupp) utanför caféet 

Det pedagogiska bibliotekets inredning/atmosfär är fantastisk i och med hur den befintliga arkitekturen har 

utnyttjats. 

Det är ett gissel överhuvudtaget att hitta studieplatser på pedagogen och biblioteket är inget undantag. 

Det är i princip fullt vid alla studieplatser ganska ofta. Detta gäller grupprum, datorer, läsplatser etc. 

En kommentar om samhällsvetenskapliga biblioteket också: läsesalen på plan 5 är bra, men det är synd att 

det inte finns fler platser där uppe, och luften i den tysta läsesalen blir ofta dålig. Det vore också bra med 

fler mikrovågsugnar i samhällsvetenskapliga. Kommentar om humanistiska: det är en konstig lukt på plan 6, 

och det vore fantastiskt om det blev bättre att sitta där. 

Enbart lånat böcker och inte använt biblioteket till studier. 

Fick nog med det mesta under föregående kommentar. 

Fler arbetsplatser behövs 

För mycket ljud från studentgrupper. 

För mycket oberhöriga personer som rör sig runt i huset som tiggare som letar pant, som provocerat frågar 

om man druckit klart sin cola-flaska. - Klart irriterande. Har hänt att de tagit flaskan som står framför en. 

Grupparbetsplatser alltid knepigt i öppen miljö då folk kan störas av gruppen som talar fastän ljudnivån 

ligger på acceptabel nivå. Samtidigt känns det inte rätt att sätta sig och göra ett grupparbete på 

grupparbetsplatserna med risk att störa folk som arbetar. 

Hade gärna kunnat vara större, men inser att det är svårt. Fler ergonomiska stolar för att arbeta preventivt 

med arbetsmiljöskador. 

Hade uppskattat om det fanns datorplatser i tysta salar på pedagogen! Ofta är det lagom ljudnivå där 

datorerna i "stora salen" är, men ibland är det folk som sitter och gör grupparbeten - vilket såklart kräver 

att en pratar. Men då är det svårt att veta om en får säga till eller om det är ok att prata! 

Har alltid med egen dator vilket fungerar superbra! Tycker datorerna på biblioteket är aningen sega. Vilket 

gör att jag hellre  tar med min egna dator 

Har bara varit där ett par gånger, men då tyckte jag att det var en bra studiemiljö. 

Har försökt boka grupprum några gånger, men det har alltid varit fullt, även om man bokar så tidigt man 

kan. 

Har inte använt mig av studieplats på biblioteket 

har svårt att hitta ställe och sitta på vilket gör att man inte utnyttjar lokalerna till max 

I den tysta läsesalen på pedagogiska biblioteket finns det ofta gott om plats över. Kanske läge att fundera 

över om det går att minska detta utrymme för fler grupparbetsplatser och/eller läsplatser utan bord? 

Ibland är det ont om plats tyvärr 

Inga kommentarer 

jag använder flera olikaa bibliotek. Jag önskar att grupprummen gör enskilda alltid. dessutom är det svårt 

att i bokningssystemet se vad det är vi bokar. Det känns alltid som grisen i säcken för vad man får som det 

är nu. 

Jag tycker om självutlåningen. Platsen är väl utvald. Utan att störa andra personer eller hindrar in/utgången 

lånar du det du ska, får du en fin bibliotekspåse (dessutom som är tillräckligt bra tjockt att påsen inte lätt 
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går sönder). 

Kallt 

Kan ej uttala mig, lånade bara böcker utan att stanna för att studera på plats. 

Kan vara lite dålig luft i grupprummen. 

Lässtudioplatserna skulle kunna bli fler. 

Lätt att det blir en hög ljudnivå vid vissa av studieplatserna. 

Mer platser med bord och stol 

mer utrymme för alla basgrupper som behöver arbeta 

Nej 

no 

No. 

not really as I havent used the library that often 

nothing. 

Ofta får man tillgång till grupprum via kursledare, vid behov, men vill man sjölv boka eller anvönda finns 

det inte alltid möjlighet. 

Pedagogiska biblioteket är klart underdimensionerad, var säkert redan för litet och föråldrat innan den 

byggdes. Ni har inga bekväma stolar som de har på Sam-bib. Jag ni behöver ta i anspråk rum som ligger 

bredvid Ped-bib. 

Platser med tillgång till eluttag behövs det fler av. 

Se ovan 

Skönare möbler 

Studentköket i samhällsvetenskapliga biblioteket, inte bra. Kallt, tråkigt, inte städat... 

Studieplatserna är bra men borde vara fler eller finnas fler tillgängliga rum att studera i, tysta läs-salar 

etcetera. 

Svårt att få plats mitt på dagen och ska man läsa referenslitteratur kan man inte sitta utanför. Då får man 

stå.. 

Tillgängligheten centralt i Pedagogens hus!!!Bra att det alltid finns referenslitteratur i kurserna inne för 

utlåning på biblioteket när alla utlåningsex. är upptagna. 

Tycker biblioteken är stora och fina. Rymmer tysta miljöer/bord/lampor precis som jag vill ha det. 

Vet ej skillnaden på grupparbetsplatser och grupprum. Vet ej om det finns några tysta läsplatser då jag inte 

tagit reda på det eftersom jag sällan läser helt tyst utan antecknar och liknande medan jag läser. 

Vet inte ens vart de tysta läsplatserna finns. Önskar mer tydliga regler angående mat/förtäring och 

ljudvolym 

önskar fler platser 

Öppna och ljusa lokaler som inbjuder till studier 

Överlag på Pedagogen saknas tillräckligt med platser för studier, både egna och i grupp. De som finns är 

belägna längs med korridorer och därav är det svårt att komma undan störande moment. 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

Alldeles för få grupprum. Man måste alltid vara ute en vecka i förväg för att få grupprum. 

alldeles för kallt i stora tysta läsesalen på nedre våningen, ekar jöttehögt och vinden drar mycket. Inga 

lampor på de annars väldigt studieplatserna i tysta salen på våning 5. 

att platserna ses som "något otillräcklig" är på grund av att samhällsvetenskapliga biblioteket är ett väldigt 

bra bibliotek så att många studenter går dit. därav blir det fullt trots ett stort antal platser. 
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behöver bättre värme! 

Behövs fler grupprum på femte våning då de oftast snabbt blir uppbokade. Grupprummen på bottenplan 

känns tyvärr inte alls trevliga då de är belägna "under jorden". 

Biblioteket bygger ut, därför väljer jag att skriva ej aktuellt/kan ej bedömma på de första tre frågorna 

Biblioteket är något förvirrande när man precis kommit innanför dörrarna. Gärna klarare regler/skyltar över 

vad som gäller i de olika salarna och hur man bokar grupprum. 

Borde finnas fler vägguttag i tysta läsplatser, som man behöver för sin dator. 

brukar bara låna böcker, ej studera på bibblan 

datorerna är hopplöst långsamma och gamla. Fler grupparbetsplatser hade vart bra även om jag kan förstå 

att platsen är begränsad. 

de nya grupprummen med världsdelsnamn på femte våning är superduperpoppis, de i källaren finns det 

nästan alltid iaf begränsad tillgång till med kort varsel, men de nyrenoverade är ju klart mysigare och 

fräschare. man kan piffa till de äldre för att göra dem mer eftertraktade. ljudisolera, ny inredning osv. 

Det behövs fler grupprum! Bokar man inte ett pass så fort det släpps, alltså med 6 (eller 7 eller vad det nu 

är?) dagars framförhållning så är det ju jättesvårt att få ett grupprum. 

Det behövs mer "mysiga" områden. Mer fåtöljer och soffor där det finns möjligheter till bekväm läsning. 

Det behövs mer grupparbetsplatser i form av fler bord och stolar på femte våningen! 

Det behövs mer grupprum för biblioteken vid Handelshögskolan och gamla KTB. 

Det blir ibland väldigt kallt i läsesalarna på Ktb och Humanisten. 

Det blir ofta fullt och svårt att få plats. Det känns som att varken biblioteket eller GU:s lokaler är anpassade 

för den mängd studenter som finns. 

Det blir ofta fullt uppe på femte våningen om man vill sitta i fåtöljerna vid fönstren (utan bord). Det finns 

många läsplatser, men jag gillar inte när det är så tyst. Jag gillar att kunna sitta och plugga och inte behöva 

tänka på om jag för något omedvetet oväsen med min fot eller när jag bläddrar till exempel. Jag tycker om 

bakgrundsljud. Inte heller är det kul att ta upp ett helt bord med 4 sittplatser när jag pluggar ensam. Några 

sittplatser med bord för en person och som inte är i en tyst avdelning hade varit guld för mig! Då hade jag 

suttit där oftare! 

Det finns bra med platser i tysta läsesalen. Däremot är salen (enligt min personliga preferens) för stor och 

det blir för mycket människor där inne under högtryck, varför jag föredrar att sitta där tidiga morgonar eller 

sena kvällar då det är lugnare. 

Det finns inte studieplatser så det räcker, särskilt för arbete i grupp.  

Det finns för få lunchplatser. 

Det hade behövts fler grupprum. 

Det har blivit jätte fint där uppe efter renoveringen, men behövs göras nått i källaren oxå 

Det känns som att samhällsvetenskapliga är extremt överbelastat i fråga om studieplatser, om man bortser 

från dem i tysta läsesalen - där är det något bättre. annars är det ofta fullt på övervåningen, på platser med 

och utan bord. På övervåningen (5) och i tysta läsesalen är det också ganska dåligt ljus. 

det som finns, ex plan 5, är jättebra. men alltid fullt och inte tillräckligt i antal 

Det vore bra om det fanns krokar eller liknande längs väggarna så att man kan hänga av sig ytterkläderna 

(jag tänker främst på tysta läsesalen plan 5). 

Det är bra men kan alltid bli bättre. Grupprum med datorer fanns inte som alternativ tyvärr, men dom är 

viktigast! 

Det är en ren fröjd att befinna sig på Samhällsvetenskapliga biblioteket! Lokalerna är outstanding, och jag 

har bara hgott att säga om personalen :) 

Det är iskallt i de äldre delarna av Samhällsvetenskapliga biblioteket (dvs. våning 0-3), i princip jämt. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CXLIV 
 

Det är lite dystert att komma in i Samhällsvetenskapliga biblioteket, kanske delvis p g a belysningen. 

Det är många tomma hyllor på plan 5, vilket är lite konstigt när det är sån brist på studieplatser. 

Det är ofta fullt och jag har flera gånger fått lämna biblioteket eftersom jag inte hittat någonstans att sitta. 

Det är ofta fullt på läsplatser. Om en inte kommer väldigt tidigt är det svårt att få plats vilket är synd.  

Grupprummen behöver man ofta boka samma dag som de släpps, det är svårt att få ett rum på kort notis 

vilket är synd. jag tycker att det behövs fler grupprum. 

Det är ofta fullt vid gruppbord om man inte kommer när biblioteket öppnar. Måste vara ute i god tid för att 

få ett grupprum. 

Det är väldigt svårt att överhuvudtaget hitta inne på samhällsvetenskapliga biblioteket. Jag skulle vilja ha en 

tydlig (bild-)beskrivning av varje våningsplan. Jag tycker det är otydligt hur biblioteket är uppbyggt, hur det 

ser ut inuti och hur jag tar mig till de olika avdelningarna. 

Det är väldigt trevligt på de övre våningarna men mindre trevlig inomhusmiljö på entréplan och i källaren. 

Nytt och fräscht är trevligt. 

Dålig luft i tysta läsesalen på vån 5 

ej tillräckligt med toaletter, och tråkigt att de är könade. 

En utökning av antalet studieplatser, både för enskilt och gruppbaserat arbete tror jag skulle vara mycket 

uppskattat av studenterna. 

Enforced rules regarding laptop and mobile volume levels. It should be acceptable to enforce such a rule, or 

to encourage people discouraging openly towards people who do not understand QUIET means that. 

Ergonomiska stolar 

Ett utökat antal gruppstudierum är ett uppenbart behov samt en inomhustemperatur över 2 celsius på 

entrévåning kan uppskattas valda delar av året. 

Fantastiska förbättringar hoppas att hela biblioteket ska följa den andran 

Fantastiskt att man har bevarat den gamla prägeln och de vackra tapeterna vid läsplatserba utanför 

biblioteket. Rogivande läsplatser med utsikt över Hagakyrkan är ett plus. Anledningen att jag trivs så bra är 

att man får studiero, inte för mycket datorer, fina lokaler och tyst. 

Femte våningen har verkligen blivit fin. Kylskåpet i matsalen uppskattas! Fler mikrovågsugnar och platser i 

matsalen skulle behövas. 

Finns inte tillräckligt med platser och det är alltid överfullt. 

Fler böcker att låna 

Fler fåtöljer 

Fler grupprum och grupparbetsplatser hade varit bra. 

Fler läsplatser utan bord 

Fler och bättre mikrovågsugnar i källaren. Dom börjar sjunga på refrängen.  

De senaste veckorna har de varit väldigt högt tryck på borden och grupprummen. Så de hade underlättat 

att ha fler grupprum. De ger väldigt bra studiemiljö. 

Fler studieplatser behövs 

Föråldrade och värdelösa datorer. 

Gamla slitna möbler förnya gärna 

Grupprummen blir snabbt fullbokade...Omöjligt att få ett grupprum om man vill boka dagen innan. 

Grupprummen i källarplan borde verkligen snyggas till! De är inte alls lika attraktiva att använda som de på 

femte våningen. 

Grupprummen är ofta fullbokade, man måste boka nästan en vecka i förväg om man ska hinna få tag på 

ett. 
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Grupprummen är ofta uppbokade så det hade behövts fler. kanske även mindre grupprum eftersom många 

sitter ensamma eller i par i ett stort grupprum. 

Grupprummen är ofta uppbokade, önskvärt med mer inglasade rum att kunna boka. 

Grupprummen är små och ventilationen dålig 

Grupprummen är ständigt bokade. Även med 24 timmars framförhållning så är det svårt. Släng på 3 

våningar till med bara läsesalar och grupprum på KTB byggnaden. 

Grupprummet är även de mycket tråkiga på KTB. 

Hade gärna önskat fler läs- och arbetsplatser med bord på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Det finns 

tomma ytor bland böckerna på våning fem till exempel, där hade det gått att få in något mer bord och svårt 

att sitta och plugga vid fåtöljerna ute i tidningsrummet. Förstår att tidningsrummet är till för att sitta ner 

och läsa tidning, men i nuläget sitter många och pluggar där i brist på plats så något mer arbetsbord istället 

för en del fåtöljer hade varit bra. 

Hade varit skönt att kunna stå och läsa. Så ett barbord skulle underlätta. Detta för att jag lätt får 

spänningshuvudvärk och det är då bra att variera ställning när man läser. 

Hade varit trevligt med fler fåtöljer med trevlig utsikt. De låga borden med ganska hårda stolar i KTB, femte 

våningen, förstår jag inte syftet med. De som är nära hissen. 

Herrtoaletten på entréplan är katastrofalt sunkig 

Härlig motion upp till femte våningen! Jag gillar det 

I stora läsesalen är det mycket prasslande och tassande och tisslande. Även smaskande och ätande. Detta 

kan ju vara aningen irriterande, men kanske inte så mycket att göra åt. Något som går att göra något åt är 

att sätta kuddar under alla stolar så det inte låter så väldigt när folk drar in och ut dem från borden! 

I stort sett är det tillräckligt men jag skulle gärna se att det finns att det fanns några fler då det ibland är ont 

om tysta grupprum. 

i tentaperioder är det svårt att boka grupprum/få grupparbetsplats. kanske våning 3-4 kunde öppnas med 

fler sittplatser då? 

Irriterande att en del hänger sina grejer på fotöljerna och sedan är borta över en timme eller släpar ihop 

dem för grupparbete 

Jag har använt grupprum på KTB en enda gång. Det var för en månad sedan och fram till dess visste jag inte 

att de fanns. 

Jag har inte varit runt i alla lokaler, vet att det finns fler datorplatser och läsesalar på andra ställen i huset, 

men jag har inte sett dem. 

Jag sitter enbart i den tysta läsesalen på samhällsbiblioteket. 

Jag trivs inte i tystaläsesalar så har aldrig konkurerat om de platserna. Har inte haft problem med att hitta 

någon annanstans att sitta å läsa. På grupprummen är det ibland högt tryck, men jag kan inte bedömma om 

det är för få. Vid behov och god framförhållning går det alltid att få tag på ett grupprum någonstans. 

Jag tycker att det borde finnas någon begränsning (mer än max 2 pass/dag) på hur ofta en få boka 

grupprum. De bästa grupprummen på samhällsvetenskapliga biblioteket dvs de på 5e våningen är ALLTID 

uppbokade en vecka i förväg, så fort de släpps kl 00, och det är alltid samma personer som bokar. 

Jätte omysigt lunch/"fik" rum, det enda riktigt negativa nu när toalettproblematiken är någorlunda löst 

(även om man får ta hissen till femte) 

Kallt 

kallt i källaren 

Kan egentligen inte bedöma tillgång på studieplatser, har sällan varit på de övre våningarna i 

samhällsvetenskapliga biblioteket och där kanske det finns fler studieplatser. På första våningen tycker iaf 

jag att det inte finns så många plaster. 
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Kanonbra att läsplatserna med bord har egen lampa, eluttag och är bokningsbara 

känns som man måste hänga på låset för att ha en chans att få bordplats på vån 5 iaf.. men platserna med 

skärmar är superbra! Även läsfåtöljerna vid fönster är superbra. De låga svarta gruppborden känns 

onödiga, dåligt för ryggen. Byt gärna ut dom mot fler gruppplatser med ljuddämpningsskärmar 

Känns som om att det antingen är grupprum/lässal. Finns inga platser eller bord där man bara kan sitta så 

som på humanisten. 

Läsesalen på 5:an är full kl 9, det skulle kunna få plats fler bord och istället för halvtomma bokhyllor utanför 

skulle man kunna göra fler tysta läseplatser, vilket det finns ett större behov av. 

Läsfåtöljerna på femte våningen är nästan alltid upptagna. Behövs fler! Att dessa överhuvudtaget finns är 

ett jättebra initiativ! 

Mer plats för grupper! 

Mer plats i tysta rummet 

Missnöje: Grupprummen på femte våningen är fullbokat jämt. Jag har vid flera tillfället försökt boka ett 

grupprum på femte våningen men inte lyckats, trots att jag var ute i god tid. Källarvåningen (som anses inte 

ha lika mycket komfort och fräschhet som femte våningen) är däremot mindre populärt och oftast hittar 

man ledigt grupprum där men femte våningen är fullbokat jämt 4-5 dagar framöver. Jag menar att det inte 

finns någon harmoni i det här.  

Lösning: Den eventuella lösningen till det problemet skulle kunna vara det att man endast kan boka 

grupprum på femte våningen för två eller tre dagar framåt. Alltså, jag kan boka rum för imorgon och 

övermorgon. Inte såhär att två studenter sitter på en dag (misstänker att det är söndagskväll som 

bokningssystemet öppnas för bokning inför kommande veckan )och bokar alla pass för hela kommande 

veckan. 

monitors are often quite ancient 

More table would be very useful 

Mycket dåliga lokaler i källaren där grupprummen finns. Dålig luft och mycket varmt. Man får ont i huvudet 

Mycket onödigt att det finns olika system att boka grupprum på universitetet. UB:s eget system är inte bra. 

Mysigt och inspirerande! 

N/A 

Need more books to be available online. 

no 

Något bör göras åt lunchrummet. 

När vi för ca ett år sedan jobbade intensivt med C-uppsatsen upplevde vi att det var svårt att få tillräckligt 

med tid vid en datorabretsplats. Vi var i behov att boka arbetsplatsen för att vi ville vara garanterade plats 

men de var ofta fullbokade vilket orsakade en del stress då vi fick springa fram och tillbaka för att hitta 

datorer som var lediga.Vi kunde visserligen varit ute i mer god tid öfr att boka... 

Ofta finns det plats i den stora läsesalen, men det är extremt svårt att hitta platser då man vill sitta skönare 

eller jobba i grupp. 

Ofta fullt på KTB våning 5. Både i grupprum och vid bord 

Ofta fullt, endast plan fem där man kan sitta om man inte bokat. Alldeles för få platSer som riktar sig till så 

många studenter. 

Ofta kallt inomhus. 

Ogillar badrummen, känns ofräsha. 

Otillräckligheten på platser gäller självklart mest i tentatider samt efter lunchtid. Helgmornar är det till 

exempel ypperligt många platser lediga! 

Otroligt kallt i stora salen på samhällsvetenskapliga biblioteket. 
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På femte våningen på samhällsvetenskapliga borde det väl gå att klämma in lite fler studieplatser? Det är 

ljust och trevligt däruppe, men är ofta fullt. Känner spontant att de där fåtöljerna vid fönstren är "lite väl 

lyxiga" och vissa kunde ersättas med fler studieplatser. 

På söndagar, när KTB är det enda biblioteket som är öpppet, blir det trångt om platser i läsesalen. Tycker 

att ni bör utreda om ni ska hålla öppet ett till bibliotek på söndagar, om man kommer mer än en timma 

efter öppning är det kört i nuläget! 

På tok för få av allt. Irriterande och oförståeligt. Då studieplatserna är så få förstår jag absolut inte varför 

GU använder sig av möjligheten till de gula "reservationslapparna". De förvärrar en redan dålig situation. 

Riktigt dåligt med platser om man är flera personer som behöver sitta tillsammans, antingen får man 

komma in vid "dåliga" tider eller först till kvarn. Detta är inte alltid en möjlighet då man slutar föreläsningar 

m.m på olika tider. 

Rummet med böcker i anslutning till tysta lässalen på våning 5 borde kunna användas bättre. Fler fåtöljer 

och skönare läsplatser. Kanske kan man göra även det rummet till en tyst avdelning? 

Saknar fler uttag vid läsplatser utan bord. Man kan fortfarande behöva ladda medhavd teknik även om man 

inte använder den just då. 

Saknar mögligheter att lätt skriva ut saker. 

Se ovanstående kommentar. 

Skaffa möbler som är anpassade för rummet, ex tyst rum. 

sometimes it is needed more chairs. 

Stora läsesalen på KTB är väldigt fin. 

Stora ytor står tomma på de övre våningarna där det finns grupprum och sittplatser. Lägg gärna in mer 

bord och stolar och fyll upp utrymmena. Inte så kul när man inte får plats när man tagit sig till biblioteket 

fastän det skulle finnas massa ledig yta att ställa bord och stolar på. 

Stort behov av renovering av lunchrummet i källaren - fler platser och varmare! 

Svårt att boka rum, verkar finnas behov större än utbudet. 

Svårt att få grupprum på biblioteken i allmänhet! Det är synd. 

Svårt att få tag i grupprum. 

svårt att få tag på grupprum. 

tack för filtarna i stora tysta läsesalen på ktb! 

The quiet room at the 5th floor has a high demand. Some students, unfortunately, arrived early morning 

and booked the tables for more than one hour as it is allowed. More control is needed so that the study 

places are available for those who need them. 

The study rooms, both the group and quiet rooms are very comfortable and convenient for all kind of 

studies and subjects. 

The toilets smell most of the time. Maybe put some air freshener in the toilets would not hurt. 

Toaletterna kan tittas till oftare. 

toapappret är ofta slut på kvällen 

Total brist på grupprum vid alla universitetsbibliotek i Göteborg. 

Tycker att det finns för få grupprum, de få som finns blir uppbokade direkt. 

Tycker mycket om dem!! Synd bara att det är så himla svårt att få en plats, måste komma vid öppning o 

springa upp för att få bord, alt. boka grupprum precis den minuten de släpps 

Tysta platserna på våning fem tar alltid slut 

Uppgiven brist på läsplatser inkluderar ej tysta läsesalen, där det finns gott om plats. 

Vid den lila fåtöljen på våning 5 i den tysta lässalen så finns det ingen täckning på WIFI. 

Vore trevligt med fler platser likt de lila fåtöljerna på femte våningen på KTB 
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Vore trevligt med lite trevligare datorarbetsplatser än att sitta i källaren och titta in i en vägg. 

väldigt dålig luft i grupprummen på källarplan på samhällsvetenskapliga, kan man väl ha förståelse för på 

ett sätt, men ja samtidigt jobbigt. lite svagt ljus också kanske. annars jättebra :) 

Väldigt fint hus (KTB), gör aldrig om för mycket! 

Väldigt svårt att få bokat grupprum, "högt belastat bibliotek" 

Återigen - KALLT på KTB 

Återigen, möjlighet att bättre avskilja studieplatserna. Samt fler tysta läseplatser som dem på 5e våningen 

Älskar de lila sofforna bakom fönstren, de är underbara! 

Även om det ite är ett tyst rum i salen med datorerna, så är det många "grupparbeten" som pågr där och 

ljudnivån blir aldeles för hög. Skulle önska att det va tydligare med att hålla nere volymen, alternativt 

erbjuda fler grupprum/grupprum med fler datorer/större grupprum. 

Önskar fler microvågsugnar till pentry och bättre diskbänk 

Över lag en väldigt trevlig miljö! 

 Studietorget Campus Linné 

att inte de olika talsyntes-programmen inte funkar med böker men lånar elektråniskt 

De bord som finns till vissa av fåtöljerna är för låga, och det blir väldigt oergonomiskt att sitta och arbeta 

vid dem. 

Den tysta läsesalen är ofta ledig men inte bekväm att sitta i. Det är något konstigt med datorerna så att 

man kan bara använda knappt hälften. Annars brukar det för det mesta finnas någon ledig. 

Dålig luft i grupprummen de gånger jag använt mig av dem. 

Dålig ventilation i grupprummen men bra ljus och skön studiemiljö. 

Ej utnyttjat bibliotekets lokaler, endast gjort korta besök. 

Finns väldigt få platser till grupparbete men framförallt finns det ytterst få platser till att studera vid. 

generellt lite kallt i lokalerna och några för få grupprum 

Grupprum på campus linne går oftast att få tag i, dock är det sämre på KTB/ samhällsvetenskapliga 

biblioteket, där går grupprummen direkt och det är stort tryck på dem. Tycker det finns bra med läsplatser 

på alla bibliotek, har ej reflekterat så mycket över bord-icke bord m.m. men det är väldigt bra som det är 

Grupprummen, speciellt på Campus Linne, är nästan alltid fullbokade så det gäller att vara ute i god tid, 

helst en vecka innan, för att få ett rum. Fler grupprum behövs! 

Ljusrörsbelysningen i det tysta rummet och datorsalen är inte trevligt för ögonen. Borden vid soffor och 

fåtöljerna borde vara högre så att man inte måste luta sig fram och få ont i ryggen nä man skriver. 

Läsplatser utan bord? Finns det? Behövs det ens? 

Nej 

På Campus Linné finns det god tillgång med platser, både tysta och till grupp. Ibland försöker jag dock även 

plugga på Samhällsbiblioteket och där finns det på tok för få tysta läsplatser. 

Skulle vara uppskattat med fler utrymmen med tysta läseplatser - där det också inte är svinkallt, som det är 

nu tyvärr. 

Sköna soffor men för öppet och lyhört. Svårt att få studiero och att kunna arbeta i grupp utan att störa 

andra. 

Toaletten mellan datasalen och den tysta läsesalen luktar ofta illa och det luktar in i den tysta läsesalen. 

Det vore bra om detta kunde åtgärdas. Det vore bra med läsplatser med bord och eluttag i entréplan. Det 

vore bra med tystnad i större del av biblioteket. 

 Studietorget Hälsovetarbacken 
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 Angående grupparbetsplatser: Ifall man missat att boka grupprum i tid och ska jobba i grupp brukar vi sätta 

oss i ett annat hus (hus 7). Använder i princip aldrig grupparbetsplatserna i Studietorget.Det finns i princip 

inga tysta läseplatser i Studietorget eftersom man hör väldigt när folk går i kafét när man sitter i den tysta 

läsesalen. 

Att sitta på entresollen på Studietorget HVB tidigt på morgonen är min absoluta favoritläsplats, tills det 

kommer folk på bottenvåningen som pratar högt. Då är det den sämsta platsen att sitta på och då flyttar 

jag in i den tysta läsesalen. Ventilationen där kunde dock ha varit bättre (även i grupprummen). 

Borde finnas fler grupprum 

Det "tjuter" med jämna intervall i grupprummen och i den tysta läsesalen på Studietorget 

Hälsovetarbacken... 

Det behövs större kök/pentry till exempel på gamla KTB, dvs fler mikrovågsugnar och fler sittplatser. 

Det finns inte tillräckligt med grupprum. 

Det är kallt. 

Det är lite problematiskt att man måste bekräfta bokningarna även om man sitter i sitt studierum, det 

borde gå att göra smidigare så att man inte blir bortkörd om man har glömt bekräfta. 

Det är svårt att få grupprum, oftast måste du vara ute minst 3 dagar innan för att få en bokning. 

Dålig mobiltäckning dvs dålig surf möjlighet Studietorget Hälsovetarbacken 

Dålig ventilation 

Finns det ens tysta läsplatser på Studietorget HVB? Grupprummen känns dåligt ventilerade. Datorerna ute i 

biblioteket är jättesega. Dock är "loungen" närmast ingången trevlig och bra belyst. 

framgår inte tillräckligt tydligt på alla språk att de tysta läseplatserna är tysta. Utbytesstudenter tror det är 

grupprum. 

Hade önskat fler fåtöljer. 

Ibland finns det tillräckligt med läsplatser med bord, men några gånger har jag inte hittat någonstans att 

arbeta då det varit helt fullt. 

Markisen låter hemskt! 

Med tanke på hur litet detta bibliotek är vet jag inte om det fins så mycket att göra åt saken så som 

otillräckligt antal grupprum. 

Mer grupprum och även bara platser att sitta vid, ofta brist på platser när man ska sätta sig. Och svårt att 

boka grupprum då de ofta är fulla. 

Nya datorer behövs i grupprummen!!!! 

På biomedicinska biblioteket har de uttag för att kunna ladda sina datorer, ovanför borden. Det är något 

som kunde införas även på studietorget. 

Se kommentar ovan. 

Väldigt trångt och svårt att hitta lediga platser speciellt om man är flera eller i grupp. Har aldrig funnits ett 

tillgängligt grupprum samma dag eller dagen innan. 

Önskar fler mjuka fåtöljer där det är tyst. 

Överlag så är det väldigt trångt i biblioteket på Hälsovetarbacken, det är många studenter som ska samsas. 

Fram för allt kan det vara svårt att boka grupprum om man inte är ute i väldigt god tid. 
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BILAGA 11 

 Fråga 18. Vad anser du att universitetsbibliotekets bidrag tillförde kursen? 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Bra 

Det ingick inte i någon kurs utan var en valfri introduktion av biblioteket som genomfördes när jag 

började studera (HT14). Eftersom jag pluggat på skolan (Artisten) förut gjorde jag det mest för att träffa 

nytt folk. Utöver detta så var det ändå bra med en uppdatering av vad som hade hänt sedan sist. 

Det var bra 

Det var till 90% information som riktade sig till musikerstudenter, men jag som skådespelarstudent fick 

också några värdefulla tips på slutet. Det bidrog till att jag kunde hitta mina pjäser snabbare och inte 

behövde fråga om hjälp hela tiden. 

En bättre kunskap om hur man söker i olika databaser 

Få veta vilka resurser som finns och vad man kan fråga om. 

Hur en kan söka på databaserna för att hitta tidskriftsartiklar/populärvetenskapliga artiklar. 

Hur man hittar hemifrån, bokar grupprum och liknande 

information 

Inget speciellt till just den kursen, utan lärde mig informationssökningen till andra kurser efter. 

Insikt i flera databaser 

Jag kunde läsa den litteratur som jag behövde läsa till kursen 

Jag uppmärksammades på vilka verktyg och kataloger som är tillgängliga för mig och fick därmed ett 

större utbud av information att använda mig av. 

Mycket bra info! 

we need to use the services offered by the library. 

Visade vilka databaser som finns. 

Väldigt otillräcklig då bibliotikarien var väldigt oinsatt i musik och musiklitteratur. 

 Biomedicinska biblioteket 

All nödvändig information 

Allt jag behövde veta om information sökning. 

Allt jag kan om sökning i databaser 

Artikel sökning 

Artikelsökning i Bibliotekets databaser. 

Att förstå systemet med publicerade artiklar och sökningar 

Att göra det lättare att söka information i bibliotekets databaser 

Att hitta sökvägar 

Att jag förstod hur jag skulle använda sökarfunktionen på gu. 

Att jag kunde hitta i de databaser biblioteketet erbjuder 

Att man fick bättre förståelse 

Att man fick en större insikt i hur man söker vetenskapliga artiklar. 

Att söka vetenskapliga artiklar i olika databaser. 

Bibliotekets bidrag var ganska centralt då vi lärde oss att söka artiklar i olika databaser, vilket i stort sett 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CLII 
 

var vad kursen gick ut på. 

Blir bättre på att söka information 

Bra 

Bra att få det demonstrerat hur man söker 

Bra att få genomgång av de specifika databaser som man använder, t ex PubMed. 

Bra att veta Grejer man inte har koll på 

Bra att veta om vilka sökmotorer som finns för mitt akademiska område. 

Bra bakgrundsinformation om informationssökning, en bra föreläsning där vi studenter fick vara högst 

delaktiga. 

Bra basiska kunskaper inom artikelsökning via olika databaser. 

Bra genomgång 

Bra grund att stå på! Läroikt. EndNote som vi fick ta del av sparade mycket tid i arbetet. 

bra grund för att vidare kunna söka vetenskapliga artiklar på egen hand 

Bra grundhjälp 

Bra grundläggande info om informationssökning. 

Bra hjälp för en grundförståelse för de vanligaste databaserna kopplade till våra uppsatser. 

bra info 

Bra info ang pubmed 

bra info om artikelsök mm. 

Bra info om källhänvisningar och hur trovärdig info söks på internet. 

Bra info! 

Lätt att förstå och hjälpsamt i arbetet. 

Bra information om sökning i databaser men det kom lite väl tidigt i utbildningen och hade snarare 

behövts inför C-uppsatsen. 

Bra information om sökstrategi. 

Bra information om vilka databaser som finns tillgängliga samt hur dessa kan användas. 

Bra information till projektarbeten 

Bra inför examensarbete 

Bra introduktion till Biomedicinska biblioteket. Det bästa var datorkunskaper man fick genom kursen, 

exempelvis hur man utforma sökord och hur man söker i särskilda kataloger. Mycket bra med direkt 

återkoppling och interaktion med läraren. Övningar var också bra då man kunde träna på det man har 

lärt sig. 

Bra kunskap inför litteratursökning 

bra lärde mig hur man ska söka på vissa artiklar som är vetenskapligt. 

Bra men inte så pedagogiskt. 

Bra och relevant information som var till hjälp vid kommande kurser, ex. Examensarbete 

Bra orientering i att hitta vetenskampliga artiklar mm. Visade en del om begränsningar. 

Bra råd om sökningar 

Bra snabb genomgång av hur man söker medicinska artiklar. 

Bra tankar kring hur man skall värdera litteratur ur ett källperspektiv samt bra instruktioner och tips på 

hur och var man söker i databaser. 

Bra tips att förenkla sökandet 

Bra tips för sök i databaser samt info om datorprogram för anatomi-studier! 

Bra undervisningen  att få studenterna att hitta rätt 

bra verktyg för att hitta artiklar 
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Bra översikt av UB:s sökfunktioner 

Bra! 

Bra! Lärde mig att hitta till Pubmed bland annat. 

Bra, hade knappt haft någon koll alls om jag inte fått någon genomgång. 

Bra, vi var tvungna att kunna söka efter artiklar till en uppgift 

Både grupp och individuell undivisning var bra spceciellt dyslexi hjalp. 

Bättre förmåga att söka information 

Bättre kunskap om aktuellt område 

bättre kunskap om hur man söker 

bättre kunskaper om artikelsökningar 

Bättre på att söka vetenskapliga artiklar. 

De bidrog mycket! Lärde mig att söka rimlig information, hur man använde sig av Endnote och hur man 

kunde referera lättare genom att använda endnote! 

De har kunskapen som krävs för informationskursen som inte många andra kan ge, de är experterna 

som man går till vid behov av hjälp. 

De lärde oss något nytt 

De visade hur man skulle gå till väga för att finna vetenskapliga artiklar på PubMed. 

Den allra mest grundläggande sökmetodiken 

Den besparade mig mycket extra arbete som skulle blivit om jag själv skulle leta upp eller ta reda på de 

grundläggande sökkunskaperna. Det gick snabbare för mig att ta mig an kursens uppgifter efter som jag 

var igång med informationssökningen redan. 

Den har varit till stor hjälp inför uppsatsarbete. 

Den hjälpte oss att kunna söka artiklar till våra uppsatser och hur man skriver med hjälp av endnote. 

Den var avgörande för mig så att jag lärde mig söka på rätt sätt för att få fram information till min 

uppsats. Se möjligheterna med olika hjälp program ex anatomi. 

Den var bra 

Den var mycket värdefull! Jag fick information om många saker som inte nämndes i resten av kursen 

överhuvudtaget, hur man går tillväga på bästa sätt för att söka efter litteratur/artiklar t.ex. Jag tycker att 

den borde varit obligatorisk för alla, istället för valfri. Det var många fler som inte kom dit än som var 

där tyvärr. 

Den vi hade nu senast under termin 6 gav väldigt mycket, tack vare en mycket pedagogisk kursgivare. 

Innan dess har det givit en del, men inte alls lika mycket som nu. Kan också ha att göra med att det först 

nu är aktuellt att man "ska kunna det här". 

Den är viktig för studenter 

Denna undervisning var ovärderlig för min mastersuppsats, det enda som faktiskt var till hjälp för det 

jag skulle göra på den kurs jag gått denna uppsatstermin 

Det finns läroböcker ( Kursböcker) men de räcker inte 

Det gav en bra överblick ocsh ett komplement till det skriftliga som finns på hemsidan. 

Det gav en introduktion som var välbehövlig! 

Det gav en snabb och bra information som verkligen var till nytta snabbt i utbildningen. 

Det gav mig bra tips på ställen att vända mig för tillförlitlig information och hur jag ska tolka den. 

Det gav mig massa tips om hur man hittar det man letar efter. 

Det gav oss den information vi behövde för att kunna fullfölja kursen 

Det gick lite fort eftersom den var nerkortad och då hängde man inte riktigt med om allting.. 

Det har hjälpt mig att förstå hur man ska använda databaserna och övrigt på bibliotekets hemsida för 
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att söka artiklar, litteratur och övrig information. 

Det har underlättat mycket för mig i senare kurser. 

Det har verkligen underlättat när man ska söka vetenskaplig litteratur i databaser. Kanonbra! 

Det hjälpte ganska mycket 

Det hjälpte mig att söka artiklar bättre. 

Det hjälpte mycket. 

Det hjälpte till att få veta hur man ska gå till väga för att söka artiklar, och vilka tjänster som finns 

tillgängliga 

Det tydliggjorde sökprocessen. Vi hade två inslag, i termin 5 och i termin 6. I stort sett var det termin 6 

en upprepning, men ändå relevant inför uppsatsskrivandet. 

Det Underlättade informationssökningen till examensarbetet 

Det underlättade mina artikelsökningar väldigt mycket. 

Det underlättade sökandet efter hjälpmedel. 

Det var användbart men känns inte som något jag kommer använda förrän det är dags att skriva artiklar 

eller examensarbete 

Det var bra 

Det var bra att lära sig söka litteratur. 

Det var bra med information om hur man använder databaser som t.ex. Pubmed via biblioteket 

Det var bra och informationsrikt 

Det var bra! Man fick en insyn i vilka sökfunktioner man hade tillgång till vilket är väldigt värdefullt i 

studierna. 

Det var bra, man lärde sig använda datsbaserna 

Det var dessvärre alltför länge sedan för att komma ihåg. 

det var en del saker jag inte kunde , tex att det fnns laborations protokoll via er sida. väldigt användbart 

då det ingår lab i programmet 

Det var en hjälp. 

Det var för tidigt i utbildningan så man kommer inte ihåg nu till c-uppsatsen. 

Det var helt avgörande för att börja använda End note 

Det var helt ok 

Det var hjälpsam information men som var lite svår att förstå och komma ihåg i efterhand. 

Det var jättebra!! 

Det var länge sedan, kommer inte ihåg. 

Det var länge sedan... men jag minns informationen som mycket bra. 

Det var lärorik. 

Det var mycket bra, baserat på hur usel undervisningen är på programmet i övrigt. Sen hade man 

kunnat klättra några pinnhål till genom att finslipa pedagogiken och tänka igenom upplägget något. 

Men MYCKET bra initiativ! 

Det var mycket intressant. 

Det var mycket lärorikt och personalen var väldigt kompetent inom området. De var tydliga, 

pedagogiska och svarade på frågor bra. 

Det var mycket viktigt för skrivandet av min masteruppsats att lära mig informationssökning. Mitt 

arbete hade varit väldigt svårt att genomföra utan detta moment. 

Det var nog en nyttig övning för studenter som ej arbetat med informationssökning innan, vilket jag 

gjort och då blev det på en väldigt basic nivå. 

Det var nyttig information! 
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Det var väldigt bra för att veta hur man söker vetenskapliga artiklar. Det behövs till man ska skriva d-

uppsatsen. 

Det var väldigt informativt men jag önskar att det hade kommit tidigare i programmet (nu fick vi det 

fjärde året) 

Det värdefullaste var kanske inte att lära sig hur man sökte, utan att lära sig vad biblioteket kunde stå 

till tjänst med i form av tilhandahållande av databasar, studielatser och personal! Mycket värdefullt att 

få klarhet i vilka resurser som finns. 

Det ökade kunskapen om hur jag använder mig av databaser via UBs hemsida. 

Ej tillräckligt 

En del tips som var bra. 

En ingång i artikelsök, men ej tillräckligt med tips på olika sökvägar 

En lättsam lektion med hjälp som var nära till hands 

En större kunskap om databasanvändande känns relevant för hela utbildningen 

Ett sätt att hitta information 

Examensarbete 

Extremt viktig basfakta som krävdes för att kunna utföra kursens krav. 

Fick en intro i att söka relevanta artiklar. 

Fungerade bra. 

Förenklade sammanställningen av referenser när vi fick en genomgång av EndNote till exempel. 

Förklaring till hur man söker i databaserna. 

Första gången jag var med under grundutbildningen tyckte jag att det tillförde mycket, blev dock lite 

förvånad när man fick i princip exakt samma information när man läste på avancerad nivå. 

Förståelse för all den information som finns via databaserna, sökning i denna och viktning av sökresultat 

Förståelse för hur man söker vetenskapliga artiklar 

Förståelse för och kunskap om vetenskapliga tidsskrifter, hur de publiceras och hur man söker bland 

dem. Önskar att utbildningsmomentet var förlagt till senare under utbildningen, alternativt repeteras 

vid senare tillfälle. (Jag läser läkarprogrammet och vi hade utbildning hos er första och/eller andra 

terminen, men inte efter det.) 

Förståelse för vad bra källor är och hur man hittar dessa 

Förståelse och kunskap om de verktyg som finns att ta hjälp av. 

Förstår ej frågan 

Ganska mycket, med tanke på att det var en kurs i informationssökning. 

Gav bra men basala kunskaper. Ett par tips och trick här och var. 

Gav bra tips på hur man ska söka i de olika databaserna 

Gav mig viss säkerhet att sålla bland artiklar. 

Gav verktyg för artikelsökning. 

Gjorde det enklare att hitta relevanta texter på kortare tid. 

Gjorde det lättare att hitta vetenskapliga artiklar och jobba med impact factor 

Gjorde det möjligt att klara av uppgifterna och få godkänt. 

Gjort det lättare att hitta material till uppgifterna i kurserna jag läst. 

god 

God hjälp vid artikelsökning och användning av endnote 

God hjälp. Men det behövs fler tillfällen. Minst fem. 

God info 

god kompetens och pedagogiska 
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God kunskap och vägledning om hur jag lättast ska hitta relevant litteratur. 

God. BF1 

Grund i litteratursökning samt endnote. 

Grundlig, men väldigt givande! 

Hade inte vetat något om att söka artiklar annars 

Hade undervisning i EndNote, och den var jättebra. 

Har använt systemet innan jag gick den lilla kursen så för min del var det ett ytterst litet bidrag till min 

kunskap. 

Hitta vetenskapliga artiklar till studier. 

Hittar bättre på hemsidan och vet vilken hjälp jag kan få om jag behöver. 

Hjälp med uppstarten 

Hjälp vid sökning av mer specifika artiklar/texter 

Hjälpa att hitta relevanta artiklar 

hjälpande 

Hjälpte till att förstå databaser och söksätt 

Hur de olika databaserna skilde sig och fungerade mer i detalj 

Hur jag skulle söka efter relevanta artiklar och annat material i de olika databaserna. 

Hur man använder bibliotekets resurser, som pubmed, cinal 

Hur man använder sig av sökmotorer och letar artiklar i dem. Mycket användbart, essentiellt för kursen 

jag gick då. 

Hur man hittar korrekta vetenskapliga artiklar på nätet 

hur man lättare skulle utföra vissa uppgifter! Ex. hur man använde pubmed gav jättemycket :) 

Hur man refererar på ett korrekt sätt samt hur man hittar bra artiklar 

Hur man söker efter artiklar och att man ska vara källkritisk. Även hur man söker efter kurslitteratur. 

Hur man söker vetenskapliga artiklar, referenser och liknande 

hur man sökte i pubmed etc 

Hur man sökte vetenskapliga artiklar på databaser inom universiteten. 

Imponerande kunskap hos personalen! 

Info om referenser bra 

Information om hur man söker i relevanta databaser tex scopus. 

Referenssystem, speciellt lathunden till APA. 

information om hur man söker vetenskapliga artiklar på olika databaser 

Information om hur man sökte, dock kände jag att man väldigt snabbt glömde bort informationen. Men 

om man glömde bort hur man sökte har man kunnat gå och fråga och fått hjälp. 

Information om tillgängliga sökvägar. 

Information om var jag kan finna ytterligare information. Väldigt matnyttigt! 

Information om öppettider, informations sökning, olika databaser. Tillgänglighet.... 

Information sökning hjälpte mig att söka själv hemma på artiklar 

Informationen om att man kan installera ett referenshanteringssystem i word var bra! 

Informativt om artikelsökning m.m. 

Informerade om databaser 

Ingen uppfattning 

Ingenting i just den kursen. Men förhoppningsvis kommer den kunskapen att bli använd i en annan kurs. 
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Ingenting. Genomgången var alldeles för basal för att tillföra någonting. Den skulle möjligtvis vara 

lämplig för personer helt utan IT-vana, men det är nuförtiden väldigt få studenter som har klarat sig 

igenom utbildningen utan att slå på och av en dator. 

Insikt i hjälpmedel 

Inte just kursen tillförde den nåt - men den var ändå bra 

Inte mycket eftersom det var för mycket information på för kort tid. 

Inte riktigt bra! Det enda jag inte var/är nöjd med 

Inte s mkt, jag hade tidigare erfarenhet av allt personen gick igenom 

Inte så mycket men det beror bara på att jag inte behövt använda kunskaperna i fortsatta studier och 

tyvärr har glömt dem. 

Inte så mycket om man är någorlunda van vid sökmotorer. Kanske att det är nyttigt för folk som inte är 

så datanördiga. 

Inte så mycket, kursen borde legat tidigare än när examensarbetet började då man redan gjort mycket 

sökningar inför projektplansskrivning. 

Inte så mycket. Svårt att ha sökmetodik i stora grupper eftersom förkunskaper och intresseområden 

varierar så mycket. Ofta för högt tempo. bättre att man för boka sin sökhjälp själv. 

Inte särskilt mycket. Känns som att de kurser vi (tdl) har haft informationssökning inte direkt har behövt 

det. Känns som att det är viktigast med informationssökning när examensarbetet närmar sig, annars är 

det lätt att glömma bort vad man har lärt sig. 

Intressant och lärorikt i stort, men tillförde inte just den kursen den var inbakad i något extra. 

It was a good training on how to use the library online services and supersearch 

it was instructing 

ja 

Ja det mesta kunde jag ha sökt upp själv. 

Jag fick hjälp med hur man kan söka bland vetenskapliga artiklar 

Jag hade redan koll men säkert bra för många. 

Jag har redan en akademisk examen och lärde mig inte mycket nytt. Undervisningen borde inte vara 

obligatorisk. Annars var den nog bra. 

Jag lärde mig hur jag skulle hitta relevanta artiklar och anpassa min sökning. Det var väldigt lärorikt. 

Jag lärde mig hur man söker effektivt i en databas. Undervisningen på biblioteket var mycket bra! 

Jag tyckte att det var ett av kursens mest givande moment. 

Jag tyckte det var bra och matnyttigt! 

Jag är nöjd och lärde mig en del nya saker 

Just den kursen inte så mycket, men har haft användning av det när jag har gjort mitt exjobb 

Jätte bra verkligen! 

Jättebra att få information om sökningar och bibliotekets digitala reurser. Dock kändes inte biblitekarien 

särskilt engagerad. Däremot hade en annan bibliotekarie (Tobias?) en mycket bra föreläsning på kursen 

om informationshantering. 

Jättebra info både live och online. Lärde mig mycket om sökmotorer och funktioner. Bra att man kan gå 

tillbaka till läromedlen på gul 

Jättemycket! Hade inte klarat mig utan! Jättebra grund att stå på! 

Kommer ihåg att jag tyckte kursen var väldigt bra, men kommer tyvärr inte ihåg så mycket av hur man 

informationssöker längre. (Hade kursen för snart ett år sen.) 

kommer inte ihåg. Men har generellt sett positiv bild av universitetsbibliotekets bidrag. Hade kunnat 

vara mer involverade i utbildningen. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CLVIII 
 

Kompetens inom området informationssökning. 

Kompetent personal som var duktig på att guida oss elever. 

Kompetent undervisning i hur man söker i databaser 

kunskap 

Kunskap om databaserna 

Kunskap om div sökmotorer och program knutna till att skriva vetenskapliga arbeten är väldigt nyttigt 

att få via biblioteket. Det går mycket fortare att lära sig på det sättet än att sitta med det själv. 

kunskap om hur man söker artiklar i databaser. mkt användbart 

kunskap om hur olika databaser skiljer sig åt och hur man ska göra för att optimera sin sökning. 

Kunskap om värdering av den information man får fram och sållning av densamma. 

Kunskap. Jag fick god hjälp med just det jag behövde. 

Kurs i end-note som var mycket bra (lärare Tobias) 

Kursen gav en upplysning om att det finns resurser att använda, framförallt vid skrivning av 

examensarbete och dylikt. 

Kursen motsvarade väl sina mål vilket medfört att jag på effektivare sätt och med många av de 

hjälpmedel biblioteket tillhandahåller kan utföra riktad informationssökning anpassad till syftet. 

Kursen var bra 

Källhantering och källkritik 

Känsla av att man kan få bra hjälp därifrån om man behöver. 

Lite 

Lite bekantskap med tjänster som finns erbjuds på biblioteket och på portalen. 

Lite bra tips på hur man kan söka information 

Lite bättre orientering på hur man ska söka 

lite fakta om artikelsök och databaser 

Lite förvirring, men mest ovärderlig kunskap. 

Långtråkigt men lärorikt. 

Lärande i Endnote 

Lärde mig att bekanta mig med databaser som finns. 

lärde mig hantera pubmed 

Lärde mig söka i databaser. Endnote 

Lärde mig söka på olika sätt och bättre än innan. 

Lärde oss att söka i PubMed och informerade om de tjänster UB kan erbjuda. 

Lärde sig hur man söker i pubmed 

Lärorikt 

Lärt mig utnyttja söktjänster och databaser 

Lättare att hitta artiklar tex i pubmed. 

Lättare att hitta i pubmed, söka artiklar 

Lättare att hitta på bibliotekets hemsida, kring referenser, referenshantering bland annat. 

lättare att söka efter artiklar 

Lättare att söka i materiell på internet och olika databaser 

Man fick bra information om hur man skulle söka efter artiklar som man behövde till kursen. Det var bra 

att man fick chansen att lära sig det tidigt under sin studietid. 

Man fick en första inblick i vad som finns på biblioteket och vilka tjänster som erbjuds. 

Man fick hjälp med att veta hur man skulle söka inför framtida projekt, även om det inte kom till 

användning just denna termin så tror jag att det skulle vara bra inför kommande. 
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Man fick lite praktisk övning, vilket var bra. Hade egentligen passat mig bättre lite längre in i 

programmet när man söker och läser mer artiklar 

Man fick lära sig söka i olika databaser. 

Man fick tips om hur man kan söka artiklar. 

Man förstod att det finns hjälp att få på biblioteket. 

man lär sig lättare att hitta artiklar- 

Man lärde sig hur man söker efter vetenskapliga artiklar. 

Massor 

Med litteratursökningen blev det lättare att hitta artiklar och man förstod sig bättre på söksystemet för 

övrigt. 

Med mycket bra information 

mer förståelse 

Mer info 

Mer kunskap om sättet att söka på. Förstå sidorna mer. 

Mer kunskap, förkunskaper inför arbeten. Bra hjälp! 

Mer tydlighet i hur vi ska skaffa oss information 

mer än vad jag orkar komma ihåg 

Meshterm sökning, referenshänvisning, 

Minns inte, inte helt säker på om och när jag gått på detta. 

mkr bra! fick upp ögonen för databaser och hur gunda fungerar. 

Mkt bra! 

Mkt länge sedan... 

Mycket 

Mycket användbara kunskaper inför examensarbetet 

Mycket bra 

Mycket bra basala kunskaper som jag haft stor nytta av. 

Mycket bra bidrag! Lärde mig mer om hur man får ut mer av sina sökningar på databaser 

mycket bra bidrag. tydligt och pedagogiskt gällande infosökning och endnote 

Mycket bra för att lära sig söka på optimalt sätt. 

Mycket bra föreläsning om informationssökning, mycket givande 

Mycket bra genomgång som är betydelsefull för flera kommande kurser. 

Mycket bra info för vidare sökning 

Mycket bra info om systematiska sökningar och tips på databaser/resurser 

mycket bra information 

Mycket bra information och kunskap om informationssökning 

Mycket bra information och tips hur man ska söka. 

Mycket bra information! 

Mycket bra informationer 

Mycket bra undervisning inför artikel sökningar 

Mycket bra! Lärde allt jag behövde för att kunna hitta vetenskapliga artiklar 

Mycket bra. 

Mycket bra.Kompetena engagerade personer som verkligen försöker hjälpa 

Mycket givande! Bra tips och en bättre förståelse kring bibliotekets uppbyggnad och hur artiklar söks. 

Skulle inte klarat mej utan. 

Mycket givande. Till stor nytta i fortsatt sökande. 
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Mycket information fick man som man hade brist på innan 

Mycket lärorikt 

Mycket lärorikt, bra kunskap i hur man ska tänka när mm söker i databaser 

Mycket pedagogiskt och underlättade för mitt sökande efter b.la artiklar 

Mycket relevant, vore bra med ett kompendium och en uppdatering varje år 

Mycket som kan användas vid artikel sökning och C-uppsats. 

Mycket som underlättade för min del i skrivning av arbeten, främst examensarbetet. Bra tips och råd, 

och lämpliga föra alla som är nya inom universitetet miljön. 

Mycket stöd! Det är svårare än man tycks tro att hitta ordentlig, vetenskapligt klassad fakta och 

information som de diverse kursledare och programansvarig begär: informationssökningen hjälpte 

otroligt mycket! 

Mycket upprepning då vi gick i femte termin och skulle gå igenom det mesta igen. Men repetition är ju 

aldrig dåligt. Man kunde ställa frågor om man hade frågor vilket är bra. 

Mycket! Det var till stor hjälp inför studierna. 

Mycket! Lärde oss använda PubMed och andra sökmotorer. 

Mycket, lärde mig många nya sökvägar och tekniker som jag redan har haft nytta av i mina studier! 

Mycket, vi måste ju veta hur vi får tag i vetenskapliga artiklar och kunna säkerhetställa att det är det vi 

hittar 

Mycket. 

Mycket. Hjälp för att orientera sig på Pubmed och Summon. 

Mycket. Praktiska råd vid sökning och förklaring till de olika benämningarna på tex pubmed 

Möjlighet att nå  information jag annars kanske inte hade hittat. Sparad tid som kan ägnas åt studier 

istället för att leta information på ett felaktigt sätt. 

Möjlighet att söka information 

När vi har lektioner på Sahlgrenska sjukhuset, efter lektion brukar jag gå ditt och pluggar den samma 

föreläsning, vilket brukar vara mer effektivt lärande studier.  

För pluggning inför tenta också passar bra. Men tider är otillräckligt. Jag skulle gärna önska biblioteket 

öppnas kl 7:00. Men det är o säkert om det blir mycket folk eller inte. 

Eller min förslag är ju vi som studenter ska ha behörighet att komma in till biblioteket, då skulle vore 

mycket bättre förutsättningar att studera. Mer tid att läsa och klara alla tentor med en gång :) 

Nödvändigt innehåll - hade nte gått annars 

ok 

Ok, men föreläsarna kanske inte ska förutsätta att man kan allt redan o ffa inte förutsätta att man 

kommer ihåg ngt från tidigare kurser (bf1 bf2) 

On How to do proper use of the library services 

Osäker 

otroligt bra!  

Endnote utbildning var ovärderlig! 

positiv 

program som är passande för utbildningen 

PubMed. 

På den bästa av de två gånger jag fått sådan undervisning var det superbra att den anpassades efter 

vårt program. Lärde mig supermkt om databaser etc och har haft nytta av kunskapen. 

påminner om vad som finns visar på "smarta" vägar 

Saklig kunskap med entusiasm. 
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Skulle köras FÖRE kursstart, visste inte att det finns undrrbar programm för anatomy, fick veta EFTER 

kursen, mkt synd, informera studenter nästa år i god tid! 

Smarta tips som underlättar vid infosök 

Stor nytt angående sökningsmetoder 

Struktur vid sökning 

Stöd och hjälp att klara skoluppgifter. Bra bibliotekarier. 

Större kunskap vid användning av gu.se sökvägar samt vilka andra sökmotorer vi har tillgång till. 

Svårt att precisera, men det var nyttigt att få en person som tipsar om HUR och VAR man söker efter 

information... 

Sådant man aldrig tänkt på på egen hand. 

sådär... 

Sättet att söka på i pubmed 

Söka 

sökkunskap 

Söktips 

The librarians helped streamline the process of searching for articles in scientific databases. 

Tillräckligt mycket. 

Tips för att mer effektivt kunna söka i databaser 

Tips hur man söker allmänt i pubmed 

Tips och råd inför sökning i fortsatta studier 

Tips om hur man ska söka artiklar på nätet som är svårt att lära sig på egen hand. 

tips på hur jag skall söka information så smidigt och effektivt som möjligt 

Tips på hur man använder olika sökfunktioner, det är väldigt bra! 

Tips på hur man letar information på ett smart sätt, så man får fram det man söker efter. 

Tips på olika webbsidor där man kan söka efter vetenskapliga artiklar. 

Toppen! 

Trygghet 

Under de genomgångna undervisningar i informationssökning lärde jag mig bland annat hur man söker 

och citerar källor som används för ett självständigt arbete samt vilka databaser finns som man kan 

använda för att hitta sina källor. Dessa var några av de viktiga bidrag till kursen som hjälpte mig med 

mitt självständiga examensarbete. 

Underlättade arbetet med sökningen av vetenskapliga artiklar. Fick kunskap om referenshantering. 

Underlättade stort när man väl skulle leta efter artiklar i pubmed osv. 

Undervisningen förenklade enormt då jag inte hade tidigare erfarenhet. Utan undervisningen hade det 

varit svårt att hitta databaser och förstå hur de fungerar. 

Undervisningen gav studenterna möjlighet att fråga en bibliotekarie på plats och därigenom få 

vägledning och tips. 

Uppdaterade mina kunskaper i att söka information. En pedagogisk och användbar lektion. 

Uppfyllde det som krävdes av kursplanen. God undervisning, känner mig nöjd! 

Utan det hade det varit svårt att komma igång. Skulle behöva repetition... 

Utbildning och förmåga i att ta reda på och ta till sig den aktuella forskningen inom mitt fält. 

Utmärkt och informativt. Föreläsaren var mycket kunnig och hjälpsam 

Var för tidigt under utbildningen. Ca 2 år innan examensarbetet varpå det inte gav någonting inför 

detta. Hade varit bättre att få det i samband med examensarbetet. 

Var man söker och hur man söker vetenskapliga artiklar 
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Vart man kan söka information på internet och genom bibiliotekets sida 

Vet ej 

Vet inte riktigt 

Vi fick en genomgång av hur vi kunde söka i databaser mm.  Det bidrog då alltså till att vidga kunskapen 

om var man kan finna information. 

Vi lärde oss lite om att söka artiklar men det var inte speciellt mycket mer. 

Vi studenter behöver kunskap om hur man söker vetenskapliga artiklar. 

Vilken Kurs? Hade behövt informationssökningen tidigare i utbildningen och återigen som repetition i 

senare terminer. 

Visade praktiskt hur man gör 

Väldigt användbart och bra - vet inte riktgit om litteratursökning blivit så bra 

Väldigt bra 

Väldigt bra för att komma igång med sökning på egen hand eftersom jag inte har studerat på universitet 

på 10 år. 

Väldigt bra information om hur man ska söka information och vilka databaser vi har tillgång till och så. 

Väldigt bra men mycketpå en gång. Hade kanske hade varit bra att dela upp det på två tillfällen. 

väldigt bra tips och metodstöd 

Väldigt bra. Kändes lättare att hitta information vid behov. 

väldigt lörorikt och intressant bidrag till kursen! Mycket uppskattat! 

Väldigt mycket förbredning för vad jag borde veta om kursen. 

Väldigt mycket! Bra kunskap om hur man söker artiklar och hur endnote etc fungerar. 

Väldigt mycket! Jättebra information om end-note. 

väldigt mycket. viktigt att tidigt få den informationen när man är ny på ett universitet, speciellt då 

många kursledningar inte själva kan det.väldigt kunniga bibliotekarier som höll i undervisningen. 

Ökad förståelse för litteratursökning 

Ökade mina kunskaper gällande att hitta/söka artiklar. 

 Chalmers Johanneberg 

Absolut ingenting för mig samt de som är vana vid akademisk miljö. Massor för folk som aldrig skrivit en 

vetenskaplig rapport innan. 

Bibliotekets katalog är bra, men kursen tillförde inte så mycket generellt. 

Bra info! Är en djungel att söka information, så hjälp och introduktion är behövligt! 

Bra söktips 

Bra, fick lära mig om Endnote 

Det var bra men hade kunnat innehålla mer. 

Det var ett tag sedan nu, så kommer dessvärre inte igår så mycket längre. Men var bra i början.. 

Ganska bra 

Ingenting 

inget alls men det kan bero på att jag gått samma biblioteksinformation tidigare på ett annat universitet 

inte mycket, har inte använt mig av det. kommer knappt ihåg vad de sa 

Jag hade inte fattat hur jag skulle söka om jag inte hade fått den informationen. 

Jag lärde mig hitta fulltext och hur jag även kan nå fulltext när jag sitter på andra nätverk genom att 

logga in på ub. 

Lite om hur man letar i databaser och hittar trovärdiga vetenskapliga artiklar, så det underlättade för att 

klara min arbetsuppgift. 
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Mycket då vi behövde söka upp vetenskapliga artiklar. 

Not so much since we could not refer to something we where using at that moment. That course should 

be hold  when reaching the big project in the end of the education. And it should also include how to 

use Endnote. 

the library gives a wide range of resources that I can get help with to have a better understanding of the 

course. 

vi har blivit upplyst om vad som är av tjänster att ta del av 

 Chalmers Lindholmen 

can offer some literacures, but not 

En djupare förståelse om bibliotekets funktion och användning 

Har ej haft användning av biblioteket än. 

How to best use the library 

Inget. Förklaringen var 10 sekunder lång. Tror inte de flesta vet att det ens finns. 

It 

vi har inte erbjudits det ännu och kommer ev. inte erbjudas det så lite svårt att svara på frågan 

Vi lärde oss hantera bibliotekens system och fick en rundtur i orienteringssyfte. Utöver det så tillför ett 

bibliotek självklart värde till kurserna, I och med att vi har mycket information till vårat förfogande. 

 Ekonomiska biblioteket 

Allt 

allt var användbart. har inte haft några problem med att hitta i biblioteket sedan kursen 

Använde fler funktioner som biblioteket har. 

Att man kunde söka via biblioteket 

Att vi snabbt och lätt skulle hitta rätt 

Bidraget är väl bra. Tyvärr ligger kursen oftast väldigt konstigt schemalagt så man kommer oftast bara 

ihåg de mest grundläggande sakerna när man väl ska börja använda sig av kunskapen rejält. 

Bidrig med kunskap i hur man söker i den svårhanterliga databasen westlaw. 

Bra 

Bra att få info kring bibliotekets olika databaser 

Bra att lära sig hur man söker info 

Bra att veta vad det fanns och få en överblick. Bra med genomgång av databaser, och förklaring av 

bibliotekets hemsida. 

Bra för uppsatsen 

Bra genomgång av indexerinen av eu- akter 

Bra hur man hittar akademiska artiklar 

Bra info över lag, ej kursspecfikt bidragande 

Bra information när det gäller hur man ska söka på olika verk och artiklar. 

Bra insikt i hur allt fungerade 

Bra kunskap om databaser och sökningar bland journaler. 

Bra med filmklipp och att man fick se var det fanns olika databaser etc. 

Bra med orientering om de resurser som finns och hur man kan använda sig av de sökverktyg som 

biblioteket tillhandahåler 

Bra med retriver 
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Bra om man ej läst vid universitet tidigare, speciellt om man ska skriva vetenskaplig uppsats. 

Bra om man är ny på uni. 

Bra tips om hur och var att söka artiklar och liknande. 

Bra tips på på databaser och hur man hanterar dem. Nyttigt att veta. 

Bra, men detta borde komma vid minst ett tillfällen innan kandidatuppsatsen 

Bättre förståelse. Kände sig mer hemma i biblioteket och dess system efteråt. 

Bättre informationssökning i allmänhet 

Bättre kunskap inom informationssök samt hur man använder bibliotekets resurser. 

Databas är mycket användbar i studien. 

Databassökning blir enklare. Något som var sjuktbra var infomrationen gällande referensprogram som 

mendeley och så vid c-uppsatsskrivning. 

De var väldigt bra för att lära sig mer om hur man använder bibliotekets databaser, för att hitta 

information kring arbeten i kursen. 

Den gav en bra utgångspunkt. Jag hade redan kunskap om informationssökning men man fick ändå en 

del användbara tips, t.ex. hur man uppkopplar sig till eduroam. 

Den var bra och användbar inför det kommande arbetet. 

Den var upplysande för många studenter som inte hade nån tidigare erfarenhet av att leta efter 

relevant studiematerial. 

Det blev lättare att använda hemsidan för att hitta databaser till exempel, vilket jag har och har haft 

stor nytta av. 

Det gav en bra överblick vilka söktjänster som fanns tillgängliga och att man även kunde få personlig 

hjälp. Det visste jag inte innan 

Det gav en grundläggande kunskap i hur jag ska hitta relevant information och bra förslag på vilka sidor 

som ska användas. 

Det gav en översikt. 

Det gav mig grunderna för att kunna söka material till kursen som jag höll på med, och hjälpte mig även 

på följande kurser. 

Det kommer jag ej ihåg 

det kändes inte särskilt relevant vid tillfället och det skiljer sig väldigt mycket beroende på vad du ska 

hitta, ser gärna att man får hjälp med sökningar när man letar efter något. Förhoppningvis lär man sig 

bättre då. 

Det kändes tyvärr helt missanpassat då den kunskapen inte kunde användas så tidigt på utbildningen 

och därför är mer eller mindre bortglömd. Men det är ju bara att fråga så det löser sig säkert! 

Det som fattades och det gjorde det lättare för mig att söka material på nätet 

Det var bra 

Det var bra eftersom jag insåg att det finns flera olika databaser. 

Det var bra och informativt. Det gav en bra grund för hur man söker efter forskning. 

Det var bra. Kunde ha kortats ner lite. Men informationen om hur man söker artiklar var guld värd. 

Det var en bra basal genomgång 

Det var hyggligt första gången, men hade ej behövts den andra gången (eller tredje, minns inte riktigt 

hur många vi haft). 

Det var högst OKLART 

det var i början av utbildningen om minns inte så mycket av den. 

Det var mycket bra, bra information och personalen hade mycket god kunskap i ämnet. 

det var trevligt 
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Det är väldigt bra att dessa tillfällen ges studenterna och jag känner att de på ett bra sätt gjort mig 

förberedd på att samla information till min masteruppsats nu under våren 

Efter ha varit tvungen att gå i princip samma kurs 4 ggr så bidrar den väldigt lite nu för tiden. 

En bra överblick över de tjänster som finns. 

En god introduktion och orientering. 

Endast intro via Campus Linne. 

Enklare att hitta relevant info 

Fick insikt i mer än vad jag kunde tidigare så det var ju positivt. Men i slutändan kanske inte så givande 

ändå. 

Fick kännedom om hur man kunde söka själv 

Forskning 

Första gången (HT1) var det alldeles för tidigt, borde komma senare när man skulle använda det mer. 

Under andra var det mycket upprepning 

Förståelse för att söka efter artiklar 

Förståelse till hur man söker på biblans hemsida. 

Gav bra grundläggande information till bibliotekets system. 

Gav en bra introduktion till att hitta information på ub:s hemsida. 

Generellt hur man söker i olika databaser. 

Gjorde så att man hittade information genom universitetsbibliotekets hemsida 

God omfattande kunskap i vart någonstans man kan hitta mer information/artiklar osv. Även ett gott 

tillvägagångssätt att marknadsföra bibliotekets närhet till studenterna, att man alltid kan komma in och 

fråga exempelvis! 

God! önskar nu att det satt uppe mer information om möjlighet till mer hjälp för sökhjälp. 

good contribution 

good enough 

Grundläggande information om informationssökning. 

Har man skrivit uppsatser tidigare så tillför de ingenting men är fortfarande ett obligatoriskt 

momement. 

Helped with finding EU-related documents through the EU databases, very helpful 

Helt ok! 

Hur jag kunde söka på kurslitteratur. 

Hur man söker i databaser 

I am well satisfied with the literacy training 

I princip ingenting. Jag lärde mig att man var tvungen att gå via UB.gu.se för att gå in på vissa databaser, 

ex infotorg. 

I remeber close to nothing from the course, could be nice if it was closer to for example master thesis 

when there is a need of finding scientific articles 

I think the course was good. And I learned about Scopus, which I didn't know before. 

information 

Information om hur jag hittar på gul och vad jag kan få hjälp med på biblioteket 

Information om supersök 

Informationssökning i databaserna. 

Informationssökningen har jag inte använt mig av än. Och när det är dags var det så komplicerat att jag 

behöver nog få en genomgång igen. Men Jag lånad många kursböcker - vilket var fantastiskt bra 

eftersom jag inte har råd att köpa varenda en av dem. Speciellt så här inför jul och nyår. 
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ingen 

Ingenting, när man väl ska använda sig av informatonssökning för exempelvis artiklar tar man reda på 

hur man gör vid det aktuella tillfället 

Ingenting. 

Ingenting. De flesta unga är väl medvetna om hur man söker så den enda info man egentligen vill veta 

är vilken databas som är bäst. Inte hur man skriver in "efternamn + förnamn" typ. 

inget 

Inget alls. 

Inget nämnvärt men har studerat länge. 

Inget... 

Inte fullt så givande 

Inte jätte mycket. Det var inget fel på föreläsningen i sig men svårt ta till sig mer än den allmänna infon 

när man inte är i behov av det just då 

Inte jättemycket. Fick veta var (databas) jag skulle söka dock, vilket var bra. 

Inte jättestort hittills 

Inte mycket 

Inte mycket då det inte var aktuellt för den kursen. Jättebra inför uppsats då man behöver söka 

information på annat sätt än i kurslitteratur 

Inte mycket jag inte redan visste. 

Inte mycket. Under första terminen behövde jag inte söka information i biblioteket en ända gång. Borde 

kanske vänta med denna undervisning tills den behövs mer direkt. 

Inte så mycket för just min kurs 

Inte så mycket om jag ska vara ärlig. Tillfället jag gick på var för NEK-studenter som gjorde uppsats, men 

då jag gjorde en uppsats i statistik gav det ingenting alls i princip. 

Inte så mycket, den informationen vi fick där fick vi på annat håll också. 

Inte så mycket, det var för tidigt i kursen för mig, kunde inte riktigt ta in det. Var så mycket annat som 

snurrade i huvudet 

Inte så mycket. Det var mest en översikt hur man använder biblioteket. 

Is my first time in this University. So, basically I learned how to use the system 

It helped very well for the research for essays. 

It is very good! 

It was a good input for developing corrected presentations. 

It was quite helpful. This course (on how to search in data bases and use software like Zotero) was 

delivered to a group of Mfamily students. I however think that many other students could find this 

helpful. Would you consider scaling it to others who are interested? 

Jag behövde inte använda biblioteket i den kursen. 

Jag blev uppmärksammad för databaserna som finns tillgängliga vilket jag är nöjd med 

Jag fick hjälp att hitta svårhittade artiklar, och att beställa fram ovanligt och gammalt material som jag 

verkligen behövde. Det underlättade mycket i mitt skrivande. 

Jag lärde mig vilka tjänster biblioteket har för informationssökning. 

jag ska dit imorgon... 

Jag tyckte att informationen om detta kom för tidigt på terminen när man ännu inte kommit in i hela 

universitetsmiljön och förstått vad man skulle använda detta sökverktyg till. 

jag tyckte inte att det tillförde särskilt mycket, det är bättre att man själv tar reda på det man behöver 

från gång till gång. Grunderna är så lätta att förstå att man lätt kommer igång 
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Jag upplevde att jag fick bra information om de databaser som  jag nu använder dagligen - det var en 

bra introduktion. 

Kandidatuppsats-kurs så hur man söker fram bea källor till uppsatsen på ett effektivt sätt. 

Kommer ej ihåg. Det var 4 år sedan. Men använder iaf UBs databaser dagligen 

Kommer inte ihåg, men det var inte något av större värde. "använd sökfunktionen" var väl det de sa... 

Kommer inte på något. 

Konkret info om databassökningar 

Kunna länka till fotnoter. 

Kunniga men svårt att tillgodogöra sig informationen. Hade varit bättre om vi kunde få hjälpa att söka 

när vi behöver det. 

Kunskap i att leta mer effektivt materialet man behöver. 

Kunskap om databaser etc 

Kunskap om hur man söker i databasen vilket behövdes för vårt projekt. 

Kunskap om sökningar 

Kunskap om tjänster som erbjuds samt allmän kunskap om hur man använder litteratur i undervisning 

och uppsatser. 

Kunskaper i stort vad man kan ta hjälp av för verktyg. 

Lite allmän fakta, kändes rätt basic. Det mesta hade man redan koll på. 

Lite för grundläggande, har dock bara studerat första terminen. 

Lite för länge sedan detta var, minns att jag tyckte det var nyttig info. 

lite koll 

Lite tips 

Lärde mig massor, främst om databaser 

lärde mig nya sökfunktioner 

Lärde mig om sökningsmetoder jag inte kände till och som jag har haft stor användning för 

Lärde oss söka till uppsats, mycket viktigt för uppsatsen. 

Lättare att få tag i resurser 

lättare att veta vart man får information 

Man fick ett humm om hur databaserna fungerar och det har hjälp mig vid senare tillfällen 

Man fick god information om hur man skulle gå tillväga vid en datorsökning, vilket vi sedan tillämpade 

under kursen då vi sökte efter en artikel. 

Man fick reda på hur man sökte upp tillförlitliga källor vilket underlättade vid rapportskrivning 

Mer förståelse för vad man kan göra med hjälp av biblioteket, men har ej fått användning av det än 

Mer kunskap om fler databaser 

Minns ej 

Minns inget av det eftersom jag inte använt funktionerna man går igenom. 

Minns inte, det var 3 år sedan men jag tror att det tillförde mycket för dem som aldrig gjort det förut. 

Dock kunde det vara bra att få göra det en gång till innan uppstasen. 

Minns inte. 

More search for deeper understanding of the course. 

Mycket 

Mycket angånde informationssökning 

Mycket bra. 

Mycket enklare att söka upp kursböcker osv. 
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Mycket kändes uppenbart, men kan vara bra om man vill ha information på det sättet istället för att 

söka upp själv 

nej 

Not much. Maybe it's because I'm a master student and I have been trained about this before. 

Nothing to the course but useful and helpful information for using the library search portal/different 

databases in general. 

Närmare kunskaper i svårsökta juridiska databaser hade varit önskvärt 

Nödvändigt verktyg (söka i databaser) för att kunna lösa kursprojektet, samt vanan att använda sig av 

databaser vilket sträcker sig utöver kursen. 

ok 

Ok, men det hade räckt med en gång (obligatorisk både kandidat + master). Kortare tid, vill man ha 

något specifikt ät det bättre om man bokar tid med bibliotekarie. Känns onödigt att bara sitta och lyssna 

och testa sig fram. Bättre att bara få informationen om att det finns och när man har något konkret man 

behöver hjälp med söka den extra hjälp då. De flesta har den grundläggande kunskap att söka i 

datorbaser som gås igenom. 

Onödig. Lärde sig inga funktioner jag har använt förutom hur man supersöker, och det kunde jag listat 

ut utan utbildning. 

Praktiska tips om hur man söker relevant information på internet. 

references 

smidigare och mer precis informationssökning 

Som jag minns det var det en kurs rakt av anordnad av UB så de tillförde hela kursen. Och den var bra. 

sorry, men jag lyssnade inte så mycket då. 

Stabil 

Större förståelse för hur biblioteket kan användas för att hjälpa till med studierna. Exempelvis hur 

databaser ska användas o.d. Det positiva var att det var anpassat för det program jag studerar på. 

Så klart bra och informativ men var mycket jag kände till sedan innan 

Sådär mycket, lite... 

sökkunskap 

Sökverktyg på biblioteken 

The courses excellent they are brief and very hard to memorize every thing explained during the 

training. I was just hoping that if there is a possibility of assigning a contact person who provide 

individual to the ones in need, for example during the period of research technical challenges can be 

real hurdles in fulling a task. 

The information we got of how to use the library search engine was very useful for finding study 

material for the courses in general 

Tid att ta igen det som tas upp på föreläsningarna. 

Tillförde en något bredare förståelse för sökmotorer och tillgänliga tjänster 

Tillförde inte kursen ifråga, utan snarare generellt. Bra att den ges. 

Tillräckligt med information. 

trevlig genomgång men tycker den kunde varit mer relaterad till utbildningen då man i det skedet inte 

riktigt såg hur det skulle appliceras i ett senare skede. Bra att ha i kombination med någon projektkurs 

eller liknande. 

Tyvärr inte så mycket då det var i samband med uppsatsskrivande och det krävde mer specifika 

sökningar än vad vi fick information och hjälp med. 

Tyvärr så fick jag inte ut jättemycket av den kursen. Men den var inte helt onödig. 
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UB tillförde en hel del till kursen och mycket av mitt studerande skedde i UB 

underlättade att söka information och att veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp. 

utökad bredd på information och ingångar till källor. 

Var bra praktiskt info, fick den dock när jag började och det är ca 4 år sedan = minns inte så klart vad det 

gav mig. 

Var skönt att få en orientering när man var ny på universitet. 

was good. nice explanations and presentation about the services. 

very good 

Very helpful. 

very useful. 

Vet ej, det var många år sedan. 

Vet ej. Lite konstigt formulerad fråga tycker jag. 

Vet inte om jag upplevde att jag lärde mig nåt relevant 

Vetskap om att det finns databaser att tillgå. Har ännu inte haft så stor nytta av detta, men att veta att 

det finns är en klar fördel för framtiden samt att man vet att man kan få hjälp om man glömt exakt hur 

man gör. 

Vetskap om diverse tjänster som sökmöjligheter till juridiska databaser och möjligheten att boka 

bibliotekarie. 

Visade bibliotekets tjänster och sökfunktioner. 

Väl organiserad 

Värdefull kunskap om sökmotorer 

Värdefull vägledning 

ytterst lite 

Ökad förståelse gällande att söka information via UB hemsida 

Ökad information då man nu kunde söka egen i biblioteket 

Överblick 

(tom) 

Översikt av tillgängliga databaser. 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 Anteckningarna om endnote kom till störst användning under examensarbete. 

Att jag hade lättare att navigera mig på nätet då jag fick hjälp med sökord och databaser. 

Att man kunde utföra några moment som jag annars inte hade klarat själv 

Bara god och matnyttig information, även om det var ett tag sen nu! Hade vart trevligt med något 

liknande (enkelt) tillgängligt på webben 

Bra 

bra att få lära sig använda söksidorna. dock tyckte jag att genomgången gick för fort. 

bra info 

Bra info om hur du søker information! 

Bra information om hur man får ut maximal kapacitet hur ens sökord m.m Mycket nyttigt! 

Bra intro till sökmöjligheter och översikt över diverse databaser. 

Bra kunskap om vilka databaser vi har tillgång till 

Bra tillgång till relevant information, och hjälp att finna denna. 

Bra, det har även varit bra i andra kurser där information och litteratur behöver sökas upp.. 
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Bra, lärde mig att söka och hitta information 

Bra, visade på många sökvägar och bra användning av ub:s datortjänster. 

Bättre förståelse för hur man ska söka och använda databaser vilket leder till bättre förmåga att ta till 

sig litteratur. 

De började kl 11.00 när schemat sa 11.15, så jag missade första kvarten och förstod inte mycket. 

De har visat hur jag ska söka vetenskapliga artiklar samt hur EndNote fungerar. 

De är väl införstådda med hur informationssökningen går till och är därför till stor hjälp. 

Det gav en ökad förståelse för vad biblioteket kan bidra med och hur jag själv kan söka information. 

Det gav en ökad kunskap om vad biblioteket kan hjälpa till med. 

Det mesta var logiskt och sånt som man kunde förstå själv, det var i princip information om hur man 

söker i en databas, något jag tror att de flesta unga idag inte har några problem med... 

Det var 5år sedan så kommer inte riktigt ihåg 

Det var bra då det underlättade vid instudering. 

En djupare förståelse för användandet av ämnesdatabaserna. 

Ett sätt att spara värdefull tid, då sökandet gick mycket fortare. Man fick reda på fler verktyg att söka 

med. 

Fakta om hur man använder databaser. 

Fantastiskt bra! Det har varit till stor nytta för mig. 

Har studerat på annat universitet tidigare och detta var inte så annorlunda. 

help with literature search 

hur man använda system och research tips 

Hur man söker bilder som man får använda sig av i arbeten 

Ingick i kurs om forskningsmetodik - bidrog till uppfyllande av kursmålen 

Insyn p åhur man bättre kan söka artiklar och relevant information via databasen och internet överlag 

Jag lärde mig att söka efter vetenskapliga artiklar på nätet, vilket jag har haft mycket nytta av. 

Jag lärde mig betydligt mer om vilka sökvägar man kan använda, hur man använder sökord osv. 

Jättebra genomgång med konkreta exempel på hur man kan söka. Superbra. 

kommer ej ihåg 

Kunskap om artikelsök/databaser. 

Kunskap om hur jag kan använda olika sökmotorer mm. MYCKET BRA! 

Kunskaper i sökfunktioner 

lite grann 

Lite information om olika databaser som jag inte visste att jag kunde använda. Annars var det inget som 

jag inte redan visste. 

Litteratursökning. 

Lärde känna personalen och bra tips om söktekniker. 

Lärorik och behövligt, skulle ske mer löpande inför större teoretiska block. 

man hittar snabbare vad man söker och behöver 

Man lärde sig hur sökmotorn fungerar och hur man orienterar sig bland bibliotekets titlar. 

Mkt bra bidrag i kunskap om artikelsök. Kunniga föreläsare och hjälpsamma. 

Mycket bra hjälp till sökning 

Mycket bra information om söknings vägar. 

mycket ny och användbar kunskap som jag tycker alla bör ta del av 

Praktisk information om hur man söker information 

Stor hjälp vid sökningar! 
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Större säkerhet och effektivitet vid informationssökande. Framför allt att det alltid går att be om hjälp 

av personalen. 

Sök kunskaper 

Tillgång till olika databaser och info sökning. Har lärt andra det samma. 

Tillräckligt med material. 

Very helpful. Learned about reference softwares and ways to enhance searches through google scholar 

Väsentliga delar i foskningsmetodik, sökning osv 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

Absolut n"odv"andig f"or "alder personer eller de med lite datakunskap. 

att jag fick lättare att söka information 

att jag slapp försöka förstå allt själv på hemsidan, men också en lite för kort lunch. 

Att lära sig söka vetenskaplig litteratur har hjälpt mig med flera kurser, särskilt uppsatsskrivande. 

Blev säkrare när det gäller att söka information på egen hand. Förstod bättre hur söksystemen fungerar. 

Bra 

Bra att bli medveten om de olika tjänsterna, ex sökhjälp. Kände till mycket sedan tidigare kurser, men 

bra med en genomgång. 

Bra att få de basala sökkunskaperna vid universitetets e-katalog m.m. 

Bra för den som just börjat sina studier. 

Bra guide till databaser 

Bra hjälp för att hitta kurslitteratur online. 

Bra information om hur man hanterar söktjänster på UBs hemsida 

Bra information om hur söka i databaser. 

Bra information! 

Bra intro men gärna vidare uppföljning 

Bra lokaler och bra teknik, en god miljö! 

Bra med information i hur det fungerade. Detta gjorde att man snabbare kom igång med 

kurslitteraturen. 

Bra o nyttig information 

Bra och lärorik. 

Bra som intro. 

Bra tips om hur man kan söka och var man kan söka. 

Bra tips om hur man söker artiklar. 

Bra tips om sökmotorer för att hitta relevant litteratur. 

Bra tips på hur man söker litteratur och artiklar 

Bra översikt 

Bra översikt av hur man söker på hemsidan och generellt hur man söker efter litteratur. 

Bra! 

Bra, gav mycket information om vad som finns. 

Bättre insyn i hur informationssökning fungerar. 

bättre orienteringsförmåga i databaser och samlingar 

Började först det krångliga i att söka information, men det är fortfarande inte enkelt och självklart. 

Clearer routines for searching necessary material. 

Databassökningen var ovärderlig då jag läst självständigt på avancerad nivå men skulle behöva följas av 

en lathund för minnet. 
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De var väldigt kunniga i det de undervisade i. Har haft många undervisningstillfällen med detta, och de 

är alltid väldigt väl anpassade till vad som behövs till just den kursen. 

Den var bra (jag hade redan erfarenhet av sökning då). 

Det gav mig en väldigt bra grund för hur man söker efter publikationer i bibliotekets databaser och hur 

man bör leta efter relevant litteratur. Var mycket behövlig del av kursen. 

Det gjorde det lättare att söka bland uppsatser m.m. 

Det gjorde mig allmänbildad, och gav mig kunskap om hur jag ska hitta kurslitteratur på ett snabbt och 

smidigt sätt! Å så fick vi se en film om de allra första kvinnorna inom akademin i Sverige, vilket var 

väldigt intressant. Så väldigt nöjd. 

Det har varit intressant med sådant som passar ämnet, till exempel information om KVINNSAM när en 

läser genusvetenskap. 

Det hjälpte att reorientera mig i sökningen. 

Det hjälpte mig mycket för att gunna använda och söka i katalogen. 

Det lärde mig om hur skolans IT-system fungerar. 

Det självklara: hur man finner relevant litteratur 

Det tillförde väldigt mycket då det gällde vårt examensarbete. Informationen från biblioteket gjorde 

vårt arbete med att söka information under kursen många gånger lättare. 

Det underlättade informationssökandet 

Det underlättade sökandet. 

Det underlättade väldigt mycket för min informationssökning i kursen! 

Det var avgörande för att jag skulle kunna veta hur man skulle söka vetenskapliga artiklar, mycket bra 

och tydlig, pedagogisk workshop! 

Det var bra att få en översikt (om än ganska knapphändig) över biblioteket funktioner (speciellt de 

internetbaserade) 

Det var bra information om databaserna som finns via internet 

Det var bra information om litteratursökning. tyvärr var vi bara 2 av kanske 40 som var där... en sak som 

hade kunnat fungera hade varit att lägga in det på schemat och att biblotikaren kom ut i klassrummet 

inne på lir tex. och föreläste där 

det var bra! 

Det var ett bra bidrag till kursen och var mycket informationsrikt. 

Det var givande och gjorde det lättare att veta var man ska börja när man ska söka information. 

Det var längesedan - när jag läste min första kurs/utbildning. 

Det var mycket dåligt arrangerar. Det skulle vara en workshop men det fanns bara datorer till en 

tredjedel av studenterna. 

Det var många år sedan jag var med på en sådan genomgång, men minns det som att den var till stor 

hjälp. 

Det var några år sedan nu men som jag minns det så var det mycket värdefullt som ny student att få en 

genomgång i hur man söker i databaser och bland tidsskrifter m.m. 

Det var ok men man hinner glömma fort. Viktigt att alla har datorer för att förstå delar av kursen. 

Det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg... 

Det visade på att de som arbetade på huministiska universitetet var väldigt samarbetsvilliga och 

öppna/empatiska. 

Det är längesedan, kanske undervisningen nu förbättrats? Skulle nog gärna ha sett ett mer pedagogiskt 

tillvägagångssätt, speciellt rörande program för referenssystem, notapparat etc. 

Då jag skriver uppsats var universitetsbibliotekets bidrag mycket hjälpsamt i mitt informationssökande. 
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Genomgången av mjukvaroprogram så som Zotero var väldigt bra! 

Eftersom jag fortfarande studerar på grundnivå tycker jag inte att det tillförde särskilt mycket till den 

kurs jag läste just då, men om jag skulle få repetera det i framtiden skulle det säkert vara till 

användning. 

En bra översikt 

En del problem som jag hade blev lösta. 

En del. Kommer dock inte ihåg så mycket eftersom det var länge sedan. 

En god hjälp i bibliotekens sökfunktioner 

En grundläggande genomgång av de olika databaserna, samt olika tekniker för att kombinera sökord var 

väldigt givande. 

En grundläggande kunskap om sökning i den typen av register. 

En ökad förståelse angående att hitta information till aktuella arbeten. 

Fick baskunskap om olika sökvägar och kataloger. 

fick information om hur biblioteket är uppbyggt, var böcker står och hur man söker i GUNDA. 

Fick lära mig om några databaser so var nödvändiga inför b-uppsatsen jag skriver. 

Fick veta ett par nya saker men generellt var utbildningen väldigt grundläggande och då jag läser på B-

nivå hade de mesta av funktionerna redan använts. 

Framförallt upplysning av den kompetens man kan få hjälp av. 

För många år sedan. Det tillförde inte KURSEN något, men jag hittar lättare på biblioteken. Annars 

frågar jag 

Fördjupad kunskap om informationssökning i olika databaser. Tips och idéer om hur det går att 

underlätta insamlandet av information. 

Först missförstånde om tidpunkt (berodde på kursledningen) - sedan tyvärr dålig info, det var 

pedagogiken som brast. (Littvet 2013) 

Gav relevant information om informationssökning 

Gjorde allting väldigt mycket lättare och smidigare 

Good assistance 

grundläggande information om sökning i databaser och bibliotekskatalogen. 

Hade inga förkunskaper i hur en sökte information så den var mycket hjälpsam! Utan den hade jag nog 

inte klarat alla kursmoment. 

Han bidrog till förståelsen om hur man söker information/böcker 

Har deltagit i uppsattsskrivande och End-note. Ja, det trillade ner ett antal polletter. 

Har deltagit på två lektioner till två olika uppsatskurser. Det hjälpte mitt arbete jättemycket och andra 

gången var repetitionen för mig riktigt bra då det gått två år mellan lektionstillfällena. 

Har hjälpt mig jättemycket! Hade inte alls haft samma möjligheter att t.ex. enkelt få tag på akademiska 

artiklar att använda i mitt skolarbete. 

hitta information på ett bra och smidigt sätt 

Hjälp att förstå hur allt fungerade. 

Hjälp til at orientera sig i sökmotorer 

Hjälpte när man ville hitta artiklar till kursen 

Hjälpte till med att ge förståelse för hur man söker i en databas. Lätt att man tror att man är tvungen att 

köpa dyr litteratur om man inte vet att den finns att hitta online. 

Hjälpte till så man hittade bättre. 

Hur man kan söka olika akademiska artiklar. 
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i och med att det inte finns några andra studieplatser på skolan so är de studerandes så bidrar UB med 

den plattformen och en viss känsla av at det är vårt och därmed tillhörighet. I like that 

I och med att jag hade studerat på GU tidigare och även använt biblioteket när jag gick på gymnasiet 

tillförde det inte så mycket då jag redan visste det mesta. 

information 

Information om bibliotekets system 

Information om informationssök och databaser samt att det finns möjlighet att få hjälp från personal att 

finna det jag söker. 

Informationen som gavs var rätt självklar. Kursen var dock biblioteksintroduktion. 

Informationsspäckad, men oftast så tydligt kopplad till en skoluppgift att man inte har tid att fokusera 

på de tekniska sökkunskaperna utan det blir ganska stort fokus på at bli klar med skoluppgiften istället. 

Informationssökning. Väl skräddarsytt för kursen! (Lingvistik) 

inför min C uppsats så levde jag i biblioteket, SÅ jag är väldigt tacksam för all hjälp humansiten kan ha 

gett mig. Personal ger grymt bra tips på böcker, databaser och är väldigt pålästa! Bra men rum och 

plats. Skulle vilja ha öppet lite längre, alternativ att det öppnar lite tidigare. 

Ingenting jag kunnat ta reda på själv lika fort, men det var en mycket grundläggande kurs. 

Ingenting. 

Inget en sida information eller två inte kan förmedla 

Inget särskilt till kursen, men för eget studerande. 

Inget, behövde inte Biblioteket förrän över ett år senare. Ha den på de kurser där man behöver den. 

Inte jättemycket, men bra med förklaring av sökfunktionerna i Gunda 

Inte jättemycket. Det hela var väldigt allmänt upplagt 

Inte mycket 

Inte mycket, de mesta fick man lära sig själv. 

Inte mycket, då jag redan hade vana av informationssökning i de olika databaserna 

inte mycket, mycket var självklart och inte direkt ny information men jag har varit där tidigare. helt nya 

studenter kanske behöver det mer men för mig var det relativt orelevant 

Inte mycket. Att söka artiklar och avhandlingar tror jag kursen informerade oss om, inte bibliotekets 

information. 

Inte något speciellt till just kursen, genomgången var mer generell och gällde hur man skulle hitta 

böcker, boka grupprum etc. 

inte speciellt mycket. 

Inte så mycket 

Inte så mycket,  kursen var på gymnasienivå. Gruesse ck mycket bättre kurs vid ett tyskt 

universitetsbibliotek som var mer avancerad. 

inte så mycket, för allmän. 

Inte så mycket. 

ja 

Jag fick bättre tillgång till min kurslitteratur. 

Jag fick en uppfattning om vilka resurser som UB erbjuder studenten 

Jag gick på en sådan föreläsning 2009 när jag ganska nyligen börjat studera och en del fick jag ju ut av 

föreläsningen, men det mesta har jag lärt mig senare. Bibliotekarien kopplade föreläsningen till ämnet i 

den kurs vi läste vilket var mycket bra. 

Jag har deltagit i någon eller några sådana kurser för runt tio år sedan, och vad jag minns tyckte jag att 

de var ganska bra. 
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Jag har lärt mig mer genom att fråga bibliotekarier om hjälp.  

På infomötena fick jag mycket tips om t.ex databaser och olika hjälpmedel men jag förstod inte vitsen 

med dem (jag tror de kändes som om de snarare försvårade än förenklade arbetet). 

Jag har studerat tidigare vid ett annat universitet så det var inte speciellt många nya saker 

Jag kan inte påstå detta för personlig räkning 

Jag kände till detta innan. Annars bra 

Jag lärde mig bättre själv, och informationen om hur man söker fastnade inte, eftersom man inte fick 

undervisningen NÄR vi skulle söka. I efterhand har jag behövt fråga samma saker igen, och lärt mig 

genom att fråga och prova. 

Jag lärde mig hur man kan få tillgång till vissa publikationer hemifrån genom mitt ub-kort, och också hur 

man kan sålla i sin sökning. 

Jag lärde mig hur man söker efter artiklar. 

Jag lärde mig mer om hur man söker efter litteratur på olika sätt inför min c-uppsats. 

Jag lärde mig mer om hur man söker information. 

Jag tycker att man behöver utökade kurser i programmen 

Jag var på en introduktion i avancerad sökning i höstas som var otroligt nyttig. Mad props till Anna 

Johansson på KvinnSam för den, fantastiskt pedagogiskt och givande.  Milt frustrerande samtidigt att en 

inte fått lära sig det på ett tidigare stadium, det tog ändå nästan tre års studier för att komma till den 

punkten (men det problemet ligger ju inte hos er). 

Jag vet inte vad betyder tillförde. 

Jättebra att få reda på hur man hittar vetenskapliga artiklar och liknande i olika databaser! 

Jättemycket! 

Jättemycket. Att lära mig om de olika databaserna och hur en ska tänka kring sökord var till stor hjälp. 

Kommer inte ihåg. 

Kunskap i hur/var man söker källor 

Kunskap och insikter både på den fysiska platsen och på internet. 

Källkritik och informationshantering 

Lite om hur man söker i databaser och så 

Lärde mig att söka i ub-databas 

Lärde sig att söka i Summon. 

Lärdom att förstå Gunda som ny student. 

Lättare att hitta böcker 

Lättare att hitta vetenskapliga rapporter som är peer reviewed. 

Lättillgänglig information om effektiv sökning gjorde anskaffandet av källor betydligt enklare och 

smidigare. 

Man fick en bra överblick av vilka olika sökfunktioner som finns på UB, vilket underlättar mycket när 

man söker material. 

Mer integration av biblioteket i kursen. 

minns inte 

Minns inte, då det var flera år sedan. 

Mycket bra hjälp med att söka i biblioteksdatabaser inför uppsatsskrivande 

Mycket bra kring hur sökningarna är uppbyggda, med en lugn och duktig pedagog. Detta var på 

Medicinareberget. 

Mycket bra men skulle behöva skriftlig kort sammanfattning 

Mycket kunnig föreläsare och mycket informativ presentation 
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mycket vikigt! 

nej 

Nej i vårt fall kom den för tidigt, och det som var mest intressant = Biblioteket på nätet skyndades 

igenom och var vid fel tidpunkt. 

Nya och bättre sätt att hämta information 

När man ska söka litteratur kan det vara lite av en djungel, man fick hjälp med att avgränsa. 

När man var ny så var det väldigt givande. 

Oklart. 

På sätt och vis ja. 

Research skills 

Själva kursen i informationssökning tyckte jag ej var så användbar... 

Som ny student direkt från gymnasiet tyckte jag det var jättebra. 

Stor information om hur söka i databaserna, jättebra! 

Stort hjälp med att hitta viktiga information och källor 

Superbra info samt mycket pedagogiskt. 

Svårt att bedöma, antar att jag snappade upp något om olika databaser man kan söka i, kändes som jag 

överlag hade koll på det mesta innan. 

Syftesenlig kunskap 

Sökverktyg för uppsats 

Tillgång till kurslitteratur som ingår i kursen, referenslitteratur etc. 

Tips om sökprocedurer och annat nyttigt 

Tja, precis det som var tanken, att lära oss att söka i bibliotekets kataloger... 

Trots att jag har pluggat och forskat i många år tillförde informationskvällen mycket eftersom jag inte 

har skrivit den sortens uppsats tidigare som var målet med kursen (reviewartikel). 

Tyvärr gav inte den undervisningen särskilt mycket. Det var ett dåligt upplägg och bibliotekarien 

verkade dåligt informerad om var vi kom ifrån och vilka behov vi hade. 

Tyvärr tyckte jag inte att momentet tillförde något. 

Undervisningen gjorde det enklare att avgränsa sökningar och filtrera resultat. Väl värt! 

Utmärkt 

Vet ej 

Vi hade en genomgång i informationssökning innan vi skrev uppsats, vilket gjorde att vi klarade 

upsatsen! Det var väldigt bra och jag önskar att vi hade fått den informationen tidigare under 

programmet. 

Visade vilka databaser som var aktuella för kursen 

Väldigt bra information! Det var sådant som jag inte hade någon kunskap om. 

Väldigt lite, dessvärre... 

Väldigt mycket. Bra tips och genomgång inför uppsatsskrivande. 

Välkomnande 

yes 

Ytterligare tips på hur information kan sökas fram 

ökad förståelse att ta till sig bibliotekets utbud 

Ökad kunskap om bibliotekets databaser. 

Översikt av sökvägar och sökförfarande. 
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Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 
Avgörande för att jag skulle hitta bra material till den kursen. 

Bra 

Bra att veta hur man hittar vetenskapliga artiklar. 

bra info 

Bra info ang databaser. 

Bra information om hur man bör skriva i sökfältet för att snabbast hitta rätt artikel eller bok. 

Bra information om hur man effektivt kan söka efter information 

Bra information om hur man hittar bland elektroniskt tillgängligt material 

Bra kunskap om hur man hittar information 

Bra kunskap! 

Bra med genomgång av exempel vilka databaser som finns. 

Bra och relevant information 

Bra tillfällig kunskap som snabbt glömdes bort. 

Bra. Informativt. 

Bättre koll på databaser etc. 

De visade hur vi ska använda Endnote. 

Den passade inte in och tillförde inget till kursen 

Den var bra för man fick reda på vilka sökvägar man kan använda och små bra praktiska tips. 

Det bidrog absolut! Det är en bra grej, det är inte alltid lätt att hitta rätt ensam. 

Det bidrog till mycket, då det blev lättare för mig att förstå hur jag kan hitta t ex artiklar. 

Det gav bra information om hur sökningar går till. Något som hjälpt vid bland annat praktikfall och 

informationsunderlag vid uppsatsskrivning. 

Det ger mer information om biblioteket. 

Det gjorde det enklare att hitta information för kritisk granskning. 

Det hjälpte till informationssökning och presentation av rapport. 

Det var 9 år sedan på Chalmers så jag minns inte längre. 

Det var bra att få kännedom om sök vägar o dylikt. 

Det var bra att se vart man kan söka efter artiklar, det har varit till stor hjälp 

Det var bra och inbjudande till att man kan komma och få hjälp vid div. litteratursökningar eller 

artikelsök mm. 

Det var bra och lärorikt. Men kan nog behöva det någon mer gång eftersom jag besöker biblioteket 

väldigt sällan. 

Det var bra, dock behövs en hel del träning för att söka på ett väl fungerande sätt. 

Det var en bra genomgång, det är bara att den behöver repeteras. 

Det var en god og nyttig innføring. 

Det var ganska länge sedan nu men jag kommer ihåg att information om sökvägar var viktiga. 

Det var mycker på en och samma gång när jag började mitt utbildningsprogram. Därför uppfattade jag 

att all information i informationssök och bibliotekssök kom väldigt tätt inpå allt annat. Jag hade kunnat 

uppskatta en tryckt folder med samma information som den vi fick på informationsföreläsningen. 

Det var så längesedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Så att lämna ett svar på frågan kan kännas 

missledande 

Det var väldigt bra information, mycket jag inte kände till, och det var bra att man fick testa själv på 

datorn samtidigt som genomgången. 
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Det är god hjälp för att lära sig söka. 

Det är mycket viktigt att få undervisning i informations sök med jämna mellanrum för tyvärr glömmer 

man en del, när man inte gör det kontinuerligt. 

En bra överblick. Dock utnyttjade jag aldrig det under kursen 

Fick info om hur vi kunde göra 

Fick nya tips 

Fick veta om de olika databaserna, och att man kunde läsa tidningar gratis på internet via UB 

Första terminerna fick vi undervisning om pubmed, det var bra, och bra med en uppfriskning under den 

näst sista terminen. Dock märkligt att lära ut så mycket om impact factor, speciellt när det inte är så 

relevant på projektarbetet. 

Gav bra info och förslag om olika databaser 

Genvägar till artiklar o sökvägar 

god 

God kompetens med bra och nyttig information. 

Har dåligt minne av uppgiften 

Hjälpsam information 

Hur jag ska hitta 

information. djup. UB's databas är mycket bra. 

Inge vidare.. 

ingen 

Ingenting 

Ingenting. Men är bra att ha kunskap kring informationssökning vid c-uppsatsen. 

inget 

Inget! 

Insikt hur biblioteket kan användas online, vilka databaser som verkade vara relevanta. 

Insikt i hur mycket information en kan hitta som student. 

Insikt i möjligheter att hitta material och vägledningar för hur. 

Inte mycket då allt går att ta reda på själv 

Inte mycket då det var en dag man inte tillgodosåg sig informationen om hur man sökte, samma 

information gavs flera gånger samma dag och det var redan ett överflöd av information första veckan. 

Inte mycket, då det var mest basutbildning (pedagogiska bibliotek), som vi redan använde sen vi började 

studera 

Inte mycket, var ganska rörig och och svårt att få grepp om lektionen som hölls. 

Inte så mycket mer än att man kunde läsa artiklarna där ifrån 

Inte så mycket vad jag kan minnas. Det var dock flera år sedan. 

Inte så mycket, det mesta visste man redan. 

Inte så mycket, hade kunnat googla mig till det lilla jag inte visste sen tidigare av det som gicks igenom. 

ja 

Ja, jag tror det. För kanske fem år sedan. Har haft studieuppehåll en period på grund av sjukdom. Det är 

alltså ett tag sedan så det känns inte relevant att svara på frågan. 

Jag gjorde det på UU och det var väldigt grundläggande lite för grundläggande. 

Jag har inte behövt använda mig av den informationen än, men jag tror absolut att det kommer bli 

relevant i framtiden. Och då kommer jag inte behöva lista ut allt själv. 

Jag kan numer söka vetenskapliga artiklar. 

Jag kommer inte ihåg 
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Jag tror att det finns mycket hjälp att få vid sökande av artiklar och liknande vilket inte är så relevant för 

mig vid dietistprogrammet. Hittills har vi haft majoriteten skriftliga tentor och då har jag inte lika stort 

behov av hjälp vid bibliotek. 

Jag tyckte det var bra, nu var det dock 2 år sedan så minns inte så mycket. 

Kommer inte ihåg 

Kommer inte ihåg. 

Kommer knappt ihåg men var nog bra. Skulle gärna vilja ha mer hjälp. 

Kunskaper om databassökning och hur webbsidan fungerar. Det var mycket bra. 

Lite mer koll på bibliotekets hemsida 

Lite om hur man publicerar och rankar artiklar 

Lite tam information......... 

Lärde mig att hitta artiklar på pubmed 

Lättare att hitta relevant information. 

Lättare att söka efter vetenskapliga artiklar och att vara kritisk till vad som är vetenskapligt eller ej 

Man fick lära sig hur man söker artiklar i olika databaser. Just i den kursen som vi fick den informationen 

var inte jätterelevant. Vi kommer få en sådan undervisning till inför C-uppsatsen i vår, och det kommer 

bidra väldigt mycket till vårt arbete. 

man får lite bättre förklaring på hur man kan hitta av artiklar osv. som finns på ub. 

Maria Hörnlund som är ansvarig för Institutions- och hantverksbiblioteket i Mariestad höll i 

utbildningen, hon är är mycket kompetent och en stor tillgång för oss som studerar på programmen vid 

Institutionen för kulturvård i Mariestad. 

Mkt lite 

Mycket informativt om databas-sökning. 

Mycket värdefull 

Mycket. 

nej 

Otroligt mycket eftersom jag innan inte hade någon aning om att man kunde hitta vetenskapliga artiklar 

så lätt. 

Pedagogiska förklaringar och mycket hjälpsam personal! 

Relevant information om hur detta går till 

Superbra 

Så länge sedan att jag inte minns vem som höll i kursen, då 1989 var det en utbildning på Chalmers och 

kursen var helt fantastisk. Minns att jag slukade informationen och använde den och blev den som 

sedan fick hjälpa mina kursare som inte gått kursen att leta information... 

Säkert bra egentligen. Men när jag påbörjade min utbildning vad det så mycket nu info om allt möjligt. 

Och mitt i det även UB, därför tillförde det inte mycket där och då. Kanske skulle vara bättre idag. 

Sökningshjälp var väldigt bra 

Tips om databassökning och tips om referenser 

Tycker det bidrog mycket och kommer göra det enklare för mig att hitta information och litteratur jag 

behöver. 

Tydlig och bra info som jag haft nytta av 

Underlätta sökvägar, mycket bra! 

Underlättade sökandet av vetenskapliga artiklar. 

Utan vår bibliotikarie Maria Hörnlund skulle jag vara helt vilse i min informationsjakt. 

Va 
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Var ca 3 år sedan nu så känner inte riktigt att jag kommer ihåg så mycket även om jag tyckte det var 

informativt när jag var där. 

var mkt bra 

Var viktigt för litteratursök till uppsats 

Veldig interessant. Laerte aa finne fram til vitenskapelige artikler. 

Vet ej men den tillförde bra kunskap om bibliotekets tjänster 

Vi fick en komplett och omfattande genomgång inom ämnet av proffsiga Maria Hörnlund. 

Vi fick lära oss att söka artiklar, vilket är högst relevant för min utbildning. 

Vi fick tips på hur man kan hitta relevant information och på vilket sätt man kan hitta den snabbt. 

Visade tex Google scholar, som jag inte kände till. 

Väldigt bra utlagt, men inte relevant för mig. 

 Konstbiblioteket 

 att ha möjlighet till inspiration och kunskap 

Att jag vet att möjligheten finns. 

att jag vet vad det finns för databaser och hur jag använder dem, samt hur jag får full tillgång till lexikon 

osv. 

Bra genomgång av databaser och att hitta på www-sidan 

bra info 

bra med genomgång för nya studenter 

BRA! Att jag vet om att jag kan komma och be om hjälp vid info.sökning eller vad som helst omkring 

litteratur 

Det var bra, men länge sedan. Behöver nog en uppdatering 

Det var en bra genomgång, men det var första veckan på skolan och så mycket annat att tänka på så 

tyvärr minns jag inte mycket av det. 

dom är mycket kunniga och kompetenta. 

Duktig föreläsare som gav relevant och förståelig information 

Ej mycket, men bra presentation om att biblioteket finns till och är tillgängligt. Stressig genomgång med 

lite otydlig presentation om hur man söker på internet efter böcker etc. 

En vetskap om vilka möjligheter som finns till hjälp 

Good. 

Har inte haft användning för det än. 

Helt ok 

Högst oklart 

Information om vilja slöktjänster som finns osv. 

informationssökning och information om referenssystem när man skriver uppsats 

Inget speciellt 

Inspiration 

Inte nämnvärt mycket. jag fick veta vad för material som fanns, men när jag senare försökte hitta till 

dessa sidor så hittade jag dem inte. Hade varit bättre med ett informationsblad. 

Inte så mycket. Jag gick en sån kurs när jag gjorde min kandidat. 

it was good. we had a citation class and a class on how to use the database search. they were helpful. 

Jag lärde mig söka i databaser etc. Bra 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CLXXXI 
 

Jag studerar på Steneby och vid programstarten fick vi en genomgång av bibliotekarien där, alltså inte i 

samband med någon kurs. Det har alltid fungerat bra däruppe. 

Jätteduktiga bibliotekarier som är jättetrevliga och mycket kunniga. Har mycket bra tålamod med alla 

möjliga sorters frågor. Toppen-bibliotekarier! 

Kunskap om informationssökning, hur man hittar uppsatser m.m. 

Se föregående kommentarer. 

Showing us to search for articles 

The librarian didn't show how to use the auto book chick out machine. And it's a bit hard to know for 

the first time use. 

Tillgång till analoga men också digitala medier, som vara väldigt viktiga för projektet 

tillräckligt 

We were just encouraged to use the library to find references for our paper. It was merely just 

searching on the website for information. 

vi hade en visning av biblioteket och hur man använde sökmotorerna, utan den hade jag inte vetat hur 

man gjorde och var man hittade vad. 

Vi lärde oss om informationssökning. 

 Pedagogiska biblioteket 

Adekvat föreläsning om infosök 

Användbart! 

Användning av Zotero 

att biblioteket känns som ett naturligt alternativ då jag ska söka information för mina studier. 

att hitta i sökmotorer och på supersök och hur bibliotekets tjänster är uppbyggda. 

Att jag började låna mina kursböcker istället för att köpa dom. 

Att jag fick hjälp med hur jag kan söka efter artiklar / uppsatser / avhandlingar. Kändes pålästa och 

förklarade bra! Himla bra pass vi hade i en kurs när vi skulle skriva examinationsarbete. 

Att lära sig läsa olika artiklar 

Bekantskap med sökning 

Bra 

Bra att få veta hur sökandet går till och vilket material som finns att tillgå. 

Bra att man fick se hur man söker i bibliotekets databas. 

Bra att veta vad vi har att hämta till vår hjälp. 

Bra behjälplig information, men jag känner ändå inte att jag har lärt mig tillräckligt. 

Bra genomgång, mycket informativ 

Bra info om källanvisning. 

Bra info om sökning och databaser 

bra med att tala om och visa hur jag som student kan använda mig av verktyg att leta. 

Bra med det var länge sedan. Läser kvällstid efter jobbet. 

Bra tips på vart man kan hitta information. 

Bra! 

Bra, relevant information. 

De har kunskaper som vi studenter inte har. 

Den blev instäld 

Den gav de mest grundläggande kunskaperna för att söka information men jag önskar att vi kunde ha 

fått en mer ingående undervisning i hur man använder katalogen på bästa sätt. 
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Den tillförde att man under vägledning praktiskt fick prova att söka. Vilket behövs för att förstå sig på 

det 

Det bidrog till att det blev lättare att söka litteratur på olika databaser. 

Det som visades/presenterades var redan känt för mig då jag använt de olika sökmotorerna och 

söksätten tidigare. 

Det tillförde inte den aktuella kursen särskilt mycket, men det var en bra introduktion till att börja 

utnyttja bibliotekets tjänster mer. 

Det underlättade under uppsatsskrivandet. 

Det var bra att få förklarat hur man söker efter litteratur online vilket gjordes av hen som höll i 

"lektionen". 

Det var bra att få tips om sidor att söka information på. 

Det var bra att lära sig hur man ska söka i bibliotekets hemsida. 

Det var bra information, men det gick snabbt och det var mycket att in. 

det var bra inför den kursen jag läste då. kunde ha fått den informationen något tidigare dock (fick den 

under min 6:e termin) 

Det var bra och informativt. 

Det var bra och intressant. Vet att det kommer behövas i de kommande kurserna. 

Det var bra, kursen jag läste då va min första termin på GU och det va klart bra att ha lite tips i ryggen 

när en började leta artiklar - inte alltid det lättaste! Något jag har nytta av i nästan varje kurs jag läser 

(och i vardagen). 

Det var bra. 

Det var ej med på den undervisningen oklart om vi har haft den. 

Det var en kort genomgång/föreläsning vid examensarbetet och jag minns att vi uppmanades att sålla 

med olika filter. Det var bra, även om jag nu, inför nästa examensarbete helt har lyckats glömma hur 

man gör. 

Det var ett tag sedan men det kom till nyttja. Särskilt då kunde man börja använda nätbiblioteket. Om 

jag hade inte fått infon så skulle det vara krångligt att leta sig fram och hitta. Även idag händer det att 

jag går fram till infodisken och frågar på vilket sätt ska jag söka mig vidare. Ålltså jag skulle inte säga 

"bidrog" utan all info uppdateras eller tillkommer nya. Så deras uppdrag förutsätter kontinuitet ;))) 

det var givande 

Det var givande att lära sig använda de olika databaserna (tex ERC) som jag inte hade någon kunskap 

om innan. Var väldigt viktigt i uppsatsarbetet. 

det var hjälpsamt, men hade kunnat vara kortare eller via internet snarare än på plats (iaf delar?) 

Det var länge sedan, men jag minns det som informativt. 

det var relevant att få reda på hur man kunde söka i olika program för att hitta artiklar och så vidare. 

Det var så längesen nu så kommer inte ihåg, men det var nog bra. 

Det var så tidigt i utbildningen så det gav inte så mycket. 

Det var såpass länge sedan så jag kan inte svara på den frågan. Helt klart är dock att jag lärde mig en hel 

del matnyttigt som jag inte kände till tiidgare, t.ex. inom databaser mm 

Det var tillräckligt bra 

Det var över 6 år sedan, minns inget av kursen. 

Det är bra att biblioteken erbjuder det och jag tror att jag lärde mig systemet bättre, var ett tag sedan. 

Det är bra med bibliotekskunskap när man studerar för att kunna hitta och söka efter böcker. 

En bra genomgång om tjänster, möjligheter och annan nyttig information 

En bra inblick i vad det finns för olika databaser exempelvis som man kan använda sig utav. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CLXXXIII 
 

En del information som var ny bidog det till 

En extra skjuts. Nyttigt. 

En trygghet vart material och hjälp för all studie finns 

Enklare att direkt hitta det jag sökte 

Ett bredare utbud 

Fick en bättre förståelse för hur man ska söka. 

Fick mycket bra användbar information 

Fick några bra tips men det var inget som jag inte kunnat lära mig ändå. Men bra att det finns och att 

man vet att den typen av hjälp finns att få på biblioteken. 

Fler sökalternativ och större möjligheter till att fördjupa sina sökningar. 

För komprimerat och verkade försöka täcka in ett för stort spann av förkunskaper (eller brist därav) hos 

studenterna. 

För kort. Bara 1 h. Skulle behövts mer tid. 

för lite information på kort tid. 

för lite konkret, hade behövt längre genomgång 

För lång tid sedan. Sorry 

För stora grupper, svårt att få hjälp att förstå 

förvirrande, först införde de diskussioner om hur man söker, sen när frågor kommer så hänvisar de till 

kursfröknarna som i sin tur hänvisar till bibliotekarierna. 

ganska bra, hade förväntat mig mer information än de som gavs 

Gav bra hjälp om sökningar i GUNDA + referenshantering. 

gett mig stöd för att finna vad jag behövt inför mitt examensarbete 

Givande och lärorik,, hur man ansöka information 

giving timely materials that help in my course 

Grunderna för att kunna använda bibliotekets datorer och att kunna orientera sig i bibliotekets 

hemsida. 

har deltagit för många år sedan, lärde mig söka böcker och artiklar 

Har haft användning av det nu i senare kurser. 

Hela grunden till min uppsats. Jag hade ingen aning om hur man söker och vilka databaser man bör söka 

i beroende på vilket ämne man har. Hur man sorterar ut litteratur osv. 

Hjälp att orientera sig 

Hjälpte mig att orientera mig. 

Hur det fungerade 

hur man går tillväga 

Hur man kunde hitta artiklar 

hur man söker avhandlingar 

Hur man söker dokument. 

Hur man söker i bibliotekets databaser 

Hur man söker i databaser! 

Hur man söker, och vad biblioteket har tillgång till. 

Hur vi kunde söka vetenskapliga artiklar 

Immensely! 

Info om databaser 

Info om olika kataloger och liknande 

Informatione om bra hemsidor att söka efter artiklar. 
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Informativt och bra. 

Ingenting 

Ingenting. Bara nämnde att det finns en hemsida för att söka efter artiklar. Lägg istället upp power point 

presentation på internet och då kan man titta på allt som berör kursen samt hur man med hjälp av 

program kan lägga in referenser 

Inger särskilt. Hade tillräcklig kunskap innan. 

inget 

Inget speciellt. 

Inte aktuellt än i min utbildning, men kanske kan vara bra längre fram 

Inte jättemycket, men bra att veta och att få detaljerad beskrivning. 

Inte jättemycket. Lärde oss inte så mycket tyvärr. 

Inte mycket 

Inte mycket tyvärr, ganska basic information som var ganska självklar. Det var dessutom ganska 

långdraget. 

Inte mycket... Har än så länge inte haft användning för den. 

Inte så mycket eftersom det var det sista vi gjorde i vår första termin innan sommarlovet. Vilket 

resulterade till att man glömde bort det mest väldigt fort. Hade det seminariet legat i den absolut första 

kursen så hade det varit till mycket större nytta för många studenter skulle jag tro. 

Inte så mycket för mig då jag har bra koll på informationssökning men andra tyckte det var nyttigt. Dock 

var tillfället obligatoriskt vilket var onödigt för oss som redan kände till infosök. Kunnig personal! 

Inte så mycket för min del, jag lär mig nog bäst sådant på egen hand eller genom frågor på tu man hand. 

Inte så mycket, det var mest sådant som jag redan visste (av den anledningen var jag bara med den 

första gången - inte de ytterligare 3-4 gånger som erbjudits på det program jag läst) 

Inte så mycket. 

Intressant att få insikt om möjligheterna men svårt att lära sig på så kort tid,behöver mer träning i 

sökning. 

Introduction on searching for references. Useful if I hadn't learned how to do that before. 

It allows to me read the book which related to the course and assignments. 

it helps me to find the books and articles which i need, ( supper research ) and another associations, 

It provided a time where we could ask questions and informed us about basic functions provided by the 

library site. 

it was good in a way that some things regarding how to search were reminded to us. 

ja 

Jag använder nu Libris för att söka litteratur och ska även leta mig vidare i systemet. Bra att kursledaren 

lade ut bibliotekets power-point på GUL -synd att jag inte kunde öppna den. 

Jag blev kompetent att använda EndNote, ja  jag kan tillräckligt för att använda det. Kan inte "tanka 

hem" saker direkt till mitt bibliotek men det behöver jag inte använda på MSc-nivå. 

Jag fick en god kunskap om hur man kunde använda sig av bibliotekets söktjänster vilket har varit av 

stor nytta!! 

Jag fick koll på hur sökmotorerna fungerade och kan nu söka fram en relevant artikel inom det ämne jag 

är ute efter. 

Jag fick koll på söksajter inför c-uppsats. 

Jag fick lära mig att hitta mycket bra som finns på gul som jag inte visste om. 

Jag lärde mig att söka vetenskapliga artiklar 
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Jag tycker att det var mycket relevant information om hur man kan hitta artiklar mm, kunde vart bra att 

veta tidigare under utbildningen 

Jag tyckte det bidrog bra speciellt till C-uppsatsen jag skrev 

Jag var mycket nöjd med den del av kursen som biblioteket höll i! Vi fick en genomgång av olika 

sökvägar inför vårt examensarbete och det hjälpte mig väldigt mycket när jag sedan skulle börjar söka 

och skriva eftersom jag inte visste någonting om var man kan hitta ämnesspecifik forskning och liknande 

tidigare. 

Just då vägleddes vi i en uppgift vi skulle utföra. Tyvärr har jag glömt av hur man gjorde. Har hunnit gå 

några kurser efter det. 

Jätte bra att få hjälp med att söka info, och vad de olika sökmotorerna heter. 

Jättebra inslag 

Kommer faktiskt inte ihåg vad den handlade om, kanske har jag inte varit i behov av de tjänster som vi 

blev undervisade om då. 

Kommer tyvärr inte ihåg eftersom det inte är något jag använder särskilt ofta. 

kunskap 

kunskap att söka referenser 

Kunskap i sökandets ädla konst. 

Kunskap och engagemang;kom gärna och be om hjälp, detta kan vi hjälpa till med 

Kunskap om hur man kan navigera på bibliotekets hemsida hemsida 

Kunskap om sökning i databaser. 

Kunskapsutjämning kring vad biblioteket erbjuder studenter. 

Kännedom om flera ställen att söka information. 

Literatur sökningar 

Litteratur finns 

Litteratur sökning 

lärde mig att söka efter artiklar i databaser etc 

Lärde mig hur jag ska söka artiklar exempelvis. 

Lärde mig hur man söker inom biblioteket 

Lärde mig snabbt att leta i databaser vilket alltid behövs. 

Lättare att förstå hur man ska söka och leta efter relevant information. Mycket lättare att få hjälp än att 

klura ut det själv. 

Man fick reda på utbutet av sökbaser 

Man lärde sig mycket! 

Mer effektiva sätt att söka information på UB:s hemsida 

Mindre trevligt bemötande, tycker jag tyvärr att jag fick på den kursen 

minns inte 

Minns inte vad den handlade om men vet att vi fick guidning vid ett tillfälle under mitt program, för 

flera år sedan. 

MORE INFORMATION 

Mycket bra 

Mycket bra för att jag öht skulle kunna börja min forskning 

Mycket bra grundläggande info om hur man söker artiklar mm. 

Mycket bra information! Hade vart jobbigt att klara sig utan den. 

mycket bra service 

Mycket bra! 
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Mycket information om hur komplext informationssökning är och vilka resurser det finns att tillgå. 

Mycket viktig information för mig som forskarstuderande. End note och informationssökning vid ett och 

samma tillfälle blev förstås mkt information på en gång. 

Mycket, det är alltid nyttigt att veta hur man ska söka information, detta kan man ha nytta av hela livet 

inte bara just för den enskilda kursen. 

mycket, jag lärde mig mycket men det är inget jag direkt använder än i mitt skrivande så jag kommer 

glömma bort det tyvärr. så repetition hade varit bra. 

nej 

Nu användbar kunskap med tanke på att vi innan examensarbetet inte behövt söka information på det 

sättet. 

Nya program och sökfunktioner. Ex endnote 

Nyttig information 

ok 

Om 

Orientering i informationssamhället.  BRA! 

Praktisk kunskap om hur söksystemen fungerade. 

På grundnivå deltog jag i undervisning i informationssökning på centralbibblan om jag ej missminner 

mig, en ful byggnad :-) 

Starthjälp med inloggning och enkel sökning. 

Söktips 

They help me a lot when i needed some books of the library. They were very helpful 

They provided us with tools for searching and information about library, printing possibilities etc. 

Tillförde en del 

Tillräckligt mycket 

Tips på var man kan söka vetenskapligaartiklar. 

Training on how to find more information for interesting/relevant course topics 

Tyckte det var jättebra! Men i mitt fall var det bara vid ett tillfälle precis när jag inledde min utbildning, 

hade nog önskat någon form av uppföljning alt. repetition. 

Tydlighet, visade på hur vi kan få hjälp på ett pedagogiskt sätt. 

Tyvärr inte så mycket p.g.a. så långt in i utbildningen. Vore bättre att ha den förlagd i början av varje 

förstakurs. 

Var bra orientering. 

Vi fick tydlig och nyttig information om sökning av böcker, artiklar och liknande. 

Vilka sökmotorer det finns och hur de kan användas för olika syften 

Visa på sökvägar samt sökmotorer 

Visste mycket innan så ingenting typ. 

väldig bra 

Väldigt lite. Den kom för sent, och vid den tidpunkten vi fick möjlighet att delta i undervisningen bör 

varje student redan vara självständig i informationssök. 

Väldigt litet, jag borde ha fått den informationen i min första kurs i programmet. När jag fick kursen 

under min tredje och sjätte termin var det väldigt sent och jag visste det mesta redan. 

Är inte helt säker på om jag tänker på rätt grej.. Men om det är det så var det en bra presentation i hur 

man söker efter böcker. Bra att lära sig hur kösystemet fungerade och hur reservation funkade rent 

allmänt. 
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Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

 Absolut. Då vi lärde oss att söka i olika databaser som är avgörande för utbildningen samtidigt som 

referenssystem likt EndNote borde läras ut på ett tydligare sätt. Alla studenter bör använda ett 

referenssystem likt EndNote. 

Allmän bra information 

Artikelsökning på biomedicinska bidrog med databaskunskap. 

Att en lärde sig att söka på databaser 

Att jag fick en bättre förståelse för hur jag kunde söka efter artiklar/böcker jag behöver. 

Att lära sig söka i databaser samt få information om vilka tjänster som erbjuds på biblioteket. 

Att man lärde sig använda bibliotekets sökningskatalog. Har hjälpt till under utb gång. 

att söka artiklar och tidskrifter osv. 

Avgörande för att klara uppsatsen. 

Basic info om hur sökfunktionerna funkar, inte anpassat för kursen i sig. 

Bidraget konkretiserades i överblicken att kunna finna information på egen hand med olika typer av 

hjälpmedel såsom databaser och dylikt vilket är mycket fördelaktigt när man exempelvis skall skriva en 

uppsats. Tycker det även är bra när man poängterar vilken resurs biblioteket är och att det finns mycket 

underskattad hjälp som kan finnas i biblioteken, något som skulle kunna betonas ännu mer. 

Bra 

bra att få hjälp med särskilda sökmotorer eller vad det kallas, typ social science index etc. 

Bra att få reda på hur det fungerar med biblioteket. 

Bra att få tips om sökningar 

Bra att lära sig använda UB:s hemsida och viktiga databaser för utbildningen. 

Bra att lära sig hur en söker efter och hittar litteratur på biblioteket. 

Bra att lära sig informationssökning till uppsatsskrivning 

Bra att veta hur man söker. 

bra genomgång av databaser 

Bra genomgång, dock tror jag att de flesta har lärt sig informationssökning på annat håll. 

Bra genomgång, som gjorde det lättare att söka information på ett effektivt sätt. 

Bra grund att utgå från. 

Bra grundläggande kunskaper om informationssökning på ett lättförståeligt vis. 

bra handfasta tips som kan användas under hela studietiden 

bra hur jag kunde söka i databaser. det hade vart svårare inför uppsatsen annars. bra med tillfälle att 

söka och få hjälp samtidigt. 

bra info 

Bra info hur man söker material 

bra info inför framtiden 

Bra info om GUL 

Bra info om informationssökning 

bra info, och gav känslan av att man kan fråga och få hjälp på bibblan 

Bra information 

Bra information för att hitta litteratur, kanske inte så avancerat men tilltäckligt 

Bra information om bibliotekets resurser. 

Bra information om hur man ska hitta information på internet 
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Bra information om hur man söker efter artiklar och annat material via gu.se och de sökmotorer som 

finns där. 

Bra introduktion 

Bra introduktion till det. Bra att få lära sig vilka olika sätt det finns att söka på. 

Bra introduktion till sökning i databaser. 

Bra kunskap. 

Bra kurs, men skulle behöva gå den igen för jag har tappat kunskapen hur man gör detaljerade 

sökningar i mediarkivet eller i databaser. 

Bra med en kurs att söka litteratur 

Bra med muntlig undervisning! Har gjort det enklare att veta vart jag ska söka. 

Bra men har tyvärr glömt mycket 

Bra men kräver repetition/hjälp vid andra tillfällen för att befästa kunskapen. Erbjud fler tillfällen! 

Bra och pedagogiskt 

Bra tips på databaser och endnote 

Bra tips vid vid sökning i artikeldatabaser. 

bra övning i att söka artiklar och annan information 

Bra! 

Bra, men svårt att ta in allt då man inte fick testa själv samtidigt. Men borde ha en uppföljning någon 

vecka senare. 

But Limited course books 

Bättre förståelse till hur man använder avgränsningar i sin sökning 

Bättre kunskap gällande sökning i databaser 

Campus Linné gave us training in search egines and techniques as well as in reference management 

software. It was very helpful. 

De var bra, det gav mig en bra överblick i hur de olika databaserna fungerar 

Den bidrog till att man kände till hemsidan lite bättre. 

Den kursen gick jag ca 2001, vid första omgången studier. Detta är en ny inriktning och där har jag inte 

blivit erbjuden någon ny kurs. 

Den kursen var i början på utbildningen & lade en bra grund för informationssökning. Möjligvis skulle vi 

efter en tid igen, då vi stött på problem, haft ett nytt tillfälle där vi fått möjlighet att ställa med precisa 

frågor. 

Den lärde oss effektiva sätt att hitta relevant forskning 

Den var bra och informativ för vår kurs. Det var inför c-uppsatsen på socionomprogrammet 

Det bidrog inte jättemycket till min utbildning, men det beror nog på det ämnet jag tänker skriva om, 

vilket inte har ngt atr göra med biblans kurs 

Det gav en bra inblick hur sökfunktionen var upplagd. Nu har den t o m blivit ännu enklare och bättre. 

Det gav en god vägledning i hur man självständigt söker information. Jag som redan är bekant med t.ex 

GUNDA och supersök, hade varit intresserad av en bredare informationssökning, alltså var man kan 

hitta det man söker i det fysiska biblioteket. För den som är ny på Göteborgs Universitet, så är den 

jättebra. 

Det har blivit lättare att söka vetenskapliga artiklar på bibliotekets hemsida och de olika databaserna. 

Det har hjälpt mig då jag behöver söka efter vetenskapliga artiklar, vilket är lite knepigt om en inte fått 

en genomgång av det. 

Det hjälpte mig som ny student att hitta bland söktjänsterna på UB 

Det hjälpte oss inför informationsinhämtningen 
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Det ingick mycket i sista delen av kursen, att skriva en rapport, och då hade jag stor användning av det 

jag hade lärt mig. 

Det mesta hade jag redan koll på eller är sådant som är lätt att ta reda på, så inte så mycket tyvärr. 

Det tillförde inte bara kursen utan hela mitt Kandidatprogram att kunna utnyttja universitets databaser 

till fullo. 

Det tillförde inte kursen särskilt mycket, det var information som jag själv redan hade tagit reda på. 

Det tillförde kursen en grund att stå på i att söka artiklar o litteratur o en kunskap om forskning, artiklar 

mm. 

Det tillförde sökinformation, dock lite basic men ändå bra att fräscha upp minnet. 

Det underlättade mitt arbete enormt!! 

Det underlättade sökandet inför uppsatsen och andra uppgifter. 

Det var bra att få reda på hur man söker i de olika databaserna. 

Det var bra att se fler vägar att hitta samma saker och få en liten titt på databaserna 

Det var bra och informativt 

Det var bra. Man fick en grundlig genomgång i vilka databaser man kan använda sig av för att finna 

källor. 

Det var en bra introduktion. 

Det var en bra, grundläggande, genomgång. Via den blev det lite lättare att förstå hur en kan söka i 

bibliotekskatalogen. 

Det var en mycket bra föreläsning och hjälpte mig mycket i mitt c-uppsatsskrivande. Jag lärde mig hur 

jag kunde använda de olika databaserna och vilka som var aktuella för oss. 

Det var ett tag sen men jag har för mig att det var lite för basic. 

Det var för länge sedan för att minnas vad det gav. Repetition har jag för mig att jag tänkte mest. 

Det var ganska informativt om specifika tjänster, men kunde kanske varit något kortare. 

Det var inte särskilt givande för mig personligen. 

det var intressant, att man fick veta hur man skulle söka men det är nog inte intressant förrän det är 

dags för C uppsats så man hinner ju glömma på 2,5 år... 

Det var klart godkänt, men bättre samordning mellan kursansvarig och biblotikarie skulle ge bättre 

undervisning anpassad efter kursens mål. 

Det var mycket bra att lära sig söka upp vetenskapliga artiklar och böcker via Supersök. Det är en väldigt 

bra tjänst som jag använt mycket. Det var också bra att lära sig att direkt söka upp vetenskapliga 

tidskrifter och olika databaser för att där söka på vissa nyckelord och begrepp. För uppsatsarbete är det 

bra att veta att man har tillgång till mängder med vetenskapliga artiklar i fulltext elektroniskt. 

Det var nyttigt, hade inte klarat av artikelsökandet annars 

Det var på en alldeles för grundläggande nivå, med tanke på att det är obligatoriskt. Höj nivån och 

erbjud frivillig grundläggande informationssökning som komplement åt de som behöver det. 

Det var relativt givande! Bra att veta! 

Det var väldigt användbart att de förklarade hur man söker i databaser, akademiska journaler, etc. 

Speciellt inför uppsatsskrivande. 

Det var väldigt lärorikt! 

det var väldigt viktigt att lära sig använda databaserna för B-uppsats och jag planerar gå ett sådant 

tillfälle igen för att uppdatera mig. 

Det är ofta dålig kommunikation mellan institutionens kursledare och bibliotekarien, studieuppgifter 

som institutionen delar ut stämmer inte alltid överens med de instruktioner bibliotekarien har. 
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Duktig tjej som höll i kursen. Underlättade med supersökhjälpen. 

Då jag gick denna kurs på min 5 termin vid universitetet så gav den inte jätte mycket. Lite tips och trix 

fick man dock, men skulle önskat att denna kurs skulle erbjudits tidigare. 

Efter undervisningen hade jag mycket bättre underlag att läsa på inför tenta osv. 

En bra grund 

En bra introduktion 

En bra överblick. Minns dock inte i detalj. 

En förståelse i sökandet efter forskning och artiklar 

En god förståelse för vilka möjligheter som erbjuds. Något som man annars förbiser eftersom 

institutionerna i sig är oerhört dåliga på att själva informera. 

en kompetens som kursansvariga och lärare inte kan ge så det var väldigt värdefullt. fick också möjlighet 

till individuell hjälp vilket var mycket bra 

En påskyndad bekvämlighet med litteratursökning. 

en större bredd i hur man söker information. 

Enklare att hitta, sparar tid. 

Enklare sökning men skulle behövt hjälp vid ett ytterligare tillfälle senare igen 

Ett ökat intresse för att söka efter litteratur på egen hand. Användbart inför C-uppsatsen. 

exempel på sökbara databaser 

Expertis! Mycket bra, mer utbyte med dessa kunniga bibliotekspersonal! 

Fick en bra genomgång av sökfunktionen i bibliotekets databas arkiv. Dessutom fick vi en genomgång av 

hur man hittar adekvata vetenskapliga artiklar, vilket har varit till stor hjälp resten av kursen. 

Fick en bättre bild av hur man söker upp olika källor. 

Fick information om databaser och sökfunktioner. Det har varit användbart. 

Fick insikt om vilka olika sökmotorer som finns. 

Fick lite mer info om hur man söker på bästa och smidigaste sättet 

Fler sökalternativ, fler sökmotorer, bra information om källors "pålitlighet", peer review osv. 

För de som behövde var det nog väldigt värdefullt. Jag hade nöjt mig med en snabbrepetition. 

Förbättrade sökkunskaper 

förståelse för hur de vetenskapliga tidskrifterna är uppbygda 

Förståelse för hur en hittar relevant litteratur genom tillgängliga databaser. 

Förutom att genomgången var ganska torr och tråkig, har den visat sig användbar - främst vid sökningar 

på artikeldatabasen 

Ganska mycket. Mycket av det som demonstrerades visste jag redan men det var några saker som jag 

lärde mig. 

Ganska okej 

Gav en bra bild i hur man kan använda lika databaser och annat i informationssökning som jag inte hade 

vetat om på egen hand. 

Gav en del nödvändig info. 

Gav mig användbar förståelse i hur man söker på ub.se! 

Gav mig en överblick över de verktyg som finns att använda. 

Gav mig lie verktyg för att enklare kunna söka efter artiklar etc 

Gav mig något förbättrad kunskap i informationssökning 

Genomgång av hur man söker på UB:s hemsida. 

Genomgång på Biomedicinska biblioteket. Mycket god kvalité, pedagogiskt, trevligt och lätt att ställa 

frågor! 
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Gjorde databassökning tydligare, ex. de olika ämnesområdena en kan välja för att smalna av sin sökning. 

Gjorde det enklare att finna information, enklare att förstå ub:s hemsidan och kunskap om sökord 

Gjorde det enklare att hitta relevant information. 

God kunskap om hur man orienterar sig i de olika databaserna och hur man skall söka för att finna vad 

man söker. 

Goda och grundläggande kunskaper i informtionssökning, utan det momentet hade den aktuella kursen 

varit mycket svår att genomföra. 

Grunder i att söka efter dokument 

Grundläggande info som var bra att veta. 

Grundläggande kunskap om informationssökning. 

Handalde om hur man skulle söka i databaser. Tycker dock att systemet på GU är väldigt krångligt, 

föredrar att använda mig av google schalar. 

hjälp att söka artiklar och viss kunskap om artiklars uppbyggnad. 

Hjälp med sök inför ev uppsats och bokreferens, artikelsök, sök av litt i hela landet. 

Hjälp på traven och tips 

Hjälp vid sökning av vetenskapliga artiklar 

Hur jag hittar relevanta vetenskapliga artiklar. 

Hur man använder sökprogrammen som universiteten erbjuder och hur dessa fungerar 

Hur man avgränsar sökningar till bra vet. Artiklar och hur man får fram referenser snabbt 

Hur man hittar på ub.gu.se., ökad kunskap i hur man letar i de olika databaserna och avgränsar 

sökningar, mm. 

Hur man kan använda sig av specifik sökning och vad man ska tänka på för att få så detaljerad sökning 

som möjligt 

Hur man lärde dig söka på gunda 

hur man sökte information, artiklar och hur man använde sig av bokningssystemet. Det var mycket 

givande 

I was not very informative, they told what we already knew before. 

Info om databaser 

info om de olika websöksidor som finns som hur de funkar 

information 

Information om hur och var man söker efter relevanta artiklar. 

Information om sökmetoder 

Information om sökning 

Information om universitetsbibliotekets sökfunktion och låneförfarandet gällande kursböcker var 

värdefull. 

Informationen kring sökning av litteratur var bra i största allmänhet. Sedan var det bra att man fick info 

om att det går att boka en bibliotikarie. 

Informativt och kunnigt om informationssökning, 

informtionssökning i databaser, bra! 

infosök! mycket bra! 

Ingenting tyvärr 

Ingenting, men jag hade redan om det som informationssökningen skulle upplysa en om. Om jag inte 

vetat detta skulle den säkert varit mycket givande. 

Ingenting. 

inget 
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Inget eftersom den kändes helt random. Var väl mest anpassad till uppsatsen 18 månader senare 

Inget egentligen, den var alldeles för ytlig. 

Inget särskilt 

Inget vi inte hade listat ut på egen hand 

Inte jättemycket 

Inte jättemycket nytt tyvärr 

Inte mycket 

inte mycket jag inte redan visste från fördjupningsarbete i grundkurs. för psykologistuderande verkar 

psycinfo vara den bästa (och enda?) söksajten, lite synd 

Inte mycket, borde spelas in och finnas på GUL så man har möjlighet att titta när det behövs. 

Inte mycket, om något alls 

Inte mycket. Hoppas på utförligare information inför c-uppsatsen 

Inte speciellt mycket, men i och med att jag var masterstudent så visste jag ju redan det mesta om hur 

man söker information. 

inte speciellt mycket. 

Inte så mycket 

Inte så mycket då det var så pass tidigt i kursen, allt annat var nytt då också så det var svårt att ta in allt.. 

Inte så mycket för mig, för jag kunde det mesta. Många tog inte del av informationen heller. 

Inte så mycket tyvärr för min del, men det är väldigt bra att det finns 

Inte så mycket, det var ganska enkla sökningar som gicks igenom. Och med dagens teknik så kan nog de 

första lista ut detta utan en 2 h genomgång 

Inte så mycket, men det beror nog på att jag gått på många och blivit lite less. 

Inte så mycket. När jag väl skulle låna en bok hade jag glömt. 

Inte särskilt stort engagemang utav personen som hade föreläsningen 

It was helpful. 

It was short I would rather it to be longer and not in a rush. Since we were not familiar with the system, 

even the special names for databases were meant nothing. It was easy to forget. I had to practise and 

learn on my own instead. 

ja 

Ja det tycker jag. Det var grundläggande men bra. Alla mina sådana kurser har handlat om databaser 

och jag har uppskattat detta. 

Ja, men mycket kortfattat. Jag hade gärna haft mer utbildning om artikelsök och databaser. 

Jag fick hjälp med att söka olika artiklar, vilket har underlättad mitt sökande! 

Jag hade gått en liknande kurs tidigare, så jag hade inte så stor behållning. Jag tycker att kursen var väl 

ytlig. 

Jag har deltagit i ett moment som UB:s personal i källsökning. 

Jag har deltagit vid 2 sådana informationstillfällen och de har varit av varierande kvalité. Den senaste 

var bra då bibliotikariens genomgång (på MA-nivå) av effektivt sökande av artiklar och annat 

uppsatsunderlag var användbart. Det första tillfället (när jag precis hade börjat på GU var dock alldeles 

för 'basic'. 

jag har inte haft behov av att använda mig av olika sökningsmetoder än så det är svårt för mig att 

bedöma bidraget 

Jag lärde mig en del nytt som jag inte visste innan om tex. avancerade sökningar. 

Jag lärde mig hur jag skulle hitta i bibliotekets databaser vilket var bra. Det har jag använt mig mycket 

av. 
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jag lärde mig hur man söker i litteratur och artiklar på bibliotekets hemsida 

Jag lärde mig inget nytt av kursen. 

Jag lärde mig snabbt att hitta i databaserna som jag behöver. 

Jag tyckte den var tillräckligt utförlig om än lite väl mycket repetition på saker man hört innan 

jag var med på en föreläsning som inte gav särskilt mycket. Jag har dessutom bokat tid med en 

bibliotekarie som var väldigt givande. Den tjänsten hade jag inte hört talas om förrän en vän tipsade 

mig, gå ut och annonsera den tjänsten mer. 

Jag är bättre på att söka info nu. 

jo visst 

Jättebra info. Dock tycker jag att den borde läggas så tidigt in på ett program som möjligt. 

Jättebra. Pedagogisk och lätthanterlig information. 

Klargjorde väl hur man hittar och lånar böcker. 

Kommer inte ihåg 

Kunna navigera på ubs hemsida. Söka artiklar. 

Kunskap angående bibliotekets hemsida 

kunskap kring möjligheten att "boka en bibliotekarie" 

Kunskap kring olika datatbaser 

Kunskap om att hitta och söka på de olika biblioteken 

Kunskap om att söka efter tidningsartiklar 

Kunskap om databaser och hur man söker i dessa 

Kunskap om de olika databaserna 

kunskap om hur jag kan söka reda på artiklar och uppsatser i tidsskrifter och dylikt 

Kunskap om sökmotorer 

Kunskaper om databasanvändning 

Kännedom om artikelsök 

Lite för lång genomgång tyckte jag. Hade kunnat kortas ner eller effektiviserats. 

lite hjälp med sökord och att hitta databaser 

lära sig söka artiklar 

Lärde mig att söka upp artiklar vilket är väldigt användbart! 

Lärde mig små detaljer om infosökning och bra knep. Bra tips på databaser osv. 

Lärde oss mycket om hur man kan söka information, samt att man kan boka möte med bibliotekarie för 

att få hjälp. 

Lärde sig snabbare hitta på bibliotekets webbplats. 

Lärde ut bra tips vid sökning efter vetenskapliga artiklar inför uppsats och liknande. 

lästid och studie miljö 

Lättare att förstå systemet med bokning av grupprum och böcker osv på tex GUNDA. Bra! 

Lättare att förstå sökmotorer m.m. inför uppsatsskrivning. 

Lättare att hitta det man söker! 

Lättare att hitta platser att söka vetenskapliga artiklar och dylikt 

Lättare att orientera sig på ub 

Lättare att söka själv i databaser 

man fick ju lära sig hur man skulle söka i databaser osv, men det är ju sånt man kommer ha glömt när 

det är dags. 

Man fick lära sig att använda ub:s hemsida på ett bra sätt samt de databaser som finns där. 
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Man fick lära sig ganska mycket men det är inte så mycket man minns. supersök är nästan det enda jag 

använder mig av. Det kom lite för tigit in i programmet och jag kunde inte relatera till något. Det var 

svårt att sätta in det i ett sammanhang. 

Massa kunskap 

Massa. Bra sätt att söka information och vilka söksidor som är användbara. HJälpte mig hitta litteratur, 

snabbt få överblick etc 

Mediearkivet 

Mer allmänbildning. 

Mer fördjupad kunskap i sökmetoder. Hur man avgränsar sökning och konkretiserar 

Mer kunskap om sökfunktioner. 

Mer och fördjupad kunskap inom hur söka i databaser mm. 

Minne ej var för 1,5 år sen. 

Minns den ej. 

Minns ej 

Minns ej, det var ett tag sen vi hade det tillfället... 

Minns inte riktigt, det var över tre år sedan. 

Minns inte så mycket, det var några år sedan. Men jag vill minnas att det gav en bra översikt över 

universitetsbibliotekets digitala hjälpmedel. 

Minns inte så mycket. Gav ingen bestående kunskap. 

Mycket 

Mycket bra genomfört, kompetent föreläsare. 

Mycket bra grejor! 

mycket bra information 

Mycket bra kunskap. 

Mycket bra kurs, lärde mig mycket! 

Mycket bra! 

Mycket bra, en systematisk genomgång och fastän man vet mycket sedan tidigare är det bra att få en 

repetition och man får dessutom alltid till sig något nytt i för¨hållande till det man håller på med just då. 

Mycket bra, fortsätt med det 

Mycket bra. 

Mycket relevant information angående sökfunktioner 

Mycket! 

Nja 

Nyttiga söktips och hur man hittar relevanta sökdatabaser. 

Något mer förståelse för sök i databaser 

Något mer kunskap om hur jag skall hitta det jag söker. 

Nästan inget alls 

Oerhört ökad information om bibliotekets söktjänster. 

Okej. 

Olika sätt och platser att söka info på 

Olika sökkällor. 

Otroligt mycket underlättade cuppsatsen, hade docj behövt en dag till på samma sätt. Är man ovan så 

är det svårt. 

oumbärligt! 

Relevant kunskap om informationssökning 
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Råd om olika databaser. 

Smått, hade redan denna kunskap 

Specificerad kunskap om källkritik och referenser 

Specifika sökfunktioner 

Such a course is necessary and helpful for new students. If it could be done in a more practical way, for 

instance, have solid examples (key words) and show to students how to make best use of search 

system, it would be even better. Besides, it is important that the students could follow the 

demonstration on their own desk top while listening to the lecture. 

Systemet är enkelt att förstå, en genomgång var överflödig 

Sökning av litteratur 

Sökstöd 

Tidssparande råd. "Vassare" sökning när man förstår systemet. 

Tips och idéer hur man kan gå till väga. 

tips om sökvägar man annars inte hade vetat om 

Tycker framför allt att det är bra att få den här informationen i samband med uppsatsskrivning. Hjälpte 

mig jättemkt under c-uppsatsen 

Tyckte att de va bra, förstår hur man söker och med alla databaser å så. 

Tydliggjorde hur man ska söka för att få fram det man behöver. 

Tydlighet 

Typ inget. Undervisning i Zotero var det enda jag inte kunde sen tidigare. 

Tyvärr har jag aldrig haft någon nytta av supersök summon som vi lärde oss. Jag hittar alltid mycket 

lättare artiklar på google scholar och det är mest elektroniska artiklar jag behöver för min utbildning. 

underlättade mycket när vi skulle söka vetenskapliga artiklar kommande terminer. 

Underlättade sökning av litteratur och artiklar. 

Undervisningen kom först på mitt masterprogram vilket kändes märkligt då jag redan tillskansat mig 

kunskapen genom de föregående åren på universitet. För att uttrycka det milt tillförde den därför 

mycket lite. 

var bra att att få en introduktion så man vet hur man ska söka fram vissa saker 

Var längesedan nu så kommer inte riktigt ihåg... Men bra undervisningstillfälle. 

Var mestadels information om hur man söker kurslitteratur och vetenskapliga artiklar samt fakta och 

tillförde inte särskilt mycket till kursen i fråga, men däremot finns såklart ett värde av en sådan 

undervisning vad gäller utbildningen i stort då det förenklar vid sökning av vetenskaplig information när 

behov existerar. 

Very helpful session on EU records and citation services. Excellent staff knowledge. 

Vet ej 

vet ej, inte mycket,varken eller 

Vet inte riktigt. Jag hade studerat lite för länge för att det skulle kännas relevant att ha den. 

Vetskap om hur en söker litteratur på hemsidan. 

Vi fick en bra introduktion i databaser och informationssökning, men när kursen gavs var det oklart vad 

det skulle användas till så det var många som inte lyssnade eller ansträngde sig. 

Vi fick koll, struktur i vårt sökande efter litteratur/artiklar 

Vi hade en mycket bra och informativ föreläsning om informationssökning i databaser. 

Vi lärde oss om vetenskapliga artiklar och att söka. 

Viktiga grundbultar i modern studiemetodik. 

Vilka sökord man ska använda. 
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visade fler informationssöknings sidor 

visade hur man kan använda och hitta på ub:s hemsida 

Väldigt bra, det finns så mycket knep för att finna information som jag inte hade vetat om utan den 

kursen. 

Väldigt grundläggande. 

Ökad förståelse för systemet uppbyggnad 

Ökad kunskap om vilken hjälp man kan få utöver att låna böcker 

 Studietorget Campus Linné 

Anna Svensson är så kompetent! Undervisningen i informationssökning har tagit artikelsökande till nya 

höjder och underlättar i uppsatsarbeten. 

Bidrog till bättre och mer förfinad informationssökning 

Bra 

Bra genomgång av GU:s databas. 

Bra information 

Bra information som behövs och är användbar i studierna 

Bra redogörelse för att söka reda på information 

Bra tips på var man kan hitta information för olika vetenskapliga inriktningar! 

Det var bra att få handledning till hur man ska gå till väga för att söka. Bra att det var i introduktionen 

och i första uppgiften vi gjorde så man sedan kunde söka på egen hand efteråt. 

Det var bra för att lära sig hur databaserna och sökfunktionerna fungerar. Man fick en bättre förståelse 

för bibliotekshemsidan vilket var väldigt bra. 

Det var bra. Lärde mig något nytt. 

Det var en kort introduktion. 

Det var givande men alldeles för mycket information på en gång. Alla resurser i form av tjänster, 

vetenskapliga artiklar och databaser etc som finns tillgängligt som student borde föras fram tydligare i 

början av kurser och material kring detta läggas upp på kurssidorna i gul. 

Det var jätte bra, dock skulle detta behövas fler gånger. 

Det var längesedan,  minns tyvärr inte. 

Det var längesedan. Jag minns inte så noga. Men jag tror det var bra. 

Det var mycket värdefullt att få en guidning i informationssökning. Det märktes att handledaren hade 

stor kompetens och även en bra pedagogisk förmåga. 

Det var väldigt bra att vi fick genomgångarna, men jag har ägnat år åt att försöka bemästra Gunda utan 

nämnvärd framgång. 

enkelhet och effektivitet i sökandet efter rätt böcker 

I actually think it is extremely important, specially if you are interested in research. However, I think a 

bit more of it would not arm, specially connected to the thesis (uppsats) courses. 

Ingenting. Väldigt oinspirerande kurs. 

Inget. 

Input om hur söka info till c-uppsats 

Inte mycket 

Inte så mycket, det mesta hade man kunnat räkna ut själv. Bra med förklaring om databaser dock. 

Inte särskilt mycket. 
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It was very helpful to me to have the opportunity to get any book from the library. The system is 

excellent, except the fact that there are limited copies of books and the one I needed the most I 

couldn't renew. I seriously think you should add more copies, especially to course books, which are 

essential to students. I found it very difficult to get in time books I needed and I couldn't buy because 

they were very expensive, added the fact that a course includes around four to five books or more. 

Jag fick fördjupad kunskap i hur jag söker efter relevant material. 

Jag fick information kring hur man söker efter vetenskapliga artiklar, vilket har hjälpt mig i 

uppsatsskrivandet. 

Jag tycker att det gav mig bra verktyg för att kunna genomföra mina studier. 

Jag tycker att genomgången av olika databaser och olika sätt att söka information var jättebra. 

Jag tyckte att undervisningen i informationssökning var otroligt bra och lärorikt.  

Den personal som gav undervisningen gjorde det metodiskt så att det var lätt att följa. 

Kan utvecklas. 

Kanske inte så mycket då jag tidigare fått liknande undervisning under andra kurser vid annat 

universitet. Men tror att det blir lättare att söka information efter undervisningen om man aldrig har 

studerat på universitetet innan. 

Kommer inte ihåg vad som sades och vad jag tyckte då det var 1.5 år sedan.  

Jag är rätt så säker att jag lärde mig mer än vad jag tidigare visste men det finns fortfarande delar jag 

hörs nämna i hur man kan söka men har inte lärt mig det. Tror det nämndes vid kursen men att det inte 

fastnade. 

Kunskap om hur en söker via summon på UB, tror jag. Det här var tre år sedan nu. 

Kunskap om ur biblioteken fungerar 

Lite, man lärde sig hitta till databaser tror jag? 

Minns inte... länge sedan. Gick den två gånger. Med tror det handlade om att söka på summon det var 

bra. Men det tyckte det var en del överflödigt, som att navigera på gul. Det visar ju lärarna oss ändå. 

Mycket bra genomgång av att söka information, det blev lättare att veta var vi skulle leta när 

programmet börjare = mindre stress. 

mycket bra genomgång av hur man kan använda de olika databaserna samt hur man på olika sätt kan 

avgränsa eller maximera sökningar och använda sig av olika metoder för att hitta det man söker efter 

Mycket bra information om hur man hittar relevanta vetenskapliga artiklar osv. Alltid bra att få lära sig 

hur universitetsbibliotekets sökfunktioner fungerar. 

Mycket, det var väldigt givande. 

Nödvändiga kunskaper för att söka information på digitala databaser. 

Nödvändigt för att kunna söka upp tex vetenskapliga artiklar till kursen. 

Search terms 

söka i kataloger, hämta automatisk källhänvisning 

Tillförde hela utbildningen. Men jag har läst på annat universitet tidigare så för mig personligen var det 

inget nytt. 

tips om sökning av artiklar 

Vi fick gå kursen precis då vi började studera på programmet (i globala studier). Jag tyckte att det var 

väldigt bra, särskilt om man inte studerat på universitet tidigare, så att vi fick lära oss det mest 

grundläggande för att söka artiklar osv. 

 Studietorget Hälsovetarbacken 
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Att jag lättare kunde söka vetenskapliga artiklar. 

Att man lärde sig hur man gör artikelsök 

Bra allmän info. Det var dock inte aktuellt då så jag hade velat ha kursen senare i utbildningen 

Bra att veta inom alla kurser och något som jag använder mig mycket av. 

Bra grunder, till stor hjälp. 

Bra info om hur man söker efter vetenskapliga artiklar mm 

Bra information kring hur man använder de olika databaserna för att söka material. 

Bra information om hur man söker efter information och hur man refererar med EndNote. 

Bra information på ett lätttillgängligt sätt. Underlättade när man själv skulle göra artikelsökningar. 

Bra information som vi fick i starten av vårt program. Nyttigt att lära sig hur en ska söka efter 

vetenskapliga artiklar etc och också viktigt att veta hur en ska be om hjälp om så krävs. 

Bra information som är relevant för studierna 

bra kunskap och lättförståelig information. Bra att jag får klicka själv och testa. 

Bra möjlighet att hitta information på ett enklare sätt 

Bra och vettig information om hur man ska använda sig av bibliotekets hemsida och hur man sökte på 

databaser 

Bra om databaser och endnote 

Bra tips och råd på hur man söker efter vetenskapligt material på ett korrekt sätt. 

Bra. 

Båda föreläsningarna har varit av hög kvalité och varit till stor nytta i mina studier. 

De bidrog med bra information och hjälp till att hitta rätt databaser och artikelsökningar. 

De bidrog med kunskaper om sökteknik och dyl. som inte annan personal som undervisar besitter i 

samma uträckning. 

Den var bra men kom lite sent i min utbildning, det var lärarna som höll en första undervisning och nu 

först i termin 2 hade vi en med bibliotekets personal. 

Det blev lättare att hitta bland olika sökmotorer och att välja ut bra källor. 

Det har hjälpt mig att söka på ett bättre sätt. 

Det var en god hjälp för att komma igång med letandet efter vetenskapliga artiklar 

Det var jättebra! 

Det var väldigt bra! 

Effektivitet i sökning efter kunskap, studier. 

Endnote, men det har jag inte använt sedan . 

Enklare att navigera sig. 

Fick lite mer koll på en del databaser. K'nner dock att det skulle kunna vara av nytta att få en 

genomgång varje hösttermin. Om man inte använder det ofta nog så tappar man bort en del info... Tror 

vi skulle kunna bli bättre på att använda biblioteken med tätare infotillfällen där. 

förstår inte frågan :/ 

Ganska lite. 

God hjälp att söka litteratur mer strukturerat. 

Grundligare kunskap i hur sökning görs mest effektiv och saker som man kan tänka på och göra för att 

underlätta och vilka delar som ska finnas med. 

hade den för över 1 år sen svårt att minnas men informationssökning är relevant att kunna på alla 

kurser. 

Hade önskat att vi kunde haft det igen. Det var för mycket i början när man började plugga. Hann inte 

riktigt förstå funktionen även om det verkar asbra. 
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Hitta bättre bland sökmotorer, på bilbliotekets sida m.m. Har inte studerat på universitet tidigare så var 

bra för min del. 

Hjälp med sökning av litteratur. 

Hur jag söker artiklar och använder endnote 

Hur man söker smidigt 

Info om hur man söker böcker, artiklar, vetenskaplig kunskap 

Info om utbudet 

Ingenting. 

Inte så mycket. 

Inte så mycket... Det var inte mycket hjälp man fick utan man skulle göra allt själv (biomedicinska 

biblioteket). 

Inte särskilt mycket. 

Ja absolut, är väldigt bra att den kursen finns! 

Jag fick många bra tips om vad man ska tänka på när man söker artiklar. 

Jag fick upp ögonen för hur stora resurser som fanns hos UB's personal. Jag fick veta att mycket kunskap 

och hjälp finns att hämta hos dem. Det var även skönt att få veta mer om hur bland annat databaserna 

på UB's hemsida kan användas. 

Jag gick en EndNote kurs & hur man söker efter artiklar i databaser. Mycket hjälpsamt. 

Jag lärde mig väldigt mycket om informationssökning. Jättebra! 

Jag minns tyvärr inte så mycket av kursen, vilket inte berodde på kursen i sig utan på mig.. 

Jag tyckte att det var uppfriskande, man fick tänka över på förment självklara saker bland annat om 

källkritik och fick nya sökingångar. 

jättebra info av personalen. Dock lite väl mycket under kort tid, så mycket har man glömt till nu när det 

behövs 

Jättebra kurs! Hade dock behövt komma tidigare än i slutet på andra året på vårt program, men det är 

mer än fråga för programansvariga. 

Jättebra med info om artikelsökning! 

Jättelärorikt. Mycket tips! 

Jättemycket. Vi har ingen undervisning i informationssökning utöver den som ub ger. 

Konkret och bra kurs, med mycket nyttig info 

Kort och koncist, tydligt och underlättade vid sök. 

Kunskap i hur man söker vet. artiklar 

Kunskap kring databasernas funktion och sökmöjlighet. 

Kunskap om hur jag söker vetenskapliga artiklar, användbara tips om hur man hittar referensen i den 

stil man vill ha. 

Kunskap om hur man söker artiklar och litteratur. Men framför allt info om att det finns någon att fråga 

om hjälp på biblioteken. 

Kunskap om nya program endnote 

Lite hjälp vad gäller litteratursök. 

Lärde mig söka i sökmotorer efter artiklar, vilka sökmotorer som finns och hur man använder sökord. 

Man lärde sig söka fram artiklar på ett bra sätt 

Massor! 

Men inte på studietorget HVB! 

Mer kunskap om sökning och granskning av vetenskapliga artiklar' 

Mkt bra! 
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Mycket 

mycket bra endnote genomgång, mycket bra sökhjälp. 

Mycket bra information om hur man som student kunde använda sig av bibliotekets verktyg som finns 

online. 

Mycket bra information. 

Mycket bra kurs som ger mycket. 

Mycket nöjd med undervisningen 

Mycket! Väldigt hjälpsamma och lätt att förstå. 

Mycket! Väldigt viktig baskunskap. 

Mycket! Ämnesguiden används flitigt! 

mycket. att lära sig använda endnote är jättebra tex 

Måttligt 

större förståelse och kunskap 

Sökkunskap och hjälpsamma sidor samt program. 

Tycker kursen var bra och informativ. 

Tydlig och bra. 

Uppfräschning i hur man söker artiklar. 

vad det fanns för olika slag vetenskapliga artiklar 

Vi behövde söka upp vetenskapliga artiklar och det lärde vi oss på informationssökningen. Jag visste 

varken vad pubmed eller cinahl var innan så det tyckte jag var jätte bra att man fick hjälp med! Annars 

hade det blivit svårt att hitta artiklar. 

Vi hade en föreläsning om att söka artiklar etc ht 2013 vilken jag upplevde ganska rörig men det kan 

hända att det var för att allt kändes så nytt och stort. Kanske hade varit helt annorlunda idag. 

Vi har inte behövt använda kunskap om artikelsök ännu, men det känns bra att ha fått en introduktion 

ändå! 

Vi lärde oss att söka i olika databaser 

Vi lärde oss hur man söker vetenskapliga artiklar på de olika databaserna, vilket man kommer ha stor 

nytta av genom hela utbildningen. 

Viktig grundkunskap för att kunna skriva min uppsats 

Väldigt mycket. Hade velat ha fler tillfällen 

Öppnade upp många möjligheter. Söka vet art. 
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BILAGA 12 

 Fråga 19 Var det något i bibliotekets undervisning som du saknade? 

  

Biblioteket för musik och dramatik 

En aning att det ibland inte tog upp samma saker som vi skulle ha i vår b-uppsats. 

Endnote 

Mer pedagigiskt och mer generella tips. Kanske att man kunde få ett mail med nyttiga länkar. 

Nej 

Nej, tror inte det. Var länge sedan undervisningen. 

Nej. 

Vi på skådespelarutbildningen behöver också använda noter till vår sångundervisning, men till skillnad från 

resten av Artisten så kan vi ingeting om noter. Det hade varit behjälpligt med en slags grundkurs i hur man 

hittar och kopierar noter. En del oerhört användbar information har jag snappat upp av en slump; som t.ex vad 

en "Fake book" är och att vissa populära låtar finns utgivna i olika tonarter. Alla som jobbar på musik och 

dramatik-biblioteket är oerhört hjälpsamma. Men jag tror att det skulle gynna eleverna att ha två olika 

informationsträffar, en för musiker och en för scen 

 Biomedicinska biblioteket 

 Anpassning till studenternas nivå 

Att de inte var inriktade mot Mac lika mycket som PC - sällan en bibliotekarie vet hur till exempel endnote 

fungerar på Mac. 

Att ha one- to - one hjälp! 

att jag inte kunde logga in på datorerna utan att ha GUkort. Hade ju lånekort och läste en längre kurs!! 

Bättre kommunikation med kursansvarig lärare så att vår uppgift är glasklar 

De borde ha tillgång till Mac så att de kan visa hur programmen fungerar där, man skulle vid tex Endnote 

utbildning ha en Mac grupp och en pc grupp 

Det kompenseras i och med att de är lättillgängliga och tillmötesgående. 

Det var lagomt och bra. 

Det var länge sedan jag deltog och har därför svårt att komma ihåg om det var något jag saknade. 

Det var länge sedan, men nej det tror jag inte. 

Det vore trevligt att lära sig referensskrivning lite bättre. 

En bättre pedagogik och en mer avslappnad stämning. Det var lite stressat. 

Engagemang. Sen borde nog undervisningen ha legat tidigare på terminen, men det är ju upp till 

programledningen. 

Faktiskt inte. 

Fler tips på hur man faktiskt får fram hela den artikel man vill läsa. Det räcker ju sällan att bara klicka på rätt 

artikel, och find@ GU har sällan funkat för mig 

För dålig information var kurserna ägde rum, behöver mer pedagogisk genomgång. 

Ganska novis på området så det kan jag inte säga att jag gjorde. 

Gärna om någon kunde vara bra på annan öppen programvara så om Mendeley (kanske redan finns). 

Ha extrakurser i databas sökning på eftermiddagarna någon gång då o då. 
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Hade gärna haft end-note undervisning inlagt i utbildningen redan i början av programmet 

(röntgensjuksköterskeprogrammet). Det hade underlättat mycket och man hade förstått det bättre när sedan 

C-uppsatsen ska skrivas. 

hur man skriver rapporter o uppsatser 

I den ena av de två gångerna skulle det vara bra en praktisk uppgift där bibliotekarien kan hjälpa till. Ett sådant 

moment fanns i den andra gången. 

Information om statistikprogram 

Ingen uppfattning 

Inget jag tänkte på då. 

Inget som jag kan komma på. 

Inget? 

Inlagd tid för genomgång av End-note i undervisningen saknade jag. 

Inte direkt. 

Inte som jag kan komma på. 

Inte som jag vet. 

Inte vad jag kan komma ihåg. 

Inte vad jag kan komma på 

inte vad jag kan komma på nu. 

Inte vad jag vet. 

ja 

Ja för nya studenter. Tillexempel att ge dem vilken hjälp kan bibliotek personal erbjuda 

Jaa hur man ska hitta böcker 

Jag hade önskat att själva genomgången skulle få mer tid, för att på så sätt inte behöva stressa sig igenom 

knapptryckningarna och letandet efter rätt knapp, endast för att känna att man hänger med förläsaren. 

Jag skulle vilja att exempelvis information om SCOPUS och hemsidor som visar impact factors etc fanns på t. ex. 

planscher runt om. Alt lättillgängligt! 

Jag tycker att undervisningen täckte in det mesta inom informationssökning. 

Kanske 

Kanske bättre information om hur man laddade ner programmet. Jag har haft svårigheter med det, lyckades 

bara få in koden på en dator. 

Kommer inte ihåg 

Kursen hade kunnat tipsa om fler databaser, kändes som att det var pubmed som var den som det var mest 

fokus på. 

Mer 

Mer hjälp med referenssystemet och hur man sparar referenser till programmet så man slipper skriva in allt för 

hand. Försökte få hjälp med det programmet efter undervisningen med en annan bibliotekarie och hur det 

fungerar men bibliotekarien kunde inte hjälpa till och menade att hon inte hade nog med kunskap i hur de 

fungerar! 

Mer information om bokning och hur det fungerar (tidigare). Jag kände inte till "förnya ditt lån"-möjligheten 

och fick istället betala förseningsavgift på över 200 kronor på en bok som inte hade särskilt mycket efterfrågan. 

Mer luft inne i utbildningssalen 

mer tid till att bekanta sig med de hjälpmedlen 

Mer tid till egen sökning (fast det kanske handlade mer om kursens upplägg). 

Mer övningar fler timmarsundervisning 

Mindre om exakta knapptryckning och mer om vad sökningen tar med eller missar, informatik och dylikt - 
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information om sökningen och dess effekter snarare än bara hur man skulle göra, för det hade jag kunnat lista 

ut på egen hand. 

Minns ej, var så längesedan 

Minns ej. 

Minns faktiskt inte. 

Möjligtvist tips utgivna i text för att komma ihåg lättare 

Ne 

Nej 

Nej det tror jag inte. 

Nej det var jättebra och fanns gott om utrymme att fråga. 

Nej egentligen inte, tror inte att en kort halvdagskurs kan tillföra mycket mer. 

Nej inte vad jag kan komma på. Kanske få ut ett skriftligt blad på de olika söksidorna och hur man går tillväga. 

Men det har ju ingenting med själva utbildningen att göra dock... 

Nej! 

Nej, det tycker jag inte. 

Nej, det var bra 

Nej, ingenting. 

Nej, inget jag vet om. 

Nej, inte vad jag kan komma på 

Nej, inte vad jag kan tänka på 

Nej, inte vad jag känt hittills i alla fall 

Nej, inte vad jag vet. 

Nej, jag tror inte det. 

Nej, jag är nöjd. Möjligtvis att föreläsaren får lite mer tid på sig och inte behöver stressa igenom allt. Det är 

mycket att gå igenom samtidigt som vi studenter ska hänga med. 

nej, verkligen inte 

Nej. 

Nej. Allt finns på video vilket gör det möjligt att repetera när det behövs, vilket är ett stort plus. 

Nej. De sa att vi kunde kontakta dem för att få råd om just vår frågeställning om vi behövde mer hjälp. Jag och 

min skrivkompis gjorde det och fick bra hjälp. 

Nej.. 

no, it was well done. 

Nope 

Papper på hur man gör, så man faktiskt kommer ihåg det... 

Repetition eller papper på det som sades 

Samarbete med biblioteket/ biblioteken på Sahlgrenska där mycket kursböcker finns men få studenter vet att 

det får att låna där. 

skulle uppskattas med en informationslapp som sa steg för steg hur man gjorde då det är rätt komplicerat 

Skulle vilja ha en bra lathund till referenssystemet Vancover också. 

Hur man "avväpnar" en tung kursbok. Att man kan först bläddra runt lite, ögna och sedan läsa istället för att 

bara försöka läsa boken rakt upp och ner. Har funnit detta i kurslitteraturen men det var mest tur att jag 

öppnade just den för att vara ärlig. 

Svårt att säga. Har dålig koll på vilka möjligheter som finns. 

Tid att lära sig mer grundligt. Vissa är snabba och jag tillhör inte den kategorin. 

Tid för lite tid! 
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Tid! 

Upprepning. Alltså fler tillfällen. 

Var man kan hitta information om hur man ska söka - själv. Minnet är bra men kort. 

Var mkt informativ, bra 

Vet ej 

Vet inte 

Visa hur man bokar grupprum för de båda biblotek vi har vid shalgrenska akademin 

xxx 

önskar uppdatering 

 Chalmers Johanneberg 

att kunna skriva ut informatio 

Det var svårt att få grepp om vad som var viktigt. Mycket information. 

Jag hade velat lära mig snabbt om de tjänster som finns, tex endnote. 

Jag tycker att man kunde ha pratat mer om ett referenshanteringsprogram. Många i min klass är helt 

oförstående inför vad det är och hur oerhört mycket det underlättar ens arbete. Kursen jag gick kunde ha legat 

något närmare i tid till en situation där jag behövde använda kunskapen, jag hann glömma en del. 

Mer genomgång av exempelvis referenshanteringsprogram 

nei 

Nej 

Nej, inte som jag kommer på. Lite varierande kompetens beroende på vem man får hjälp av. 

Nej. 

 Chalmers Lindholmen 

Mer kunskap kring sökning i Databaser 

Nej 

 Ej svar på frågan 

Mer ingående information om hur man söker information på nätet och kan få tillgång hemifrån 

Mer tid, det har varit mycket som skall gås igenom på kort tid. 

Nej 

Upprepning och repetion!  

Var termin vore lämpligt. 

 Ekonomiska biblioteket 

 

 a session about "reference & quotation" 

Allt bra. 

Att den inte kom in i utbildningen tidigare 

Bättre tempo och förståelse för att vi är tekniska och vet ganska mycket om hemsidor och databaser, så det 

behöver inte vara så petigt om hur man går tillväga 

Datastream genomgång 

Den var mycket bra. 

Djupare kunskap 

Egentligen inte. Hade bara velat ha den tidigare i utbildningen och inte så sent som under femte terminen. 
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En lathund på det som lärdes ut 

Fler och mer info om smarta funktioner. 

Fler sådana inslag, mer än ett tillfälle per läsår och ytterligare återkoppling till vad det kan användas till 

praktiskt sett. 

Hade gärna haft ett informationsblad tillgängligt där de VIKTIGASTE databaserna kort beskrevs ämnesvis. Ex 

Ämne: Redovisning sedan rada upp 3-4 viktigaste databaserna med beskrivning av dem. 

Hur får man tillgång på olika tidskrifter online som biblioteket erbjuder studenter? 

Icke! 

Information om det nya systemet med Payex. 

Ingående utbildning i sök i de olika databaserna 

Inte saknade men systemet verkar väldigt komplicerat. Det är många olika funktioner och sätt som jag aldrig 

sökt information på tidigare. Jag tror att en enklar söksida skulle göra att fler använde den. 

Inte som jag tänkte på då. 

Inte ännu 

Introduktion till referenssystemen/programvarorna som finns att ladda hem gratis på Studentportalen. 

It is sufficient 

Jag tror inte det. 

Jag vet inte, det som jag gillar är att det är upprepande och återkommer, vilket gör att jag lär mig något nytt 

varje gång. 

Kan ej svara på 

Kan inte uttala mig om det 

Kan inte uttala mig om det då det var ett bra tag sedan det skedde. 

Kanske en genomgång om vilka bibliotek som finns över hela GU och vilka områden som de inriktar sig på. 

Kommer inte ihåg, var under HT2012. 

Kommer inte ihåg. Informationssökningen bidrog inte med särskilt mycket alls, lite onödigt. 

Kommer inte på något nu för tillfället. 

Kontinuerlig aktuell info, kanske lite mer om artikel/tidskrifter inför cuppsatsen och inte bara på termin 1 

Koppling till den dåvarande kursen eventuellt 

Kurs i hur man läser vetenskapliga artiklar effektivt 

Mer information om den källhänvisning man skulle använda till den kursen. 

Mer om mesh termer, sökord, referenshantering, 

Minns ej 

minns inte 

Minns inte. 

More pratical exercises on journals search 

More time for teh training. I felt that there was so much to learn in a such a short time 

Nej 

Nej inte vad jag kan erinra mig 

Nej, allt var bara bra. 

Nej, det var relevant information som togs upp. 

Nej, superbra verkligen! 

Nej. 

Nej/ minns ej 

nix 

no 
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NO; but I would like to suggest to buy some English dictionaries for foreign students , in order to use the 

dictionary during the exams. thanks a lot for your services. 

Skulle vara bra att få ett A4-papper med kort info om de olika sökmotorerna. Svårt att komma ihåg vad man 

kan hitta på de alla olika sidorna. 

some 

there should be obligatory training how to use the library, it took some time to find it on my own 

Vet ej, det var många år sedan. 

Vet ej. 

Vet inte 

Vet inte. 

översikt vilka bibliotek som har vilka böcker 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

Det var 5år sedan så kommer inte riktigt ihåg 

En lite fint ihopskriven guide hade varit bra att få efteråt. Vi fick visserligen tillgång till bildspelet presentatören 

använde sig av, men det vore väldigt praktiskt med en liten broschyr med tips och trix som man kunde ha 

tillgänglig i skrivbordslådan. 

Hur kan man precisera sin sökning mer tex hur undviker man 500+ medicinska sökresultat en om man inte är 

intresserad av medicin. 

Inte inom den tidsramen, men gärna fler tillfällen 

Inte som jag minns 

Inte vad jag kommer ihåg 

Inte vad jag kommer på 

Jag minns faktiskt inte, det var två år sedan. 

kanske lite mycket enkla grejer,  

och lite för lite riktigt avancerade 

kommer ej ihåg 

Nej 

nej! I så fall upprepning vid senare tillfælle! 

Nej, inte direkt! 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

nej, men jag minns inte så mycket såatteee 

Nej. 

Punktlighet, börja inte undervisningen före utsatt tid 

skriftlig dokumentstion 

Vertyg att sortera träffarna i litteratursökningen efter relevans. 

Vet inte riktigt, behövde den kanske inte så är svårt att säga vad som kunde tillföras. 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

De kunde informerat tydligare om att man kan boka och få hjälp av bibliotekarierna. 

Det hade behövts mer tid för oss ovana på detta moment. Vi hade också behövt mer tvärvetenskaplig hjälp när 

söksträngar sedan skulle formuleras och databaser väljas - kanske varje bibliotek blir specialiserat utifrån sin 

sajt, men detta funkar inte optimalt på tvärvetenskapliga utbildningar. Kanske kan biblioteken samarbeta mer 

vid undervisningen eller göra något slags kompendium över olika discipliner? 

Det hade varit bra om personalen hade haft bättre koll på ämnet vi skulle söka efter och på det sättet kunna ge 

mer specialiserad hjälp. Hade kanske varit bra att typ gå igenom de olika ämnes databaserna - vilka innehåller 
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vad, vilka passar för olika metoder och ämnen? 

Det var det säkert, men kommer inte på något just nu. 

Det var lite långt och lite tråkigt. Hade varit skönt att kanske får mer praktiskt förklarat. Men det ansvaret ligger 

väl också på mig själv. 

det vet jag inte 

Det vore bra med återkommande kurser eftersom man nog behöver repetera och fördjupa kunskap som hunnit 

sätta sig 

En genomgång räcker inte. 

En kort fördjupning i hur man söker och lånar i den äldre katalogen. 

En kunnig lärare 

En lathund samt att jag hade behövt hjälp med hur man söker titlar på tema och då hur man sedan kan hitta 

abstract/sammanfattning på titlarna. Det tog lite tid att lista ut själva. 

Fler datorer. Gärna info på papper med tydliga steg. 

Förstår inte riktigt VARFÖR det skall vara så krångligt att söka info. 

Hae önskat mer praktiska övningar, då det är lätt att glömma bort dela av det som sägs. Om man få tillfälle att 

direkt pröva att söka efter tex forskningsartiklar är det större chans att man kommer ihåg att möjligheten finns. 

I am satisfied 

Inget jag kommer på. 

Inget. 

Inte direkt 

Inte direkt. 

Inte vad jag kommer på. 

Inte vad jag minns 

Inte än. 

Jag har fortfarande svårt att förstå varför jag inte kan söka efter ett problem - utan att jag måste söka i ett visst 

arkiv. 

jag saknade många faktaböcker i historia på tyska och ryska. det fanns gott om böcker på skandinaviska språk 

och på engelska. 

Jag tycker att det borde finnas fler möjligheter att gå kursen/få hjälp med informationssökning, att det skulle 

vara en stående grej som man kan anmäla sig till. Mindre grupper. 

Jag tycker att det hade varit bättre med en genomgång av hur man söker efter böcker, vilka tjänster UB 

erbjuder och hur biblioteket är ordnat med en rundvandring där man får se var olika sorters böcker står. Den 

genomgång som jag hade fokuserade på att söka information och vetenskapliga artiklar på internet och sådant 

kan de flesta redan. Bland annat frågade den som höll i kursen om vi kände till Wikipedia. Det kändes som att 

det var riktat till gamla människor som inte är vana vid att använda internet snarare än till studenter. Studenter 

har nog mer problem med att orientera sig i det fysiska biblioteket. Men det jag berättar om nu hände för länge 

sedan och det är möjligt att informationssökningsmomentet har förbättrats avsevärt sedan dess. 

Kanske att den inte var så ingående. Hade varit bra med lite extra fokus på hur man söker enstaka nummer av 

tidskrifter, artiklar och i databaser. 

Kanske ett repetionstillfälle eller en bra broschyr att få med dig. 

Kanske kunde vi fått göra en praktisk uppgift där vi fick söka fram ett antal olika böcker/artiklar/antologier på 

ett visst tema eller något i den stilen. Allting blir så mycket tydligare när man får prova själv. 

Kompetens. Och systemuppdateringar gällande utskrifter och kopiering. 

Lite högre kunskap hade varit bra. 

mer avancerad sökning av litteratur. 
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Mer engagerad lärare, grundligare genomgång. 

Mer hur man ska vara källkritisk inför den litteratur man hittar 

mer inriktat på ämnet jag läser, inte så allmänt. 

minns inte 

Ne,, inte vad jag kan minnas men det var längesen jag deltog i undervisningen. 

Nej 

Nej inte som jag kan komma på. 

Nej men själva saökningsförfarandet borde vara enklare och i 

att man lätt skall kunna ställa fråga utan att man tappar bort sig under egen sökning på Internet 

Nej! 

Nej, det kan jag inte säga. 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

Nej, inte vad jag minns. 

Nej, jag gick den för att jag av princip gick på alla informationsträffar i samband med terminsstarten utan att ha 

förväntningar. 

Nej, mycket kunnig personal. Jag har dock fått mer relevant hjälp (t.ex om databaser och sökord) genom att be 

en bibliotekarie om hjälp. 

Nej. 

Nej. Utförligt och som sagt trevligt med inriktning som ska passa det en studerar. 

no 

Nä. 

Ordentlig kontroll att eleverna i fråga förstått sig på systemet. 

På något sätt har jag ALDRIG lyckats ladda hem en tidskriftsartikel, trots inloggning mm. Ofta hittar jag inte ens 

abstracten. Vad jag gör för fel, har jag aldrig förstått. Det blir bara rundgång. 

Referansprogram endnote 

Rundtur i biblioteket 

Skedde i samband med första kursen, då mycket var nytt, varför den informationen försvann lite i bruset. Mer 

och tydligare skriftlig information att ta med sig från informationen är ett förslag. 

tajming 

Tid 

Tid f"or mina egna fr'agor och funderingar f"or vi var sa m'anga. 

tiiiid! Man hade kunnat ha en timme till och att det bjuds på fika i pausen :-) 

Tydliga instruktioner om hur man gör en sökning på nätet. 

Tydligare genomgång av hur man letar reda på böcker i KvinnSam. 

Utifrån att jag glömt bort allt som sades vid informationstillfället, vore det en idé att få nån slags guide 

internetbaserade funktioner. 

Vet ej 

Vi hade bara undervisning i hörsalarna, vilket gjorde att mycket fokus låg på UB:s hemsida. Hade varit bra om 

man fick en rundtur av UB på plats också och fick veta mer om vilka resurser och tjänster som erbjuds där. 

Vi satt i ett rum fullt med datorer, och jag tycker faktiskt att vi borde fått öva på att exempelvis klicka oss fram 

till olika tidningsartiklar. Praktisk övning ger bättre minne. 

 Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

Det skulle legat i början av utbildningen, inte i termin 5 

Det är mycket information på kort tid, kanske kan de spridas ut på ett flertal kortare tillfällen istället 
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Egentligen inte 

Endnote 

Ganska mycket uppenbar och onödig information 

Hade kanske önskat en kort sammanfattning i skriftform då jag redan till stor del har glömt alla tecken man 

kunde använda o.s.v. 

Hur man lätt applicerar den informationssökningen i sin vardag som framtida läkare. 

Inget jag kan komma på 

Inget speciellt, funkar rätt bra med, och är lätt att förstå själv 

Inte vad jag kan komma på. 

Inte vad jag minns. 

Ja att undervisningen återkom senare i utbildningen, närmare x-jobbet termin 10 

jag kommer inte ihåg och kan därav inte sakna något 

Kan inte svara på detta. 

Kommer inte ihåg 

Kommer inte ihåg. 

Komplicerat 

Laere mer om hvilke virtuelle bibliotek/artikkelsamlinger som finnes. 

Lite mer djup 

Nei. 

Nej 

Nej inte mer än att jag saknade den Power Pointen som beskrev hur jag söker.Det vore bra med en kortfattad 

lathund hur jag söker. 

Nej inte vad jag kan komma ihåg. Undervisningen vi fick från biblioteket var över ett år sedan. 

Nej jag tyckte övningarna var bra och lärorikt. 

Nej! Maria Hörnlund i Mariestad är väldigt kompetent 

Nej, den var mycket bra. 

Nej, det var bara bra! 

Nej, det var bra! 

Nej, inget specifikt. 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

Nej, inte vad jag minns. 

Nej, svårt att veta. 

Nej. 

Nej. Dock är det mycket information att ta in på bara en eftermiddag, varför samma (!) lektion gärna fått hållas 

efter ett par månader för att riktigt sitta, när man själv testat på lite och kan fråga om det man känner sig ha 

dålig koll på. 

Nej. Men kursen kom vid fel tillfälle, då vi inte behövde den. 

Nek 

Nä 

Nä, jag hade bra förkunskaper sen innan bara. 

Osäker, men jag tror inte det. 

På UU iallafall saknade jag tips och tricks. 

Se ovan 

Se ovan, minns ej... 

Tyckte fortfarande att det är svårt att söka reda på böcker via databaserna. 
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Undervisningen var endast inriktad på hur man söker efter vetenskapliga artiklar så allt annat saknade jag. 

Uppföljning och fördjupning i informationssökning. 

Va 

Vet ej 

Vet ej vad jag saknar ... 

Vet ej, 

Vet ej, inte vad jg kan komma på nu. Men det är bra om det inte bara är ett enda tillfälle utan är 

återkommande, så att det friskar upp minnet. Det är kanske inte i alla kurser som man behöver använda info 

sök. 

Vet ej. 

Önskar mer individualiserad undervisning 

 Konstbiblioteket 

En konkret översikt över alla böker (t.ex. en mapp eller en bättre visuellt system...) 

Engagemang, brinnande intresse, sakkunnighet m.m. 

Ett informationsblad att återkoppla till efteråt. 

Inte än. 

Nej 

nej inte än 

Nej. 

no 

no, not really 

Vet ej 

Vet ej. 

Vi fick lära oss att i teorin söka i databaser, men det var svårt när vi inte fick söka på något på "riktigt" vi skulle 

fått ta med oss något vi själva ville söka på och få hjälp med att hitta rätt när vi hade personen från biblioteket 

med oss där. 

 Pedagogiska biblioteket 

Alla studerar inte dagtid eller heltid. Vi som studerar eftermiddagar eller kvällstid borde ha fått kort info om 

"välkommen till biblioteket". Hur man använder tjänsterna finns antagligen på webben men de läser man inte 

förrän när det behövs och då om man inte vet vad man ska söka/hur ska man söka blir det tidskrävande och 

man tyvärr har inte tid att läsa all information. Vi som studerar em eller kvällstid oftast kommer från jobbet och 

rusar in i direkt klassrummen. Det skulle vara intressant att testa en bibliotekarie kom till 

introduktionskursen/första lektionen i början av terminen och lämnade info ca 15 minuter. 

den informationen kunde kommit fler gånger. När jag väl skulle skriva uppsats så kom jag inte ihåg 

informationen som hade getts. 

Det behövdes mer tid för undervisning en. Fet var för kort tid och för många 

Det var över 6 år sedan, minns inget av kursen. 

Dock borde de finnas mera litteratur sim man kan låna 

Enklare sökvägen 

fysisk sökning, dvs uppsatser/journaler som finns på plats, men inte alltid i ngn sökbar ordning eller ställe 

Gick 2012 så det var ett tag sen! Minns att det bara var jag och min vän som kom, alla andra gick vid ett annat 

tillfälle, så vet att det var lite fnissigt, men extra bra för oss som fick fråga alla de möjliga frågor. Kan ju vara bra 

att kolla upp eller dela upp mer noggrant till senare gånger hur många som kommer komma innan - mest för 

bibliotekspersonalens skull! Men det är det enda jag kan komma på. 
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Hade gärna sett att end note hade ett uppföljningstillfälle 

Hade gärna varit några färre under tillfället. 

Hjälp med att hitta bland de böcker, som inte är kursböcker. 

how physical book lending process is conducted step by step 

Huruvida det är möjligt att referera till sig själv, trots att det inte är en kandidatuppsats, master eller 

doktorsavhandling. Alltså en hemtentamen. Ibland skriver vi om saker vi skrivit om tidigare och har 

formuleringar som är väldigt bra. Men våra tentor går igenom urkund. Vore intressant att höra resonemang 

kring detta. 

I hope there will be a call for students to be trained how to use any update technology so students can be 

aware how to use it properly, for example, searching for documents or books, printing or copying machines. 

i thing it was a good for me . 

Individuell kommunikation 

Information om hur länge man får låna böcker och kurslitteratur, och hur man beställer hem böcker. 

Inget jag kommer att tänka på nu. 

Inte fullt nöjd. Tidspress gjorde att det inte gav det som var tänkt. 

Inte i undervisningen som sådan, men jag har läst vid Lunds universitet. Där fick "man" betyg i 

"bibliotekskunskap/biblioteksundervisning" om man deltagit. 0,0 HP och maxbetyg G men ändock med i 

betyget. Det tycker jag är befogat då det ändå handlar om en utbildning i informationssökning och inte "hur 

man lånar en bok". 

inte som jag tänkte på 

Inte vad jag kan komma på 

Ja att undervisaren går runt och vägleder hur man klickar sig fram. Visar de på en stor skärm som intro och när 

man sen ska göra det glömmer man. Vi fick i detta fall flera olika vägar att söka oss till olika "platser" på nätet. 

Ja, altså undervisaren verkade kompetent på sitt ämne, men socialt och pedagogiskt fattades en del tycker jag. 

Ja, att de kunde svara på enkla frågor som de hade betalt för att svara på i samband med kursen. se ovan. 

Jag fick aldrig någon förståelse vad ERIC är, exempelvis. Inte heller för hur man söker så öppet att man vet att 

inte har missat någon underrubrik, tidskrift, register m.m. Vi var hela tiden osäkra på vilka "delar" vi 

genomsökt. 

Jag hade önskat att vi fick fler kurstillfällen om informationssökning tidigare i utbildning. (Tror att det är så för 

dem som börjar grundlärarprogrammet nu så det kanske redan är "åtgärdat") 

Jag skulle vilja lära mig att söka i arkiv för vanlig media (typ dagstidningar) (inte akademiska publikationer) 

Kan ej bedöma 

Lägga in referenser och hur man använder referensprogram som Endnote 

lärde mig inget direkt nytt 

Man kanske skulle kunna behöva det en gång till när man börjar använda sig av annat material än böcker iom 

att det var den delen jag fokuserade på. 

Mer deltagande biblotikarier som kunde finnas till och hjälpa när en inte förstod eller behövde mer hjälp. vi 

hade en, hade varit bra med två 

Mer information, inte bara låta oss öva att söka i databaser. 

minns inte 

Nej 

Nej inte direkt. 

Nej inte vad jag kan komma på 

Nej, den var väldigt bra utförd. Det som var bra med seminariet var att vi fick uppgifter där vi fick använda oss 

av de olika sökmotorerna biblioteket använder sig av. 
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Nej, det var det inte. 

nej, inte något jag kan komma på nu. 

Nej, jag var nöjd. 

Nej, jag var väldigt nöjd! 

Nej. 

Ni var så bra så 

no 

No, it was sufficient. 

Not quite! 

Någon man kunde fråga som hade tid att sitta och visa. 

Nä 

Officepaketet. 

Praktisk uppbackning 

Praktiskt typexempel. Få följa en fiktiv students sökning inför uppsats. 

referensletande 

Saknar dock ett komplement. Hur ska man kunna bedömma vilka artiklar som kommer från en vetenskaplig 

tidskrift? Vilka är kända utomlands och är trovärdiga. 

Skulle önska kursen tidigare på utbildningen 

Svårt att minnas, snart 4 år sedan. 

Så längesedan nu att det minns jag inte längre. 

tillgång till rätt  referensskrivning och akademiskt skrivande. Efterlyser en intensivkurs eller skrivstuga. 

Tror inte det 

Tyckte faktiskt att den var ganska opedagogisk och innehöll onödig fakta. Kändes svårt att få hjälp med hur man 

egentligen sökte bland artiklar och tidskrifter i andra sökbanker, fastän det var det som hela undervisningen 

handlade om. 

Undervisningen gick väldigt fort och jag hade behövt lite mer tid för att hänga med. 

Vet ej 

vet ej! 

Vet inte 

Vi kom inte in i vissa databaser eftersom de hade en begränsning på ett antal användare samtidigt. 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

 Alltså, det kändes som en kurs anpassad för datoranalfabeter. 

Artikelsök 

Att de får mycket mer tid av kurstiden,  för allt är alltid så stressigt och med dåligt ljud.  Man vill lära sig men 

man kan inte ta till sig kunskap pga ovanstående. 

Att man enklare kan spara aktuella länkar, gärna någon lathund 

Att man kan boka grupprum, det var något jag hittade på egen hand (vilket förvisso kan vara bra för de som 

hittar på egen hand. Om däremot alla vet om att man kan boka så blir konkurrensen högre). 

Det gick lite snabbt i informationen, svårt att hänga med och komma ihåg vad som sades. 

Det jag nämnt innan om hur man lär sig använda det nya utskriftssystemet och främst då hur man laddar 

kortet. En steg-för-steg-visning hade varit bra, anser jag. 

Det kanske hade varit bättre att dela upp besöken utifrån tidigare kunskap, jag har läst flera introkurser och får 

bara höra samma varje gång. 

Det minns jag inte, var flera år sedan. 
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En lathund 

Ett litet kompendium kanske, för jag har nämligen glömt bort en del av det nu. 

Glöm inge påminna om funktionen ' boka bibliotekarie ' 

google scholar 

Hade kunnat vara kortare 

Hade varit önskvärt att man fick testa på själv där med hjälp av personen som berättade om 

informationssökning. 

Hur biblioteket fungerar. Hur man lånar böcker, hur man reserverar böcker, hur man bokar grupprum osv. 

Hur en hittar fysiska böcker i biblioteket. 

Inget nödvändigt 

Inspiration 

Inte som jag kan komma på nu men en rundvandring på biblioteket skulle vara bra. 

Inte spec. 

Inte vad jag kan komma på 

Inte vad jag kan komma på. 

Inte vad jag kan minnas. 

Inte vad jag kommer på. 

Inte vad jag minns. 

It was fine. 

Ja det vore bra om de visade hur Endnote fungerade. 

ja, skulle önskat en mer strukturerad och inspirerande genomgång. 

Jag saknar en repetition då man snabbt glömmer detta... 

Jag skulle tycka det var bra om UB:s personal hade ett moment i referenshantering. 

Jag skulle vilja att information om databaser och hur man söker i dessa ska ges tidigare. Jag hade haft mitt 

bibliotekskort i flera år innan jag fick den informationen och då var det på grund av att jag skulle skriva C-

uppsats. Tydligare info om dessa och eventuellt ha ett frivilligt informationstillfälle per år eller termin. 

Jag skulle önska att sådana seminarier gavs oftare och att de var längre så att man fick tid att söka själv efter 

det man behövde men med någon som gick runt och kunde svara på frågor. 

kan inte svara på denna fråga 

kanske mer info om det nya utskriftssystemet och hur man scannar. jag fick hjälp när jag frågaade men kunde 

inte göra det själv. 

Kanske skulle ha varit lite mer om hur man bokar böcker och så. I min kurs fick vi bara gå igenom 

artikelsökningar 

Kommer ej ihåg. 

Kommer inte ihåg 

Kommer inte på något. 

kort och otillräcklig. Kanske komma med en fördjupning/uppföljning någon månad framöver. 

Lite mer tid, kanske uppdelat på fler tillfällen i så fall. 

Lånetider på böcker 

Mer angående hur man lånar och använder sig av kurslitteraturen. 

Mer avancerad och ämnesspecifik kunskap. 

Mer gällande supersök 

Mer information om särskilt relevanta tidskrifter för mig. 

Mer ingående hur man kan integrerar automatiska källhänvisningsprogram. 

Mer specifikt om vilka typer av ord man kan använda sig utav för att man ska hitta material med det innehåll 
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man söker. Det kan ibland vara mycket svårt att hitta den typ av material man letar efter även om det troligen 

finns artiklar på området man söker. 

Minns ej 

Minns ej och kan inget om det. 

Minns ej, det var ett tag sen vi hade det tillfället... 

Minns ej, var andra länge sedan 

Minns inte det heller. 

Minns inte. 

More access to course books 

Möjligen att kursen borde hållits tidigare i utbildningen 

Nej 

Nej inte direkt 

Nej tvärtom visste jag mindre om vad som fanns tillgängligt! 

Nej! 

nej, inte direkt 

Nej, inte vad jag minns nu (1,5 år sedan) 

Nej, inte vad jag minns, vilket direkt antyder att minnet av undervisningen är vagt. Fler undervisningstillfällen 

kanske är att rekommendera då man sällan kommer ihåg allt på en eftermiddagsundervisning. 

Nej, var en mycket bra föreläsning 

Nej, vi fann den litteratur vi behövde till uppsatsen 

Nej. 

något enkel nivå, hade önskat att vi fick en bättre genomgång på olika alternativa inlärningssätt och 

elektroniskt material som inte är böcker eller artiklar 

Nä. 

Saknade en skriftlig sammanfattning 

Se ovan. 

Själva innehållet i undervisningen var väl ok men jag är rätt van vid att hitta på internet så det jag behövde 

hjälp med var mer enskild hjälp istället för allmän information. Den enskilda hjälpen jag fick när jag bokade en 

bibliotekarie var toppen. 

They might have told more tips about searching on the web portal of the library. 

Tycker fortfarande det kan vara svårt att hitta i bibliotekskatalogen ibland 

Undervisning borde finnas möjligt att anmäla sig till varje år, kan hända att man behöver fräscha upp minnet. 

Utbildning om referenshantering. 

Utförligare information om att använda internetet och hur man bokade grupprum. 

Varit på flera undervisningar under min utbildnings gång och någon har inte varit anpassad efter vad det är vi 

läser i kursen, och hade gärna sett mer information om specifika databaser som passar den kursen jag läser och 

hur man söker i just dem. Har då varit mer allmänt och använt andra sökord som för mig vid tillfället inte var 

relevanta. 

We did not know that we can get through databases such as UN Comtrade through the school library, until 

more than one year after being in the school. Such information might also be helpful to know in the beginning 

of education. Not every student studied in the school for bachelor education, hence not everybody knows such 

information already. 

Vet ej 

Vet ej. 

Vet inte 
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Vi fick informationen först på termin 4, hade absolut önskat ha den tidigare! 

Vissa saker var väldigt basic. 

 Studietorget Campus Linné 

A more exhausted explanation of the databases. I also think that the visiting groups should be  of no more of 5 

persons. 

Den gav inget. Den hjälp man behöver är inte att veta hur man söker på internet. Man kan inte göra allting 

själv. Det är därför som det finns personal på plats, eller? De kanske borde försöka ge den hjälpen. 

Det hade varit bra att nämna att när man hittar en relevant artikel/bok/avhandling så är ett bra sätt att söka 

vidare efter litteratur på samma tema att använda sig av den aktuella källand referenslista. 

Det kunde ha varit lite mer anpassat till det specifika ämnesområdet som vi studerar. 

Det var bara ett tillfälle och det var lätt att glömma bort all information. Väldigt mycket information på en och 

samma gång. 

Engagemang. 

I was satisfied 

Inte vad jag vet. 

Jag vet ej vad som saknades, men det kändes fortfarande jobbigt efteråt 

Kanske ett litet kompendium? Fast jag tror vi fick sådana nu när jag riktigt tänker efter. 

lite för grundläggande 

Mer praktisk hjälp, stöd, handledning 

Minns ej. 

Minns inte, tror det var bra bara! 

Nej 

Nej, det var det inte. 

Nej, inte vad jag kan minnas. 

Nej. 

Se ovanstående svar. 

  

 

Studietorget Hälsovetarbacken 

Dock skulle det kunna vara en mycket bättre och djupgående kurs, samt att den skulle kommit i en senare kurs 

då det är mer aktuellt. 

Hade hellre sett mer info vid uppsatsskrivande än vid första kursen på programmet. 

Hade önskat att det låg något senare under utbildningen eller att det fanns ett ytterligare tillfälle senare i 

utbildningen när behovet känns större och de mer avancerade uppgifterna och informationssökningarna krävs. 

Hur man skulle göra för att boka grupprumen 

Hur/när man kan komma åt vissa vetenskapliga artiklar. 

I utbildningen gick vi på ett tillfälle där vi skulle lära oss om att söka vetenskapliga artiklar och referenssystem. 

De som höll i utbildningen kände inte ens till att Office har ett lätt referenssystem där bl.a. APA-modellen 

kunde användas, vilket kändes väldigt konstigt då Office är det skrivprogram som är i särklass vanligast. Detta 

gjorde att jag tappade all tillit till personalens kompetens. Läs på! 

Inte vad jag kan komma på. 

Inte vad jag minns. 

Kursansvariga borde ha lagt in mer tid då det fanns mycket frågor från oss som studenter 

Minns ej 
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Nej 

Nej det tror jag inte 

Nej inte direkt. 

Nej! 

Nej! Bilblotikarierna som höll i det var väldigt duktiga och gjorde det roligt att lära sig! 

Nej, det var kanonbra. 

Nej, inte på rak arm. Däremot hoppas jag att vi får ytterligare genomgångar då det är omöjligt att minnas allt vi 

gick igenom utan repetition. 

Nej, inte vad jag kan se. 

Nej, inte vad jag vet. 

Nej, jag tyckte den var komplett. 

Nej, svårt att ersätta den egna erfarenheten. 

Nej. 

nej. kanske möjligheten att ha informationssökning i databaser o dyl. vid fler tillfällen. 

Nej. Väldigt trevligt bemötande och väl planerad undervisning. 

Pedagogik 

Tycker att genomgången gick för fort. Hann inte med att hitta rätt sidor innan läraren gick vidare. Kanske för 

stor grupp och för ont om tid för att alla skulle kunna få den hjälp de behövde. Jag känner att jag inte har 

tillräckligt med kunskaper för att söka på ett bra sätt tex i pubmed, trots två lektioner på biblioteket. 

Vet ej 
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BILAGA 13 

 

Fråga 24 (Följdfråga till frågan: Använder du e-böcker i dina studier?) Hur har det fungerat? 

   

Biblioteket för musik och dramatik 

Bra 

Bra! 

Bra. 

Bra. Jag uppskattar dock det fysiska biblioteket mycket. Inget kan ersätta en tryckt bok och en kunnig 

biblkotekarie som ger personlig service. 

Bra. Skönare med böcker dock 

det är bra! 

Det är mitt val vilka böcker jag läser, så det är inte "kurslitteratur". Men hittar jag en bok eller text i .epub 

eller liknande läser jag gärna på min läsplatta. Önskar att e-tidskrifter gick att hämta hem i andra format 

än .pdf, då det inte funkar så bra på läsplattor. 

Helt Ok 

Jag tycker det är lite jobbigt att ha mina böcker i datorn och blir trött i ögonen av att kolla på skärmar så 

mycket. 

only used very occasionally, but has always been fine. 

Perfect 

Rätt bra, då jag inte har behövt gå till biblioteket för att låna kurslitteraturen. 

The e-book is sometimes slow/stuck and not very easy to make full screen, so it is not that easy reading 

 

Biomedicinska biblioteket 

Alla e-böcker ser inte likadana ut i upplägget när man exempelvis använder dessa på sin Ipad. Vissa har 

fungerat mycket bra, medan andra knappt har gått att använda. Men i det stora hela gillar jag upplägget 

med e-böcker. Man slipper släpa på en tung bok, och man har den alltid tillgänglig. Dock finns det för få e-

kursböcker tillgängliga! Och de borde anpassas lite bättre efter exempelvis Ipad och dylikt. Jag föredrar 

helst att läsa kursböckerna som tryckta böcker, men då det finns alldeles för få exemplar att tillgå fördelat 

på antalet studenter som behöver dem, så tycker jag att det borde finnas fler e-böcker att tillgå, det skulle 

göra att jag läste kursböckerna lite oftare än vad jag gör. 

alla gånger bra 

aningen svåråtkomligt 

Beroende på hur bokens hemsida var upplagd så har det fungerat från dåligt till helt utan klagomål. 

Bra 

Bra - då de funnits! 

Bra då det finns, men det saknas mycket. 

bra fast lättare med tryckta böcker. 

bra i föregående kurs där det fanns e-böcker. I nuvarande kurs har det kurslitteraturen ej funnits som e-

böcker. 

bra inga problem 
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bra när de funnits tillgängliga,  men haft tekniska problem på surfplatta 

Bra och smidigt 

Bra vid de fåtal gångerna det använts. 

Bra! 

Bra! Dock lite långsammsamt 

Bra! Osäker på hur man offlineläser. 

Bra! Smidigare med e-böcker men fortfarande lite behagligare att läsa pappersböcker 

Bra, förutom att boken var av tidigare upplaga samt att bilder inte alltid fanns av upphovsrättsliga själ. 

Mer E-böcker åt folket! 

Bra, jag skkulle önska att man fick låna dem längre. 

Bra, men det är inte e-böcker jag lånat via GU:s bibliotek. Jag föredrar överlag att läsa i tryckta böcker; det 

är mycket enklare att bläddra och få en bra överblick i sådana, men e-böcker är praktiska på sitt sätt. 

Bra, men jag har inte fått dem via biblioteket. 

Bra, men tråkigt så korta lånetiden. 

Bra, problemfritt. 

bra, önskar tillgång till fler 

Bra. 

Bra. Bra att man kan ladda ner boken till sin dator under en begränsad tid (för vissa böcker i alla fall). 

Bra. Dock aldrig via lån på biblioteket. 

Bra. Svårare att läsa på skärm. 

Bra. Väldigt snabbt att söka upp det man behöver läsa. 

Bra. Önskar dock att det fanns möjlighet att välja mellan e-bok och fysisk bok. Ofta finns bara e-bok vilket 

är mkt aansträngande att läsa i längden 

Det finns enligt mig alldeles för få. 

Det finns ingen kursbok som ebook 

Det finns inte särkilt många E-böcker tillgängliga som kursböcker, men som som finns har varit bra 

komplement. Har dock övergått mer till läsplatta och det vore bra om en kan nå resurserna även där, 

Det fungerar bra. 

Det har fungerat bra och det är lätt att hitta dom och få access till dom 

Det har fungerat bra och gör att jag kan sitta var som helst och studera 

Det har fungerat bra! 

Det har fungerat bra, det är smidigt att kunna ha boken hemma när man ska plugga. 

Det har fungerat bra, förutom någon gång när antalet samtida lån har varit begränsat. Jag läser ett ämne 

med få studenter och dyra böcker, då är det bra att e-böcker finns som komplement när de tryckta 

böckerna oftast bara i finns i ett exemplar. 

Det har fungerat bra, speciell ifall någon av böckerna är upptagna så finns det tillgång via datorn. 

Det har fungerat bra. 

Det har fungerat helt utan problem. Helnöjd! 

Det har fungerat jätte bra 

Det har fungerat utmärkt. Det som är bra med e-böcker är att man vet att man kan komma åt 

kurslitteraturen utan problem. Med tryckte kursböcker behöver man ibland vara först till kvarn. För min 

del har det dock fungerat bra med referensböcker - så att jag kunde läsa de där i stället för att bära hem 

de tunga medicinska böckerna. Tycker dessutom det är trevligare att läsa de tryckta böckerna. Det kan 

kännas lite jobbigt att sitta framför en datorskärm hela dagen. Uppfinningen av den trckta bocken 

kommer nog även överleva den digitala revolutionen. 
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Det har fungerat väl. Jag önskar att fler kursböcker funnits som e-bok. 

Det har fungerat väldigt bra i de fall vi haft tillgång till sådana. 

Det har funnits för få kursböcker generellt. Vid flera tillfällen har jag inte fått tillgång till kursboken förrän 

efter kursens slut. Gäller både tryckt bok och e-bok. 

Det har inte varit några problem 

det var  mycket dåligt ibland funkar inte. 

Det var ganska dålig upplösning, jobbigt att läsa. 

Det varierar, men det är smidigt att slippa bära runt på böcker och alltid ha tillgång till böckerna via 

surfplattan. 

Det är ett begränsat utbud 

Det är ibland svårt att hitta "rätt" bok. 

Det är väldigt tidskrävande att uppdatera den varje 2 dagar, sen tar det så king tid att vända sidan. 

Dåligt 

Dåligt, det är dåliga format för en läsplatta 

Dåligt, jag försökte i två dagar att låna boken utan framgång. Jag kunde inte heller få hjälp i receptionen 

men helt plötsligt så började det fungera sen, kanske något tillfälligt fel på sidan? 

En bok som jag lånade men fick inte upp hela boken 

fine 

finns oftast inte den man söker. 

Fungera bra! 

Fungerade inte alls, personalen kunde inte heller lösa det, de erbjöd sig att kontakta support men jag 

valde den tryckta boken istället. 

Fungerar helt okej.. då man kan söka upp nyckelord i vissa av böckerna. 

Fungerat bra. 

Förvånadsvärt bra. Älskar att man kan använda sökfunktionen! 

ganska bra 

Ganska bra utbud, men lite meckigt att lära sig hur man gör i olika format. Tidskrävande administration. 

Ganska bra. 

Ganska bra. Använder det bara då jag inte har tillgång till vanlig bok. 

Gillar E-böcker i den mån de finns 

Har använt det då det inte funnits tillgång till tryckta kursböcker. Är bra men föredrar fysiska böcker. 

Har använt mig av e-bok, från bibliotekets hemsida, endast en gång. Då var det lätt att hitta och läsa 

boken men inget som jag föredrar att använda. 

Har bara haft en studiebok tillgänglig som e-bok. Funkade bra förutom att det endast att gick att "låna" 

den i två dagar och sedan fick man ladda ner den igen. 

Har bara testat en och den har uppfyllt förväntningarna. 

Har ibland varit svårt att öppna dessa. 

Har inte använt det så mycket, men de gånger då det väl har hänt har det fungerat utan problem 

Helt Ok 

Hyfsat 

I den mån man har tillgång till böckerna via GU har det fungerat mycket bra, problemet är bara att man 

inte har access till många kursböcker, ni kanske ska se över paketet ni köper. Jag läser Vetenskapsteori, 

där är urvalet begränsat. 

Ibland har det fungerat bra, men de böcker där bara ett visst antal kan låna på samma gång är värdelösa. 
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Tanken är väl ändå att hela kursen ska kunna läsa boken då...? eller? 

ibland, om det finns tillgängligt. Har fungerat bra i de flesta fall 

Ingen stor tillgång men ganska liten erfarenhet 

Inte alls! 

Inte alltid som det har gått att ladda ner e-boken. 

Inte alltid så bra. 

Inte lika bra som en vanlig bok. 

Inte så bra. Många böcker finns inte som e-böcker och för de e-böcker som jag hittat har varit jätte 

jobbiga att läsa eftersom att de finns på "elsevier" som har ett rätt så dåligt interface. 

Inte så bra. Svårt med e-böcker på engelska. 

it is difficult as sometimes it requires to buy them in order to access them 

It is difficult to get e-books. For a course we are given lots of books. The hard copy books are limited in 

number and for most of the books there is no e-book. So, it is so difficult to get the books. 

its been good. 

Ja 

Ja. 

Jag föredrar att arbeta med e-kursböcker, men de är inte alltid tillgängliga. Skulle därför vara gött om flera 

kursböcker digitaliserades 

Jag föredrar böcker men funkar helt ok. 

Jag föredrar formaten mobi/epub eller liknande eftersom jag använder läsplatta. Det finns många böcker i 

pdf-format, men för få i "läsplatteformat". 

jag föredrar riktiga böcker men de är praktiska att slå i. 

Jag föredrar traditionella böcker i stor utsträckning! 

Jag tycker att det fungerar bra, det underlättar att jag inte behöver släpa på böckerna utan kan ha allt i 

datorn 

Jag tänkte börja, men sen hösten 2014 får jag inte längre logga in på universitetsbibliotekets server för att 

hämta hem material, däremot kan jag logga in på datorerna på biblioteket. 

Jobbigt att behöva gå in och "låna om" filen var tredje dag(!) Det är ett moment som hos många studenter 

stimulerar till olagliga nedladdningar istället (för att slippa ladda hem en större fil flera gånger...). 

jätte bra 

Jätte bra jag tycker ni ska satsa mer på ebok framöver. 

Jätte smidigt att slippa släpa runt på 8kg böcker 

Kanonbra! 

Lite jobbigt att man bara kan låna dem i en dag 

Lätt att låna 

mindre bra 

Mkt bra 

Mycket bra 

Mycket bra. 

Mycket bra.Önskar dock möjlighet att markera i texten, som man kan göra med en pdf. 

Mycket fint 

Mycket väl 

Många av de kursböcker jag har behövt har inte funnits som e-böcker vilket är synd. 
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Måste ha ebock i med det blir tungt. DDEt ar mer miljo vanlig med eboker och skulle battre nå universitets 

mål. 

nope 

Någon gång har det funnits, då bra. någon gång har jag sökt utan att finna 

När det funnits tillgängliga toppen!! Annars botten... 

När det väl finns tycker jag att e-böcker är fantastiska. Sparar mkt tid då jag inte behöver ta mig till 

biblioteket och det är ingen risk att den tar slut. 

Oftast bra, kommer ibland i svårhabterliga format. 

OK 

ok men föredrar tryckta 

ok,  men tycker att 30 sidor är för lite "att dra ut" om man skulle behöva av någon anledning 

OK. 

Okej 

Oklart med hur låna e-böcker. Krånglig och otydlig process. 

Ska ha de för nästa kurs men inte använt hittills. 

Somewhat fine. 

Svårt att hitta 

Sådär 

Sådär då det är få av kursböckerna som finns tillgängliga 

Sådär. 

Sådär. Jag tycker det är svårt att få en översikt över kapitlen om man inte kan bläddra i en fysisk bok. Jag 

tycker också det är svårare att läsa på en skärm. Enda fördelen är nog att det inte blir så tungt då man inte 

behöver släpa på böcker. 

Sådär. Oftast är hemsidorna man löser på långsamma och sällan användarvänliga, och nedladdningar är 

bara giltiga i max 2 dagar.. 

Sådär. Ub/gunda sidan är riktigt icke-användarvänlig och sökfunktionen hade kunnat vara bättre 

Toppen. Smidigt och hjälper också ens egen ekonomi mycket. Utöka utbudet. 

Tycker Eböcker fungerar väldigt bra. Men måste oftast köpa dem också precis som annan kurslitteratur då 

biblioteket sällan har det som behövs. Eller så är det långa väntetider. 

Tyvärr inte så bra eftersom e-boksformatet som används (när en lånar en e-bok, självklart kan en läsa e-

boken utan att låna den, det är DRM-systemet som inte fungerar i andra pdf-läsare än Adobe Reader som 

är problemet) inte stöds av UNIX-baserade system utan endast av Mac OS/Windows. 

Utbudet bland e-böckerna kunde vara större. 

via google hittar man ofta PDF / ebok utan e-licens, det är mycket bekvämare än att låna e-bok via UB 

som man behöver "låna om" hela tiden eller vara online/inloggad för att komma åt.. 

Vid något tillfälle, har då fungerat bra. 

Väl 

Väldigt bra! 

Chalmers Johanneberg 

Bra 

Bra :) 

Bra! Stort utbud men kan såklart bli ännu större. 

Bra, för det mesta. Brukar finnas begränsning om man inte läser vid det lärosäte som biblioteket ligger 

vid. 

Bra, har kunnat bestlla POD-versioner från Springer t.ex. 
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Bra, men inte som huvudkursbok. 

Bra, men jag har inskaffat dom på annat håll än biblioteket 

Bra. 

Bra. Det är smidigt. Speciellt när man behöver läsa in något och befinner sig någon annanstans är hemma, 

en del av mina kursböcker är 1300sidor och väger sina kilon så de är inget man tar med sig i handväskan 

direkt. 

Bra. Jag läser mest vetenskapliga artiklar i e-format. Önskar det fanns en A4 e-läsare. 

Den vi använt fanns för gratis nedladdning på nätet, fungerade bra med texten. Övningsuppgifter skulle 

jag gärna ha på papper. 

Det fungerar bra. 

Det har fungerat br 

Det har fungerat bra mestadels 

Dåligt, det är svårt att koncentrera sig när man läser på en datorskärm/surfplatta. 

Dåligt, jobbigt  att läsa på skärm 

Dåligt. Lättare att spamskriva gamla tentamina. 

E böcker fungerar okej. Men inte lika bra som riktiga böcker. 

E-böckerna fungerar kanon. Men har fått köpa de själv, för de finns inte på biblioteken! 

Ett sämre men fullgott alternativ. Jag gillar riktiga böcker. 

For consulting yes, but I prefer them phisically 

Från bibliotekets sida har det alltid fungerat bra; det har dock varit en hel del strul med dawsonera under 

hösten. 

fungerar bra, jag har dem på min läsplatta, men är det mkt som ska läsas så är en vanlig bok helt klart 

lättare 

Fungerat bra men bara använt ett par gånger 

Ganska bra men jag orkade inte alltid att spara de på min dator som dokument. 

Ganska bra, det finns ju ett bra utbud om inte annat 

Ganska bra, det var lätt att låna boken och den blev lättillgänglig för mig när jag hade den i surfplattan 

(alltid med mig överallt). Ändå föredrar jag fortfarande trycka böcker, svårt att svara på varför - kanske är 

det en personlig preferens helt enkelt. 

Ganska bra. 

Har inte använt bibliotekets. Men det är ju behändigt med e-böcker när man bara vill åt ett mindre stycke. 

Har inte använt e-böckerna. 

Hyfsat 

Ja 

Jag har inte använt e-böcker från biblioteket 

OK 

Okej. Jag skulle vilja ha ett större utbud av e-böcker eftersom det är ett smidigt sätt att låna böcker på 

tycker jag. Då behöver man inte åka fysiskt till biblioteket för att hitta det man söker, man kan låna 

hemifrån istället. 

Smidigt. 

Sådär. Inte lika bekvämt som fysiska böcker. 

Toppen. 

Utmärkt 

Well,i download or buy it online. As nobody informed at least me about that!!! i did not know if the library 

has E-textbook or E-book!!! Its too bad that i missed it.I like both E-book and books. 
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Än så länge inte hittat relevanta eböcker på biblioteket! 

Chalmers Lindholmen 

Absolut! 

Betydligt bättre än tryckt litteratur, har dyslexi så kör all Engelsk litteratur genom text-to-speach program 

Bra 

bra! best and most convenient way to study nowadays. 

Bra, dock var det svårt att få access initialt. Inte säker på om det är institutionen jag tillhörs sätt att lägga 

upp artiklar på GUL, men det har varit svårt att få detta att fungera (dock fungerar det nu) 

Bra, men inte lika bra som faktiska böcker. 

Bra, skulle dock föredragit en riktigt bok att jobba med. 

Can find required books for courses. 

Det har fungerat bra, mestadels. Men det hade underlättat om det var tillåtet för kursansvariga att lägga 

upp kopior av e-böcker på GUL. Då hade det inte varit upp till varje student att leta upp och ladda hem 

kursböcker / artiklar. I synnerhet som många artiklar kräver att man är ansluten till Chalmers / GU:s 

nätverk för att kunna ladda ner dem. 

ebooks are more convenient, but sometimes not enought ebook resources in the library 

E-böcker är ett enkelt sätt att spara i våra dator så kan vi läsa när som helst 

good 

Great so far! 

Hittills väldigt bra. 

Inte så bra 

It was okay, but I'll appreciate if the library could provide more because quite a lot of them can't be 

accessed. 

It works well. As I mentioned before I have problem with using databases as it is not clear for me how I 

can use it in this university and what my username and password are for it. 

Ja 

Ja, det har det 

jag har en kindle och det är lite svårt att få det att fungera med biblioteken här i sverige i och med inte så 

många e-böcker erbjuds som stöds utav kindles 

Jag har inte lånat en enda e-bok på biblioteket. Alla är från internet. Har inte sett att någon av min 

kurslitteratur finns tillgänglig som e-bok att låna. 

Jättejobbigt att läsa på skärm istället för papper. 

Most of the literature I need is available in e-books but I prefer to read on printed books. 

Mycket bra 

Mycket bra. 

OK. 

Perfect because i dont have to think of where to store it. 

pretty good 

Quite well 

Smidigt och bra. Men föredrar vanliga böcker, det är ansträngande att läsa mycket på en skärm. 

Sometimes good. Unfortunately not all e-books are available for our university. May be it could be 

improved. 

Very good. the books I needed for the course where available and easy to find. 
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very satisfied 

Very useful and saved. 

Very well, though I prefer physical books. 

Very well. 

Vi får en del av kurslitteraturen i form av artiklar i pdf-format. Det är supersmidigt. De flesta läser på 

datorn. Själv skriver jag ändå ut för att kunna markera texten. 

Ej svar på frågan 

Bra 

Bra men det sliter på ögonen att läsa 100 sidor på skärm och det är krångligt att man kan låna i max tre 

dagar. 

Bra, men det är lättare att läsa tryckta böcker. 

Bra, men YouTube är mycket bättre 

Fint. 

Har inte tidigare förstått hur de kan användas, men har blivit ett mycket viktigt komplement till min 

läsning där jag använder talsyntes so lässtöd. 

Skulle därför önskat att all huvudlitteratur fans tillgänglig på så vis att det kan läsas upp av dator. 

Ja 

Så otroligt mycket mer bekvämt att läsa en bok på en surfplatta ex, än att läsa från en tjock klumpig bok, 

som fäller ihop sig själv om man vill lägga ifrån sig boken och läsa samtidigt.  

Jag skaffar alltid böcker i e-boks format ifall det går. Jag läser från surfplattan, från mobilen, från TVn. Jag 

läser från olika skärmar beroende på vart jag befinner mig. Hemma i soffan, TVn. Skrivbordet, datorn. I 

köket eller i skolan eller bibliotek, surfplattan. Prommenerar utomhus eller på väg någonstans, mobilen. 

Ekonomiska biblioteket 

Använt några gånger. Ibland krångligt att komma åt via länkar osv 

Bra 

Bra då de alltid finns tillgängliga men bäst är en vanlig bok. 

Bra för det mesta. 

Bra i de flesta fall. Ibland har det inte fungerat att ladda ner utan bara läsa online vilket försvårar 

läsningen. 

Bra men efter en tids läsning så måste boken laddas om (uppdatera sidan) för att sidorna ska laddas. 

Bra men föredrar tryckta 

Bra oftast 

Bra önskar att fler kursböcker var e baserade! 

Bra! 

Bra! Ibland krångligt att logga in 

Bra! Lite kort lånetid (3 dagar) 

Bra, bortsett från inloggningsproblem när jag är hemma 

Bra, för de som finns. Har, vad jag minns, inte alltid fungerat felfritt på androidplatta. 

Bra, har inget att klaga på 

bra, ibland fungerar inte länkarna bara. 

Bra, men det kräver ett bra läsprogram där man kan markera. 

Bra, men man blir mer trött 

bra, när de finns tillgängliga 

Bra, skulle önska att fler fanns då de vanliga kursböckerna snabbt lånas ut. 

Bra. 
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Bra. Men det har varit frustrerande att vissa av 'portalerna' för att låna e-böcker är så långsamma/dåliga. 

Att man i vissa fall inte kan låna böckerna längre än 2 dagar åt gången känns också frustrerande. 

Bra. Pga det finns nya verk som är tillgängliga. E-böcker underlättar också referenshantering. 

Bättre än tryckta. Enklare att markera, tar mindre plats etc 

checked it online 

de har fungerat mycket bra. bara lite sorgligt att allt inte är på svenska. 

Delvis bra så länge man har access till dem 

Den gången boken inte gick att köpa fixade skolan den via e-bok 

Den jag använde funkade bra 

Der har fungerar bra. Jag tycker att all kurslitteratur borde finnas som e-böcker. Tänk på miljön!! 

Det fungerar lite olika. För det första är det inte så många av de böcker som jag använt som funnits som e-

böcker vilket är synd. Men sen har det också ibland varit problem med att öppna böckerna på min Ipad, 

vilket då inneburit att jag lånat den men inte haft tillgång till boken och varit tvungen att vänta till 

lånetiden gått ut för att kunna låna om den på datorn. Och ibland när en läser online laggar de väldigt. 

Men vissa gånger fungerar det strålande! 

Det har alltid fungerat hittills att komma åt dokumenten. Smidigt att komma åt dem hemma om jag ska 

läsa kortare stycken. 

Det har fungerat bra. Men jag hade velat kunna dra ned e-boken som ex. pdf till dator eller iPad så att 

man kan läsa på ett vettigare sätt. 

Det har fungerat i förhållandevis väl. Har mest använd utländska e-böcker som kan vara svåra att få tag på 

i tryckt form. 

Det har inte fungerat då biblioteket inte tillhandahåller relevanta böcker! 

dåligt, de fanns inte.... 

E-böcker har fungerat bra när jag använt det. Föredrar tryckta böcker men e-böcker fungerar fint det 

med. Att kunna låna en e-bok är också väldigt praktiskt utifall att man har "akut" behov av sin bok när 

man inte har den med sig 

fine 

Fungerade fram till dagen innan tenta då tydligen den behövde förnyas av ub på något sätt men det skulle 

ta några dagar och det var helg. Inte ok. 

Fungerar mycket bra 

Fungerar väldigt bra, med tillgång till sökfunktion 

Fungerat bra, vissa funktioner kan vara irriterande som återkommande behov av inlogg med 

bibliotekskort fast man nyligen gjort det 

fungerat jättebra 

Funkar bra. 

Föredrar fysiska böcker,  men det är ett bra val om kurslitteraturen är dyr tex. 

ganska bra 

good 

Good for now 

Good! Saves money. 

good, although you should download completly 

Har använt e-bok men jag hittade den inte via GU:s bibliotek. 

Helt okej 

Helt okej. 
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Helt okej. Föredrar tryckta böcker. 

I couldn't use one text book more than two times online for only few ours each. 

Ibland svåra att läsa på grund av att "kapitelramen" var i vägen 

It doesn't work so good. I couldn't focus when I read E-book. So I prefer to read printed books. 

It is quite easy to have access to e-books. Nevertheless, some e-journals articles are very hard to obtain 

even if they are supposed to be accessible through the university library website. 

It worked out very good. I mostly could read them either online or download them as pdf. 

It works good 

Ja det har fungerat. Lite svårt att hitta rätt ibland men hellre det än att inte få tag i en tryckt kursbok som 

det inte finns fler exemplar av. 

Ja! 

Ja, i de fall det finns en e-bok. 

Ja, men dessa har inte hämtats via UB 

Ja, men det är svårare att läsa än en vanlig bok. Och inte lika trevligt. 

Jag använder inte e-böcker så ofta men de gångarna jag använt dem så brukade det funka. Men de flesta 

böcker jag ville ha fanns inte i form av e-böcker. 

Jag försökte en gång men sidan var för seg att ladda för att det skulle vara praktiskt 

Jag är van vid e-böcker. Hade gärna sett en större satsning av det ifrån er! 

Jättebra! 

Jättebra. Hela min litteratur har i princip bestått av e-böcker. Det är fantastiskt faktiskt. 

lite osmidigt då sidan måste laddas om ofta, det gick bara att skapa ett lån för en dag år gången vilket är 

lite kort. 

Lyckades inte att ladda ner e-boken trots att det stod att det skulle fungera. 

Man får alltid slåss om kursböckerna, om det finns pengar till det får ni gärna köpa in fler. Dock bra att det 

finns refex 

Man loggas lätt ut och får börja om igen. Det är inte så bra. 

Mixed record, sometimes it's useful, but if you have to read a lot, it's nicer to have it in hardcopy 

Mycket bra 

Mycket bra. 

Mycket bra. Dock om möjligt hade det varit bra om det fanns fler eböcker i fler ämnen kopplat till de olika 

utbildningarna. 

Mycket bra. Lätt att ladda ner. 

Mycket bra. lätta att söka i. 

Mycket tillfredsställande 

Mycket väl. 

Nej/inte alls, eftersom att vi i princip inte har tillgång till dem (kunde inte fylla i nej och kommentera, var 

därför tvungen att fylla i ja). 

Oftast bra, ibland om jag har suttit hemma har det inte fungerat trots att jag varit inloggad på GUL, det 

stod då att jag måste vara ansluten till skolans nätverk för att kunna läsa e-boken. 

Oftast bra.  

- Några gånger har det varit otydligt om ni verkligen har vissa e-böcker. Det har verkat så i söklistan men 

när jag klickat verkar det handla om att den finns i formatet men att det inte går att läsa. 

-Ibland har jag inte kunnat komma åt en kursboken eftersom vi varit många som använt den. 

OK 
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Ok även om det tog lite tid att förstå vad kvoten för kopior etc innebar och hur man skulle göra för att 

utnyttja dem 

Ok, men scrollsystemet var värdelöst i webbläsaren (har full förståelse för att man inte kan ladda ned pdf-

filen). 

OK. 

Pretty good. It is nice to have most of the resources online so that students can choose to study at their 

own pace, wherever they are, especially for those coming from abroad or for students whose studies 

include internships or work placements abroad. However, more efforts should be made to publish more 

books online. 

printed books are better, I think 

Relativt bra, ibland har man inte fått tillgång då de är många studenter inom samma kurs som skalla läsa 

samma bok och det blir för högbelastning på servern, eller att endast ett max antal kan läsa boken på 

samma gång. Opålitligt när man måste tillgodogöra sig litteraturen. 

Relativt bra, men inte lika bra som tryckta böcker. 

Smidigt 

Som dyslektiker använder jag E-böcker eller inlästa böcker från TPB dagligen och upplever att detta 

fungerar väldigt bra! 

Legimus appen har dock sina brister vad gäller krascher, fotnoter (det blir inget flyt i boken när varannan 

mening (kan) innehålla/er fotnoter eller referenser.) och hänvisningar inom bokens kapitel (Se nedan) etc. 

 

Nedanstående fråga om jag föredrar att läsa kursböckerna tryckta eller som E-böcker har jag behov av 

båda! 

Jag lyssnar främst på Legimus och följer med i tryckta exemplar från kursboken och kan "märka" sidor mm 

på ett enklare sätt utan att behöva pausa och skrolla som en liten blå när boken (kapitlet) refererar till 

andra delar av boken. 

Svårläst!! Svåra att få tag i och att använda under längre tid, många är kopplade till skolans-nät eller en 

hemsida och därmed otillgängliga. Behöver ipad/platta för att kunna ta in texten ordentligt och anteckna. 

Alla har verkligen inte råd med det och borde inte behöva ha. 

Sådär! 

Sådär, krångligt i webbläsaren, och att bläddra i boken, kanske för att jag har Mac-dator 

Sådär, svårt med alltför stora böcker 

-Sådär. Man får ju oftast bara låna dem tre dagar sen måste man förnya dem och då försvinner 

överstryckninhar och kommentare man har nytta av. 

Sådär. Mycket kan vara krångligt att få tag på, men det gäller i och för sig främst artiklar. Hade dessutom 

önskat att fler (framförallt äldre) böcker fanns att få tag på som e-böcker, men det är inte direkt något 

Ekonomiska biblioteket kan rå över. 

the e-books are easy to get and read. the main problem is last course one assigned reading chapter was e-

book, and when I download it, i had to download every page into separated pdfs.... 

The loan periods for e-books are too short. There should be more printed textbooks available 

The rental period is short. 

The time you can keep the ebook after downloaded is too short. There is almost no chance you can finish 

a book in 3 days. 

they were not found in the library... Had to find it somewhere else 
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Tycker det fungerar sämre än vanliga böcker, men det är nog bara för att jag föredrar att läsa vanliga 

böcker. Det som är bra är dock att man kan använda sökfunktionerna för att hitta specifika områden 

Tycker det är jättebra! 

Utmärkt. 

well 

Well I think that the loan time is too short. Serious just three days???? 

very well, the database seems to be good for e-books 

very well. but for the e-books, would be great to have the possibility to download the whole book, and 

not the single page. 

would be helpful if it could be downloaded to mark phrases and important things 

Väl 

Väldig bra. Gillar att man kan senare söka i dokumentet, något man inte kan göra lika effektivt med 

tryckta böcker. 

Väldigt bra att det finns - man sparar mycket pengar 

Väldigt bra att jag har fått litteraturen i tid, men det är svårt att höra vad talsyntesen som läser in 

böckerna säger. Funkade inte heller alls bra i avsnittet som handlade om statistik, då talsyntesen rabblade 

siffror helt ostrukturerat utan inbördes sammanhang mellan grafiska figurers disposition. Här hade 

mänsklig inläsning varit betydligt bättre. 

Yes 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

Använt 1 e-bok, Soilscience. fungerade dåligt. Var tvungen att ladda om flera gånger under samma 

låneperiod. Kort låneperiod. 

Bara bra, men det finns ju tyvärr inte särskilt många än. Har kollat runt på andra högskolebibliotek på 

andra orter som har haft e-kursböcker som saknats här. 

Bara en gång, då med extern access. Fungerade väldigt dåligt - det var ett förfärligt krångel att koppla upp 

sig mot deras tjänst hela tiden (jag kunde inte ladda ner boken till min smartphone, bara till datorn, har 

jag för mig.) 

Bra 

Bra när man arbetar med datorn, annars trevligare i tryckt form. 

Bra! 

bra, dock var det nödvändigt att uppdatera sidan relativt ofta vilket gjorde att man fick börja om från 

början med lånet. 

Bra. 

Bra. Jag använder dock helst tryckta böcker 

Den enda boken som använts måste laddas ner för ofta, för att det är en PDF som låses efter 1,2 eller 3 

dagar och måste därefter laddas ned igen. 

Dessa av de som går att ladda ner som pdf fungerar utmärkt. 

Dock tycker jag att de man får låna är allt för krångliga: olika sidor har olika system, det krävs olika 

program för att öppna de och lånetiden är alldeles för kort. Jag läser oftast på min iPad och att vara 

tvungen till att koppla den till datorn var tredje dag och börja om hela processen är ganska tidskrävande. 

Det vare bättre om det fanns en app för Göteborgs Universitetsbiblotek där man kan logga in och ladda 

ner e-böcker, samt på något sätt kunna förnya lånen istället för att börja om varje gång, och gärna göra 

det via appen och ej datorn varje gång 

Det fungerar bra 
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Det fungerar, men är bättre med tryckta böcker när det är mycket att läsa. Dock smidigt att inte behöva 

bära med sig. Både för och nackdelar. Beror mycket på skärmen jag läser på. 

Det har fungerat bra, när väl Gunda är uppdaterad. Ibland hävdar Gunda att E-böckerna är aktuella, när 

de i själva verket inte går att använda pga UB-licensen för boken har gått ut. Det har ställt till en hel del 

problem för oss, då lärarna utgått ifrån att det finns en klassuppsättning av en viss kursbok, eftersom den 

finns registrerad som E-bok i Gunda, men i verkligheten finns det bara ett fåtal kursboksexemplar att 

tillgå. 

Det har fungerat bra. 

Det har vid upprepade tillfällen inte funnits kurslitteratur, inte ens referensexemplar även att kursansvarig 

lämnat litteratur lista till biblioteket i god tid. Detta har medfört merarbete och onödigt krångel. 

Dåligt, kort lånetid då man blir utloggad fort, krångligt format,jag vet inte hur man gör för att kunna ha 

exemplar offline på surfplattan, det sistnämnda hade varit mycket önskvärt. 

Finns för få att få tag på; alternativt är det svårt att leta reda på och utnyttja dem 

Ganska bra men ibland krävs ytterligare inloggning eller så har man bara tillgång till en viss del av boken. 

Ganska bra, men EBL-läsaren sortera träffarna på sökord märkligt och kopiera-funktionen är mycket 

krånglig och dålig. 

good 

Good, but I prefer printed books. 

Good, but the time limitation and the changes in my laptop in order to access the file (I do not use adobe) 

, always end up to take the printed version 

har 

Har fungerat bra när boken man söker funnits 

Har mest hämtat dem på bekantas konton på andra universitet. 

Helt Ok 

ibland fungerar det inte alls, pga dåligt system 

Ibland har man inte tillgång till några e-böcker, då måste man ansöka en intresseanmälan och så vidare. 

Det beror säkert på budget, men det händer alltid när man kommer fram till exakt den boken som 

behövs... 

Inga konstigheter 

inte alls bra. Vi i Mariestad måste åka in till institutionen i GBG för att uppdatera/fixa nya studentkort som 

krävs för att få tillgång till e-böcker. 

Inte alltid så bra, vid flera tillfällen har det hänt att en e-bok inte har gått att öppna och det har gjort att 

jag inte hunnit läsa det jag behöver till seminarier. 

Inte så bra... det gick inte att ladda ner e-böckerna, men det gick att logga in och läsa online. 

Ja 

Ja, i stort sett. 

Jag uppskattar möjligheten att kunna jobba hemifrån och oberoende på dagstid. Men ibland är artiklarna 

svårt att hitta. 

Jättebra - föredrar det med tanke på att man kan låna om och inte behöva oroa sig för eventuella 

straffkostnader om man skulle råka glömma lämna tillbaka en bok. 

jättebra, lite kort lånetid ibland bara 

Lite svårt att komma in på vissa men brukar funka efter ett tag. 

Mycket bra! 

Mycket väl. 

nja 
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när dom finns har dom oftast fungerat bra. typ 87% av gångerna i alla fall. på vissa visas bara halva sidor? 

men det har inte med gunda att göra. 

Ok, har många gånger varit svårt att få materialet komplett nedladdat. 

OK. 

Okej 

Problem med inloggning på grund av icke fungerande kort. 

på plats i bibloteket fungerar det, men inte alla går att komma åt hemifrån (då det har krånglat med GU-

kortet för oss i Mariestad) 

Relativt bra skulle jag säga. 

slow but yes 

så där. hänger sig ofta. 

Så där... jag föredra tryckta böcker speciellet för kurs boker 

Sådär! Svårt att ladda ner, måste "laddas" om. Använder delvis, men helst inte, föredrar fysiska böcker 

Sådär, väldigt jobbigt då man måste zooma ständigt på varje sida för att kunna läsa det som står. 

Sådär.. Jag har blivit tvungen att logga in flera gången för att jag loggas ut medans jag tex skriver under 

tiden jag läser.. 

The newest version of the e-textbook is not available through the university. Only the older version. And 

the newer version is only to read at university and not to take home. 

Tillgången har fungerat bra. 

Vid av e-bok på mobil har sidvändningen varit knepig då det är fördröjningar och hängt sig. 

Väldigt bra! 

Väldigt bra, länkar har publicerats på GUL och med tydlig instruktion om lån och liknande. 

Önskar att lånetiden var längre än tre dagar. Två veckor hade vart bra då det stämmer med längden på 

kursen. 

Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

Alldelles utmärkt med e-böcker; önskar mera såna vore tillgängliga 

alltid bra. bibliotekets e-böcker och e-tidskrifter är en fantastisk tillgång. 

Använder bara eböcker i nödfall om inget annat finns att tillgå (eller för absurt dyra/tunga böcker). 

Föredrar stort tryckta böcker. Det är svårt att koncentrera sig när man läser på skärm. Ofta är det 

dessutom mkt krångligt att läsa lånade eböcker, t.ex. om man hela tiden måste vara internetansluten eller 

använda krångliga menyer vars typ är specifik för varje bok för att komma åt materialet. 

Använder ej e-böcker från biblioteken, laddar ner de på egen väg. 

Använder endast e-böcker då det är svårt att få tag på en tryckt kursbok. Tycker mycket mer om tryckta 

böcker. E-böcker fungerar hjälpligt, men är svårare att hantera när det ska plöjas mycket text på kort tid. 

Använder endast e-böcker när riktiga böcker saknas eller när jag bara ska använda en bok lite grann (bor i 

Borås, så resan till biblioteket är ganska lång), använder mig i så fall av utskrifter. Läser ej på skärm om det 

kan undvikas. Å andra sidan uppskattar jag tillgängligheten, att inte behöva ta sig till biblioteket fysiskt för 

att komma åt boken. 

Använt det en gång, fungerade ganska bra. Fönstret som boken visades i ville inte följa 

tagentbordsanvisningar (pilarna) det är det enda 

att använda er hemsida och tillhörande sidor är mycket svårt och att komma till e-böcker nästan omöjligt. 

Mycket svårhanterat sökningsverktyg och väldigt otydliga instruktioner och sidor. För mig som har mycket 

god datorvana är det svårt och för många av mina klasskompisar är det nästan omöjligt att använda sig av 

era e-tjänster. Sidorna är röriga, svåra och omoderna att använda. 
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Att läsa på datorer är i längden en pina, jag föredrar därför att hitta fysiska verk så ofta det går. Men 

tillgången på e-böcker underlättar i den mån att en alltid är garanterad tillgång på litteratur, så det är ett 

plus. 

Beroende på vart de är länkade med kort lån på extern sida och svår funna, så har det fungerat mindre 

bra. När länken är direkt kopplad har det fungerat bra. 

Beror lite på vilken sida boken finns tillgänglig. Det absolut bästa är när fulltext finns i PDF då en enkelt 

kan söka efter ord eller meningar. Vissa sidor är plågsamt långsamma om en vill bläddra fort mellan olika 

kapitel/sidor. 

bitvis ganska bra. ibland har läsarfunktionen inte hängt med riktigt. 

Borde få låna böckerna längre 

borde lära mig hur man sparar de på min dator eller länka, inte helt enkelt att förstå 

Bra 

Bra – fast det hade varit bra om fler av kursböckerna hade funnits online. 

Bra at det finns tillgång till e-böcker. Ibland svårt att få dem att fungera på mobilen, med det kan ju vara 

"operator error". Gärna fler e-böcker att låna, men minska inte på det fysiska bokbeståndet. Läsandet på 

skärm frestar på synen när man läser ofta, mycket och längre studer. Vore bra med en liten lathund från 

biblioteket om hur man antecknar, sparar m m i e-böckerna. Gör lathunden enkel och snabbläst, samt 

tillgänglig både på papper och elektroniskt.  

 

Ha gärna en introduktionskurs, både på de fysiska biblioteket och som video på UB:s webbsida, i hur e-

böcker fungerar och vilka kursböcker som går att finna. Lista gärna kursböckerna under varje kurs, istället 

för att den studerande själv ska söka och leta via kursernas litteraturlistor - uppmuntra gärna 

kursansvariga att notera på litteraturlistorna vilka böcker som finns i e-format. 

Bra de gånger de funnits tillgängliga. 

Bra för det mesta, lite krångligt ibland att få ned enskilda kapitel. Ibland är det begränsade sidor och dagar 

man kan lånat något, men själva nedladdningen blir misslyckad och det går inte att hämta igen. 

Bra hittills, dock begränsat gällande teologiska studier. 

Bra i de fall där kursböckerna finns som e-bok, men större sortiment vore välkommet. 

bra med det är väldigt få inom mitt ämne som finns som e böcker 

Bra med snabb åtkomst, tyvärr finns det inte så många inom mitt ämne 

Bra men de har jag inte fått från biblioteket. 

Bra men finns för få 

Bra men föredrar tryckta böcker 

Bra men jag föredrar en riktig bok 

Bra men jag önskar att fler kursböcker skulle finnas som e-böcker. 

Bra men mera!! 

Bra men svårt att hitta 

Bra tror jag :-) 

Bra trotts att jag tycker det är svårt att läsa via datorn/plattan. Speciellt när man har svårt att läsa. 

Bra! 

Bra! Oftast lätt att söka och med inlogg komma åt. 

Bra, då de alltid är tillgängliga, men ansträngande för ögon och kropp att alltid läsa från skärm. 

Bra, e-böcker behövs. 
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Bra, fordi jeg måtte kjøpe dem på nettet. 

Bra, förutom när man ska läsa på iPad och man loggas ut väldigt lätt från boken och ub. Jobbigt att 

ständigt logga in. 

Bra, har för- och nackdelar. 

Bra, jättesmidigt. 

Bra, kan dock vara svårt att få tag på e-böcker som man borde kunna nå via biblioteket när man inte är på 

campus. 

Bra, lite trist att läsa på dator dock. 

Bra, lättare att ta med överallt, ej tungt i väskan att ha alla böcker på läsplattan. 

Bra, men bättre när man själv hittar och kan ladda ner hela böcker. 

Bra, men det hade varit trevligt att ha tillgång till fler. Det är ibland frustrerande att titta på libris och se 

att den bok man söker finns på alla större universitet samt, lokalt, Chalmers, Borås, och Skövde - men inte 

Göteborg. 

Bra, men från vissa källor kan man bara låna e-boken max 3 dygn, vilket betyder att man måste göra om 

proceduren rätt ofta under en kurs. 

Bra, men föredrar tryckta böcker för studier. 

Bra, men har införskaffat dem själv 

Bra, men ibland gick det inte att komma fram till rätt sida 

Bra, men jag har inte använt det så mycket. 

Bra, men mer e-böcker för att öka tillgängligheten! 

Bra, men ofta måste man låna om dem ganska ofta, under pågående läsning. Läser man en hel dag, 

behöver man ofta låna om samma bok säkert 10 gånger... Skulle gärna se att det finns ännu fler böcker 

online, speciellt böcker som ej kommer komma i nya upplagor. 

Bra, men ofta är det många klick innan en kommer fram till boken, vilket kan kännas omständligt från t.ex 

en läsplatta. 

Bra, men själv föredrar jag att läsa fysiska böcker då jag finner det jobbigt att l'sa länge på en skärm. 

Bra, men vanliga böcker är bättre. 

Bra, men är för min del inte att föredra framför tryckt bok 

bra, något otillräcklig tillgång 

Bra, smidigt att läsa på plattan. 

Bra, utan några problem. 

Bra, även om inte alla eftersökta böcker funnits som e-bok. 

Bra, även om jag föredrar tryckta böcker men det finns sällan 

Bra. 

Bra. Det är en ren träningsfråga att läsa på skärm istället för på pappret. Det behövs lite uthållighet i 

början för att komma in. 

Bra. Däremot jobbigt att behöva läsa online. 

Bra. Ser gärna att fler är tillgängliga 

Bra. Ser gärna mer sånt. De gånger jag efterfrågat e-kursböcker har bibliotekarie alltid varit öppen att 

köpa in, även om det inte alltid funnits. 

både och 

De är jobbiga att läsa - har använt dem eftersom jag inte haft annat val - föredrar Pappersböcker 
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Depending on the format and style of the book, I'd rather have it in electronic format always available to 

read on my e-book reading device. 

Det fungerar bra - fast det är ändå jobbigt att läsa på en platta 

Det fungerar bra i stort sett men det är tråkigt att man måste låna om boken varje dag och att den inte är 

tillgänglig offline. 

Det fungerar bra, synd att man inte kan låna dem längre än två dygn i sträck. 

Det fungerar jättebra för då kan man sitta hemma i lugn och ro utan att tänka på att exemplaren som går 

att låna redan är utlånade 

Det fungerar mycket bra, förutom vid de tillfällen då e-bok endast dyker upp som referensexempel. 

Det fungerar när det är kortare avsnitt, är det hela böcker föredrar jag att låna böckerna alt att köpa dem. 

Det fungerar när e-böcker finns att tillgå. Jag skulle önska att fler kursböcker fanns som e-böcker. 

Det går att läsa i datorn, men tryckta böcker är behändigare t ex i bussen. 

Det har fungerar bra 

Det har fungerat bra 

Det har fungerat bra de få gånger jag använt, men föredrar att läsa tryckta böcker. 

Det har fungerat bra! 

Det har fungerat bra, dock hade det varit bra om man kunde få lite längre tid på sig att låna den, då tiden 

tar slut väldigt snabbt. 

Det har fungerat bra, men jag gör det ganska sällan så jag glömmer bort hur man går till väga inför varje 

gång. Jag uppskattar att det finns! 

Det har fungerat bra. Föredrar tryckta exemplar men då dessa kan vara svåra att få tag på fungerar e-

böckerna utmärkt. Detta efterfrågas mer! 

Det har fungerat både bra och dåligt. Ofta finns böckerna tillgängliga utan problem, ibland finns dock 

tekniska problem som gör att böckerna inte är tillgängliga. Detta är emellertid kanske inte bibliotekets 

utan GU:s misstag. 

Det har fungerat mycket bra 

Det har fungerat mycket bra för det mesta, men ibland, när man inte är på campus, är det svårt att få 

tillgång till böckerna när man har kommit förbi UB:s inloggning. En del länkar fungerar inte. Andra länkar 

har ytterligare inloggningsfunktioner där man ombeds välja universitet i en lista där Göteborgs universitet 

inte finns med. Gäller både e-böcker och artiklar. 

det har fungerat mycket bra, men jag har inte lånat dem via GU:s bibliotek 

Det har fungerat relativt bra. 

Det har fungerat smidigt. Jag föredrar dock en fysisk bok framför en e-bok, då man får små mikropauser 

från datorskärmen när man läser från papper istället för en skärm. Minskar eventuell huvudverk att göra 

som så. 

Det har fungerat till och från. Ibland frustrerande när böcker inte finns! 

Det har fungerat utmärkt 

Det har fungerat väl. 

Det har fungerat väldigt bra! Sällan behöver man alla kapitel i en kursbok, då är det skönt att kunna skriva 

ut det kapitel man behöver utan att behöva lägga ut 300-400kr för hela boken. 
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Det har funkat helt okej, och det känns som att man kan få tillgång till ett större utbud. Jag föredrar dock 

tryckta böcker, eftersom det blir jobbigt för ögonen att sitta mycket framför datorn. 

det har för det mesta funfgerat bra, ibland har det varit sårt att hitta e-böcker med hjälp av sökmotorn 

Det har inte varit några problem alls. 

Det har mest bara varit 2-3dagarslån, vilket har känts allt för kort och jobbigt att låna om hela tiden. 

Det har varit få som funnits tillgängliga som e-bok, men när det funnits har det varit utmärkt! 

Det är allt som oftast problem med e-böckerna. Går man vidare via länken till boken så finns inte boken. 

Oftast finns endast förordet. 

Det är inte mitt bästa, då jag egentligen föredrar tryckta böcker. Så det har fungerat helt okej. 

Det är lite krångligt allt, då det kräver inloggning på inloggning och nya fönster som öppnas efter varje 

steg. 

Det är många länkar man måste klicka sig igenom för att komma fram, men överlag bra. 

Det är ofta så att de inte går att få tag på de e-böcker en vill ha via universitetets webbsida. Kursböckerna 

är ofta utlånade eller försvunna så att det inte går att läsa. I vissa fall finns det referens-ex och det är bra 

men det borde finnas flera. Samarbetet mellan de som skriver litteraturlista för kurser och biblioteket 

borde vara mer omfamnad så att de flesta böcker som används i kurser skulle gå att få tag på via webben i 

e-boksfomat. Det är ju svårt att köpa alla hundratals böcker som det blir under en studieperiod och är en 

inte ute i tid får en gå mot lagen och stå och kopiera eller ta kort och läsa dåliga versioner... 

Det är problematiskt då bara visst antal studenter kan läsa en viss bok samtidigt och det är 30 stycken 

som behöver läsa. 

Det är sårt för mig att läsa böcke på skärm eftersom jag får ont i ögonen. 

Don't like reading on a laptop, but better than buying the book 

Dålig tillgång till ordentlig variant vid ett tillfälle. 

Dåligt. Svårt att ladda ner till en iPad eller liknande. Lättare att ladda ner piratkopior direkt från nätet 

istället... Går inte att anteckna och tar för lång tid att hitta rätt i e-boken... 

dåligt. Svårt att läsa 

E-böcker fungerar mycket bra då jag prövat det under min senaste kurs. Det är dessutom mindre saker att 

bära på vilket är skönt. Dock så föredrar jag tryckta böcker av den enkla anledningen att jag gillar böcker. 

E-böcker har fungerat bra, men de är allt för få. 

E-böcker som så fungerar ofta ganska bra men det finns en del som är dåligt upplagda i form av layout 

från utgivaren vilket gör att det blir problematiskt att hitta det relevanta avsnittet man ska läsa. 
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E-böcker är fantastiska när man ska skriva ett uppsats. Det så himla lätt att hitta precis det man söker i e-

boken. De är också tillgängliga på stort sätt eftersom hur många studenter som helst kan använda samma 

bok samtidigt. Jag tycker att alla kursböcker ska vara tillgängliga som E-böcker åt minstånde 

En spännande nymodighet, men tryckta böcker är att föredra. Eller så är det en vanesak. 

Finfint 

Fint! 

Fungerar bra när man läser kortare stycken, blir jobbigt när det är hela böcker. 

Blev besviken över att OCD ej fanns i GUNDA som E-bok, då jag använder den mycket. 

fungerat bra men lite jobbigt att läsa på skärmen 

Fungerat rätt hyfsat, när de har funnits tillgängliga har det fungerat mkt bra. 

Fungerat väl 

Får ej tillträde 

För det mesta bra. Lätt att söka och hitta tillbaka till information i E-böcker 

Föredrar e-böcker. Skulle se det mer positivt om kursböckerna finns tillgängligt på nätet, vilket underlättar 

den dyra kostnaden av kurslitteratur i vissa kurser där 10-15 tal böcker behöver inköpas. 

Förhållandevis bra. 

ganska bra 

Ganska bra även om det är segare och tröttsamt för ögonen att läsa på skärm, svårt att kunna göra 

anteckningar, stryka under osv och kostsamt att skriva ut stora sjok papper hemma. I övrigt mkt bra,!:) 

Ganska bra! Framförallt bra att det då finns ett exemplar för alla som går kursen, annars är de tryckta 

kursböckerna ännu lite för få. 

Ganska bra. 

Ganska bra. Använder dem inte jättemycket, för jag tycker inte om att läsa på skärm, men det är bra att 

de finns. 

ganska bra. haft vissa problem med att spara understrykningar och anteckningar 

Ganska bra. Jag lurar fortfarande på vilka olika hjälpmedel jag ska använda – dator, surfplatta eller 

läsplatta. Ibland kan det bli snurrigt med olika program och olika filer. 

Ganska bra. Lite konstigt med låneregler ibland. Att läsa via pdf är ju bättre än webbläsaren, men jag 

förstår om förlagen kan strula om detta 

Ganska dåligt. Flera gånger avbryts det och man måste "hämta boken" igen. Dåligt eftersom det är bra när 

en eftertraktad bok finns som e-bok men inte går att läsa ändå. 

Ganska okej 

Gillar ej att läsa en längre tid från skärm 

Gillar inte att läsa på skärm. Kort lånetid för dessa böcker, kunde ha varit längre. 

Good and comfortable. 

Great, less paper to carry around. 

Gör utskrift. Läser ej på skärmen. 
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Hade använt dessa mer om det fanns fler för det är ypperligt att slippa lämna för att bege sig till 

biblioteket varje gång en bok behövs. Annars är tryckta böcker enligt mig mer lätthanterliga. 

Hade gjort det om de var möjligt. 

halv bra 

Har ej E-böcker använt från universitetet än. 

Har fått ladda ner på egenhand på engelska tyvärr och ha uppläsningsprogram på telefonen 

Har inte använt det mycket. Kan dock säga att vissa är bättre än andra. Ibland jättebra, ibland rätt dåligt. 

Helt Ok 

Helt ok överlag men föredrar mycket att läsa riktiga böcker 

Helt okej 

Helt okej. Inte optimalt men är absolut ett alternativ. 

Helt okej. Irriterande att man blir "utloggad" eller inte har tillgång till texten efter fyra timmar och därför 

måste logga ut och in igen... 

Hittills har det fungerat bra. 

Hyfsat bra men jag tappar lätt bort mig i texten - jag föredrar att läsa fysiska böcker. E-böcker använder 

jag endast om det inte finns något annat att tillgå. 

hyfsat bra, tycker det är mindre bra att man kan låna dem så kort tid- fler människor kan ju låna dem 

samtidigt så det är bara ologiskt att man endast får ha dem 1-3 dagar 

Hyfsat, tog dock lång tid att hitta och ladda ner. 

Hyfsat. 

I bland fungerar det , ibland inte. Utveckla e-böckerna för framtida kurslitteratur. För lite kurslitteratur 

och för dålig koll på referensupplagan som alltid ska finnas på biblioteket. 

I början var det svårt att få dem att ladda upp, så jag föredrar fortfarande vanliga hederliga böcker. 

I det stora hela har det fungerat bra. 

I vissa fall fungerar det utmärkt, i andra fall inte alls. T.ex. Går det ibland inte att öppna länken eller att 

läsa hela dokumentet. 

I vissa fall mycket bra. I några fall har det varit svårt att hitta eller komma åt filerna. 

Ibland (som i Kulturella praktiker och teorier, genusvetenskap, master) har det varit mycket svårt - 

omöjligt att hitta kursböcker i både e-bok och tryckt.. Annars bra. 

Ibland dåligt, vissa böcker får man be personalen aktivera - vilket gör utbudet mindre tillförlitligt 

Ibland har det fungerat bra så att man har kunnat nå boken även hemmifrån, ibland inte. 

Ibland har det fungerat dåligt med sidreferat pga att e-boken hade annan sidnumrering än det faktiska 

boken. 

Ibland har det krånglat att ta sig mellan länkarna, men det är bra att mycket finns ute på nätet. 

ibland hittar man inte heltexter fastän det står angivet. 
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Ibland loggas man ut och måste leta upp sidan igen, lite osmidigt ibland. 

Ibland svårt att ladda ner 

Inte alla är under en fri licens, vilket är mycket problematiskt ur ett samhällsperspektiv. E-böcker, som 

andra böcker, borde vara fullt tillgänglig för alla. 

Inte så bra 

inte särskilt bra. har behov att stryka under och anteckna i materialet, vilket blir svårt med e-bok. 

Irriterande då man inte kan göra anteckningar i e-böckerna, lånar man en bok kan man anteckna i blyerts 

och sen sudda ut det. Lånade eböcker ger däremot inte det alternativet, vilket är dåligt om man ska ha 

seminarium på en bok 

It has such a limiteted time 

It is good but access to use them outside the Uni should be more. 

It sometimes is a bit confusing to get to the journals. 

Ja 

Ja det har fungerat väldigt bra. 

Ja, det som är synd är att man inte kan skriva ut kapitelvis om det är något man skulle vilja stryka under 

med.mera. Förstår att man inte kan printa ut hela böcker, men kapitel tycker jag vore på sin plats då 

böckerna i sina fysiska former inte alltid finns tillgänliga i närområdet där man bor. 

Ja, lite krångligt i början, sen funkar det. 

Ja. Men inte tack vare universitetsbiblioteket. 

Ja. Väldigt väl. 

Jag använder dem sällan men i de fall jag har gjort det har det fungerat bra. 

Jag använder det endast om jag måste, det vill säga om jag måste ha en bok som endast finns som e-bok 

eller om jag inte har möjlighet att åka in till biblioteket och hämta en vanlig bok och det finns en e-variant. 

Jag är inte förtjust i e-böcker då jag inte tycker om att läsa böcker på en skärm. I nästan alla fall slutar det 

med att jag måste skriva ut de aktuella sidorna och de utskrifterna blir sällan bra. I vissa fall måste man 

rent av sitta och skriva ut en sida i taget och det funkar helt enkelt inte. Ska det finnas e-böcker så måste 

de tjänsterna bli väldigt mycket mer användarvänliga. 

Jag använder det i ytterst begränsad omfattning. Rent tekniskt har det dock inte varit några problem. 

Jag använder endast e-kursböcker när tryckta böcker inte finns i tillräcklig mängd, vilket alltså stundtals är 

ett problem. 

Jag avskyr att läsa långa texter på skärmen. 

Jag föredrar e-böcker faktisk - lättare att ha med, söka i, etc. 

Jag föredrar eböcker framför vanliga böcker då man inte behöver lämna tillbaka eböcker. 

Jag gillar att arbetar med riktiga böcker hemma men det är en flexibilitet med e-böcker. Har jag redan läst 

boken och behöver en källa är e-boken klart att föredra. Jag kanske sitter i skolan och har boken hemma, 

då är e-bokslån ett bra alternativ.                                                                    Nästa fråga som följer har för få 

svarsalternativ. Mitt svar är: Tryckta böcker när jag ska läsa hela boken, e-böcker för referenssök, 

uppslagsverk mm. Jag brukar ha både och. 
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Jag har använt de i liten omfattning hittills 

Jag har inte 

Jag trivs inte alls med att läsa från en dator eller platta så jag tycker inte att det funkat särskilt bra. Jag är 

nog för gammaldags som gillar böcker och att kunna markera med lappar och kommentarer och sådant. 

Jag tycker att det är märkligt att det inte går att ta in fler exemplar av samma e bok. 

Jag tycker att hemsidan med sökresultat är lite svårorienterad 

Jag vet inte om det är sökfunktionens fel men många av texterna vi uppmanats att läsa finns inte där de 

ska finnas. Men jag utesluter inte att det är läraren som är felinformerad. 

Jag är inte så förtjust i att läsa hela böcker på skärmen, men rent tekniskt har det fungerat fint. 

jag är nöjd 

jobbigt att läsa på dator, men annars bra 

jodå 

Jotack. 

Jovars! Blandad framgång. 

jätte bra 

jätte bra att de finns! 

Jättebra 

Jättebra. 

Kan inte alltid logga in via j-stor. Lättare att kopiera och sedan söka via google. 

Krångligt 

Kursböcker har ibland en för kort lånetid. Kanske det borde finnas både och. Ibland gör det ju det. 

Jag skulle uppskatta om jag kunde läsa mera e-böcker. Det är lättare att leta upp passager i boken och jag 

kan göra det hemifrån. 

Lite "svajigt", vilket kanske kan bero på ovana? 

Lite besvärligt då man inte kan kopiera ur dem. Vore önskvärt att man skulle kunna kopiera ur boken, citat 

eller stycken kanske. 

Lite knepigt att ladda ner ibland 

Lite krångligt ibland, men för det mesta helt ok. 

Lånade på Göteborgs stadsbibliotek. Vet ej hur det fungerar på Humanisten. 

Lånar det hellre någon annanstans+ lånar det endast om tryckt alternativ inte finns. 

Mestadels bra, önskar att man kunde låna dem mer än 2 dagar i rad. 

Mina kursböcker i tyska har ej funnits som e-böcker 

Mkt bra! 

Mycket bra 

Mycket bra - har surfplatta 

Mycket bra! 

Mycket bra! Det är skönt att slippa köa på böcker eftersom det oftast bara finns ett fåtal stycken som hela 

klassen måste dela på. 

Mycket bra, det är smidigt men såklart går ingenting upp emot att läsa en fysisk bok :) 
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Mycket bra. 

Mycket bra. E-böcker gör det möjligt för fler att låna samma bok och det blir ingen konkurrens mellan 

studenterna om vem som lyckas låna de tryckta böckerna. 

Mycket väl 

Många finns ju inte, kursböcker är det ju dåligt med. 

Nej! 

Nja, gillar tryckta böcker bättre! 

Någorlunda väl 

Nästan alltid bra. Ibland lite krångligt då man bara kan läsa en stund innan man måste skapa ett lån, vilket 

nån gång har varit problematiskt då lånet gått ut efter ett tag, eller att man helt enkelt inte kom åt boken 

mer. 

Ofta har det fungerat bra, det var endast en bok som jag behövde som inte fungerade som e-bok, denna 

bok fanns ej heller som tryckt bok på biblioteket vilket gjorde det väldigt jobbigt eftersom denna bok ej 

heller kunde köpas. 

oftast bra, ibland konstigt med inloggning och nedladdning 

Oftast bra, men DRM på vissa böcker gör det lite krångligt. 

Oftast bra, men ibland kan det se ut som om en e-bok finns tillgänglig, sedan hittar man den inte. 

Oftast bra, men när jag verkligen behövt tillgång till e-böcker inför t.ex. hemtentor så har de inte gått att 

komma åt. 

Oftast bra. 

Oftast bra. Dock har det funnits tillfällen då endas en låntagare kan läsa e-boken vilket underminerar 

själva idén med e-böcker. 

Oftast bra. Ibland svårt att få fram. 

Oftast fungerar det bra. Men ganska många gånger hittar man ett citat av något via supersök som sedan 

är omöjligt att få tillgång till, vilket kan vara lite irriterande. Det gäller även sök i databaser såsom LION 

och liknande. 

Oftast har det fungerat bra. När det någon gång varit felaktigheter har det avhjälpts ganska snabbt genom 

att jag meddelat UB att det är fel i länken. 

Oftast väldigt bra. Ibland är det problem (verkar det som) om många ska läsa samma e-bok samtidigt, då 

kan man inte komma åt boken. 

OK 

OK i brist på annat, föredrar pappersböcker 

Ok men pappersböcker är bättre 

ok, för få bara 

Ok, något svårt för fenomenet 

OK. 

Ok. Föredrar fysiska böcker. 

Ok. Ibland har jag ställt mig på kö till pappersboken och läst e-boken tills jag fått tag i den. 

Okej 

Okej, men föredrar ändå tryck kurslitteratur. 

Okej. 

Om det var lättare, skulle jag använda dem oftare. 

Positivt, men svårt med "interfacet", tycker bättre om pappersböcker. 
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quuite well 

Relativt bra, men jag föredrar tryckta böcker. 

Relativt väl, köper dock, så kan därför inte uttala mig ome-böcker från biblioteket. 

Rätt bra 

Saknar en del viktig referenslitteratur inom teologi. 

Skapligt, men klart underlägset alternativet. 

Smidigt 

Smidigt,  billigt och bra 

Some textbooks seem to be there in a very limited number and always out of house. 

superbra! 

Superbra! Det fantastiska med e-böcker är att det inte kräver framförhållning (vilket jag ofta saknar). 

Sv'art att bed"omma eftersom mitt omr'ade var v"aldigt smalt och pga av brist samt ovana att leta hade 

jag sva'rt att hitta det jag beh"ovde. 

Svårt att ladda ner till mitt bibliotek. Blir lätt fel. 

För kort lånetid försvårar utnyttjandet .... markeringar försvinner. 

Bättre möjlighet att skriva ut för att underlätta läsning och markeringar i texten. 

Sådär 

Sådär - ofta kan en inte ladda ner en pdf-version, vilket skulle underlätta då en kan markera i texten på ett 

annat sätt än om böckerna bara är tillgängliga på en extern sida. 

sådär, svårt att få tag i 

Sådär. 

Sådär. Artiklar går bra men uppstår ofta problem med e-böcker. 

They are good to read on my e-reader but when I have to write an essay I have to  go back to the printed 

version since e-books seldomly have page numbers. 

Tillfredsställande. 

Toppen! 

Tryckt bok är bättre. 

Tycker det är mycket positivt med e-böcker och önskade att det fanns fler titlar. Nackdelen är att det inte 

går att göra överstrykningar i texterna (på dem jag läst). Det finns format som stödjer överstrykningar och 

för att fungera som kursmaterial är det min uppfattning att överstrykningar måste fungera, annars kan jag 

inte använda texten. Vissa har också extremt kort lånetid. Visst, de går att låna om men varför inte ha 

samma lånetid som de tryckta böckerna (förstår att det kanske inte är UB som styr detta men ändå). 

Utan problem för min del. 

Utbudet är dåligt, så har inte utnyttjat det mycket. 

Utmärkt 

Vanliga E-böcker skall inte finnas på biblioteket med tanke på hur dyra dom är det vill säga om det inte är 

kurslitteratur. Det skall vara böcker i fysisk form. E-böcker får man fixa själv. 

well 
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Very well 

Vet inte helt om jag gjort det, men jag har läst litteratur på internet. 

Vi hade en version som inte var en riktig e- bok som därför inte gick att ladda ner så den var lite svårläst 

eftersom det endast gick att titta på den online och hela sidor visades inte. 

Vid ett tillfälle har jag haft svårt att ladda ned en av dem men i övrigt har det fungerat bra. 

Vissa har varit kluriga att nå, med en hel del vidarelänkning, men till slut går det att finna det man söker. 

Vissa är svåra att hitta, och veta att det är rätt utgåva. Men i övrig fungerar det bra. 

would like to download them; often not possible; can't work on without internet connection 

Väl 

Väl. Smidigt att ta med sig om man har en platta av någon form. 

Väldigt bra 

Väldigt bra, det är skönt att inte behöva bära på en massa böcker när man har många olika källor för 

exempelvis en uppsats. 

Väldigt bra, då det ofta är flera veckors kötid på kursböckerna. Önskar det fanns fler kursböcker som det 

fanns som e-bok. 

Väldigt bra, förutom att böckerna ligger på olika sajter med olika förutsättningar: på vissa kan man till 

exempel inte söka fram ord. 

Väldigt bra. 

Väldigt bra. Synd att lånetiden är så himla kort. 

Väldigt olika beroende på leverantör. Vissa låter en helt enkelt ladda ned en pdf, och då funkar det ju bra. 

Andra tvingar en att installera särskild mjukvara som bara finns till vissa operativsystem, vilket inte är 

okej. Jag, som använder Linux, får då bekymmer, eftersom Adobe inte har någon Linux-version av sin 

'Digital Editions'. 

Väljer hellre en fysiskt bok än en e-bok! 

Än Så länge har det inte uppstått några problem 

Är ett andraalternativ till tryckt material. Men bättre än inget, särskilt som antalet kursböcker ofta är 

otillräckligt. 

Överlag bra. Det är ett litet irritationsmoment att man ibland måste "börja om" och söka på boken och 

låna den på nytt pga inaktivitet om man råkat gå ifrån datorn en stund. 

Övervägande bra 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

Använder ej e-böcker via GUB 

Bra 

Bra fast laddar ner från internet 

Bra i de fall då boken funnits som e-bok. 

Bra i de flesta fall sedan jag skaffade en läsplatta. 

Bra lite svårt i början. 

Bra men det borde finnas fler. 

Bra men jag har lånat dem från mitt bibliotek på hemorten Gnesta 
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Bra om jag gör det genom Högskolan Väst men det har inte fungerat genom GU 

Bra! 

Bra! Fått länk i litteraturlistan 

Bra, enligt min uppfattning. 

Bra, fint med variasjon. Klarer likevel ikke aa lese for mye paa datamaskinen. 

Bra, fördelarna ligger ibland i att snabbt kunna söka sig fram till specifika ord. 

Bra, förutom att det är svårt att få tag på. 

Bra. 

Bra? 

De går bra att läsa på surfplatta. 

Den litteratur jag behöver har jag införskaffat via iBooks, inte via biblioteket. Hade de funnits tillgängliga 

på motsvarande sätt fast som lån hade jag utnyttjat det. Det kompendium vi köpte i början av kursen 

hade varit kanon att ha som e-resurs. 

Det fungerade bra 

Det fungerar men jag föredrar fysiska böcker. 

Det fungerar mkt bra 

Det har fungerat bra 

Det har fungerat bra men det är sådana som jag köpt själv 

Det har fungerat bra tycker jag! 

Det har fungerat bra, men jag skulle hellre använt ett tryckt exemplar. Tyvärr fanns det inte att tillgå. 

Det har fungerat bra. 

Det har fungerat bra. Det vore bra om ännu flera böcker blev tillgängliga som e-böcker via 

universitetsbiblioteket. 

Det har fungerat mycket bra. 

Det har fungerat okej. Det är rätt smidigt att bara ha datorn med sig. 

Det har gått smidigt och bra, men föredrar fysiska böcker. 

Det har varit uppsatser som har kunnat laddats ner. Om jag ska låna böcker, behöver det vara e-böcker. 

Det är jobbigt att läsa böcker på en datorskärm så föredrar tryckta böcker. 

Då de finns tillgängliga 

Dåligt utbud. 

E-böcker är fantastiskt. Det underlättar att ha tillgång till kurslitteraturen direkt. Dock har jag inte använt 

några e-böcker i kurser som jag har gått på HDK, däremot andra universitet. Bäst på detta är Lunds 

Universitet. Det får mig att välja LU före GU. 

Endast behövt använda en, fungerade ok. 

Fungerade väldig bra när boken fanns som ebok. Fanns tyvärr inte så ofta tillgänglig för kursliteraturen. 

Fungerar utmärkt 

Funkar bra. 

För det mesta bra under förutsättning att uppkopplingen är bra nog (befinner mig fn i Afrika). Det har 

hänt att jag fått svaret att en tidsskrift inte är prenumerad biblioteket. 

För få e-böcker 
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Fördelen är att det går att göra anteckniingar direkt i dokumenten om man kan öppna texten i en 

Annotate-app, att det går att göra fritextsökningar och möjligheten till attkopiera/klistra in. Det blir 

enormt frustrerande med olika typer av upphovsrättsskyddade dokumentformat som inte ger denna 

funktionalitet - då föredrar jag böcker 8 dagar i veckan. 

ganska bra 

Ganska bra men skulle önska att det fanns fler e-böcker 

Ganska bra, föredrar dock tryckta böcker 

good 

Har bara använt det några enstaka gånger, men det har fungerat bra. 

har endast använt en, fungerar men föredrar riktiga böcker 

Har fungerat bra. 

Har inte använt de som erbjuds via skolan 

har valt att vid ett tillfälle köpa en e-bok då prisskillnaden på den fysiska boken och e-boken skiljde sig 

med över 400kr. 

Helt Ok 

Helt okej 

Helt okej . 

Härligt, men ibland svårläst 

I buy them myself. 

Ibland har de varit utlånade, då är det lite frustrerande, men tillgången har generellt sett fungerat. 

inte lika bra som en trykt bok. 

Inte så bra 

Ja 

Ja men det ska sägas att en mycket liten del av min litteratur har varit i e-böcker. Forskningspaper skriver 

jag alltid ut så att jag har en paperskopia t. ex. 

Ja, bra, fast då via gotlib! 

Ja, det tycker jag. 

ja, ganska bra även om jag föredrar tryckt form. 

Ja. 

Jag använder böcker från Malmös stadsbibliotek, därför att jag inte visste att vi har kursböcker som e-

böcker på Göteborgs universitet, ibland har det varit länkat till e-böcker som bara fungerat en kortare tid, 

vet fortfarande faktiskt inte om vi har det. Men ska se efter. 

Jag har försökt göra det vid några tillfällen men det har krånglat och då känns det inte värt det. 

Jag har larat mina kurser än så länge så bra. 

Jag lånade då från biblioteket i Borås. E-bok fungerar bra. 

Jag tänkte inte alls på att kursböckerna kanske finns tillgängliga som e-böcker på biblioteket, men det 

hade varit väldigt bra eftersom det är väldigt problematiskt och dyrt att skicka kurslitteratur till Kina. 

jobbigt att läsa på skärmen. har bara använt vid ett tillfälle. 

Jättebra! Har skrivit ut de kapitel som används. 

Kan vara krångligt att hitta artiklar ibland 

kasst 
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Krångligt att hitta ibland. 

Laddar till iPad-app. Smidigt! 

Lite jobbigt för ögonen att läsa någon längre tid tycker jag. 

Lite krångligt att söka och hitta. Inget tydligt system. 

Läser en kurs där litteraturen är valfri. 

Mycket bra 

Mycket bra och enkelt! 

Mycket bra! Men föredrar tryckta böcker. 

Mycket bra, hittade enkelt boken jag behövde 

Mycket bra. 

Mycket bra. Jag har gått på anvisningar från lärarna och laddad hem/lånat det jag behöver. 

Mycket bra... 

Mycket bättre i de fallen litteraturen är på engelska. Är det något stycke man inte förstår kan man lätt 

kopiera och översätta det. 

Not bad. I'd prefer it if they weren't all coated in egregious DRM. 

Oftast bra. Har knappt köpt några kursböcker, har klarat mig på att låna dem eller läsa i läsesal. Kan vara 

en poäng att ta in fler av vissa böcker. 

OK 

ok, hade dock föredragit "riktiga" böcker 

Ok, lite krångligt att få upp printvänligt dokument 

Ok, lite rörigt när olika databaser har olika grafiskt gränssnitt. 

OK. 

Okay, men jeg har ikke lånt noen fra Göteborg. 

Okej 

Okej. 

sisådär. Har en läsplatta E-reader, men har inte använt den till kursböcker på lån. Kanske går? 

Smidigt och lättare att plugga i/på 

Sådär 

Sådär! 

Sådär, det går ju inte att stryka under det viktigaste hehe. Men annars lite ofokuserat. 

Sådär, inte alltid lätta att få tag i med rätt rättigheter. 

Sådär. 

Sådär. Adobes DRM har varit väldigt bökigt, och de böcker jag lånat har haft lånetid på 1-2 dagar vilket är 

lite väl lite. 

Sådär. Ofta så leder inte länkar rätt, eller så behöv ytterligare inloggning till externa databaser efter man 

loggat in med CID. Brukar istället då googla titeln på det jag söker och hitta en annan källa. 

Söker och laddar ned själv eller får hjälp av bibliotekarier på min arbetsplats, jobbar på en skola. 

Tycker inte om att läsa e-böcker. 

Very easy to find, but some could be only used for a specific time, which caused a lot of trouble, as it was 

not stated before that the data file will expire. 
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Väldigt bra 

Väldigt bra, önskar att fler kursböcker fanns som e-bok. 

Väldigt bra. 

Konstbiblioteket 

Att läsa från en dator är en ständigt påfrestning på ens koncentration och är absolut inte lika givande som 

att ta till sig innehåll från en tryckt bok. Att tro att e-bok är ett bra substitut för the real deal är endast ett 

argument för att trimma budgeten. 

Bra 

Det tåg tid (processen är lite langsam), men funkade bra 

Det är väldigt långsamt, så man hinner glömma av vad man har läst när nästa sida laddat klart och det går 

inte att göra markeringar och kommentarer i dem vilket gör det svårt att studera. (Det är naturligtvis olika 

på olika plattformar, men generellt är det så här) 

fine 

It´s a quick way how to get information you need, but I prefer printed books. 

It's good for quick access but I prefer the physical books for reading 

not too good as access is limited 

Okej 

quite well so far 

The system is too complicated at the beginnig. 

Pedagogiska biblioteket 

använder helst e-böcker då det sparar på miljön och även tid (slipper att hämta/lämna mm).  Dock känner 

jag att utbudet (både på GU men även i övrigt) kan vara större 

Att behöva ladda ner boken varje tredje dag (med några böcker) är jätte opratisk. 

Begränsat innehåll 

Bra 

Bra med pdf-artiklar. 

Bra men ibland svårt att hitta dom 

Bra men jag får inte tag på dem via mitt universitets bibliotek. 

Bra men jag föredra pappers böcker 

bra men utbudet är litet 

Bra men önskar mycket fler då efterfrågan på kurslitteratur är mycket högt och det leder till att 

trovärdigheten för biblioteket sjunker. 

Bra när det finns! 

Bra! 

bra! har även tillgång till legimus, bra! 

Bra! Men det hade varit lättare om en inte fått meddelande om att en måste låna om boken hela tiden! 

Men det kanske är så det måste vara för att få det att funka som biblioteksbok? Men en fantastik tjänst 

och extremt uppskattat eftersom det gör att en slipper två-veckors stressen och vet att en har boken 

under hela kursen. Helt gratis dessutom. Fick aldrig sökfunktionen ctrl+f att fungera bara, något som 

annars är det absolut bästa med att ha en bok på datorn. 
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Bra! Men det vore skönt om lånetiden gick förlänga till åtminstone 7 dagar från nuvarande 3 så att man 

skulle slippa förnya lika ofta (och det skulle gärna få finnas fler kursböcker som e-böcker!) 

Bra! Är nöjd. Varierar. 

Bra! Önskar dock att mer litteratur fanns tillgängligt som e-böcker 

Bra, det var lätt att hitta vad man var ute efter. 

Bra, men bättre att läsa i 'riktig' bok 

Bra, men det tog ett tag att lära sig att söka. 

Bra, men ganska sällan de finns 

bra, men jag hade velat ha dem längre och kunnat trycka ut mer än 42 sidor. 

bra, utan problem. 

Bra. 

Bra. Borde finnas fler! 

Bra. Det har mest varit skönlitteratur. 

Bra. Framförallt eftersom man slipper köpa boken och sparar pengar. Finns den som e-bok kan alla ladda 

hem den till skillnad från om den finns som bok och bara de som hinner låna exemplaren först kan ha den 

under kursen. 

Bra. Inget att klaga över. 

Bra. Men ibland svårt att få tillgång eftersom man måste skaffa sig konton på andra ställen -eller så gör 

jag fel.... 

De flesta har jag hittat genom Google eller klasskamrater inte så mycket genom er men det som jag hittat 

har funkat bra. 

Det borde finnas fler e-böcker, särskilt kurslitteraturen borde erbjudas mer som e-böcker då det gäller att 

vara först till kvarn om man vill ha någon chans till att låna böckerna (fysiska böckerna), vilket oftast 

resulterat i att alla redan varit utlånade. 

Det fungerar bra ibland. Ibland är det väldigt svårt att läsa eftersom det blir så suddigt (och jag har bra 

syn) 

Det fungerar bra. Nackdelen i mitt fall är att jag blir låst vid datorn och kan inte förflytta mig. Dessutom 

kan man inte stryka under sådant som är viktigt. Men annars väldigt smidigt. 

Det har fungerat bra, jag har kommit åt texten utan några problem 

Det har fungerat ganska bra! mindre bra när man ska vara inloggad för att få tillgång till boken. 

Det har fungerat mycket bra. 

det har fungerat så där. har inte använt alla delar som nämndes ovan 

Det har fungerat väl. 

Det har fungerat väldigt bra. Framförallt gillar jag sök funktionen som kommer med digitala texter. Det 

har varit mycket användbart vid uppsatser/hemtentamen. 

Det har inte fungerat idealiskt. Det har varit krångligt för mig att få ordning på hur man läser e-böckerna. 

Det har varit ett smidigt alternativ att tillskansa sig litteratur hemifrån vid de tillfällen då det behövts. 

Det mesta funkar bra, men det finns för lite kurslitteratur böcker, exempelvis för få exemplar av samma 

bok 
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Det suger, speciellt när man använder dem på en läsplatta. Ibland måste man låna om den trots att man 

sitter och läser den, och man borde kunna spara ned den som en pdf-fil. Det är oerhört tidskrävande och 

frustrerande som det fungerar i dagsläget! 

Det är klart att det hade varit en ekonomisk fördel för studenter om de flesta kursböcker var i E-format. 

De flesta hade nog stått ut med "krånglet" att läsa på skärm. Själv läser jag helst (och köper) tryckta 

kursböcker, men de mycket få kursböcker som funnits "online" har jag läst online och således kunnat 

spara en slant. För mig har det aldrig varit aktuellt att låna kursböcker då jag trivs bäst med att "säkert" ha 

aktuell litteratur under en hel kurs och dess tentor. 

Det är väldigt svårt att veta vilka böcker man har tillgång till och inte. Har man tillgång är det aldrig 

problem med åtkomst. Men det är omöjligt för mig att bedöma vilka e-böcker jag borde har haft tillgång 

till men inte lyckats öppna. Kanske hade det varit bra med någon slags märkning "Denna bok skall du 

kunna öppna om du har GU UB KORT" 

Då mycket av institutionens (IKI) kurslitteratur inte finns som tryckta böcker har det fungerat bra med E-

böcker. 

Dåligt 

fine 

Fine! 

Finns inte så många e-böcker som man behöver. 

Fungerat bra men använder helt böcker i fysiksform 

Fungerat bra, finns dock få kursböcker digitalt. 

För få 

Föredrar pappertryck 

ganska bra 

ganska bra - jätte bra att man kan få texten uppläst, speciellt när det är på engelska. Det ger ju även lite 

språkträning - plus att man inte "hakar upp sig" på samma sätt när det är ett ord man inte riktigt förstår 

Ganska bra men ibland är det många steg innan man kommer till själva texten. 

Ganska bra rent allmänt; men lite jobbigt att läsa med softwaren på datorn ibland - man hade ex. velat 

kunna sätta bokmärken när man slutar för dagen och får en större bild av sidan 

ganska bra, men alltid bättre om de böckerna också finns i pappersform. har personligen svårt att läsa 

från datorn. 

Ganska smidigt. 

Generellt bra. Den största fördelen är sökbarhet. 

good 

Hade föredragit tryckta då jag har dyslexi, å andra sidan förstår jag de miljömässiga fördelarna med e-

böcker. 

Har använt de för lite för att kunna göra en bedömning... 

Har fungerat bra de få tillfällen vi haft den möjligheten i vår kurs. 

Har inte varit alldeles lätt att få det att fungera, men det kanske beror på mig. Ibland står det att det är en 

e- bok och så kan jag ändå inte öppna den. Ibland fungerar det bra. 

Helt Ok 
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Helt okej 

Helt okej, bra alternativ, men jag föredrar fysiska böcker i längden 

i 

I do not love it but it is ok. I wish I could highlight it. 

I like e-books and it's turned out well 

I think e-books work good because everyone can get literature for causes. But not every cause literature. 

For myself, I don't like e-book. 

I used e-book when the printed books are not available.  I do wish the library have more books available 

for students. Please subscribe to more journals and international articles and bring more printed books to 

library. This would help encourage students to read more. 

ibland svårt att hitta det man söker. Man måste veta hur man ska söka. Väl när man hittat fungerar bra. 

Ibland hände det att biblioteket kopierade  sidorna för mig. Med en dags mellanrum betalade jag för 

samma tjänst en gång 1 krona per sida och nästa gång 50 öre per sida ( dvs 1 krona per två sidor). 

Kostnaden är inte rimligt. Bara för att vissa texter kan du inte skriva hemifrån ska inte kosta så högt. Om 

bibliotekets personal hade lånat min kopieringskort skulle vara billigare.  

jag tycker också att de e-böcker som är tillgängliga inte mycket. Däremot de som finns underlättar 

studierna mycket och slipper man köa jätte länge för kurslitteratur och hamnar efter studierna. 

Inte alltid till min belåtenhet. Mycket omständigt 

Inte bra, finns inte tillräckligt. 

inte fungerat. Fick kopiera istället 

Inte så bra. Jag kan inte ha boken liggande "liggande" öppen i datorn utan att sessionen tajmar ut. Trögt 

att behöva låna om boken så ofta. 

It is extremley convenient, also takes no space and no redundant materials are left after it's purpose has 

been met 

It is very convenient to have access to a book on your own computer. 

it was good, no problem here 

Ja 

ja det har fungerat för det mesta. ibland har jag stött på länkar som inte har fungerat men för det mesta 

har det fungerat bra. 

Jag använder E böcker som jag delar med mina kompisar och detta har funkat bra för mig. Framförallt är 

det ekonomisk då man inte har så mycket pengar som student, jag tycker det funkar lika bra som en vanlig 

bok att hålla i. 

Jag använder talsyntes med text. Jag har försökt ladda ned varianter som endast har nån e-text alltså en 

annan form än den vanligaste. Men det har iaf inte fungerat så då kan jag endast lyssna vilket tar för mkt 

tid. Vet ej om ni syftar på kurslitteraturen från Legimus men den menar jag. 

jag gillar det men det finns inte tillräckligt av dem. Tryckta böcker försvinner fort och därför vore det bra 

om det fanns fler e-böcker. 

Jag har försökt använda e-böcker och letat efter det några gånger, men de böcker vi haft som 

kurslitteratur har inte funnits som e-böcker. 

Jag har Legimus och det fungerar bra. 

Jag laddar ner skrifter från LIBRIS, jag tror det är e-böcker... 
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Jag skulle gärna använda e-böcker mer frekvent om det fanns större tillgång 

Jag tror att jag har gjort det men inte säker så kan inte svara egentligen. 

Jag önskar att alla hade text att följa med det bara de med mekaniskröst som man kan följer text. 

Jo det går, men översättningen eller när de läser ger ett stakande uttal och då svårt att följa med. 

Jobbigt att läsa på datorn och utskrifter är ofta starkt begränsade. 

Jovars, helt okej men blir trött i ögonen på ett annat sätt än om det varit en riktig bok. 

JÄTTEBRA (Förutsatt att det finns möjlighet att söka och markera i e-boken)! Tycker att all litteratur borde 

finnas som E-bok! 

Korta lånetider gör det omständigt att ha boken i datorn, måste låna om. 

Köpta böcker fungerar super. Finns så lite att låna från biblioteket att de ej fungerar. 

Lätt att ladda hem 

Mer eller mindre som förväntat, bra. 

Mkt bra 

Mycket bra 

Mycket bra! 

Mycket bra! Lättanvänt och smidigt. 

Mycket bra! Slipper man ha med sig boken, om man ens fått tag på den dvs. 

Mycket bra. borde finnas fler. 

mycket mycket bra. 

när det finns, vilket inte är ofta, fungerar det bra 

Oftast bra 

OK 

Ok, lite krångligt. 

OK, men inte superbra. Sidorna behöver ofta laddas om, och det fungerar ofta mindre bra att kopiera text 

från böckerna. 

Okej 

Okej, men jag föredrar verkligen tryckta böcker. det är mastigt att läsa hela böcker från en dataskärm, och 

känns inte bra varken för ögonen, koncentrationen eller arbetsställningen. 

Pretty fain, haven't had any problems. 

Quite satisfactorily! 

REALLY GOOD 

Relativt bra men det är en bok som lånet bara varar en knapp timme. Det är otillräckligt 

Rätt ok. 

Skulle önska fler e-böcker på kurser som har populär litteratur. 

Smidigt 

Suveränt 

Så där, svårt att få hem dem 

Så där. Jobbigt att hitta när man har hemtenta. 

Så där.. Finns inte många materiel 

Sådär 
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Sådär. Svårt att hitta och ladda ner och låser sig efter några dagar 

Sällan bra från bibliotekets sida, de jag har använt har jag fått tag i på annat sätt. 

Tycker inte om att läsa på datorn så måste alltid skriva ut i pappersformat. 

Varies very much between different services; some are great and offer a full, not time-limited and non-

protected download of the texts (I think that's more journals than books, actually...) If the textbooks have 

a lot of DRM-restrictions, they are harder to use (expiring after a few days, no possibility to make or save 

annotations, requiring the right software to use); if they are fully accessible I find them more convenient 

than printed books. 

varit ok. 

well 

very good 

Very well 

Vi har fått dem direkt av kursansvarige. Så det har inte varit via biblioteket. 

Vill helst läsa på papper. 

Visste inte att det gick att låna e-böcker på biblioteket. 

Önskar att de fanns i all litteratur . Funkar jätte bra!! 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

Absolut 

Absolut, när de väl finns. 

Alla kursböcker borde finnas som e böcker 

Alltså, större delen av vår litteratur har varit i digital form (länkad via GUL). Det har för det mesta fungerat 

bra, ibland lite krångel med inscannade texter. 

Använder E-böcker via TPB eller "Legimus. Tycker det är under all kritik att vissa böcker som finns inlästa 

som ljudfil inte också har texten samtidigt. Svårt att hänga med om man blir tillfälligt störd eller om man 

behöver fästa ögonen på något. Också väldigt svårt att återkomma till precis där man slutade om man 

slutade mitt i en text. SKÄRPNING! Människor med tillänglighets problem måste både kunna få text och 

ljud till samtliga böcker som TPB tillhandahåller. Bra att kunna läsa kurslitteratur med E-bok för då kan 

man söka med funktionen ctrl+F efter specifika fraser eller ord man läst om tidigare. Underlättar 

uppsatsskrivande och att hitta källor. 

Awfully. I've had enough of your online system to be honest. It is faster googling and going direct to Wiley 

or some other library network than it is to find YOUR cataloged content. The search function requires an 

update with more words to define searches, and it needs a faster reset between each search. 

bara fint 

Beror på i vilket syfte de används. Inte så skönt om man skall läsa hela eller stora delar av en bok. Men för 

att läsa kortare avsnitt eller hitta specifik information tycker jag det fungerar utmärkt. 

Bra 

Bra då de funnits! Bäst då de är nedladdningsbara 

Bra för det mesta 
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Bra för det mesta men ibland låser det sig till viktiga artiklar/kapitel man vill åt. Dvs man har ej tillgång 

Bra med e-böcker! Otroligt smidigt att slippa gå och låna när man ändå oftast bara använder tex ett enda 

kapitel i en översiktsbok för att få en referens på nåt. Har verkligen börjat älska e-böckerna när jag gör 

skriftliga arbeten eller inlämningsuppgifter! Plötsligt kan jag med några knapptryck vid köksbordet ta reda 

på vad jag behöver, natt som dag. Ska jag däremot läsa en hel bok pallar jag inte alls e-böcker, då måste 

jag ha en riktig! 

Bra men hade velat ha större tillgång till flera servrar 

Bra men svårt att använda sig av dem till kurser när man inte kan ladda ner och markera i dem 

Bra när de finns 

Bra när de finns att få tag på. 

Bra när e-bok har funnits 

Bra när man får tag på dem och kan läsa på sin läsplatta. Tror att många hade uppskattat om utbudet på 

e-kursböcker skulle öka. :) 

Bra när man är uppkopplad till GU:s nätverk annars är det svårare. 

Bra när ni haft de kursböcker som jag behövt som e-böcker (sällan). 

Bra som uppslagsböcker, till uppsatser osv men jobbigt att läsa en hel bok. 

bra så länge boken finns som e-bok. vore kul om fler kunde finnas som e-bok 

Bra! 

Bra! Ett bra alternativ till tryckt studentlitteratur 

Bra! Är van att använda mig av det! 

bra, endast en fanns inte uppe och då meddelade jag biblioteket och fick snabbt svar 

Bra, eventuellt är de något svårtillgängliga. 

Bra, förutom att jag inte alltid har kunnat få åtkomst genom bl.a. Shibolleth, universitet saknades i listan 

över valbara högskolor. 

Bra, ibland har lånetiden varit lite kort, men annars utmärkt. 

Bra, ibland vissa problem vid "omlån" men har oftast löst sig förr eller senare. Skulle gärna se längre 

lånetider för e-böcker. 

Bra, ibland är dock formatet lite störande när en måste klicka fram varje enskild sida och det laggar. 

Bra, lämpligt i vissa fall. 

bra, man vänjer sig vid att läsa på skärmen. läster i stort sett allt digitalt numera. har inte köpt en fysisk 

bok på ett år tror jag. flera av mina kamrater gör likadant. 

Bra, med tanke på att jag är nöjd över att slippa betala dyrt för kurslitteratur. Men ibland vore det skönt 

om e-böckerna även fanns i tryckt version men ej för hemlån, så det gick att läsa dem i fysisk form när en 

befinner sig på biblioteket. 

bra, men alltid bättre med tryckta 

Bra, men föredrar riktig bok. 

Bra, men föredrar trycka böcker om så finns. 

Bra, men hade hellre använt tryckta böcker. 
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Bra, men har aldrig hämtat dem via UB. Trodde ärligt talat inte att det fanns. Om det finns vore det 

önskvärt att kursledningen länkade till dem i litteraturlistan. 

bra, men ibland lite omständigt att ladda ner och ”lånetiden” är för kort 

Bra, men jag har inte fått dem via biblioteket, utan av mina lärare. 

Bra, men lite svårt när man ska göra sidhänvisningar. 

Bra, men svårt att få tag på allt man vill. 

bra, men är typ gammaldags student och gillar bläddra i böckerna 

Bra, när de väl finns, vilket de oftast inte gör. 

Bra, när man får tag på dem. 

Bra, om man har tillgång till en läsplatta. 

Bra, vissa exemplar är dock svåra att få ner till datorn, vissa går inte att hitta fast det står att de finns 

Bra, även om man alltid föredrar tryckt form 

Bra. 

Bra. Bra att dem finns. 

Bra. Det går lätt att ladda ner och det är bra att kunna samla flera olika studiematerial (böcker, artiklar 

etc) i samma lätta läsplatta. 

bra. dock svårt att komma igång, med vilka program man ska ha osv 

Bra. Man behöver logga in sig på nytt många gånger vilket är lite störande eftersom man då måste 

bläddra fram till den sidan man är på. Annars smidigt. 

Bra. Men jobbigt att behövs förnya lånet varje eller var tredje dag. 

Bra. Mer gärna flera av dem, om möjligt. 

Bra. Mycket användbart. Speciellt när man behöver en lite del, en kort tid. Alltså kanske inte perfekt för 

kurslitteratur men. 

Bra. När de finns tillgängliga. 

Bra..upptäckte nyligen att man kunde lyssna på den lånade eboken...stort plus för det! 

Bra: enkelt och smidigt. 

Både bra och dåligt i olika sammanhang, ibland bra pga lättillgängligt men inte alltid lätt/bra/tillräckligt att 

läsa på datorn. Bra om båda finns. Vissa program/sidor som har e-böcker är dock väldigt komplicerade att 

läsa/hitta i, de som är pdf är bättre. 

bökigt när lånetiden är begränsad till några få dagar bara, tycker det är svårt att få det att funka till 

läsplatta. 

Communication Theories av Sevrin Tankard är en bok jag upplevt brist på under vissa veckor. Annars har 

allt fungerat bra! 

De e-böcker som finns funkar ju jättebra. Jag läser alla mina kursböcker som e-böcker. Det vore ju 

fantastiskt om det hade funnits ännu fler dock. 

De få gånger jag har använt e-böcker så har det inte alltid funkat. man kommer inte alltid in på sin bok 

De få jag har lånat har fungerat utan problem. 

De jag har använt har fungerat bra men det är så få som finns som e-böcker 

De kan ibland vara svåra att hitta, eller förstå hur man får tillgång till. Men oftast fungerar det bra. 
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De saknas ofta tillgång till många e-böcker, men att de finns och blir fler är jättebra. Viktig satsning för 

framtiden(och nutiden). 

De som finns är bra men det borde finnas fler 

De som har funnits har funkat bra. Tyvärr har långt ifrån alla funnits vilket är trist. 

delvis. Endast få böcker är tillgängliga som e-bok. 

Den enda vi haft fanns ej på biblioteket så jag fick vända mig till stadsbiblioteket. 

Det beror på vad det är för bok. Ibland kommer man till en sida där man måste vara medlem och ha 

inloggningsuppgifter. Finns vissa e-böcker som man aldrig kommer åt. 

Det brukar fungera bra när man väl hittat den bok man behöver. Det blir väldigt dyrt att köpa all 

kurslitteratur som studerande så fler tryckta böcker eller e-böcker skulle definitivt behövas på biblioteket 

för att underlätta tillgängligheten för fler studerande samtidigt. 

Det e helt perfekt 

Det fungerade inte. Det var kasst. 

Det fungerar bra då de finns tillgängliga 

Det fungerar bra ifall man har läsplatta. Föredrar inte att läsa e-böcker på datorn. 

det fungerar bra och är viktigt när det inte finns tryckta böcker lediga att låna. 

Det fungerar bra, men skulle önska att fler kursböcker var tillgängliga i e-bokform. 

Det fungerar bra. Men jag föredrar att läsa fysiska böcker. 

Det fungerar hyffsat givet att man har en läsplatta eller liknande 

Det fungerar sådär när man inte kan ladda ner PDF. Att läsa direkt i webbläsaren är ej optimalt. Speciellt 

inte då man inte kan använda markeringar eller hantera dem på ett adekvat sätt. Inte heller för 

läsbarheten. Bäst är att kunna ladda ner PDF att spara och läsa på läsplatta (och som inte kräver acrobat 

reader och endast går att "låna" ett begränsat antal dagar). 

Det fungerar väl bra förutom att det är lite jobbigt att läsa mycket text på en datorskärm. 

det funkar bra, synd att inte fler kursböcker finns som e-böcker! 

Det har fungerat bra 

Det har fungerat bra i de fallen jag haft behov av det. Den enda synpunkten jag kan ha är att det kan vara 

något omständigt att hitta till sidan som ger en full tillgång till bokens innehåll. 

Det har fungerat bra när jag väl förstått hur man går vidare när man fått länken till själva e-tidskrifterna. 

Det har fungerat bra. 
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Det har fungerat bra. Handlar nog om att kunna anpassa sig och kunna läsa litteratur ur en dataskärm. 

När man väl anpassar sig fungerar det utomordentligt, framförallt då man i vissa e-böcker kan söka efter 

ord i sidorna i vilket man slipper bläddra genom hela boken och lusläsa om ett specifikt moment som allt 

som oftast sker med fysiska böcker. Fördelen med fysiska böcker är dock att ögonen inte blir trötta vilket 

är en av svagheterna med e-böcker. 

Det har fungerat OK. Vissa av tjänsterna är mindre bra dock. 

Det har fungerat väldigt bra. Kostnaden för litteratur har varit lättare att hantera samt att jag kunnat resa 

utan att ha haft så hög vikt pga litteratur. Dock är det mycket svårare att läsa och markera sidor och text 

på en dator eller iPad och därför blir själva användandet svårare trots att tillgängligheten blivit mycket 

lättare. 

Det har fungerat väldigt väl, ibland är det dock bara möjligt att låna 1 dag och det kan vara lite för kort 

period 

Det har fungerat överlag väl. Lite dumt att behöva vara online för att läsa. Önskar även att fler av de 

böcker jag behöver skulle finnas i e-boksformat. 

Det har funkat bra. Jag skulle dock önska att det fanns fler tryckta böcker, lättare att läsa. Läser master i 

genus och där är det riktigt dåligt med tryckta böcker. 

Det har funkat bra. Lättare att söka efter information svårare att läsa större textmassa. 

Det har förekommit en del länkar som inte fungerat. Dessa har jag rapporterat men det löstes inte 

(åtminstone inte inom kort medan jag behövde boken). I övrigt har det fungerat bra! 

Det har inte fungerat bra från gu för att de funkar i princip inte. En kursbok trodde jag att jag skulle kunna 

ta del av som e-bok men det gick nästan aldrig att gå in på den för det var alltid något problem då. Det var 

mycket störande. Jag hade som tur var även sttällt mig i kö på den tryckta boken, då jag föredrar dem. 

Det har varit krångligt att logga in hela tiden och ladda boken varje gång jag ska läsa i den. 

Det känns som att det inte finns många E-kursböcker 

det är bättre med vanliga böcker tycker jag. 

Det är en bra funktion då man inte behöver besöka biblioteket utan kan jobba hemma direkt 

Det är ett jättebra alternativ, borde finnas mer kurslitteratur i e-form då det är så få tryckta kopior. 

Det är ett smidigt och enkelt sätt att få tillgång till kurslitteratur. Väldigt bra att alla studenter får tillgång 

till litteraturen genom att den är e-bok, jag tycker att all kurslitteratur borde finnas som e-bok. 
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Det är fortfarande ganska osmidigt att använda e-böcker. Man behöver en stor skärm för att se helheten 

på en sida, så när man använder surfplatta eller bärbar dator kan det ibland bli lite krångligt att läsa. Den 

stora fördelen med e-böcker är funktionen att söka efter enskilda ord. Att finna de teoretiska perspektiv 

man är ute efter blir därför betydligt lättare än med vanlig form av litteratur. Slutsatsen är att e-böcker är 

bättre när man är ute efter specifik information, medan vanliga böcker är lättare beträffande läsning som 

kräver att man förstår helheten. 

Det är få böcker som finns i e-boksversion. Kopieringsskyddet på e-böckerna gör dem ohanterliga och 

frustrerande att använda, men det är ju inte bibliotekets fel. 

Det är jobbigt att bli utloggad när man läser och att kopiorna kan bli upptagna så att man inte får tillgång 

till dem. 

Det är jobbigt att läsa e-böcker. 

Det är jobbigt att man bara får skriva ut ett visst antal sidor och att man inte kan stryka under i själva 

texten på datorn. Det försvårar läsningen av böckerna. Om man hade kunnat stryka under som i ett pdf-

dokument och göra digitala anteckningar i marginalen hade e-böcker fungerat mycket bättre än idag. 

Det är lite olika. Det är irriterande att bli avbruten i sin läsning för att skapa lån. Detta borde arrangeras 

omedelbart när man öppnar boken. 

Det är väldigt smidigt om man ska läsa ett kortare stycke i boken, som tex för referens till en uppsats. Men 

om det är en kursbok som man ska läsa mycket i så blir det jobbigt att ha den på datorn. Dock verkar det 

fungera bra med iPad där man kan stryka under och markera i texten! 

Dåligt legalt, fungerande överlag 

Dåligt, minns ej vad som strulade, bara att jag till slut köpte en fysisk bok. 

Dåligt. Finns inte tillräckligt mycket. 

Dåligt. Svårt att jobba hemifrån eller på annan plats än biblioteket... 

Easily accessible 

Easy. 

e-books and e-journals definitely better and easy to reach. i was quite happy about it. 

E-böckerna kan krångla då och då. 

E-böckerna som jag använt mig av har inte laddat ner via UB 

Endast en e-bok hittils, funkar bra... något som bör utvecklas mer 

fine 

Finns emellanåt för få ex av vissa böcker. Framförallt metod böcker. 

Finns inte alltid vad vi behöver 

Fungerade ganska bra, förutom när e-bockerna bara var tillgängliga under några dagar, vilket är lite 

krångligt. 

Fungerar bra dock så finns inte allt man ska ha ex ifrån kurslitteratur 

Fungerar bra, dock inte lika bra och effektiv läsning som vid fysiska böcker. 

Fungerat helt okej, vissa e-böcker är lättare att använda sig av. (Vissa av böcker tar "lång" tid att byta 

sida.) 

Fungerat tillfredsställande 

För det mesta bra, lite segt ibland med tre dagars lånetid. 
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Föredrar tryckta böcker, men fungerar ok 

Föredrar tryckta böcker. E-böcker är bara en nödlösning. 

Första gången och den är ej "hämtad" ännu 

ganska bra 

Ganska bra , lite omständigt att behöva göra omlån var tredje dag 

ganska bra men en del krångel att ladda ned e-böckerna och de som arbetar på biblioteken hade ingen 

kunskap om hur det fungerade och kunde inte hjälpa till. Program för att läsa E-bok på bibliotek saknades 

också! Fler dagar för att ha boken nedladdad vore önskvärt i dagsläget ca tre dagar och det vore bra om 

det gick att få minst en vecka på e-bok. 

ganska bra, borde dock finnas fler böcker i e-bokformat. 

Ganska bra, men föredrar papper. 

ganska bra, men önskar längre lånetid än en dag åt gången 

Ganska bra, svårt att förstå hur man ska göra till en början. Även ingen information hur man ska spara den 

och om hur länge man får låna den. 

Ganska bra. 

ganska bra. svåra att hitta, tar lång tid att hitta och man får oftast skriva om sökordet många gånger 

Ganska bra. Vissa är bättre anpassade att läsa på dator/platta än andra. 

Ganska okej, men de kan vara lite krångliga. Det är jobbigt när man måste klicka för att komma till nästa 

sida (istället för att bara scrolla) och när man har en väldigt begränsad läsetid innan man måste logga in 

igen. 

Ganska smärtfritt. Var en bok som var lite svår att ladda hem men de som jobbade i infodisken hjälpte 

mig. 

good 

Haft problem att få dem att fungera på min dator, inget program som stöder mina e-böcker. 

Har använt e-bok vid något enstaka tillfälle. Det fungerade bra, men jag föredrar tryckta böcker. 

Har bara använt det en gång och förstod inte riktigt hur lånet fungerade. 

Har bara använt en e-bok till en kurs och det gick bra. 

Har bara gjort någon enstaka gång men då funkade det bra 

Har bara hittat en som fungerade. Fungerar sådär, svår att förstå om man aldrig gjort tidigare. 

Har funkat jättebra 

har gjort det en gång, lyckades inte förstå hur man laddade ner boken som PDF. Hade säkert fått hjälp 

med detta om jag hade gått till biblioteket. 

Har inte funnits en del litteratur som E-alternativ men de som funnits har fungerat bra. 

Har ofta inte funnits tillgängliga. 

Har svårt att studera litteratur på skärm,därför är det icke optimalt 

Har varit mycket smidigt att få tag på 

Hard to download e books. 

Having to check out some e-books every day or 3 days makes it a bit difficult to keep place, but that's 

more likely due to restrictions from the software. I am happy they are available at all. 
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Helt ok, men dåligt att lånetiden är så kort! 

Helt ok, synd bara att man inte kan spara ner så mkt till pdf. 

Helt ok. 

Helt okej 

Helt okej men det är jobbigt att läsa på skärmen. Pedagogiska biblioteket kunde struktureras upp bättre 

så det blir lättare att hitta. 

Helt okej! 

Helt okej! Ibland svårt att hitta dem. 

Helt okej, har aldrig läst en hel e-bok. Mer för informationssökning. 

Helt okej. 

Helt okej. De flesta har varit via utländska bibliotek, och deras lånesidor är ibland himla krångliga tycker 

jag. 

Helt okey. Kan vara lite svårt att ladda hem ibland men det fungerar ofta tillslut 

Hittar via GUL 

Hyfsat bra, men ibland står de att de är tillgängliga men går ändå inte att få tag på (tex om det står att de 

är tillgängliga via ett annat universitet eller libris) 

I cannot complain about it. 

I find that a lot of the links don't work. Some of them take me for, for example, to the Sage or Pro quest 

webpages. I however cannot log into those website hence I cannot use them. I feel like a lot of the books 

are not available online and can only be loaned out. Since Im in a class with lots of people the books that 

we are supposed to read for the classes are always out on loan for the hole course. It is unfair that some 

students always gets the books (for free) via the library while people like me always have to buy them. If 

these books were available online this would not be a problem. I do not see how it is not possible to just 

scan the books since some students just scan the hole book anyway. Why not make it available for 

everybody? 

I mange tilfeller har det ikkje funnes e-bøker, eller vanlige bøker, som skulle nyttast. En kommentar til er 

at det burde finnes mer en tre eksemplar av kursbøker som det ofte gjør (innom statsvitenskap i alle fall) 

I still prefer printed books. Reading and making notes is more comfortable. 

i stort sätt bra, vore skönt med fler e-kursböcker 

I would like to see more books as e-books so it can be more available for everyone and it´s more practical. 

I do not have to wait for printed book and have e-book available right away. 

I would prefer printed books, but as there are only few copies of each book and we have around 35 

students in the program, then I usually hope to have e-book. Unfortunately all the books are not online. 

Ibland bra men senaste gången dåligt då det står att andra redan använder den och den därför inte är 

tillgänglig. 

Ibland har det varit lite rörigt och ibland svårt att få tillgång till böckerna. 

Ibland måste en läsa det online och det tycker jag är jobbigt. Jag vill hellre ladda ner det så att jag kan 

markera o.s.v. men någon gång så kostade det. 

Ibland svåråtkomliga 

I'd prefer printed books. 
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In general I've been highly pleased. 

Inget problem att använda dem, men flera gånger har det varit en äldre upplaga än den jag behövt. 

Inte alltid 

inte använt det så mycket, men i de fall jag gjort det har det fungerat. föredrar dock tryckta böcker för att 

kunna markera med flikar etc. 

inte bra 

It has been confusing how to acces them. 

It has been easy to access the E-book and I find it very useful 

IT HAS GREATLY WORKED WELL FOR ME. IT IS VERY CONVENIENT 

It has worked out well 

it's confusing. sometimes it works out, sometimes not. sometimes i only get access to abstract.. and i 

simply cannot understand if I just am doing something wrong or there is a limitation or what is really 

happening : ]. i prefer physical books. i use e-books when physical are not available, but there is an urgent 

need. 

Its for a non-swedish speaker really difficult to get them, especially since reading online is not really nice, 

so if you want to download books sometimes I've spend 2 hours finding the right button to click on where 

my swedish classmates tried to explain to me how easy it is. 

It's very inconvenient to search several times for the same book and refresh the loan. 

Ja 

Ja mestadels. Enda gångerna jag stött på problem (i min mening) är när det bara går att läsa böckerna 

online, dvs inte ladda ned filen. Ibland skiljer sig dessutom de olika systemen att läsa en e-bok åt. 

Ja! 

Ja, det har väl fungerat till viss del men jag föredrar tryckta böcker. 

ja, men ofta svårt att få till lånen av dessa... 

Ja, väldigt bra. 

Ja. 

Jag föredrar en fysisk bok men e-böcker är ett bra som komplement vad gäller kurslitteraturen om alla de 

fysiska exemplaren är utlånade! 

Jag föredrar tryckta böcker, men annars bra. 

Jag gillar de då det är mycket smidigare att ta med sig över allt. 

Jag har aldrig haft en e-bok som primär bok men använt det för källor och extra läsning. Kan tänka mig att 

det är jobbigare att ha sin primära bok som e-bok och då kan det säkert vara lote jobbigare, för vissa i alla 

fall. 

Jag har bara använt det ett fåtal gånger och då har det fungerat bra 

Jag har laddat ner dem på egen hand och inte via biblioteket. Har inte hittat en enda kursbok som e-bok 

via biblioteket tyvärr. 

Jag skaffade dem som tryckta i stället. Ovan vid e-böcker. 

Jag tycker att det har fungerat bra, men jag tycker att nästan alla böcker borde finnas som e-böcker då det 

är så många studenter per bok. Det är helt omöjligt att låna böcker eller referensexemplar när det så 

många studenter som vill låna samma böcker samtidigt. 
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Jag tycker att det har varit svårt att hitta e-böcker på gu:s bibliotek och har därför främst vänt mig till 

andra sidor. Det är krångligt när det kommer till alla inlogg osv. 

Jag tycker att det är okej om man bara ska läsa nåt kapitel i en bok. Men jag skulle aldrig läsa en hel bok i 

e-boksformat. Tycker också att det är märkligt att inte fler kan låna boken samtidigt. Vi har stött på 

problemet att en kursbok ej funnits i tryckt upplaga, och att e-boken bara går att låna en kort period och 

av ett fåtal åt gången. Då blir det tyvärr så att den boken prioriteras bort av studenterna och man väljer 

att fokusera på annan litteratur. 

Jag tycker databasen alltid krånglar 

Jag tycker det är problematiskt att vi inte har internetåtkomst till vissa ofta citerade e-tidskrifter(ex. 

Nature Reviews Cardiology), då det är en stor kostnad att beställa artiklar och de ofta har artiklar med 

många citeringar. 

Jag tycker inte om det, svårt att få en överblick över texten. Enbart en nödlösning om jag inte lyckas få tag 

på tryckt bok. 

Jag önskar att det hade funnits fler böcker som E-böcker. Jag letade efter Metodpraktikan men den fanns 

inte som E-bok. Hade varit användbart att ha när jag var bortrest och inte kunde komma till biblioteket för 

att låna. Förstår dock att ni inte kan lägga upp alla böcker som e-böcker, men det hade varit användbart. 

Just den boken jag skulle låna som e-bok togs bort från biblioteket under december, det fungerade därför 

inte. 

Jätte bra. 

Jättebra! 

Jättebra! Det är så mycket billigare men får jag välja har jag tryckta. 

Jättebra! Vill ha fler! 

jättesmidigt! 

krångligt att ladda ner när man ska "låna" osv.. 

Med e-böcker fungerar inte läs- och inlärningsprocessen alls lika bra som med tryckta böcker. Tryckta 

böcker är klart bättre - lättare och smidigare att hantera, bekvämare för ögonen och med tryckta är det 

lättare att koncentrera sig. 

Mestadels bra. 

Mycket bra 

Mycket bra med dem som funnits. Saknar dock många. 

Mycket bra! 

Mycket bra! Bra service så man slipper köpa alla böcker. Bra för miljön också. 

Mycket bra! Har studerat på distans och det är en fantastisk resurs! 

Mycket bra! Önskar det fanns fler att tillgå! 

Mycket bra, det är tillgången på dem som begränsar. Vore bra om ni från bibliotekets håll kunde ligga på 

förlagen för kurslitteraturen att intresse finns. 

Mycket bra, oftast går det också att utföra lån för flera dagar. Däremot är det lite krångligt om en vill 

skriva ut vissa sidor eller stryka under viktiga delar men detta är ju inget lokala bibliotek kan styra utan 

snarare ligger utformningen på ansvariga för plattformarna/tjänsterna som erbjuds. 

Mycket bra. 
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Mycket smidigt 

Mycket väl 

Många böcker saknas, men det är en glädje varje gång man hittar en E-bok! 

Not all mandatory course textbooks have been available online, which is extremely unhelpful. It is very 

difficult to access the literature when there are only a handful of copies of course books in the library 

when 50-70 students in my class need to access them. 

Något svårare än pappersformat, ovana 

När de finns har det fungerat utmärkt. Jag föredrar e-böcker framför pappersböcker när jag studerar 

eftersom de är sökbara och det går att markera och kopiera text från dem. 

När det funnits, och det gällt en kortare text så har det fungerat bra. Om man behöver läsa flera kapitel så 

är helt klart tryckta böcker att föredra. E-böcker är naturligtvis att föredra när man behöver kopiera. 

När dom har funnits tillgängliga på UB.GU har det fungerat bra. 

Ofta bra, ibland lite långsamma men kan bero på min läsplatta 

Oftast 

Oftast bra 

Oftast bra, ibland har det inte fungerat och gått att ladda ner. 

Oftast bra, men någon gång har det sett ut som att det finns E-bok tillgänglig som sen inte går att läsa. 

Oftast bra. 

Oftast har det fungerat, men jag tycker definitivt inte om att läsa böcker över dator/surfplatta. Det ger, 

för mig, en sämre inlärning. 

OK 

Ok, hellre sett pdf:er än att läsa i webbläsare. 

Ok. Föredrar analoga men bra med e-böckers ständiga tillgång. 

OK. Inte lika överskådligt som en fysisk bok. 

Okej 

Okej för de böcker/artiklar som fanns 

Okej, föredrar att använda tryckta kursböcker men på vissa kurser har dessa varit väldigt få. 

Okej. Fysiska böcker är givetvis bättre men e-böcker har många andra fördelar. 

Okej. Ofta jobbigt att läsa som PDF. Riktiga Ebooks hade varit bättre, så de kunde läsas på läsplatta och 

sökas i osv. Också synd att en inte kan ladda ner kursboken, utan ofta behöver läsa den som PDF i 

webbläsaren, vilket fungerar ännu sämre. 

Okej. Vill egentligen ha fler. 

Olika bra beroende på vilken tjänst som tillhandahållit dem. Se tidigare svar. 

Om jag får välja använder jag helst vanliga böcker 

Otroligt krångligt gentemot inloggning utifrån nätverket i olika databaser (genom GU ub). Bra med e-

böcker, dåligt att det ej kan fungera i långtidslån med ex. markeringar, bokmärken. Klart användarmässig 

kvalitéskillnad mellan olika publicerare/databaser. 

Praktiskt sätt bra, men man vill ju helst läsa en tryckt bok om den finns tillgänglig 
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Praktiskt, mindre att ta med till studieplatsen. Opraktiskt när man ska stryka över & markera sidor, samt 

sätta in indexflikar. Finns vissa eböcker som har en smart sökfunktion, det uppskattas väldigt mycket. 

Skriva in ett namn på en modell, och den skås upp direkt. 

Riktigt bra, bara konstigt att man måste låna den varje gång man loggar in... 

Rätt okej. Ibland är det lite osmidigt att läsa, men smidigt om man vill kolla upp information från en 

kursbok. 

Saknar att kunna bläddra. 

Se tidigare kommentar. 

so far quite well 

So far so good, although the database is missing some of the newer positions 

Som idé är e-böcker bra, men  tjänsterna från tex Adobe är drakoniska och ofta direkt användarfientliga. 

Som önskat. 

Some e-books can be accessed, some are not available. 

Stundvis är det svår att hitta aktuella versioner alternativ hittat alls. Oklart om det är en effekt av 

teknikutvecklingen, men det börjar snabbt kännas som att framförallt kurslitteratur har oerhörda fördelar 

om den finns tillgänglig som E-bok. 

Svåra att öppna på läsplatta (samsung) 

Svårare att få läst e-böcker, svårt att läsa på dator. Har slutat med att jag köpt dem i pappersform eller 

inte läst dem. Föredrar fysiska böcker. Vetenskapliga artiklar, då de lätt kan skrivas ut, är en annan 

femma, där är tillgången en får via UB helt superb. 

Svårläst ibland pga ej bläddringsbart material 

Svårt att få tag i så har struntat i det. Är ej tekniskt lagd. 

Svårt att läsa länge pass, svårare att få överblick trots hyperlänkar, sökbarhet etc. 

synd att man ej kan markera i eboken!! 

Så där 

så där, det behövs fler e-böcker 

Sådär 

Sådär, då de inte funntits tillgängliga. 

Sådär, då en av dem inte fanns tillgänglig alls, trots att den var på kurslistan. 

Sådär, tycker det är segt att läsa böcker digitalt 

Sådär. 

Sådär. Bra med tillgången överallt, dock jobbigt att läsa en hel kursbok på dator. 

Sådär. Det har hänt att de varit svåra att komma åt hemifrån. (Sen ska ju erkännas att jag alltid väljer 

fysiska böcker om där finns ett val, jag ogillar verkligen att behöva läsa litteratur på datorn.) 

Sådär. Fler böcker borde finnas digitalt för nedladdning/utskrift 

Sådär. Mest för att jag föredrar att läsa på papper 
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Sådär. Ofta får man ett boklån på 24 timmar, vilket man måste låna om så fort man varit inaktiv under en 

period. Lite irriterande att gå in på gunda och logga in, länkas vidare till boken, ansöka om lån för att 

sedan hitta det avsnitt man just lämnat. Annars funkar det bra. 

Sökmotorn för Gunda är känns gammal och oflexibel. Sökresultaten är ibland förvirrande och det är 

otydligt om boken finns som e-bok. Borde finnas nån tydligare, exempelvis grön symbol, vid sidan av 

bokens namn i själva sökresultaten. 

The super search in the library website was very helpful to look for any resource for my study subject. 

Tillgängligheten är olika beroende på vilket företag som administrerar rättigheterna. Ibland har det 

fungerat dåligt. 

Tycker att det är svårare att läsa då man inte kan ha samma överblick som med en vanlig bok. 

utan anmärkning 

Utan anmärkningar 

Utan några problem. 

Varierande resultat 

Varierande, ibland får man pendla fram och tillbaka för att logga in, då man är urloggad när man väl 

klickar på länken. 

very well, more ebooks please 

Vid de tillfällen där det funnits e-böcker har de varit till ganska god hjälp. Jag tycker att det är särskilt 

smidigt att inte behöva släpa omkring på en stor och tung kursbok. Fler e-böcker är att rekommendera. 

Väl 

Väl! 

Väl, det är smidigt att alltid kunna läsa oavsett var jag är och att jag kan få snabb tillgång om jag sitter på 

någon annan plats än biblioteket, till boken. Det är också enkelt att söka i e böcker. Den stora nackdelen 

är ju såklart att det är svårare att få en snabb överblick av boken och för mig blir ögonen mycket tröttare. 

Väl, dock omständigt att behöva låna om. 

Väl. 

Väldigt bra 

Väldigt bra, bekvämt att ha tillgång till det man behöver hemifrån. 

Väldigt bra. 

Väldigt varierande men beror enligt min erfarenhet mest på lärarnas väldigt olika arbetssätt och kunskap 

inom it. 

Själva e-böckerna är smidiga dock föredrar jag att läsa tryckta böcker. 

Yes! 

Åtkomsten har förbättrats 

Önskar det fanns fler e-böcker 

Studietorget Campus Linné 

Använder det sällan bara då det handlar om att läsa enstaka kapitel. Det fungerar bra men föredrar att 

läsa på papper 

Bra 
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Bra men föredrar att läsa trycka exemplar 

Bra men jag föredrar tryckt 

Bra men önskar att lånen på böckerna skulle vara längre. 

Bra på datorn, under rimlig nivå på tableten. (pga att programmet man var tvungen att ladda ner för att 

läsa e-boken led av väldigt stora problem) 

Bra till största del, ibland har det funnits restriktioner på hur många som kan läsa texten samtidigt vilket 

lett till problem. 

Bra! 

Bra! E-böcker är bra komplement eller back-up till tryckta böcker 

Bra, men föredrar fortfarande gammaldags böcker 

Bra, men föredrar tryckta böcker. 

Bra, oftast. Dock för kort lånetid på vissa. 

Bra. 

Bra. Kan vara jobbigt att bara läsa på skärmen. Fördel att kunna söka direkt i dokumentet och slippa 

bläddra, och praktiskt att slippa kånka på fysiska böcker. Nackdel att vissa publikationer är upptagna när 

man själv behöver dem och att man inte kan spara ner boken med markeringar och liknande. 

Det fungerar bra! Jag läser i min Kindle. 

Det fungerar mycket bra med e-böcker, dock loggas man ibland ut ganska snabbt från visningssidan. 

Det funkar bra, men e-bokläsaren som ni använder är jätte dålig. Den är långsam och krånglig att 

använda. Det vore super om ni kunde byta ut den till nåt smidigare program. 

Det har fungerat bra, det hade dock varit bra om det fanns fler kursböcker tillgängliga online eftersom det 

kan kännas dyrt och ibland onödigt att köpa böcker som man endast kommer att använda till en kurs. 

Det har fungerat bra. 

Det har fungerat bra. Då man får tillgång till boken direkt och slipper vänta i kö på att boken ska komma 

in. 

Det har fungerat mycket bra. Jag hade önskat att lånetiderna var längre än tre dagar dock. 

Det har fungerat ok. 

Det har gått okej ibland dåligt då dator ger sämre arbetsställning. Billigare istället för att köpa boken. 

Det är ett krångligt system omkring det. Förnya lån osv. 

dåligt på grund sv att d inte fungerar med talsyntes-programmen 

Dåligt, eftersom det är skitsvårt att få tag i e-böcker. Jag lånar från kungsbacka bibliotek ibland men sällan 

från skolans bibliotek. (jag föredrar tryckta böcker om de är bra, men ibland vill jag inte lägga pengar på 

en bok och då vill jag gärna ha så mycket som möjligt i ipaden) 

E-böcker är nästan alltid tillgängliga vilket är bra. Det finns ganska få exemplar av kursböckerna att låna, 

dessa är nästan aldrig tillgängliga. Bra dock att det alltid finns ett referensexemplar på biblioteket. 

finns ganska få att tillgå 
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Fungerar oftast bra men ibland är det svårt att öppna dem. För övrigt är det ett dåligt sätt att studera, 

vilket blir uppenbart då det ibland bara finns e-böcker som upplaga. Väldigt jobbigt att läsa alltför länge 

på en skärm och inte kunna anteckna. 

Ganska bra, det är lättare att söka efter den information man är ute efter i en e-bok än i en vanlig bok. 

Ganska bra, ibland blir det kö 

Går bra som komplement att läsa något kapitel men använder ej i stor utsträckning. 

Har inte lånat via UB. 

Helt ok, hade gärna sett fler kursböcker i e-format. 

Helt ok. 

Helt ok. Vissa böcker kan endast ha ett visst antal läsare samtidigt vilket kan göra att väntetid uppstår, och 

det är ju lite osmidigt. Även jobbigt varje gång en blir utloggad från UB och måste söka upp boken på nytt. 

Helt okej. 

Helt okej. Svårt att läsa på skärmen bara... blir jobbigt efter ett tag 

Hyfsat 

ibland är det väldigt många länkar att trassla sig igenom innan man kommer fram till det man vill läsa.  

någon gång har det stått att e-boken är utlånad då en hel klass vill låna samtidigt. 

In general, I use e-books when I need just a part of them, not the whole book. For the ones that were 

accessible it worked fine. 

It worked well, even though I think that reading online is not very convenient. Also I am not a fan of 

dowsonera or other sites that force you to read online since you cannot highlight or take notes. 

Ja när det finns tillgängligt går det bra att använda e-böcker. Dock finns inte alla som e-böcker och ibland 

har informationen om att det finns kommit ut för sent då man redan köpt de fysiska böckerna. Vore bra 

om man kunde få information om vilka kursböcker som kommer att köpas in som e-böcker så tidigt som 

möjligt. 

Ja, skulle uppskattas om fler kursböcker skulle finnas som e-böcker. 

Jag använder e-böcker om det finns för att spara pengar, dock föredrar jag att läsa tryckta böcker. 

Jag använder mest e-tidsskrifter och det har hänt rätt så ofta att biblioteket inte har tillgång till det matrial 

som jag behöver. 

Jag gillar egentligen inte att läsa på skärm, men av ekonomiska skäl har jag ändå gjort det i stor 

utsträckning. Det har påverkat mig negativt i bemärkelsen att jag blir trött i ögonen, får huvudvärk och 

ont i nacke och rygg. Fördelen är att jag inte blir beroende av bibliotekets öppettider och slipper slåss om 

det enda tryckta exemplaret. 

Jag tycker de finns för få exempelar av kurslitteraturen, svårt att använda sig av då. Tillgång till e-böcker är 

då väldigt väldigt bra. 

Jobbigt att läsa på datorskärm 

Klurigt att använda på ex ipad. 
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lite rörigt men ok 

Mestadels bra. Ibland trilskas det. 

Mja. Ibland. Svårt att få fram materialet. Inlogg/registrering krävs. Krångligt. 

Mycket bra 

Mycket Bra de gånger det funnits och som jag använt mig av dem. 

Mycket bra! 

Mycket bra, jag önskar fler böcker fanns online. Föredrar tryckta böcker men det är alltid brist på dem och 

att köpa är för dyrt. 

Mycket bra. Jag önskar att fler kursböcker fanns som e-böcker. Detta beror på att det kostar mig mindre 

men jag föredrar att läsa tryckta böcker. 

När det funnits har det fungerat mycket bra. 

Oftast bra, ibland har jag upplevt att de böckerna varit "utlånade", alltså otillgängliga vilket kan skapa 

problem. 

Oftast bra. 

OK 

Ok, men föredrar att läsa i fysisk bok. Jobbigt att anteckna på e-bok samt jobbigt för ögonen. Bra för att 

det är gratis. 

OK. Printar mest ut sidor från e-böcker. 

Plus: Om de finns på UB är de lättillgängliga och aldrig upptagna. Minus: De tar ofta lång tid att bläddra i. 

Det är svårt med fjärrlån av e-böcker. Ibland finns böckerna bara på Chalmers bibliotek och då finns bara 

tillgång till ett fåtal datorer i icke tyst miljö vid entrén. 

Somewhat good but sometimes not very good 

Så där 

Sådär 

Tycker det är svårt att läsa på datorn och föredrar fysiska böcker i den mån de finns, men annars är det 

okej! 

Utbudet av tryckta kursböcker är ganska bra men jag antar att efterfrågan är ändå lite större än utbudet. 

Skulle uppskatta fler e-kursböcker så att man kan slippa de långa köerna. 

Utmärkt 

very good 

Älskar inte att läsa på datorn direkt men finns det ingen fysisk bok att tillgå är det inte så mycket att göra 

Önskar att all kurslitteratur skulle finnas som e-böcker 

Studietorget Hälsovetarbacken 

Bra 

Bra , lite meck i början 

Bra för det mesta, lite krångel ibland. 

Bra men konstigt att det ibland finns ett antal ex som kan vara utlånade 

Bra och problemfritt. 

Bra och väldigt smidigt! Skulle vara bra om fler böcker fanns tillgängliga som e-bok 

Bra! 

Bra, men finns för få kursböcker som e-böcker. 

Bra. 
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De jag har använt mig av har gjort det mycket enklare att läsa till prov osv, och minskat tyngden från 

böcker att bära fram och tillbaka mellan skolan och hemmet. 

Delvis. När boken endast funnits i ett exemplar på alla bibliotek och med ett begränsande e-abonemang 

har det varit svårt att få tillgång till boken. 

E-böcker finns tyvärr oftast inte tillgängligt 

Fint. 

Funkar sämre än att läsa i en tryckt bok, men det är bra att det finns e-böcker då det är svårt att få tillgång 

till de tryckta böckerna som nästan alltid är utlånade och har enorm kö. 

Föredrar fysiska böcker 

Förvånansvärt bra, toppen att möjligheten finns 

Ganska bra. 

Har inte använt mig av det jättemycket, men det har fungerat bra när jag väl har använt dem. 

Hyfsat, hade såklart velat ha möjlighet att markera i texten. 

Inga problem 

Ja 

Ja, mycket väl. 

Jag har bara använt det väldigt begränsat och den gången jag gjorde fungerade det inte så bra, jag kunde 

av någon anledning inte ladda ner e-boken utan fick läsa den online.Jag föredrar att läsa tryckta böcker 

och skulle gärna vilja att det fanns flera exemplar att låna hem när det kommer till kursböcker istället. 

Mycket bra 

Mycket bra förutom att de inte kan "lånas" under längre tid 

När jag har lånat hem e-böcker har det fungerat bra, jag har inte stött på några probelm. 

Ok längre lånetider på en del hade varit bra 

quite often the link does not work 

superbra! 

Sådär 

Tycker det blir svårare att läsa men det är bra att det finns tillgängligt. 

Tycker det är väldigt bra med att använda e-böcker, på så sätt kan jag alltid ha med mig böckerna utan att 

bära massa böcker. Positivt med e-böcker/pdf är att man kan söka i dokument. Jag tycker det bästa är att 

använda en ipad när jag ska läsa, den är lätt och smidig och skön att läsa på.  

Använder både tryckta böcker och e-böcker (då inte alla finns som e-böcker). 

Tycker hellre om tryckta böcker! 

Väl 
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BILAGA 14 

 Fråga 28: När du söker litteratur för dina studier, var startar du oftast din sökning? 

 

 Biblioteket för musik och dramatik 

begagnad litteratur på nätet 

Blocket 

Bokus 

gunda, sedan ev libris. 

imslp.org 

JSTOR 

JSTOR.org academic journal database 

Letar på biblioteket. 

vi har ingen kurslitteratur 

Biomedicinska biblioteket 

ablibris köper  dem ofta läser på distans 

Adlibris 

adlibris eller bokus 

adlibris, bokus 

Adlibris, Cdon, Bokus 

Adlibris/bokus 

Anvisad kurslitteratur 

Använder den kurslittiteratur som jag fått angiven från kursansvarig 

Begagnat 

Beror om på om jag tänkt köpte boken eller inte. 

Blocket 

blocket.se 

bokborsen.se 

bokhandel 

Bokus 

BOKUS, ADLIBRIS 

bör ej uppges 

cdon.se 

Cinahl eller pubmed 

databaser 

direkt på t.ex adlibris eller bokus. 

E-bokhandel, ex bokus, om jag vet vilken bok jag vill ha och kursen är över 2 veckor lång. 

Eller första alternativet. 

För tryckt kurslitteratur Adlibris, för artiklar etc bibliotekets webbplats. 

google scholar 

google scolar och böcker 

GU databas -> PubMed 
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Gunda 

Göteborgs bibliotekssök 

Göteborgs studentbokhandel 

Har ej varit aktuellt ännu 

Inget 

kandidaterna.se 

kinna bibliotek 

Köper min egna kurslitteratur 

Köpt kursbok. 

Laddar ner en pdf, inte helt kosher. Därefter universitetsbiblioteket webbplats. 

mcmaster pyramidesök 

NU-biblioteket 

Nätbokhandel, exv Bokus, Adlibris, CDON... 

Pub Med 

Pub med direkt 

Pubmed 

pubmed.com 

pubmed.org 

Rekommenderad litteratur i kursplanen 

Studentbokhandeln 

Studentbokhandeln Gbg 

Studentbokhandeln Göteborg 

studiehandledningen 

Söker ej så mycket än 

Www.adlibris.se 

Äldre kollegor 

Chalmers Johanneberg 

Adlibris 

amazon 

bibliotek.se brukade jag använda. Denna tjänst är stängd nu så det blir väl Google eller LIBRIS i första hand. 

Bokus 

cdon.com 

Det anges ju på gul vilka böcker man ska ha, jag söker ej efter annan litteratur.... 

DuckDuckgo 

engineeringvillage 

google scholar 

Google scholar or webofsience 

Kurshemsidan 

letar begagnade kursböcker 

nasa databad, arxiv 

reaxys, NIST chem webbook 

scholar 

Scifinder 

web of knowledge 
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Chalmers Lindholmen 

 

Adlibris 

Chalmers? 

Frågar 

google scholar 

Prisjakt/Pricerunner 

The book depository 

Ekonomiska biblioteket 

 

Adlibris.se 

Andrahand 

Besöker biblioteket och får hjälp av bibbliotekare 

Biblioteket i min hemstad där man oftast får låna böckerna en längre period 

Bokhandlare 

bokus adlibris 

Bokus, adlibris mm 

Facebook 

Facebook grupp för köp/byte av böcker 

google scholar 

Google scholar, sen universitets biblioteket 

GUL 

handels bokbytarklubb 

Handelsboden 

Har hittills bara behövt köpa aktuell litteratur direkt i Handelsboden. 

Hos andra studenter som haft litteraturen innan... 

internetbokhandel 

Jag söker upp i handelsboden och adlibris m.m för kurslitteratur och databaser för artiklar osv. 

kurslitteraturen har räckt på grundnivå. 

Legimus hos MTM 

litteratur listan till kursen 

Litteraturlista från UNI 

NE 

Pubmed 

scholar.google.com 

Second hand - Facebook 

Umeå universitets bibliotek 

Universitetet och Google 

Zeteo, Karnov 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

 

Adlibris 

Bibliotikarie 

google scholar 

Kommunens bibliotek 
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lärarens anvisningar 

sciencedirect 

sciencedirect.com 

stadsbiblioteket 

universitetsbibliteket i Mariestad 

Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

 

Ad Libris 

Adlibris 

adlibris och google då ub precis som gotlib inte tillåter felstavning eller liknande 

Adlibris, Book Depository 

Adlibris, nätbokhandel 

Adlibris/Bokbörsen 

Adlibris/cdon 

adlibris/studentbokhandeln 

Akademibokhandeln för studenter vid götaplatsen samt på biblioteket, på plats(det som är i anslutning till 

det studieområde jag studerar) 

amazon 

Amazon Kindle 

amazon.uk 

använder bara kurslitteratur 

Awazon.uk 

Biblioteket Teologiska Högskolan i Stockholm 

bokfynd.nu 

bokhandel 

Bokus 

bokus eller adlibris 

bokus, adlibris, cdon 

Böcker i andrahand 

cdon 

Det varierar beroende på typ av ämne 

fråga personalen i receptionen 

google scholar 

Google scholar, jstore 

Gotlib 

Gunda 

GUNDA och Gotlib 

Göteborgs biböiotek 

Högskolan Västs webbplats 

internetbokhandeln 

Jag tittar i bokhyllan på biblioteket. 

Kartotek för äldre verk. 

kollar hemma, frågar vänner 

kollar även om böckerna jag behöver finns att köpa begagnade. 

kursinfot 
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Kurslitteratur 

Köper litteraturen själv eller genom kontakter 

Lion 

Litteraturlista från kursledningen. 

lokala biblioteket 

mitt lokala bibliotek (ej universitetets) pga att få andra studenter köar på böcker där. man mpste vara ute i 

mycket god tid för att få tag i böcker från ub. sedan google. 

Mitt lokala kommunbibliotek 

och på internet bokhandeln. frågan är alltid låna eller köpa, utbud och pris. 

personligt 

PsycInfo 

Pubmed 

På Biblioteket 

Referenslistor i första boken 

Sidor där det säljs begagnad kurslitteratur. 

Sidor för begagnad kurslitteratur på internet 

Stadsbiblioteken 

stadsbiblioteket 

Stadsbiblioteket, då det är längre lånetid där, annars universitetsbiblioteket 

studentbokhandel 

Studentbokhandeln 

Studenternas uppsatser 

supersök 

The Pirate Bay 

UB och kurslitteratur.se 

Vanligt bibliotek 

webbokhandel 

www.gotlib.goteborg.se 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

 

Adlibris 

adlibris eller bokus 

Adlibris, Cdon, Bokbörsen 

Adlibris, jag föredrar att äga min kurslitteratur eftersom jag vill behålla den efter kursen tar slut. 

Adlibris.se 

adlibris.se och kurslitteratur.se 

akademibokhandeln 

Alingsås bibliotek 

Begagnad kurslitteratur 

beror på ämne 

Bibliotek och läranderesurser på HB 

Bibliotek på arbetsplatsen 

bibliotek på hemort 

Biblioteken i kungälvs kommun 

Biblioteket i min hemkommun 
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Biblioteket i min hemkommun. 

biblioteket på hemorten 

Bibliotekets hemsida (dacapo) 

Blocket 

Bokbörsen 

Bokfynd.nu på google 

bokhandeln i detta fallet 

Bokhandlare, lokalt bibliotek 

Bokus 

bokus, adlibris, cdon 

Bokus, eftersom jag nästan uteslutande köper kursböcker 

bokus.com 

Bollebygds bibliotek 

Borås Stadsbibliotek 

böcker 

Campusbokhandeln 

cdon 

Cremona Chalmers bokhandel 

databasen för biblioteket i mariestad 

Det fysiska biblioteket 

det varierar 

Ebokhandel 

e-bokhandel, biblioteket i min kommun 

endast litteraturlista 

Facebook 

Facebookannonser 

Frågar lärarna 

Förlagets webbutik 

google scholar 

Google scholar eller web of science 

Gotlib 

GUL, vilken kursok som kursen rekommenderar 

Götebogs Stadsbibliotek 

handels bokbytarklubb 

Har inte behövt leta. 

hig och Gävle bibliotek 

HiSkövde 

Huvudbiblioteket på hemorten 

hyllan jag vet att de står på. 

Högsk. Väst 

Högskolan Väst 

Högskolan Väst databaser/primo/ proQuest/ m.fl 

Høgskolen i Halden 

Hör av mig till student terminen över. 

I det fysiska biblioteket. 
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I Mölndals centrum 

iBooks 

Info. på kurshemsida 

Ingen hittills 

Internet (google, bing, yahoo) 

Jag utgår för det mesta ifrån artikeldatabaser och går direkt till dem men i de fall jag söker efter en specifik 

bok går jag via Libris. Ifall jag letar efter en bok om ett ämne utgår jag ifrån Google. 

kib.ki.se 

Kollar vad vi ska ha och sen frågar någon två om kag får 

Kursfordran 

Kurshemsidan 

Kurslitteratur 

kurslitteratur.se 

Köp- och säljsida på Facebook 

Köper begagnad litteratur från tidigare studerande 

lasarettsbiblioteket 

Legimus 

Lista från kursadm 

litteraturlistan för kursen ifråga 

lokalbibliotek/fjärrlån 

lokatlt bibliotek 

LUB Serach  + LNU B 

lärarens anvisningar 

Läromedia bokhandel 

Läser bara måstena 

Mejlar hemkommunens bibliotek 

Mitt hembiblioteks sida 

Mitt lokala bibliotek 

Mitt stadsbibliotek 

miun 

on GUL or Stadsbiblioteket 

Prisjakt.nu 

Programmets Facebook-grupp, där tidigare elever säljer 

Pubmed 

Pubmed länken men hamnar oftast hos LIBRIS 

pubmed.com 

På biblioteket på hemorten 

På kursens studie plattform. 

På mitt skolbibliotek 

Sjukhusbiblioteken i Stockholm: LIBRA.SE 

sjukhusbiblioteket 

sjukhusbiblioteket där jag arbetar 

Sjukhusets intranät-databaser 

skolverket 

skriver uppsats längre fram 
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sofia 

stadsbiblioteket 

Stadsbiblioteket i Göteborg 

Statsbiblioteket 

Steneby Biblitekslogg 

SU Bibliotek 

trollhättan bibliotek, blocket 

Utgår ifrån någon befintlig vetenskaplig källa 

web of knowledge 

Web of science, Google scholar 

Wikipedia 

www.kurslitteratur.se 

Är nybliven student och har inte behövt dessa tjänster än... 

Konstbiblioteket 

 

Cobiss 

Direkt i biblioteket, under kategori 

Gotlib 

Har ej litteratur. Går på Fri Konst, det vi behöver får vi internt. 

I hyllan med litteratur för mitt program 

i hyllorna 

letar i hyllorna 

My ressources, bookshops, physical library 

Olika beroende på litteratur. Ofta via handledning med lärare. 

Pedagogiska biblioteket 

 

50/50 UB-Webb och Google Scholar 

Adlibris 

Adlibris och studentbokhandeln (brukar alltid vars för sent att låna så jag köper) 

Adlibris.se 

Begagnad kurslitteratur på nätet 

Beror på instruktionerna i kursguiden 

Besöker biblioteket 

bibblioteken i väst 

bibliotek i grannkommuner 

bibliotek i hemkommunen 

Bibliotek i hemkomun 

Bibliotekskatalog kommunalt bibliotek 

Biblitek i väst 

BIBLOTEKET PÅ SJUKHUSET  I JÖNK 

blocket.se 

Bokfynd 

bokfynd.nu 

Bokus 

Bokus begagnatmarknad 
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bokus eller adlibris 

Campusbokhandeln 

cdon 

cdon.com 

Det lokala biblioteket i min stad 

Ecosia.org 

Facebook, eller WWW.kurslitteratur.se 

folkbiblioteket Gbg 

folkbibliotekets webbplats 

google drive, eller köper jag böckerna via internetbokhandel. Alt frågar runt om någon annan student vill 

sälja sin gamla kurslitteratur. 

google scholar 

GoogleScholar 

Gotlib 

gotlib.se; bokus,com 

Gotlib? 

Grupp för begagnad kurslitteratur på facebook 

Gunda 

Göteborgs bibliotek 

Göteborgs Biblioteks hemsida 

Göteborgs stadsbibliotek 

hembiblioteket 

hemligt 

Hemortens bibliotek 

Jag använder ofta alla ovan nämnda beroende på vad jag letar efter 

Jag få hjälp på biblioteket 

kolleger, vänner, adlibris 

kommunalt bibliotek 

kurslitteratur.se 

Köp och sälj-grupp på Facebook 

Köpa = Adlibris. Annars = olika 

Köper, lånar av vänner, stadsbiblioteket 

legamus 

Legimus 

litteraturlistan för kursen 

litteraturreferenser 

lokalt bibliotek 

lokalt folkbibliotek 

Min hemstads bibliotek 

Mitt bibliotek på hemorten, där finns böckerna och oftast ingen väntetid. 

mitt kommunala bibliotek, olagliga pdf-samlingar 

Mittuniversitetets bibliotek 

pricerunner 

Pricerunner/Prisjakt 

prisjakt.se 
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psychinfo 

PsycInfo 

på plats.. 

stadsbiblioteket 

Stadsbibliotekets söksida (ej lika stor risk att litteraturen är slut där då färre använder tjänsten för 

kursböcker) 

Stenungsunds bibliotek 

studdentbokhandel, finns sällan böcker på GU att låna 

Studentbokhandeln 

supersök 

Svårt att säga för jag söker på UB och google samtidigt. 

Sökning på annat bibliotek 

Tittar på hyllorna 

Universitets sökningar är krångliga, funkar bara om man verkligen vet vad man söker efter!! Svårare att söka 

överblickad information 

Webbutiker 

Vänner 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

 

Adlibris 

Adlibris, Amazon 

Adlibris, PsycInfo 

Adlibris.se 

amazon 

Andrahandsbokhandlare 

Begagnad kurslitteratur främst 

bibliotek i hemkommunen 

Bland äldrekursare 

Blocket 

Boksäljargrupp på Facebook. 

Bokus 

BOKUS, ADLIBRIS 

Både universitetsbiblioteket och Göteborgs stadsbibliotek 

cdon.com 

Chalmers bibliotekskatalog 

Ecosia alt. Google 

Facebook 

facebookgrupp för andra psykologstudenter 

Facebookgrupp för psykologprogrammet 

Facebookgrupper 

Folkbibliotekens hemsida (gotlib) 

Google och LIBRIS 

google scholar 

Google Scholar; IDEAS (Economic database) 

google schoolar och universitetsbiblioteket om vartannat 
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google sholar 

Google, adlibris 

google.scholar 

gotebok.se 

Gotlib 

GUL 

Gunda 

inom studentens boksäljare 

Jag börjar nästan utan undantag på er webbplats. Använder inte tex Google scholar nästan alls. kör alltid på 

bibliotekets databaser. 

Jag köper all literatur 

Kommunala bibliotek 

Kungsbacka bibliotek 

kurslitteratur.se 

Köp- och sälj grupper 

lokalt bibliotek 

MTM 

MTM- legimus 

ncbi 

o allmän googlesökn. 

Också Google Scholar 

Pluggar även i vid Stockholms universitet och söker litteratur där pg boende där 

psychinfo 

Psych-Infos databas. 

Pychinfo 

Studentbokhandeln 

Super Search 

Supersök på ub.gu.se 

torrentsidor 

UB s resurser enligt föregående fråga bör göras mer synlig/mer reklam för 

Universitetsstudenter med sannolikt innehav. 

Studietorget Campus Linné 

Adlibris 

Andrahand genom Campusbokhandeln, kontakter eller annonser 

Bibliotek på min arbetsplats, Länssjukhuset Ryhov 

cdon.com 

IBSS 

Köp-/säljsida på Facebook 

lokala biblioteket 

Second handj 

Studentbokhandeln 

summon supersök 

Studietorget Hälsovetarbacken 

 

använder mig av UB's sökdatabaser 
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Blocket 

cdon.com 

databaser såsom cinahl, pubmed, scopus (om jag söker artiklar) 

Gotlib 

gotlib Folkbiblioteket. 

Högskolebiblioteket som ligger i den staden där jag bor 

Info från lärare på gul 

kurslitteratur.se 

Mitt lokala bibliotek 

närmaste bibliotek där jag bor 

Pubmed 

Scopus 
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BILAGA 15  

 

Fråga 29. Har du någon gång gjort av följande på bibliotekets webbplats med hjälp av din mobil – 

kommentarer 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Har en gammal telefon 

 Biomedicinska biblioteket 

Aldrig provat. 

använder i-pad 

använder surfplatta och dator. mobil är inte viktigt för mig 

Bokat grupprum 

Det är väldigt dålig täckning i studietorgets bibliotek så det är svårt att använda mobilen. 

Har ej tillgång till internet på mobilen. 

har ingen smarphone men använt surfplatta 

Har inte möjlighet att göra det med min telefon. 

Ingen kommentar 

Jag brukar inte vara på biblioteket ofta så jag klarar mig bra utan de flesta saker som ni erbjuder. Jag vet dock 

att det finns många som behöver hjälp med mycket så det är absolut väldigt viktigt att många av era hjälpmedel 

finns kvar. 

Jag har aldrig vetat att man kunde göra det via mobilen 

Jag har ingen smartphone och då är det inte aktuellt med mobila tjänster. Det är bra att man kan få sms med 

påminnelse om när lånetiden på en bok behöver förlängas. 

Jag jobbar även som forskare så har ej haft behov av tjänsterna för stud, men tycker de är viktiga att ha 

Jag kan inte bokat grupprum själv men hörde att de brukar vara upptagna.  

Efter en vecka ska börja att skriva uppsats, då tänkte jag att kolla hur kan jag få hjälp om detta. 

Kan ej surfa på min telefon. 

Kollat info på GUL, registrerat kurser, ansökt examen mm. 

Min mobil kan ringa och smsa, det är allt jag kräver av en mobil. 

När jag var inne på biomedicinskas hemsida för ett tag sedan stod det att de hade söndags öppet men när jag 

kom dit var det stängt 

Vill gärna att man kan börja låna/reservera hem de böcker som inte reserverade dt går inte idag. 

Visste inte att man kunde göra större delen av ovanstående saker via mobila enheter. 

 Chalmers Johanneberg 

Har inte smartphone 

Jag har ej den möjligheten med min mobil, då den är av en rätt simpel och omodern modell. 

Saknar mobil. 

 Chalmers Lindholmen 

I don't have a smartphone! 

Is there an app for windowsphone? I still don`t know 
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never use the app, and do not know the app is existed 

 Ej svar på frågan 

Har bara prat i min telefon! 

(tom) 

Ekonomiska biblioteket 

- 

Använder för mobil för dagens "to-do-list", saker som jag kan göra till och från skolan. Viktigare grejer gör jag 

helst stationärt från datorn. Finns det någon app där man skulle kunna göra snabbvall, typ uppdatera lån, se 

sina bokningar automatiskt, som kan kopplas till ett valt biblioteket för att på uppdateringar därifrån 

kontinuerligt? Samt en snabbsök funktion för tillgänglighet av litteratur på bibliotek. 

Bokningen på telefon behöver förbättras, dåligt anpassad för telefoner 

does the library have a application? 

har ingen mobil som kan göra dessa funktioner 

Har ingen smartphone 

Har inte en sådan mobil. 

Har inte tänkt på det. Menar ni via webbläsare i mobilen eller har ni en app? Förstår att ni inte kan svara på 

frågan här men tänker att det kunde framgått tydligare i enkäten om vilket ni menar. 

i did not know that there exists an app for library 

Jag använder mig av bibliotekets ingångar till databaser som Karnov till exempel. 

Jag har ingen smartphone så jag kan inte även om jag velat. 

Jag har inte en Smartphone 

kolla schema 

Tagit del av språkhandlednings info om citat, referenser och akademiskt skrivande. 

 Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

Aldrig haft en smartföön. 

Har ingen smartphone. Hade jag haft det hade jag med all säkerher besökt ub. 

I use my smartphone for minor things, I prefer to use my computer for the more important tasks. 

Jag visste inte alls att det fanns grupprum över huvud taget 

Jag visste inte att man kunde göra det jag valde Nej på, inte fått någon info om detta vad jag vet. 

 Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

- 

Använder datorn, saknar svaret "ej relevant" 

använder min dator 

Använder surfplatta för detta 

att boka grupprum har inte fungerat på min iphone, vid flertalet tillfällen. detta skulle kunna kollas upp! 

behändigt  och bekvämt. 

Besökt läsesalen och datorerna och ryckt i dörren när det varit stängt.;) 

De jag svarade nej på har jag varken gjort på dator eller mobil 

Det "r fortfarande bekv"ammare att g"ora det p'a dator. 

Det är krångligt att gå in på webbplatsen och navigera runt, vore bättre om det fanns en enkel app för detta 

Felanmält tekniskt fel 

För krångligt med min mobil. Men det hade vart trevligt att kunna göra det smidigt på mobilen. 
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Gbg universitets webbplats är, precis som alla andra forum i anslutning till GU, svårförstådda, röriga, och 

onödigt svårt. Dessutom förändras layouten o krånglar så till ytterligare. Det blir inte lättare på mobilen. 

Har ej mobiltelefon med internet 

Har ej smartphone 

Har en gammal Nokia, där man inte kan göra sådant. 

Har en mobil av äldre modell. ;) 

Har ingen iphone, annars hade jag säkert kollat öppettider 

Har ingen smartphone. 

Har inget internet på min mobil. 

Har inte bläddermobil! 

Har inte en smartphone men skulle förmodligen använda den till detta som jag hade en. 

Har inte internet på mobilen. 

Har inte smartphone och vill inte ha smartphone 

Har mobil utan uppkoppling. 

Inte använt mobil, men lånat om böcker utifrån min dator hemma. 

jag använder inte mobilen till det (Min mobil klarar knappt av samtalen och SMS) 

Kommentar: Jag har inte en smartphone. 

men datorn har jag använt till allt ovanstående 

Men jag har ju använt iPadden. 

Min hemdator använder jag för ovannämndauppgifter 

Min mobil är en mobiltelefon 

Mycket bra med sms när böcker man köar på har kommit! 

Tycker inte mobilsidan är så bra. 

Tycker inte om mobiler 

Webbplatsen är svår att nå från en mobil eftersom det krävs att en zoomar och scrollar mycket. 

Äger inte smartphone 

 Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

 

 Använt PING-PONG (GUL) APPEN 

Checkat öppentiderna för systemet i Nordstan. 

Däremot kollat schemat och vilken sal/grupprum vi ska vara i. 

Ej relevant, använder inte smartphone. 

Har dock gjort allt ovan med en Ipad, förutom att låna böcker och kollat öppettider. 

Har inget internet på mobilen 

I do not own a smartphone or other mobile device 

I simply don't know where and how to do the options stated above. 

Jag använder dator för detta 

Jag går direkt till universitet och frågar där. Ibland ringer jag de vid servicecenter. 

jag har använt datorn 

Jag har en gammaldags mobil utan finesser 

Jag har helt nyligen skaffat mig en modern mobiltelefon. 

Jag har ingen smartphone 

Jag har ingen smartphone. 

Jag studerar inte heltid så det är antagligen anledningen till att jag inte har sökt. 
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Jag är distansstudent, så allt blir ej aktuellt. 

Loggar in på pubmed via er. 

Om jag haft behov av något av detta skulle jag nog ha använt min mobil i vissa fall. 

 Konstbiblioteket 

Har ingen smartphone 

Har ingen sådan telefon, annars skulle jag kanske gjort det. 

Jag har ingen smartphone 

never used it 

 Pedagogiska biblioteket 

använder inte mobilen så mycket, dock har ipaden använts till det mesta! 

Det funkar väldigt bra att kvittera grupprum på mobilen, men är krångligare att boka eftersom man måste klicka 

sig fram till rätt dag och inte bara välja datum som man gör när man bokar via datorn. 

Eftersom jag inte har internet på telefonen har inte detta vart möjligt 

Gick inte att boka datorer på mobilversionen av hemsidan 

har ej internet på min mobil. 

Har ingen smartphone 

Har ingen smartphone men söker via internet via dator. 

Har inte smartphone. 

Har jättegammal mobil som inte fixar såna här saker, ej heller foto fungerar. 

I dont have a smartphone 

I use computer. 

Jag använder min surfplatta för det mesta. 

Jag har ej tillgång till sådan telefon. 

Jag har inte en smartphone. 

Jag tror säkert att det kan bli aktuellt. 

Kollat servicecenter 

Kollat telefonnummer till olika bibliotek. 

Läst SMS från biblioteket om när böcker har kommit in som jag står i kö för. 

Min mobil tillhandahåller inte tjänsterna. 

ub.gu.se besöker jag helst med dator som har knapptangenter 

Webbplatser är ofta dåligt anpassade efter mobil varför man hellre använder dator. Hade det fungerat bättre 

och webbplatserna varit responsive hade jag gärna använt mobil. 

äger ingen sådan mobil 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

- 

Använder Chalmers referensguide och katalog främst. GU borde studera dem. 

använder i stort bara min mobil. 

Boka grupprum fungerar dåligt vid mobilanpassnig 

Bokningen av grupprum via mobil är helt kass. Man kan boka perioder som redan varit och gör det ofta av 

misstag eftersom det är de tiderna man automatiskt hamnar på. Det går heller inte att se vilket av 

grupprummen man bokat på Samhällsvetenskapliga bibblan, eftersom rummen där har namn istället för 

nummer. 
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Dedikerade mobilversioner är trams. Satsa på responsiv design. Det är inte 2005 längre. 

Finns det någon app för detta? Använder inte mobilen till detta då det känns lättare att göra på dator, men om 

det finns en app så är det ju smidigare att sköta det via mobilen. 

har ej mobilt nätverk 

har ej smart phone 

Har ej smart telefon. 

Har en äldre mobil. 

Har försökt boka grupprum på skolan, sprängkullsgatan, vet inte om det räknas till UB men förstår ingenting, 

och har inte lyckats boka. Vilket jag inte är ensam om i klassen.  

Om hur man citerar och refererar brukar jag läsa på Umeås universitets sida eftersom deras förklaringar verkar 

bäst/lättast att hitta/förstå... 

I do not have a phone with Internet nor a smartphone. 

Jag har försökt men det har fungerat dåligt 

Jag har ingen smartphone så inget av detta har varit aktuellt 

Jag tycker det är väldigt krångligt att boka grupprum och kvittera via mobilen. Det känns inte alls mobilanpassat. 

kvittering 

Lånat E-bok 

Läst e-böcker 

min bärbara dator fungerar bättre... 

Min kassa telefon klarar inte av detta... 

Min mobil har inte möjlighet att surfa på internet. 

Ni behöver skaffa en app för: - Bokande av lokal - Lånadminstration av böcker - Kontaktformulär för olika frågor, 

tex kontaktperson för dyselexi - Påminnelser via pushmeddelanden - Kalendarium för aktiviteter på biblioteken 

- Planbeskrivningar av de olika biblioteken så man hittar lätt - Bilder på personal vid biblioteken med 

kontaktuppgifter och säkert mycket annat bra som bör finnas i app form. Det är 2014, hög tid för 

modernisering. 

Ni borde utveckla en mobilapp som förenklar gruppbokning etc. 

social medias 

Svarade nej på samtliga pga. att jag inte har en modern telefon. 

Vet ej 

Äger ingen smart telefon. 

 Studietorget Campus Linné 

Boka rum är för krångligt och man har dålig översikt över lediga och bokade rum. 

har ej smart mobil 

Har ingen smart mobil. 

I got a smartphone a week ago, not everyone likes that. 

Jag använder mig hellre av en dator än mobil, mestadels pga att jag är snabbare när jag använder mig av dator 

än mobil. 

Jag drömmer om att bemästra alla era databaser och mediearkiv. 

Jag har gjort det på min dator. 

Kvitterat och avbokat grupprum. 

Take pictures of some text book pages in order to continue home because library closing bell has ringed. 

Äger inte en smartphone 
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Studietorget Hälsovetarbacken 

App för bokning av grupprum vore bra 
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 BILAGA 16 

  

Fråga 30. Hur viktigt tycker du att det är att kunna utföra följande med mobil - annat 

 

Biblioteket för musik och dramatik 

Har inte en mobil som jag surfar på. På webbplatsen via dator har jag dock lånat om böcker, sökt i katalogen 

och kollat öppettider. 

(tom) 

Biomedicinska biblioteket 

Aldrig provat. 

Allt blir mycket lättare om man kan göra det via mobilen! 

Anvander inte smat fone 

Använder själv inte mobilen så mycket, men det händer ibland. 

använder surfplatta och dator. mobil är inte viktigt för mig 

att använda den teknik som finns är bra 

Bra med lättillgängliga kontaktuppgifter om man vill fråga något snabbt. 

Det är ganska viktigt eftersom att det blir så smidigt, nästan alla har en mobil idag 

Ej aktuellt pga har ingen smartphone. 

Har ingen smartphone. 

jag gör det med ipad 

Jag har använt dator mest. Men bra att möjligheten finns att använda mobilen. 

Jag är för gammal, använder inte min mobil till detta 

Kanon om man kan göra det via mobila enheter, men det måste finnas andra vägar också(!) 

Men så klart viktigt att kunna använda sin dator för dessa ändamål. 

OM man ska ta hjälp för att skriva referenser så måste verktyget vara mycket bättre. Ta inspiration från 

karolinska institutet för Vancouver systemet, fantastiskt smidigt! 

se oven 

Utgå från att när man söker på Summon via UB är man inte intresserad av annat än peer-review journal-

artiklar. 

Oändligt många klick att hitta och komma åt PDF av artiklar via summon på er hemsida. 

Vill man söka "allmänt" är google smidigt, vill man söka artiklar borde UB/Summon vara förinställt att sålla bort 

bok recenssioner etc.. 

förbättra artikelsök "summon" ofta får man upp massa irrelevanta förslag när man söker på nya artiklar 

(tom) 

Chalmers Johanneberg 

...idag är ju en telefon nästan jämförbar med en dator så visst räknar jag med att kunna använda den till allt 

som erbjuds på en webplats. 

Den vanliga hemsidan fungerar ok i mobilen 

Man kan ju kolla vanliga webplatser med mobilen så personligen tycker jag att appar är orelevanta. Annars är 

det ju då lika viktigt som att kunna kolla detta som på genom datorn. 

Saknar mobil. 

(tom) 
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Chalmers Lindholmen 

- 

hade jag haft en bättre mobil så hade det kunnat underlätta för mig men jag har en tendens att hålla koll på 

grejer utan att kräva att min mobil sköter det i och med att jag har en dator(har faktiskt flera så ser liksom inte 

riktigt nyttan för min del med att använda mobilen för det 

(tom) 

Ej svar på frågan 

Det skulle vara fantastiskt om möjligheterna att boka grupprum, låna om böcker kunde utföras i Mariestad 

Har bara prat i min telefon! 

(tom) 

Ekonomiska biblioteket 

- 

Bra att finnas på mobiler och andra små enheter så man smidigt kan kolla det viktigaste snabbt... som tex 

öppettider. 

För egen del har jag det dock tagit lång tid för mig att hitta EB:s öppettider på nätet. 

Gör ingen app! Bättre med mobilanpassad webbplats 

Har ingen smartphone, så egentligen gäller "inte alls viktigt" på alla frågorna för just mig 

Jag har ingen smartphone så det är inte aktuellt för mig. 

Tycker bokningen av grupprum är lite klumpig, då man inte kan se vilket grupprum man har bokat, det är ju 

inte alltid man kommer ihåg exakt vilket rum man bokade 

Återigen vet jag inte om ni menar via mobilens webbläsare eller via en app. Om det är via webbläsare så blir 

det ju mer en fråga om en ska kunna göra saker på nätet eller inte. 

(tom) 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

. 

aldrig haft en smartfööön. 

jag har inte smart phone 

jag har nästan alltid tillgång till nätet via min laptop. antingen via skolans trådlösa närverk eller mitt eget 

Lever utan smartphone - funkar bra =) 

Sitter ofta vid en dator vid uppsatsskrivning och då används datorn till info sök m,m 

(tom) 

Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

- 

All möjlighet över mobil måste fungera för Windows-telefon också! 

Önskas: i varje fall sökbart besked om att beställt läsesalslån hunnit komma för hämtning. Allrahelst sms 

härom. 

Alla använder en smartphone idag och det är ingen fråga längre OM tjänster fungerar på smartphonen utan 

HUR. 

Alltså, det är ju bra att kunna göra de här sakerna online, men just med mobilen känns inte jätterelevant, 

föredrar dator. 

Använder inte internet med mobilen, men det är väl bra att möjligheten finns för andra. 

Använder surfplatta för detta 
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Det "r fortfarande bekv"ammare att g"ora det p'a dator. Men det beror p'a l'ag surfhastighet och 

gammaltelefon. 

Det är bra att man kan komma åt vissa saker via mobilens webbläsare. Men inte viktigare än att det är allmänt 

bra att kunna använda internet i mobilen. Alltså, jag upplever inget behov av särskilt anpassade tjänster för 

mobilen. 

Det är för krångligt att logga in med mobilen, jag försökte några gånger om dan i ett par dagar i början på 

terminen, sen gav jag upp. Synd! Det är ju ett modernt sätt att kommunicera, söka info. 

Har ej smart mobiltelefon. 

Har ej smartphone, men har internet hemma det skulle jag inte kunna va utan 

Har en gammal Nokia, där man inte kan göra sådant. 

Har ingen smartphone och har inga planer på att köpa ngn heller. 

Har ingen sådan mobil. Jag har dock en bra dator och där är det ju bra att kunna göra mycket nuförtiden. Jag 

hade gärna sett att alla böcker var skannade så jag kunde läsa hemifrån utan at behöva låna hem böcker. 

Har mobil utan uppkoppling. 

Hoppas inte att allt går över så att man blir beroende av mobil 

Jag använde/r inte min mobil överhuvutaget i sammanhang med mina studier 

Jag använder  min dator för detta 

Jag använder min mobil bara som telefon, internet använder jag bara i min bärbara dator och på den har jag 

gjort allt som nämnts ovan och tycker att det är mcyket viktigt att kunna göra så. 

Jag föredrar att använda dator eller iPad för sådana sökningar. Mobiler har för små skärmar för att göra det 

bekvämt 

Jag har ej i-phone. 

Jag har ej någon möjlighet att kolla detta då jag ej har fungerande mobil. 

Jag har en uråldrig mobiltelefonmodell men för de flesta är dessa tjänster säkert utmärkta. 

jag har ingen smartphone, hade jag haft det hade jag tyckt det var viktigast att kolla öppettider, låna om 

böcker, söka böcker. 

jag har ingen smartphone, men om jag hade haft det hade jag kollat upp alla dessa saker på min mobil - och 

tyckt det var viktigt. 

jag har inte internet på min mobil 

Jag har inte kopplat min mobil till nätet, kollar endast via dator (hemmadator eller liten portabel). 

Jag hoppas verkligen att man kan göra allt detta UTAN smartphone. 

Kan säkert vara väldigt bra, men har inte använt telefonen för dessa tjänster så jag har svårt att värdera. Är 

ingen "early adopter" men tror att det blir viktigt framöver. 

Känns viktigt, men vill att det skall vara en app istället som är enkel att använda (detta finns kanske redan men 

i så fall är informationen om den mycket dålig) 

om datorn kraschat eller dylikt. 

Saknar information om många av de här tjänsterna, men tycker att det är jättebra att de (uppenbarligen) finns. 

snabbt och bekvämt 

Uppdatera appen Göteborgs universitet med biblioteken -kommer inte fram det bibliotek man söker på. 

Webbplatsen för GU tycker jag är krånglig och svåröverskådlig, svårt att hitta fram till det man letar efter i 

allmänhet(ex. biblioteken) 

Vet inte, tror inte viktigt alls 

Viktigt att det går att göra via min hemdator 
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Äger inte smartphone 

Även om jag själv inte använder mobilen till UB-relaterade ärenden så ser jag ett värde i att möjligheten finns 

om situationen skulle uppstå. Detta gäller särskilt för att kunna kvittera bokade grupprum om en inte kan 

befinna sig på plats rent fysiskt på minuten. 

(tom) 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

- 

-- 

. 

Att söka från datorn är ännu viktigare för mig för jag har inte någon lämplig mobiltelefon. 

Bra möjligheter, fin service ! 

Det kan bli aktuellt i framtiden. 

Fungerar inte bra att boka grupprum 

Har man inte ovan tillgängligt i mobilen så finns ju dator i allmänhet! Förstår inte fixeringen vid mobilen?? 

Hur man citerar eller refererar vid uppsatsskrivning räcker om det tillgängligt via dator... 

Här i Mariestad är biblioteket så nära till hands så jag går dit när jag behöver veta något. 

I would like that if I would use the lib. 

Jag har ingen smartphone. 

Jätteviktigt att kunna läsa ev ändring av schemat! 

Kanske att man får information direkt från läraren till kursen man studerar eller ska till. 

kommer under våren -15 få information om sökningar på biblioteket, pedagogen", inför exam uppsats. 

OBS!!! Det är inte aktuellt att kunna arbeta från min mobil Jag vill kunna gör det via min dator!!!! 

Se föregående kommentar. 

Säkert mycket praktiskt att kunna boka grupprum/datorer för de som så önskar tillgå ett bokningssystem kring 

dessa resurser, när man är på "resande fot". Personligen använder jag alltid min egen dator. Jag läser i regel 

inga utskick oavsett avsändare (om jag inte uttryckligen bett om utskicken). Jag lånar sällan böckerna jag 

brukar gå till erat bibliotek och läsa Ref.boken (som oftast är tillgänglig). 

Viktigt att det finns men eftersom jag bor i Skåne är det inte relevant för mig 

Även om jag inte har en mobil med internet anser jag ändå att det är viktigt. 

(tom) 

Konstbiblioteket 

Det är klart att det viktigt att det funkar från mobilen också, men nu har jag inte haft någon smartphone 

hittills, men kommer skaffa. 

(tom) 

Pedagogiska biblioteket 

Allting bör finnas tillgängligt för mobilen! 

De som har en smart mobil kan använda den i alla dessa situationer. Själv gillar jag de gamla mobilerna :) Nu 

finns det datorer... :) 

Det jag kryssat i som "mycket viktigt" är det som sker mer akut. Man sitter kanske och samtalar om en bok och 

vill kolla upp den eller har ett grupprum man vill boka. De andra tjänsterna kan man ta reda på, på annat sätt 

och är inte heller lika "akuta". 

Det är egentligen underligt att försöka förfina för förfinnandets skull 

Det är viktigt men har ingen smartphone 
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Eftersom jag inte har internet på telefonen har inte detta vart möjligt 

För mig är det inte alls viktigt, men kan vara bra för andra 

Gör det på surfplatta. 

Har missat att vissa tjänster finns tillgängliga 

Kan inte komma på något annat. 

Min mobil tillhandahåller inte tjänsterna. 

om ni inte ändrar så ni har öppet jämt, då behöver jag inga öpettider! 

Samma som ovan 

Säkert bra men det går lika bra via annat internet, eller hur? Känns som ett I-landsproblem!!! Via internet från 

min dator har jag gjort flera av ovan nämnda punkter (2-6) och det är ett bra hjälpmedel och underlättar mina 

studier. 

Trots att jag inte har sökt via mobilen anser jag att det är viktigt att kunna ha tillgång till tjänsterna via mobilen. 

Tycker att det är bra om man kan göra praktiska saker med hjälp av mobilen, boka, kolla öppettider och 

sådant, för det går då att göra när man är "i farten". 

Även om jag själv inte använt alla funktioner någon gång så anser jag att det är viktigt att möjligheten för detta 

finns!! 

(tom) 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

- 

Allt borde bli bättre mobil-anpassat. Ofta sitter man i klassrummet och har bara tillgång till telefonen för att 

kolla upp saker. Däremot behöver inte alla sidor ha en egen "mobilsida" anpassad för liten skärm för det är 

värdelöst ibland (se sj.se för ett bra (dåligt) exempel) och det gör att man laddar den "vanliga" webb sidan 

istället eftersom mobil-sidan är kass. Jag har dessutom en windows-phone och väldigt få sidor är anpassade för 

den vilket gör saker komplicerade (speciellt "rullmenyer" är oftast hemska). Så det kan vara bra att kanske gör 

den vanliga sidan mer lättnavigerad med mobila enheter. Så den till exempel inte hoppar runt med bilden, eller 

det värsta; när man måste hålla ner knappen för att visa en meny som man sedan måste klicka på och därför 

måste släppa och då försvinner menyn. Kanske inte finns såna på GUs sidor men tänk på det! 

Allt bör kunnas göra i appen/telefonen. Utgå från att ingen har en egen dator utan måste använda telefon. 

Bygg systemet kring det på det sättet. FIXA APP NU! 

annars har jag svårt att komma åt informationen 

Bra att det finns möjlighet till detta. 

De flesta studenter har tillgång till en smartphone men inte tillgång till dator i lika stor utsträckning därför att 

det viktigt att kunna utföra samma ärenden med sin telefon. Tänk på att tjänster för telefoner också måste 

vara tillgängliga för alla oavsätt funktionsvariation. 

Det har gått bra ändå. Trots kass telefon. 

Det är inte direkt viktigt, mer att det är en bra tjänst/möjlighet att erbjuda. 

Det är viktigt att jag kan det om jag inte har tillgång till dator, men annars inte så viktigt så länge jag kommer åt 

informationen. 

Det är väl bra om allt från biblioteket online kan finnas tillgängligt via mobilen också. 

Ej smarttelefon 

Finns datorer annars. 

har aldrig gjort det 

har ej smartphone 
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I do not have a phone with Internet nor a smartphone. 

I don't really use my smartphone that much. 

Jag anser över lag att det är viktigare att få tillgång till "kort" viktig information via mobilen. Men att använda 

mobilen till sökningar, nyheter eller att söka på hur man ska referera är något som jag hellre använder datorn 

till, eftersom det är mer omfattande information som jag behöver ta del av. Mer text. 

Jag har ingen smartphone så inget av detta har varit aktuellt 

Jag vill använda mobilen till att göra enkla saker, som att se om en bok finns eller öppettider. För att kolla 

referenser etc. så använder jag hellre en dator. 

Lånetiden 2 veckor är alldeles för kort och gör det omöjligt att planera sina studier på ett bra sätt. 

Ni borde kolla hur ni har ställt frågan här.  Tempus är två olika  vet inte riktigt vad ni menar.  Allt ovan ÄR 

viktigt,  men jag har under utbildningen inte ANVÄNT eller TYCKT att det varit viktigt alltid. 

Olika system för UB och övriga universitetet när boka grupprum gör det svåröverskådligt vad man har att välja 

på. Grupprummen har inte samma beteckning i verkligheten på tex KTB som i bokningen! 

Se ovan. 

Vissa utav detaljerna nöjs bättre om de får användas framför en dator. 

Väldigt bra har bara inte hunnit börja använda det :-) 

Återigen, är webbplatsen, gunda, väldigt förlegad och krånglig. Behöver verkligen uppdateras och 

moderniseras för ökad tydlighet och tillgänglighet. 

(tom) 

Studietorget Campus Linné 

Har ingen smart mobil. 

In fact I think that should be an extra, but I prefer to be able to do it in the library or at maximun online. 

Kvittera och avboka grupprum. 

Mycket viktigt vad gäller att boka grupprum då dessa måste kvitteras! Också viktigt att kunna kolla öppettider. 

(tom) 

Studietorget Hälsovetarbacken 

Väldigt bra att ni erbjuder detta, även om jag själv inte är bra på att använda telefonen till just detta! 
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 BILAGA 17 

  

Fråga 31. Saknar du någon information eller tjänst, som du tycker UB borde kunna tillhandahålla på sin 

webbplats?  

 

 Biblioteket för musik och dramatik 

 

(Kände inte till "Bibliotekets guider/ämnesguider") 

Kunna se sin kötid på material. 

Nej 

Nej inte vad jag kan komma på. 

Nej, bara att det kunde vara tydligare att komma till sina lån. Ny måste man klicka på "detaljer" eller ngt liknande, 

vilket till en början var svårt att hitta till. 

nej, inte vad jag kommer på just nu 

no 

Biomedicinska biblioteket 

 

att kunna logga in på externa databaser utan att gå via universitetets sida. 

Att man behålla böckerna längre än 3 vackor 

Beställa hem kurslitteratur från annat lärosäte. 

En app? 

Ett bra verktyg för att se "Impact factor" eller om det finns utrensningsverktyg för oseriösa "vetenskapliga" 

publikationer som publicerar allt möjligt skräp mot ersättning. Poängtera att bara för att man hittar en artikel via 

Google Scolar så är det inte automatiskt forskning/artiklar med god kvalitet. 

Hur många lediga läsplatser det finns lediga o var ( tänker som lediga p-platser i parkeringshus) ffa tänker jag detta 

på fd ktb 

Information om stipendiesökning. 

Inga anmärkningar 

Inget jag kommer på för tillfället 

Inget som jag kan komma på. 

inget som jag kommer på just nu 

Inloggning med personnumer istället för med lånekortsnummer 

Inte vad jag kan bedöma nu. 

Inte vad jag kan komma på. 

Inte vad jag vet i dagsläget. 

internet i skolan är jobbigt, för att vi behöver logga in varia gång efter mobilen är stängde en liten stund. 

Jag tycker att det är svårt att hitta olika tjänster på hemsidan. 

Jag tycker att Göteborgs universitet tillhandahåller de flesta nödvändiga tjänster och info på sin webbplats. 

Just nu kommer jag inte på något. 

Kan ej bedöma. Har ej utforskat den särdeles noggrant. 

Kommer ej på något just nu. 
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Kursliteratur för alla studenter att låna 

länkar till billig studentlitteratur lokalt o på nätet. och köp/sälj av beg kursböcker 

Mer kurser om olika referenstyper, som vancouver tex. 

National Encyclopedin 

Nej 

Nej. 

Nej.jag har nöjd 

Någon app som PingPong där man kan se lånade böcker, bokade grupprum och annat sånt. 

Rapportmall 

Öppettider för andra bibliotek 

Reservera böcker som är lediga och reservera böcker som är ej hemlån hem istället. 

Tydligare visa om boken finns tillgänglig gratis som e-bok. 

Vet ej 

Vet ej..men jag är nöjd 

Vet inte 

Chalmers Johanneberg 

 

Det borde vara tydligare information om hur lånandet av e-böcker går till och fungerar. 

Hjälp att bli bättre på att uttrycka sig! 

Ibland orkar jag inte att få tillgang till e-bökerna eller artiklar som jag behöver. Om jag skriver till biblioteken 

skickar de ett link som fungerade inte för mig, eller jag förstode inte hur jag kan gå vidare på den link. 

Inte vad jag kommer på. 

It will be cool to create app for library :) 

Jag använder mig aldrig av GU biblioteken då dessa inte bryr sig om naturvetenskap. Det gör att man får distans till 

alla bibliotek förutom chalmers. 

Jag önskar att kurslitteratur fanns som ljudböcker. 

Nej 

Nej. 

Tydligt sökning 

Vet inte, dock så tycker jag att de tjänsterna som redan finns kan vara viktiga och visa enkelt (gärna på förstasidan) 

vad tjänsterna innebär och hur man kommer åt dem. 

Chalmers Lindholmen 

- 

An app for smartphones would be very useful. Students could check their library account, which book is available, 

the opening hours or special messages, etc. 

Kan ej bedöma. 

Kompletta referenser till er böcker likt libris. 

Nej 

Some libraries have only the Swedish version for booking rooms, an English version would be a great help. 

Vet inte 

Ekonomiska biblioteket 

- 
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Att boka grupprum på mobilen är en krånglig historia. Testa själva att boka för en vecka framåt, se tider och sedan 

gå bakåt. Glöm inte att andas och räkna långsamt till tio. 

Att systemet själv kan känna av om det finns kursböcker hemma så man slipper gå till biblioteket och lämna 

tillbaka sin bok då någon köar och sedan ändå upptäcker att det finns lediga exemplar i bokhyllan. Detta händer 

ganska ofta då många köar via hemsidan istället för att gå till biblioteket direkt och kolla i hyllan. 

Bara större ruta att söka i! Blir tokig att man inte kan se hela titeln man skrivit! Tips kolla Borås högskolas bibliotek 

sökfunktion! 

Beräknad vänttid i kö på boken. 

Det jag redan skrivit i föregående frågor. 

Gemensam söktjänst för grupprum som söker på alla bibliotek samtidigt 

Icke! 

Inte som jag kan komma på nu. 

Inte vad jag kan komma på. 

Inte vad jag vet, men jag visste heller inte om flera av de tjänster ni redan erbjuder. Vet inte hur lätta de är att 

hitta, men hade jag sett information om dem hade jag kollat upp dem. Nu vet jag dock och ska göra det! 

Jag tror inte det. 

kommer inte på något som saknas 

Mer artiklar inom teknik/tekniska. Vi skriver d-uppsats och åker in till chalmers för att hitta information... finns 

inget från handels. Dåligt. 

Möjligheten att läsa dagstidningar på nätet är fantastiskt men de olika sätten för att zooma är helt värdelösa, det 

går inte få någon lagom storlek för att kunna läsa tidning. Utan man skulle han någon funktion så det blev bättre 

för det här gör att jag inte utnyttjar tjänsten. 

Nej 

Nej, allt är bra. 

Nej, bra hemsida! 

Nej, inte vad jag kan komma på i nuläget. 

Nej. 

Nej. Men bokningssystemet genom telefoner behöver förbättras, det tar onödigt lång tid att ladda sidorna. 

None 

Nya release av böcker som studentlitteratur mm inom exempel ekonomi, nyheter inom ekonomi, 

Print via mobilen. 

Rörigt och krångligt system för bokning av grupparbetsrum 

Samlad information om vilka bibliotek i världen GU:s bibliotek samarbetar med 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

- 

Att betala förseningsavgiften från sin dator! 

Det borde vara lättare att hitta Bibliotekets guider/ämnesguider (guider till resurser inom ett visst ämne), Att söka 

och skriva (hjälp inför uppsatsskrivning) och Söka och värdera (webbkurs för nya studenter). 

Information om grupprum som nu förstår jag att det finns 

Inte direkt. 

Möjligheten att ta bort en reservation på en bok. Antagligen finns det redan, men jag har inte lyckats göra det... 

Nej 

Nej. 
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Nej. Jag tror inte att man gåt till biblioteket för annat än information eller för att få en lugn plats att studera. 

Biblioteket på geovetarcentrum erbjuder båda, så jag ser inte varför man egentligen ska ändra något. 

ub.gu.se måste utöka sitt utbud - inom geovetenskaper ligger det långt efter ledande online universitetsbibliotek 

såsom SU och LU 

Humanistiska biblioteket  

- 

Att inte sökningar stängs ner så snabbt hade varit bra. Ofta vill man få upp sökningar i flera fönster för att gå 

igenom de noggrannare en efter en. 

Att se om bok reserverad för läsesalslån är framplockad. Att se om beställd bok kommit in. 

Automatisk omlån på böcker där det ej är kö. 

avkopplingssalar/rum 

Biblioteket är inte uppdaterat v.g. nyare litteratur. En tjänst där man tipsar om litt. borde finnas. 

Det borde inte behövas så många klick för att komma fram till sidan där man bokar grupprum. Det behöver gå 

snabbare och vara lättare att hitta. 

Det borde vara lättare att hitta var man ser hur man refererar till era böcker mm i uppsats. 

Det finns en lång kö på kurs böcker. Det finns behövs till en tysta rum som man kan sätta sig bekvämt och läsa. 

Det skulle vara bra om det var enklare att hitta till informationen om GU Print. En tydligare guide till hur en går 

tillväga för att skicka utskrifter hemifrån till GU Print hade också varit bra. 

Det vore bra om det finns kartor övre bibliotekens interiör. Ibland går man till bibliotek som man inte känner till så 

väl och det vore smidigt att kunna titta på nätet var på biblioteket man hittar en viss avdelning eller 

studieplatser/grupprum etc. Det är svårt att hitta saker man inte vet om. 

det vore bra om man kunde samla gamla kursböcker, så att elever som vill sälja byta eller skänka bort kan göra det 

och att man som elev kan köpa dem. kan ni inte ha ett litet hörn/datatjänst för detta? 

Det är ibland svårt att på webbplatsen hitta hur man kommer till adressen för att skriva en mejlfråga 

Det är rörigt som det är. 

Direktlänk till GUL och även ikon på datorers skrivbord. 

En detalj bara: Nationalencyklopedin ligger svårhittad bland databaser där man söker på namn (här: 

http://www.ub.gu.se/sok/db/index.xml); bättre att lägga den på första sidan (http://www.ub.gu.se). 

En enklare hemsida 

En karta över GU:s salar. Några är väldigt svåra att nå. Ordningen i namngivning är inte självklar. 

En läsesal med absolut tystnad. 

Ett enklare sätt att filtrera sökresultaten utifrån nyckelord och publikationsår vore bra. Just nu är det en jäkla 

soppa med alla olika nyckelord som en kan klicka i eller ur. 

fler titlar som ljudböcker 

Från vebbplatsen: "Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis. Beställningar av artiklar är 

avgiftsbelagda och skickas som papperskopior." -- Det är dåligt att det kostar, och att man inte kan få det som pdf 

på eposten istället för papper. Även med tanke på miljön. 

göra det lättare att hitta artiklar. Jag börjar alltid min sökningar via ub men slutar alltid på på google scholar då det 

är jätte svårt att hitta rätt på ub. Så sökar vid gs och klickar mig vidare via dem. så gör det lättare. 

Hur man refererar på olika etablerade sätt, en tjänst som Libris har på sin sida. 

ibland är det svårt att hitta någon bok, även om man skriver vad boken heter, eller om man skriver författarens 

namn 

Ibland är hemsidan lite rörig där man ska kolla sina lån osv. Och med den nya sökmotorn känns det inte som det 

mest relevanta kommer upp först. Föredrog den gamla sökmotorn. 
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Information om hur forumen fungerar. 

Ingen kommentar 

Inget jag har tänkt på. 

Innehållsförteckning på alla böcker. 

Inte vad jag kan komma på. 

Ja, jag tror inte att man kan skaffa ett GU-kort inne på biblioteket. För mig är det svårt att hinna till ett 

Servicecenter. Om jag minns rätt så har de inte lika bra öppettider på kvällarna som biblioteket vid 

Näckrosdammen. 

Jag tror ni har det mesta jag behöver, och jag kan alltid frågaom hjälp när det behövs!    :-) 

Jag önskar att man slapp använda lånekortsnr för att boka grupprum. Det skulle vara mkt enklare att använda ex. 

gus-konto för att boka, vilket jag har memorerat till skillnad från lånekortsnr. 

Kan ej bed"oma vet ej hur jag smidigast kan komma 'at den. 

Kan inte svara, har använt den för lite. 

Kunna se digitala videos från mobilen från fakulteterna. 

LIBRIS suger! Ta bort libris. 

Lite svårt att söka och hitta stora databaser. Ex sökte jag efter franska uppslagsverk (le grand Robert) vilket var ngt 

svårt att hitta 

Lättare att få tag i/hitta i månatliga professionstidsskrifter. Information om var litteratur kan sökas om den inte 

finns på GUB. (Det är därför jag ofta börjar med Google istället). Det hade varit kanon med hänvisning till någon 

bra översättningstjänst, för andra språk än engelska/svenska. 

Mer E-böcker 

Mobilanpassa webbplatsen! 

Nej 

Nej inte direkt. 

nej inte som jag kan tänka på 

Nej! 

nej, inte vad jag vet just nu men det kommer. 

nej, på det stora hela tycker jag att det fungerar 

Nej, tack 

Nej, utbudet är enligt mig komplett. 

Nej. 

Nej. Det enda jag tycker inte funderar så bra är det är svårt att begränsa sökning i databaser. Man får lätt med det 

som inte är relevant. 

se tidigare svar 

SVAR. Släktforskning 

the possibility to send the citation to a software like citavi 

Tydligare information om regler vid förnya lånade böcker samt tydligare och enklare att tillgodo information om 

regler vid förseningsavgifter 

Webbplatsen för GU tycker jag är krånglig och svåröverskådlig, svårt att hitta fram till det man letar efter i 

allmänhet(ex. biblioteken) 

Vet ej 

Vi begär Götebory universitetsbibliotek att sätta mer literaturböcker och begränsa tider för att låna literatur 

böcker eftersom det finns många som låna den hella termen då vi är tvingade att köpa literature böcker. 

Ärligt talat funkar inte webb-platsen speciellt bra i telefonen, hade varit bättre med en app. 
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Öppettider för de olika filialerna på UB:s startsida. 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

- 

Andra universitet i världen delar med sig av information om hur man t.ex. skriver litteraturöversikt och då menar 

jag en utförlig beskrivning med exempel. Det anser jag är viktigare än att gå en kurs i t.ex. akademisk skrivande 

som är tidskrävande men allt för grundläggande då tiden räcker inte. 

Att man ska kunna få tillgång till databaserna när man studerar långt från campus, och inte har möjlighet att 

komma för att skaffa ett bibliotekskort. Är inte registrerad som distansstudent och får därför inget kort 

hemskickat. Det borde vara samma inloggning på biblioteket som på Gul, för att förenkla, väldigt krångligt system 

just nu. 

Det finns så otroligt mycket jag inte vet/visste att biblioteken kan hjälpa till med, så jag saknar information. 

Det skulle vara bra om GU hade ett närmare samarbete med andra universitetsbibliotek i världen så att man med 

sitt lånekort kunde låna fysiska böcker utomlands. 

Det är alltid bra om man kan få kontakt med en bibliotekarie personligen för att ställa frågor om det man ev. inte 

lyckas hitta! 

Enkel utlåning av E-böcker och ljudböcker 

Enkelt sökverktyg, och att min kurslitteratur finns tillgänglig. 

E-tidskrifter för alumner (som inte läser någon kurs) 

Fler mjukvaroprogram. t ex Excell osv 

Gamla tentamener i fysik (med lösningsförslag) 

Hjälp med studieteknik. Upplagda föreläsningar, ppt osv. 

ingen åsikt 

Ingenting önskvärt för tillfället; eventuellt tydligare och bättre information vid kursstart. 

Inte för tillfället. 

Inte som jag vet nu. 

Inte vad jag vet just nu. 

Inte vad jag vet nu, så nej. 

it is enough. 

Jag läser inte ofta information där eftersom jag inte förstår svenska eller engelska bra. Det tar för mycket tid ifrån 

mig och när man misslyckas med den så kallad VOC/MCT känner man att man inte duger som student. Jag skulle 

gärna vilja att ni undersöker om VOC/MCT i stället än att fråga om universitetet. VOC/MCT ger dig ingen chance 

att kolla hur du svarade eller vad var det för fel. Det känns som om man spelar lotto. Problemet blir att man inte 

har tid för att göra fem gånger samma VOC/MCT. Snälla hjälp us att ta bort VOC/MCT det hjälper ingen. 

Jag tycker att sökfunktionen borde förbättras. Det är inte alltid vid första sökning som man hittar en viss artikel 

eller bok som ska vara tillgänglig via biblioteket. Ibland måste man testa att söka på olika sätt. 

Jag tycker det är svårt att få tillgång till artiklar i full text hemma trots uppdaterat gukort/bibliotektskort. 

Japp, massor! Exempelvis skulle man kunna göra en sida med instruktioner och vilka databaser som varje 

institution anser vara lättast att hitta de egna artiklarna eller lämpliga artiklar för uppsatser mm. 

Kan ej bedöma 

Kan ej bedöma! 

Kan ej bedöma. 

Kan inte bedöma 

Kan inte bedöma det. 

Kan inte bedöma då jag aldrig använt tjänsten 
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Kan tyvärr inte utvärdera. 

Nei 

Nej 

Nej inte vad jag kan komma på. 

nej jag är nöjd 

Nej, efter att ha läst frågorna verkar den vara riktigt bra. 

Nej, inget av vad jag kan komma på nu. 

Nej, inte som jag kan komma på just nu. 

Nej, inte som jag kan komma på. 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

Nej, tror inte det. 

Nej. 

Nä, det ser riktigt bra ut för tillfället. 

om det blir ändringar i schemat så borde man få det till sin mobil direkt och slippa gå in på GUL. 

Som jag skrev tidigare så hade jag gillat att kompendiet inte behöver vara ett uppkopierat häfte, utan hade gärna 

läst den som en e-resurs. Det hade sparat en massa tid och papper. 

Som student har vi tillgång till Nationalencyklopedien men det är väldigt svårt att hitta till inloggningen för denna. 

jag vet inte om det är relevant för just den här frågan men skriver det iaf. 

Tillgänglighet 

Tror inte det. 

Uppdatera sitt lånekort så att man inte måste gå till biblioteket för att kunna komma åt artiklar i heltext online! 

Vet ej 

Vet ej, se ovan 

Vet ej. 

Vet inte 

Vet inte - För vidd frågeställning?  

Att låna kurslittetur via biblioteket kostar på ett eller annat sätt, om man inte bor i Göteborg. Det är orättvist, 

tycker jag! Tillgängligheten och sökmotor för alla som studerar borde öka och inte bara när man läser en kurs 

kunde vara ett alternativ! Hjälp att få tag i kurslitteratur, när man inte bor i Göteborg ett annat! Hjälp att hitta 

digitala alternativ ett annat! 

Vet inte hur det är idag men jag skulle gilla en tjänst som fungerar som så att om man söker på en bok och den 

inte finns på Göteborgs universitetsbibliotek så skulle jag önska att det fanns information om att den kanske finns 

på andra universitetsbibliotek i Sverige (med länk) och att den i så fall gick att beställa från detta andra bibliotek 

till Göteborgs universitetsbibliotek som hemlån eller läsesalslån beroende på värdet på boken. 

Vill gärna få veta om en kan fortsätta med distans studierna nästa termin. 

Konstbiblioteket 

i think there can be an online section of newly purchased books. or new books that have been released in this 

month. 

Nej 

no 

no, not really 

Vet ej 

Pedagogiska biblioteket 
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- 

Afrikansk litteratur samt franska boken 

Att kunna söka böcker efter författare. Finns inte som val när man söker böcker eller annat 

Att tydligare se väntetid på böcker och ett tydligare kösystem på kurslitteratur. 

Boka datorplats i mobil anpassade sidan. 

Det hade varit bra att kunna gå in och skriva ut från vilken enhet som helst så att det finns på plattformen redan 

när man kommer till skolan och inte behöver hitta en dator i skolan utan koppla det till GUL-

kontot/Bibliotekskonto av något slag så att man bara kan skriva ut direkt när man kommer. 

En app 

En App till mobilen 

En lathund över de olika sökformerna när man söker efter tex litteratur. Att det dyker upp som en liten 

informationsruta när man håller musen vid tex "supersök" eller "tidskrifter". Ofta när man inte riktigt vet vad man 

söker så blir det lite svårtillgängligt när det finns så många alternativ att hålla reda på. Det skulle underlätta 

sökvägarna tror jag. 

GU har ju pingpong som app, går det att göra något liknande till biblioteket? I dagens samhälle känns det som att 

appar används mer flitigt än surfmöjligheten via internet-funktionen på mobilen. 

Göra det lite simplare att se via sin layout. Mycket text och väldigt liten. 

Har inte tillräckligt bra koll för att kunna ge ett relevant svar 

i thimk its fine for me 

Information om en bok finns på ett vanligt bibliotek 

Inget jag kan komma på, eftersom jag inte har använt den webbplatsen så mycket. 

Inte för tillfället. 

Inte vad jag kan komma på 

Inte vad jag kan komma på just nu. 

Ja, länka adress till varje bibliotek INNE på sidan för det bibliotek där övrig biblioteksinformation. Om jag söker på 

"humanisten" så kommer jag till sidan, men måste klicka vidare på en annan länk för att hitta dit. Klart omständigt. 

Ja, ämnesguiderna kan flyttas till startsidan helst direkt under Summonsök. Sparar "klick" när man använder 

PC/MAC och blir definitivt enklare vid användande av "smart"phone. Alternativt; döp länken kort och gott till 

"Guider" och lägg direkt under Summonrutan. 

Jag kan inte komma på något. Jag tycker att webbplatsen är väldesignad och lättnavigerad. 

Jag saknar en mini kurs om de väsentligt om biblioteket, e-tjänst mm 

Jag vet inte om tjänsten finns men om inte. Att snabbt kunna se om en given bok finns till utlåning resp beräknad 

väntetid. 

Kan ej bedöma 

Kunna låna böcker som finns i biblioteket via nätet, så de reserveras 

Längre öppetider 

Lättare att hitta artiklar skulle vara en fördel 

Mer grupp rum och kurslitteratur 

Mer möjlighet till personlig hjälp 

Nej 

Nej, inte vad jag kommer på. 

Nej, jag saknar ingenting. Jag är mycket mycket nöjd med all hjälp jag har fått, inte bara under hösttermin, 2014, 

men under alla åren jag läser på Gbg´s universitet sedan 2007. (sju år!) 
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nej, jag tror inte det 

Nej, saknar inget 

Nej. 

no 

not that I can think of right now 

om man väntar på en bok att få medelande att den kommit in tidigare 

Tjänsten där man ska kunna hämta artiklar eller dylikt från nätet  (ex från litteraturlista) bör bli bättre. Den 

tjänsten har aldrig fungerat för mig trots att jag har ett uppdaterat GU-kort eller har kontaktat biblioteket om 

detta tidigare. 

Tydligare information vad som finns 

Vet ej. 

Vet inte 

Samhällsvetenskapliga biblioteket  

- 

All those citing stuff I have no idea how it works, that's why I push those buttons sometimes accidentally but never 

on purpose. 

bättre information om stöd vid läs och skrivsvårigheter 

Bättre system med utskrifter ex. Via BankID 

Det är viktigt att begränsade öppettider under helgdagar/lov finns utsatta på hemsidan i god tid. 

E-boker 

En "intelligent" tipstjänst som vet vilken kurs jag läser och tipsar om aktuell forskning 

En bra mobiltjänst. 

En egen app 

En radiotjänst hade inte varit fel, så man kan leta information och digga musik samtidigt. :) 

FOR NOW AM CONTENT WITH WHAT I AM ABLE TO ACCESS 

Grupprummens mobila bokningssida fungerar inte som den skall, vilket jag skulle önska att den gjorde. 

Gärna en app för att boka grupprum! :) 

I can't think of anything else 

Inte direkt 

Inte i dagsläget 

inte som jag kommer på... 

Inte vad jag kan komma på 

Inte vad jag kan komma på i nuläget. 

Inte vad jag kommer på 

Inte vad jag kommer på nu. Ställer gärna upp på djupintervju i fokusgrupp format. Mina uppgifter: Eric Insulahn, 

ericinsulan@gmail.com, 0763195402 

Inte vet jag kan komma på just nu. Så jag antar att jag inte har saknat något.. 

Jag har sökt fram en del tidskriftsartiklar som verkat intressanta, men som jag inte lyckats komma åt att läsa. 

Jag saknar ingenting, men den webbplatsen känns väldigt rörig och jag har svårt att hitta den information jag vill 

ha. 

Koppla UB direkt till GUL så att man kan söka böcker direkt från GUL. Förr fanns Summon Supersök i GUL men det 

finns inte längre. UB måste finnas via GUL/Portalen, det är alla studenters utgångspunkt och på så vis finns ni 

närmare studenten. 

Lånetiden 2 veckor är alldeles för kort och gör det omöjligt att planera sina studier på ett bra sätt. 
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Lättare gränssnitt sådan fattar hur allt funkar på webben.  Ty vet inte den är så lätt. 

Maybe opening hours during holidays 

Mobilanpassa 

N/A 

Nej 

Nej, inte i nuläget. 

Nej, känner att den information som erbjuds är tillräcklig för mig personligen. 

Nej. 

Nej. Men generellt tycker jag att det kommer ut alldeles för lite information om alla de tjänster och den hjälp och 

kompetens som finns på biblioteket! Vore bra att veta mer, så skulle nog också fler passa på att använda 

tjänsterna! 

Ni borde tillhandahålla fler kursböcker i ljudböcker 

nix 

Nja, främst tänker jag då på vad jag redan nämnt - att det borde gå att göra fler omlån via webben. 

Nja, som jag varit inne på tidigare (kanske inte den typen av tjänster ni menar nu men) så borde ni erbjuda fler e-

böcker, bättre för miljön, borde rimligtvis vara billigare att "köpa in" större volymer 

no 

No. 

not really 

Näpp! 

När vi satt med C-uppsatsen för cirka ett år sedan upplevde vi bokningssystemet för grupprummen som väldigt 

krångligt och tidskrävande. Jag tyckte inte heller om att man bokade grupprummen på olika vis beroende på om 

man skulle sitta på biblioteket eller på skolan. Önsar ett sammanhållet och lättförståeligt system men vet ej om 

det ändrats sedan dess. 

Om en bok inte finns tillgänglig på era bibliotek men finns tillgänglig på till exempel en campusbokhandel bör det 

finns information om detta. 

relaterade länkar kopplat till literatur, vore en enorm tidsbesparare för oss som vill läsa runt om kurslitterarturen 

och för oss som skriver uppsatts. 

Sidan är svår att navigera på. Jag hade önskat att sidan var mer användarvänlig, och lättare att hitta det man letar 

efter. 

Svårt att får överblick vilka rum som är lediga på telefonen. 

There should be a way to save your password so I don't have to put it in every time I look for a book or article. It's 

not like the password is easy to remember. 

Tidigare kunde jag klicka mig fram till en inloggad session på UB's hemsida från studentportalen 

http://portalen.gu.se men sedan någon månad tillbaka är denna länk borta och om jag ska logga in på UB måste 

jag ange kortnr. Det är frustrerande med flera olika inloggningsuppgifter/lösenord, och därför var det så smidigt 

innan. Förstår inte varför denna länk/koppling försvann... 

tycker sökfunktionerna är konstiga. Man får inte samma resultat på litteratur om man "supersöker" alt söker i 

vanliga fältet när man är inloggad. Svårt att hitta rätt ibland 

Tydligare info om när köar på en bok. Kan se min plats i kön men förstår inte riktigt om när ett ex står som 

reserverat, är det då till någon före mig i kön. 

Tydligare instruktioner kring e-böcker. Fler kursböcker som e-böcker. 

Under min studietid har jag oftast köpt böcker eftersom man bara får låna kursböcker i två veckor. jag tycker att 

lånetiden för kursböcker skulle förlängas till 4 veckor. 
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Uppdatering av lånekortet via hemsidan. Nu när allt är på GU-kortet så kan man bara se dess giltighetstid, vilket 

inte är samma som lånekortets. Man har ingen aning om när lånekortet slutar gälla och blir alltid överraskad när 

det har gått ut. 

Vart kursböcker som man inte kan låna hem finns EXAKT. Inte bara på entréplan tex som på ktb. Skriv att dem står 

under politiks eller numrera som på andra bibliotek 

Studietorget Campus Linné 

 

Bättre universitets-app med tillgång till GU:s alla sidor utan att behöva surfa via safari. 

Den är inte så mobilanpassad va? Eller så har jag trögt 3G som vanligt. 

Enklare bokning av grupprum! Det har strulat väldigt mycket sista året. Lägg en länk med inloggning på förstasidan 

(svårt att ens hitta var man bokar) och se till att bokningarna är uppdaterade så att man ser var det är ledigt och 

när. 

Jag skulle vilja att det var enklare att hitta en bok/författare även om ett stavfel råkade smyga sig in. Till exempel 

att det inte ska vara omöjligt att bli vidarekopplad till Jurgen XX när en först trodde att namnet var Jörgen :) 

Läsning av e-material hemma för ickestudenter. Fjärrlån av e-material och läsning av detta. 

Lättare att hitta vilket universitet som är vilket. Mycket krångligt. Behövs en enkel guide. 

Nej 

Nej. 

Studietorget Hälsovetarbacken 

- 

Kanske en app så att man lättare kan kolla böcker och grupprum 

Nej 

nej, men jag tycker ibland att webbsidan kan kännas lite rörig 

Nej. 

Tycker att det var dåligt att jag köat på en bok som fanns tillgänglig på biblioteket. När jag sedan ska hämta den, 

efter att ha fått en påminnelse, så fanns den ej på plats. Först till kvarn sade bibliotekarien. 

 

  



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CCCII 
 

BILAGA 18 

Fråga 33. Här kan du lämna övriga synpunkter/önskemål avseende den service universitetsbiblioteket ger dig 

som student på Göteborgs universitet. 

 Biblioteket för musik och dramatik 

Although I was for the most part very satisfied, one thing is that I would have liked to be able to access 

academic journals from home, while away from the school.  (If I am able to do this, I wasn´t aware of it) but 

luckily I had a friend who was going to St. Louis University and they let me use their login credentials in order to 

access the academic journal database at Jstor.org, so I could conduct my research for instance during holiday 

breaks while away from school. 

As there was nowhere else to put this (as I could see)-- it's a shame that when a particular volume of a printed 

journal is known to be missing it is not replaced, particularly when the journal is not available online. I've had 

this problem occur three times this term with old music journals at the Humanisten library! I don't know how 

easy it is to replace these volumes, but if it were possible I think it would be a good idea! 

Otherwise I've been very happy with the all the libraries I've used. 

congratulations to the staff at HSM 

Fler kurser i uppsatsskrivning. Bättre annonserade kurser. 

Jag är mycket nöjd med bibliotekes service lch har haft sann glädje av den. Inte minst pga personalen. Tumme 

upp! 

Jag önsker mig större utval musikalnoter. Mycke nytt och spennande som finns, och som eftersom vi har 

bachelor -utbildning bör vi ha tilgång til så mycket material som mögligt. 

Som student på Valand så saknar jag en närhet till biblioteket. 

(tom) 

Biomedicinska biblioteket 

alla är vänliga, proffsiga och serviceminded 

allmänt dålig hemsida. Krångligt att hitta, måste ibland logga in flera gånger. 

Alltid trevliga och jag får alltid ett bra bemötande oavsett vilken fråga jag har. 

Alltid trevligt och professionellt bemötande. Personalen har alltid svar på mina frågor och är villiga att hjälpa 

mig. 

allting är bra men om det hade funnits fler grupprum hade det varit perfekt. och om luften vid tidskrifterna 

förbättrades. det är syrebrist där nere. 

Använder inte biblioteket alltför mycket just pga begränsade öppettider. Ofta är grupprummen/sittplatser med 

bord upptagna, ljudnivån känns ibland för hög. Då sitter jag hellre i skolans tystarum. Böcker som jag behöver 

köper jag eller läser på nätet. Tycker att det är ett bra bibliotek, troligen är det bara jag som inte är ute efter ett 

bibliotek snarare en pluggplats. Hade dock föredragit biblioteket om tiderna var bättre och tillgång på tysta rum 

var fler. Anävnder tex dator när jag jobbar så att sitta i det gemensamma tysta rummet kan bli jobbigt för andra 

när de hör mig klicka osv. 

App för grupprumsbokning önskas 

Borde finnas bättre studieplatser på Biomedicinska biblioteket. små utrymmen där alltför många studenter 

knös in. Bli svårt att andas i de små utrymmen. 

Bra bibliotek! 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CCCIII 
 

Bättre ventilation för att inte bli sömnig, längre öppet tider, och även på helgerna. 

Allt annat är ganska bra. 

Den här enkäten är för lång. På gränsen att man fyller i den. 

Det hade varit bra om bibliotekarierna kan hjälpa till att installera olika program på datorerna som behövs för 

arbeten i studierna, så som till exempel EndNote eller SPSS. 

Det var svårt att boka grupprum genom mobilen. Kanske går att förbättra. 

Det viktigaste att förbättra - snabbare datorer! De som finns nu är FRUKTANSVÄRT långsamma. 

Det är jättetråkigt att botaniska biblioteket stängdes. Böckerna har nu kommit på plats och de går hyfsat att 

hitta på biomedicinska men tidningssystemet är ganska värdelös. Många tidningar går inte att hitta längre, ska 

finnas men existerar inte, läsplatsen i ingången av biblioteket har bara Nature (?). Det stora utbudet av aktuella 

tidningar en lätt kunde hitta och läsa på botaniska biblioteket är helt borta, nu är de ofta ett år gamla när man 

får exmeplaret om en nu hitta det i källaren.  

Skulle vara skönt med att få tidningsförslag i ingången, som "det här är nytt och spännande". Och då menar jag 

till ämnen runt biologi, botanik, zoologi, naturvårdsbiologi. 

er websida är aningen komplicerad 

Ett litet fik eller bra kaffeautomat närmare biblioteket. 

Högre temperatur och bättre ventilation så att fönstren ej behöver öppnas. 

Fika. 

Fler exemplar av kursböcker 

fler exemplar av kursböcker att låna. Men ändå jättebra att ni har ett exemplar av varje kursbok som inte är till 

hemlån. Fler kursböcker tillgängliga som e-bok att låna 

Fler exemplar av kursböcker borde finnas att låna 

Fler tysta läsplatser !!! 

För det mesta är tillgången till tidsskrifter god men det finns luckor och hade gärna sett att de inte fanns. fler 

sittplatser är också en prioritet !pedagogen har rätt bra med det..de andra enheterna skulle behöva fler !! 

För få grprum/platser som man kan ta obokat 

Ganska dålig luftkvalitet på Biomedicinska biblioteket. Varmt och instängt liksom. Kanske bör ses över! 

Gällande endnote ska den personal jag frågar vara kunnig i ämnet annars ska den anställda hänvisa mig till 

annan anställd, istället för att det blir fel och tar dubbelt med tid 

Gör om utskriftssystemet, inte rimligt att det ska vara så krångligt. 

Hade varit bra om kurslitteratur fanns som e-böcker då det dels är smidigt att ha med sig och att det oftast bara 

finns kanske 4 böcker att låna till en kurs på 100 personer. 

Har hört att det planeras att lägga ned BioMed. Detta får inte hända! Det vore en stor förlust för oss studenter 

på medicinareberget! 

Jag använder biblioteket ofta och uppskattar verkligen deras funktion! 

Ibland behöver ljudvolymen sänkas för att kunna plugga bättre 

Information om låning och förnyande av boklån tidigt. 

Inga synpunkter. 

It was quite useful for my studies! 

jag gillar att sitta i biblioteket på medicinaregatan och plugga, men har ändå inte gjort det så mycket, så jag kan 

inte svara bra på de flesta av frågorna. 

Jag hade gärna varit med på en presentaion av bibliotekets tjänster. Tycker det borde erbjudas alla! Jag har 

förstått att detta förekommer, men erbjöds inte i vår kurs. För en del av oss som inte studerat på länge var det 

svårt, -och tog för lång tid, att få grepp om bibliotekets möjligheter! 
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Jag hade önskat att ni hade fler exemplar av de böcker som vi på logopedprogrammet använder i våra kurser. 

Om en kurs är 4 veckor så hinner bara 2 personer ha boken om ni bara har ett exemplar. Fler böcker av varje 

sort behövs. 

Jag hade önskat mer referenslitteratur 

JAG KAN INTE LOGGA IN PÅ proxyservrarna för libris och det tar död på mig. 

Jag skulle vela att man som student har mer tillgång till personal som kan hjälpa med att referera  o hitta böcker 

vetenskapliga på nätet sökorden 

Jag skulle önska att man kunde se hur långt man kommit under tiden man genomförde denna enkät. 

Jag skulle önska fler grupprum och anser att det på många av universitetsbiblioteken är för hög ljudnivå. Den 

höga ljudnivån kan orsakas både av andra studenter, telefoner eller bibliotekarier som talar högt. Eftersom det 

inte verkar möjligt att ha en tyst ljudmiljö i hela lokalen, hade jag önskat fler tysta avdelningar. När jag behöver 

studera i en tyst miljö tenderar jag att välja de bibliotek som kan erhålla det, även om det innebär en längre 

resväg. 

Jag tycker att det behövs fler ex av kursböckerna. 

Jag tycker att det finns gott om personal och överraskande många resurser, man kanske inte utnyttjar allt ofta 

men det är fantastiskt att möjligheten finns vid behov. 

Jag tycker att det var väldigt tråkigt när kurs och tidningsbiblioteket lades ner. Det är inte alltid lika generösa 

öppettider på andra bibliotek där läsexemplar på kursböcker finns. Tidigare fanns det även kursböcker på 

centralbiblioteket som även har mer generösa öppettider. 

Jag är alltid nöjd med bibliotekets resurser och deras expertis. Som sagt möjligtvis fler läsplatser. 

Jag är jättenöjd med den hjälp jag alltid får av bibliotekarierna! 

Jag är mycket nöjd med biblioteket men önskar att det vore bättre öppettider. 

Jag önskar att man fick mer info om bibl tjänster. t.ex. hade jag ingen aning om at ni hade kurser i endnote. Ni 

skulle t.ex. kunna skicka mail till nya studenter där ni informerar om att ni har studieplatser, kurser, osv. 

jag önskar kunna uppdatera mitt GU kort på bibloteket inte bara vid medicinarlängan. 

Kanske självklart men det är lite för få kursböcker och väldigt kort lånetid 

Kommer ej på något just nu. 

Kursböcker på svenska samt övergripande böcker på gymnasienivå så man kan kan få en enkel helhet över sitt 

ämne 

Kursliteratur 

Lite korta lånetider. Oftast långa köer till böcker,vilket medför att jag köper boken istället för att låna den. 

Lite muntrare personal så man inte känner sig ivägen när man frågar. Fler exemplar av samma bok. 

Lokalerna behöver fräschas upp 

Lunch o fika plats med mikro o vattenkokare o mer plats för att ta en paus för vila saknas , lokalerna ej tillräcklig 

för alla studenter , blir trångt oftast 

Längre öppettider och fler e-böcker önskas. 

Mer kurs böcker. istället för fem kan man ha sex eller sju böcker. 

Mer kursböcker för att kunna låna och under längre tid. 

Mycket bra kompetens bland personalen! De gör ett hästjobb och hjälper gärna till, mycket trevligt. 

Mycket bra städning! 

Nej 

nej,  öppet på helger mera 

Personal alltid stått för hjälp, inga problem 

Personalen ar valdigt bra det ar bara det fysiska miljo som maste forbattra. 
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Skrivarna på biomedicinska biblioteket bör uppdateras (läs: byt ut hårdvaran), de är långsamma och mkt svåra 

att hantera. 

Skulle önska en bättre lösning med kaffe automat på biomedicinska. Kaffet från automaten på bottenplan 

smakar rävgift, bättre uppdatering där tack!!! 

Snälla förbättra kvaliteten på era datorer när det gäller ladda websidor, flash saker som Googe online doc samt 

snabbheten i övrigt 

Studieplatserna är bra så jag värnar om att behålla dem bra och inspirerande eftersom mycket tid spenderas 

där! 

Större läsplatsrum. Längre öppettider. Längre lånetider. Lägre böter för försenade böcker. Lånetiderna är så 

korta att jag inte finner det värt att låna böckerna. 

Sökmotorn Westlaw fungerar inte, ni borde byta ut den. 

Tack för ett trevligt bemötande de tillfällen jag varit och behövt hjälp. 

Tillgång till bättre billigare att kopiera eller skriva ut !!!!! Ett trevligt fika ställe . 

Trevlig personal 

Trevlig personal. 

tycker att Göteborgs universitetsbiblioteket är en väldigt bra med väldigt snäll och hjälpsam personal 

Tycker grupprummen nere i källaren på samhällsvetenskapliga biblioteket är en riktigt tråkig studiemiljlö. 

Alldeles för mörkt och instängt vilket påverkar humöret/koncentrationen negativt. Vid tentatider då nästan alla 

bibliotekets grupprum är uppbokade brukar någon/några av dessa vara lediga. Jag tror det beror mycket på att 

de är så tråkiga. Källaren borde användas till något annat och grupprummen borde få ta plats någonstans där 

basala saker som ljusinsläpp tillgodoses så att det inte känns som att man sitter instängd. 

Tycker ofta Biomedicinska biblioteket är fullt (många bord upptagna) och att våningen en trappa ner från 

entréplan kan kännas lite instängd pga få fönster (svårt att åtgärda detta inser jag). Sen skulle mina 

klasskompisar och jag uppskatta om städningen skedde utanför Bibliotekets öppetider, det är ett störande 

moment med städningen när man studerar. Tycker det är bra att man kan sitta o prata öppet o inte behöver 

stänga in sig i ngt grupprum! Att det finns en tyst lässal för de som vill ha det tyst. 

Variationen av kompetens hos personalen. vi behövde någon som kunde end-note och det fanns inte alltid 

någon på plats med den kompetensen. Vi fick boka tid med bibliotekarie för att vi inte skulle sätta av tid på 

biblioteket i onödan. 

Vill kunna skriva ut ett visst antal sidor gratis varje termin, på ett lätt sätt. Funkar på Chalmers, varför inte på 

GU?? 

Våningen längst ner på bibblan borde fräschas upp. Det känns källaraktigt där och det luktar obehagligt så att 

man inte trivs på nedersta våningen. 

Vänlig personal. 

Även ha tillgång till Mac vid studieplatserna hade varit bra. Då vissa dokument och funktioner inte synkar 

särskilt bra mellan PC och Mac och ibland ställer det till massa problem om man vill jobba på bibliotekets 

datorplatser men även kunna jobba på det hemma. 

Önskar lättare tillgång till artiklar och studier 

(tom) 

Över förväntan, ni erbjuder väldigt mycket hjälp. Toppen! 

Chalmers Johanneberg 

Det behöves fler kopior av kursböcker, oftast måste du köpa kursböcker då du endast kan garanteras att få låna 

i två veckor. 
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Det vore bra med avskärmade platser för enskilda studier som man kunde boka hemifrån. Jag besöker ibland 

inte biblioteket fast jag vill p.g.a osäkerhet på tillgång till en plats där jag klarar av att studera. Jag kan inte 

fokusera när det är rörigt omkring mig och jag blir stressad av att inte i förväg ha en bestämd plan/schema för 

vad, var, hur, när jag ska göra något. Jag har aspergers och kanske är detta ett behov som främst gäller mig och 

andra med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

För dåliga öppettider på biomedicinska biblioteket samt för få platser. Alla tidskrifter skulle kunna göras o till 

läsplatser istället. Varken jag eller mina vänner som läser på mdicinareberget använder oss av biomedicinska 

biblioteket då det har för dåliga öppettider samt för få platser. Heller inget café vilket behövs när man pluggar. 

Genom denna undersökning förstår jag hur lite information jag, som ny student, har fått om era tjänster. Jag 

har aldrig hört talas om de flesta service ni nämnde här! Min utbildningsinstitution har inte nämnt er alls, detta 

gör mig besviken! 

Gärna fler kurs böcker inom Data vetenskapligt program. Det finns i princip inga alls nu. 

I just wish there could be more group study rooms or any separated area that is somewhat "cut-out" from the 

public area. Because there are so many students in the university and almost all of us have a group working 

time, if we book the group study room late then it is very hard to find a place to do the group work. So I think it 

is better to add some more spaces as group studying area. 

In reality i do not have much information about what services library provides which is extremely important. 

Library should create a system to update students about what so ever that exists in library.That can happen 

either by weekly email or creating *lib app* on smartphones which is easier and it can motivate students to 

come for library instead of i.e. me going for google and buying books and journals all the time. (OBS! If library 

has app,then i still do not know about it) 

Jag går inte till biblioteket så ofta så jag kan inte svara på dessa frågor 100%. 

Pluggar i annat grupprum. 

Längre öppettider!!! 

Mer öppettider på kvällar och helger 

Mycket bra öppettider under jul & nyår! 

På pedagogens bibliotek är det jättebra service. Eftersom jag behöver läshjälpmedel, så har jag fått mycket bra 

hjälp där. På Chalmers J-berg (där jag läser) vet de knappt vad hjälpmedel är!!! 

Tycker det är jobbigt att man måste uppdatera sitt lånekort, att det inte görs automatiskt när man uppdaterar 

sitt GU-kort. Är så lätt att man glömmer bort det och sen sitter man där och behöver nå distansåtkomsten och 

måste vänta till man har uppdaterat sitt lånekort. 

Tycker det är mycket märkligt att kursböcker inte finns som läsesalsböcker som ej får lånas hem. Detta borde 

vara en självklar service på universitetsbiblioteken. 

Önskemål: tyst läsesal med långa öppettider och möjlighet att både stå och sitta. Böcker/dator kan man ta med 

sig själv, det viktiga är en lugn plats. 

(tom) 

Chalmers Lindholmen 

all the servise providing by uni are good 

Brist på plats med tyst rum, oftast ganska fullt på Lindholmen där jag brukar vara vid IT universitetet. 

Den här Frågegrejen var för lång med för tråkiga frågor. 

- 

Do no have lecture in Library, need a quiet space. 

Ha kurser i skrivande och att hålla redovisningar 
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I am quiet satisfied specially from librarians who help me a lot in conducting my university's research in library. 

Also using ebook as well as printed book, was very helpful for me in order to decrease my study expenses. 

Thanks. 

I am very satisfied with offered service from the libraries. The only thing that I find helpful is to have opening 

hours on the weekend at other libraries beside the social science one. 

I think the service is good, the only thing I would like is to have more of the books about communication at the 

Chalmers Lindholmen library considering that the GU Master in Communication is on this campus. 

It would be nice that university could not give all books, but one or two in the library so the students could 

access them in case they are waiting in line. 

Kaffemaskin? 

Mer fåtöljer. Det är mest soffor, och om man bara är själv känns det fel att ta upp en hel soffa. Fåtöljer är ett 

väldigt bra alternativ. 

more study(group) rooms 

(tom) 

Ej svar på frågan 

Bibliotek med kunnig personal på studieplatsen/skolan är ovärdeligt! Tack för att ni finns 

Den service och goda bemötande som personalen vid Universitetsbiblioteket i Mariestad ger är helt fantastisk! 

UB är oerhört viktig  vid studier. Använder dock av naturliga skäl (bor i Uppsala) UUB. 

(tom) 

Ekonomiska biblioteket 

.... 

alumni must be able to use library too 

Biblioteket borde öpppna tidigare på morgonen. 

Bibliotekets hemsida bör absolut fräschas upp och göras enklare för i dagsläget är det inte speciellt kul att söka 

på hemsidan! 

bra service av personalen. 

Bra stämning i stora läsrummet i ekonomiska biblioteket. Stort ljusinsläpp och bra luft. 

Bättre koll på kurslitteratur. I vissa fall har det funnits endast ett exemplar på en bok vi använt. 

Bättre sökfunktion, mer användarvänligt! Blir ofta irriterad för att msn inte ser! Mer e-kursböcker så hela 

klassen har tillgång! Tycker bättre om att läsa tryckta men det är viktigare att erbjuda alla tillgång samt minska 

konsumtion av kurslitteratur! 

Bättre tillgång på aktuell kurslitteratur är ett önskemål. Ibland får man vänta länge innan man får sin bok. 

Bättre öppettider är det främsta. Att stänga kl 20 känns lite tidigt. 

- 

Det borde finnas fler referensex av kursböcker.  

Man kan göra stora förbättringar på när man söker i databaser: hur man skickas vidare, att man automatiskt blir 

inloggad på andra databaser om man börjar genom biblioteket och att länkarna fungerar. 

Det borde finnas mer kursböcker men annars är jag nöjd. 

Det finna alldeles för få platser att studera på 

det finns inte tillräckligt med platser för att plugga 

Det är helt klart för få grupprum. Men det är ju inte bara bibliotekens fel. Felet ligger delvis i att själva 

universitetet erbjuder väldigt få platser där studenter kan arbeta i grupp. 

Ekonomiska biblioteket måste tillse att de har prenumeration på tidningen "The Economist". Gärna i som webb-

tidning med. Allt annat är skandal. (Det råder oklarhet bland personalen om tidningen finns eller ej.) 
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En del konstigt formulerade frågor i detta webbformulär. Detta borde ses över. 

En tyst avdelning med läsplatser under helgerna vore bra. 

Endast ekonomiska biblioteket är bra att läsa i pga önskvärd ljudnivå. För ljudligt i de andra biblioteken. 

Endast öppettider jag har synpunkter på. 

Fler exemplar av vissa kursböcker. Fullt förståeligt om kursböcker finns i typ fyra exemplar, men ibland när det 

bara finns ett och inget referens exemplar skulle det vara önskvärt med iallafall ett fast referens exemplar. 

Fler grupprum skulle vara trevligt. 

Fler lånbara kursböcker hade ju inte skadat men förstår att det är dyrt. 

Fokusera på lugn och tystnad i era salar 

För få aktuella kursböcker i förhållande till antalet studenter på vissa kurser. 

förenkla utskriftssystemen. 

Good job so far and strive to improve where gaps are identified 

Handelshögskolan har väldigt få studieplatser där man får prata (typ för grupparbeten) och det inte finns några 

laddningssationer för de studenter som sitter i mitten av biblioteket på nedervåningen. Annars är jag nöjd. 

I am satisfied with the way the library currently operates 

I like the library and its service. Thank you. 

I'm really unsatisfied, and the opining hours affecting me in big way 

Jag använder framför allt biblioteket för att ha någonstans att sitta och plugga eller göra grupparbeten. För mig 

är det viktigt att det inte måste vara knäpptyst (grupparbeten kräver ju trots allt kommunikation), men 

samtidigt att man kommer bort från korridoren där man lätt blir störd och inte får studiero. Problemet är att 

det ofta är så mycket folk i dessa "ljud-tillåtna" avdelningar att det blir svårt att få platser. Jag förespråkar fler 

bord för framför all grupparbeten. 

Jag hade tyckt att det vore bra med möteslokaler för studentinitiativ/grupper, som kanske är lite större än 

grupprum och inte bokningsbara för skolarbete. 

jag kom på nu, det var en bibliotekarie som var ganska otrevlig mot mig på pedagogiska. jag hade en 

förseningsavgift, som inte var mitt fel då jag inte hade fått någon varken sms- eller mailpåminelse. då skällde 

hon ut mig och sa att det var mitt eget ansvar att ha koll på det. 

Jag tycker att det var bra när man även kunde logga in på gul på de datorerna vid ingången på 

handelsbiblioteket. Ofta måste man börja med att kolla i litteraturlistan eller schemat för att veta vilken 

litteratur man ska söka efter. Jag uppfattade det senast jag var där som att man numera inte kan gå in på 

"internet" förutom gunda på dem. 

Jag tycker verkligen att utbudet av tryckta kursböcker bör utökas, i synnerhet de som används vid 

ekonomistudier! 

Jag är nöjd med personalens bemötande och vissa andra tjänster som biblioteket erbjuder men brist på datorer, 

grupprum och läsplatser drar ner betyget. 

Jag är över det hela väldigt nöjd med "ekonomiska biblioteket" som jag främst besöker! trevlig personal och bra 

stämning 

Kunnigare personal 

Longer opening hours on the weekend would be great and very useful (open every day at other universities). 

More group rooms for studying. 

mera grupprum och platser för eget arbete och läsande kunde behövas. 

Mitt intryck är att personalen är kunnig och jag har förtroende för att jag får den hjälp jag behöver. Jag har 

också förtroende för att dem erbjuder mig den hjälp som jag inte vet att jag behöver. Jag har läst i många år och 

är glad att servicen finns. 
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Många historiska artiklar, tidskrifter och böcker som i GUNDA står ska finnas, har visat sig ha slängts/sorterats 

bort i biblioteken (gäller både ekonomiskabiblioteket och geovetenskapliga biblioteket). En ordentlig 

uppdatering bör göras av vad som verkligen finns tillgängligt. 

Nej 

Nej. 

Oftast har de som arbetar på biblioteken ganska dålig koll på hur biblioteket ser ut. Tex flera gånger har de som 

arbetar där jnär jag frågat om vart grupprummet ligger så vet de inte ens att det fanns. 

Personalen är grymt bra. Trevliga och skickliga. 

Personalen är väldigt bra! Däremot tycker jag att det finns alldeles för få exemplar av böcker, som inte är 

kursböcker. Exempelvis är utbudet inom straffrätt väldigt begränsat. Det finns massvis exemplar av 

kursböckerna skrivna är Gösta Westerlund, men enstaka exemplar av andra och mycket mer högt ansedda 

författare (exempelvis Diesen). Med tanke på hur många studenter som behöver tillgång till böckerna under 

samma period, är det väldigt dåligt och ett väldigt stort minus, tycker jag. 

Please the opening hour. I personally love read in library so I like long opening hour. 

På det stora hela är jag inte bara mycket utan extremt missnöjd med UB på grund av att de inte tillhandahåller 

relevant kurslitteratur ens till programmen. De böcker som kan tänkas innehålla den information som våra 

kursböcker (om man jämför innehållsförteckningen) är dessutom extremt oaktuella på grund av ålder. Detta 

anser jag är den viktigaste tjänsten som UB ska tillhandahålla och ni misslyckas på alla sätt med detta! 

På ett område kan biblioteken (Humanistiska, Ekonomiska, Samhällsvetenskapliga) bli bättre. Och det gäller 

toaletterna. Problemet verkar vara rutinerna för tillsyn. När det förekommer fel på toaletterna – stopp i 

handfatet, handfat lossnat från väggen, trasig toalettring, ventilationen ur funktion osv – så borde dessa 

rimligtvis kunna åtgärdas omgående. Men istället dröjer de sig kvar vecka efter vecka. Ibland också efter det att 

felet påtalats vid informationsdisken. Mitt lösningsförslag är enkelt: Lokalvårdarna bör aktivt felsöka 

toalettutrymmena samtidigt som de städar dem, och sedan felanmäla till vaktmästaren. Därtill borde 

felanmälan kunna göras via datorerna, så att studenterna enklare kan dra sitt strå till stacken. 

Skulle va bra med höga bord, så att en kan stå upp och plugga! 

Standarden på ekonomiska bibliotekets datorer är fullständigt oacceptabel! Ingen arbetsplats skulle ha tillåtit 

en så låg nivå. Bara att skriva ut ett dokument från word är ett smärre projekt. När gästande studenter från 

andra universitet besöker oss, är dessa datorer något man som student skäms för. 

Stor eloge till de som har hand om stöd för dyslektiker! Väldigt bra service och enormt bra och pedagogisk 

hjälp! 

Sättet att skriva ut på är komplicerat. 

The service delivery is really good. 

There should be more copies of the books available in the library. In my home university, for example, we 

always have at least 3 books of the current issue available to lend, so that I never have to buy the books. Even 

the old issues can be useful sometimes. 

they should remind me to return the book again the day before the books are overdue rather than just fine me 

some money and give me an email later. 

Toppenbra service och bra utbud av kursböcker samt annan litteratur. Behövs något fler arbetsplatser som inte 

är tysta 

Typ 10 grupprum på 7000 studenter på Handels känns helt sjukt lite. 

When I use the University of Gothenburg Library I cannot always find the articles I am looking for, or I can find 

them but then I have no access to them. Moreover, when I queued for a book, the day I could have takne it it 

was not there, probably because the person did not bring it back, but it is not fair. You should make sure that 

the day the person needs to bring back the book, it will do that, no excuses. 
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viktigt att personalen på KTB är alerta och tar sig tid att hjälpa! 

Väldigt bra med nya GUkorts systemet 

Väldigt bra och trevligt i största allmänhet. 

You Swedes are doing a very good job, keep on the spirit! 

(tom) 

Överlag tycker jag att Ekonomiska biblioteket är väldigt bra! Däremot skulle det behövas fler grupparbetsplatser 

tycker jag (det är dock ett problem som gäller för hela Handelshögskolan, vet inte om det är just bibliotekets 

fel). 

Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård 

Automatisk låne och utlämning av böcker. Jag tycker att det är jättetrevlig att prata med de vid receptionen 

men det vore bra för dem kanske att släppa göra det med hänsyn till att det finns redan systemet vid andra 

bibliotek 

Biblioteket bör ha en sökmotor som är mer effektiv än google scholar på att finna relevanta artiklar som 

universitetet kan erbjuda. 

Biblioteket på GVC har mkt kvar. Inga grupprum, inte mkt läsplatser, inte så mkt böcker. 

- 

Dåliga öppettider! 

Egentligen är jag sammantaget mycket nöjd, men eftersom våra kursböcker ofta saknas drar det ner betyget 

avsevärt. Det är enligt mig den viktigaste uppgiften ett universitetsbiblioteket har, att tillhandahålla kursböcker. 

I övrigt väldigt trevlig personal och bra bibliotek. 

I would have liked to have answered your questions more fully but the reality is this. The whole Library process 

- the website, trying to find the libraries, getting a GU card, getting that GU card to work in a Library, trying to 

print, trying to find a computer, borrowing books, finding books, renewing books - basically everything to do 

with the Library you can think of is complicated, boring and annoying. So pretty soon after I began my studies I 

stopped using the Lirary service (although to say I ever began using the Library service is probably an 

overstatement). Not out of spite or protest but because it is far too much work for someone who can get all the 

information they need off the internet. 

Inom den utbildningen jag går är tillgången till kurslitteratur liten och det finns ofta bara en eller två exemplar 

att låna. 

Jag avser i mina svar biblioteket på Trädgårdens skola i Mariestad, INTE något i Göteborg. 

Jag kan ha fel i det här, men det går väl inte att boka böcker som inte är utlånade? Ibland vill en inte att en bok 

ska hinna försvinna innan en hinner till bibblan. 

Jättebra när det finns fler exemplar av kursböcker. 

konstig layout på GUNDA. bokstäverna hamnar lodlätt istället för vågrätt 

Later hours would be great, but also unnecessary. 

lite krångligt med inloggningen/inloggningarna 

lägre öppettider. Fler ex av kurslitteratur 

Möjligheten att kunna uppdatera GU kortet på alla bibliotek. 

Nån mobilapplikation vore bra 

Personalen på Goe-biblioteket gör hela biblioteket!! Fantastisk personal. Dessutom är bergväggen en mkt viktig 

del i biblioteket och skapar en grym geo-miljö!! Väldigt bra bibliotek. Byggnadens hjärta! 

Påminnelse tidigare om återlämningstiden för bok. 

Servicen på vissa i personalen är många gånger väldigt otillräcklig, medan den hos andra är fantastiskt bra! 

Stor kram till alla hjälpsamma kära på biblioteket! 

Synd att inte GU har samma tillgång till litteratur som Chalmers och tvärtom. 
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The "SuperSearch" on the webpage is really helpful and also that we got a intorudction in how to search for 

literature and get access to the articles in our course! Thanks a lot! 

Tryckta kursböcker saknas oftast på geovetenskapliga biblioteket. 

Very good, I like that the GU libraries are linked . However I do not know if it is also connected with Chalmers's, 

If they are ,   the access of information and convinience is great. 

Är ganksa rörigt på geovetenskapliga biblioteket. Kanske kan större/tydligare skyltar hjälpa detta. Markeringar i 

golvet (pil till de intressanta geolog böckerna)? Sen fler platser och fler tysta platser att studera på då den 

geovetenskapliga instituionen har dåligt med sådant. Hoppas bibilioteket kan vara en hjälpande hand med detta 

då institutionen inte lyssnar. 

Öppettiderna kunde vara bättre. men personservice och kompetens är mycket bra 

(tom) 

Humanistiska biblioteket (f.d. Centralbiblioteket) 

- ibland för högt i läsesalen 

1) Sökningar på äldre litteratur via katalog 57 är mödosam och tidsödande, särskilt när man är beroende av att 

bläddra bland kartorna. Det systemet hade gärna kunnat förnyats. 

2) Det är ingen stor grej, men jag tycker "bibliotekskatalog" borde vara default-läget när man öppnar hemsidan 

snarare än "supersök", som jag tycker ger alldeles för osorterade söksvar och därför är mindre användbar. 

1. Jag har ett stort klagomål, men jag är osäker på om det har med UB att göra eller om det är Libris. Om UB har 

en bok registrerad hos sig, men som inte finns inne för tillfället, så går den inte att fjärrlåna från andra bibliotek. 

Jag har ett antal gånger fått köpa böcker istället för att låna pga detta, antingen för att boken är utlånad sedan 

många månader och inte lämnas tillbaka eller för att boktiteln finns registrerad på UB, men det inte finns några 

fysiska exemplar av den. Eftersom den då inte går att fjärrlåna är det omöjligt att få tag på den och har den 

utgått hos förlagen så blir det extra problematiskt... 

 

2. Det hade varit jättebra om det funnits en liten notis på sidan Mina lån som informerar om hur många gånger 

det går att förnya en bok innan den måste återlämnas. 

Alldeles för få kursböcker. Alldeles för många böcker som har försvunnit 

Allvarligt talat, gör om och gör rätt med kopieringssystemet. Det som ni har nu är bara dumt och klumpigt. Tre 

steg borde räcka. 1. fyll på ditt GU-kort vid någon av alla ställen där man kan betala (biblioteket, den där 

receptionen och repocentralen). 2. Gå till vilken kopiator som helst på hela universitetet. 3. Dra eller Blippar dit 

kort där och kopiera. Hur svårt kan det vara? 

Antalet kursböcker är inte alls tillräcklig. Till exempel fyra exemplar för 20 studenter räcker inte. 

Att man kunde få rätt OCR-nummer eller liknande info för att kunna betala ONLINE ens förseningsavgifter... 

Bara en liten sak - lite skönt hade det varit att få hjälp att beställa bok från annat universitetsbibliotek. Vet att 

jag kan göra det själv men ändå... 

Behövs fler exemplar av kurslitteratur. Det är ofta som det inte finns tillräckligt (åtminstone till 

musikvetenskap). Sedan tycker jag att lånetiden för kurslitteratur borde bli längre och fler böcker. 

Bibliotekarierna är oftast mycket trevliga, men dagtid måste man ofta stå länge i kö för att få hjälp. 

Biblioteket erbjuder många jättebra tjänster och personalen är kunnig. Dock känns det varje gång man frågar 

om hjälp som att man är till stort besvär. 

Bryt överenskommelsen ni har med Göta Studentkår angående kurslitteratur. Dels så finns det aldrig den 

litteratur man vill ha, satsa på klassuppsättningar till dem största programmen, och förläng lånetiden och inför 

ett pantsystem på ett visst antal kronor för att man ska lämna tillbaka boken istället. 
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Bättre bokningsystem/schema för grupprum! Att bara kunna boka tvåtimmarspass på fasta tider är opraktiskt 

då det ofta blir tvunget att boka ett pass där man bara använder halva (om ens det) tiden. Att det då dessutom 

bara går att boka två pass åt gången gör det inte bättre. Hellre att man kan boka max fyra timmar vid ett tillfälle 

men själv välja klockslag kanske med möjlighet att förlänga när tiden går ut. 

Bättre hjälp med gu-print och payex, borde gå att ladda på pengar med hjälp av personal i informatornsdisken. 

Bättre möjlighet att skriva ut häften och dylikt på skrivarna. Smartare utskriftsprogram på datorerna. 

Bättre studieplatser, exempelvis avskärmade läseplatser som de har på Chalmers bibliotek 

- 

Den personal som jag haft kontakt med har alltid varit hjälpsam, tålmodig och trevlig. Det uppskattar jag 

mycket! 

det borde finnas med i GUNDA om böckerna finns inlästa på legimus.se 

Det finns för få exemplar av en del kurslitteratur som används på många kurser inom olika discipliner. 

Det finns för lite kursböcker, hela klassen får samsas om tre exemplar. 

Det finns många ställen på Ub (Hum) där fler och högre bokhyllor skulle få plats, så att fler böcker kunde göras 

direkt tillgängliga, utan att man måste beställa (och vänta) från slutna magasin. Det skulle förmodligen också 

minska problemet med ljudnivån, genom att dämpa ljudspridningen. 

Det hade kunnat vara lite varmare  i de rum där en sitter stilla och läser längre perioder 

det hade varit bra med fler kursböcker eller fler ej-hemlånsböcker. Det hade varit bra om det fanns tillgång till 

någon typ av sammanfattningar av böcker-eventuellt i talboksform, det kanske inte är bibliotekens sak, men 

skulle kunna bli i ett större framtida projekt... 

Det har krånglat massor den här terminen när jag reserverat böcker - att jag inte fått en notis skickad till mig när 

de är framme. Detta har tidigare fungerat bra, men inte den här terminen. Har haft böcker som skickats tillbaka 

då jag inte visste att de var på plats osv. 

Det måste finnas en möjlighet att kunna låna om böcker flera gånger UTAN att behöva lämna in dem på plats. 

För oss som bor långt från Gbg är det fruktansvärt onödigt att det ska ta en hel dag i anspråk bara för att 

böckerna måste lämnas in "över disk". Proceduren tar kanske fem minuter, max, men restiden för mig tar från 

dörr till dörr 6,5 h. Är inte böckerna reserverade så ska man väl kunna förnya dem via datorn i sedvanlig 

ordning. 

Det nya systemet med GUprint fungerar väldigt bra. Mycket enklare än det tidigare! 

Det verkar inte som om de som har gjort / programmerat sökfunktionerna använder dessa själv! 

När jag söker på något (på ett sätt som i andra sammanhang ger vettiga resultat) så levererar sökningen i UB 

massor av irrelevanta svar.  

När jag från Psycinfo länkas till UB för att kolla om en bok/artikel finns på UB så dyker det upp en lista på all-

sköns annan litteratur; det som skulle kollas är helt borta! 

Det vore bra med en karta/översiktsbild över Humanistiska biblioteket på entréplan. Många av mina 

kurskamrater har "fastnat" vid kurslitteratur-hyllorna eftersom de inte vet hur stort biblioteket egentligen är. 

Det är synd, för det man inte tror finns frågar man ju inte heller om. 

Det är jättebra att man kan beställa "hem" böcker som finns på ett annat bibliotek. Ibland har jag vägen förbi 

Pedagogen och då beställer jag mina böcker dit. Jättesmidigt! TACK! 

Det är väldigt hjälpsam personal, vilket jag uppskattar mycket. 

Det är väldigt mycket info på hemsidan- svårt att hitta. Krångligt att söka i de olika databaserna - vilken är vilken 

och vad gör de för mig?? Krångligt sorteringssystem av böckerna, det tar tid att fatta... 

Eftersom jag är ovan vid datorer och arbetar på ett gammaldags sätt är jag mycket tacksam för den personliga 

direktservice som finns. 
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En karta/tavla vid ingången som tydligt vad som finns på de olika våningsplanen, och eller att det står bredvid 

bokplatsen när man söker på libris vilken våning och sekttion boken står. Jag får ofta fråga vart jag ska gå för en 

viss bok, de är alltid hjälpsamma men det skulle underlätta om man själv kunde hitta sektionerna själv.  

I övrigt älskar jag UB. 

Enklare rutin för tillgång till e-litteratur 

Eventuell publicitet f"or "aldre studenter om hj"lp f"or s"okning, som utskicket av den h"ar enk"aten till mig. 

Linkar med filmer s'a man ser hur man ska s"ka med praktiska exempel.  

Jag bor f"or tillf"allet I Usa pga av mina barns utlandsstudier och har sv'art att hitta motivationen att l"sa p'a 

distans d'a jag inte kan g'a och fr'aga n'agon "Tete a tete". 

far too cold; few silent working places; 

Fler kursböcker att låna ut. Gärna från fler ställen än ett enda bibliotek. 

Fler kursböcker behövs där man ser att efterfrågan är slut. Absolut bättre koll så att när krav på böcker kommer 

in och datumet har gått ut ska biblioteket försöka få tag i boken direkt. Det är viktigt för studenterna att få tag i 

den kurslitteratur som krävs för kursen utan att behöva vänta tills kursen är över. 

Fler kursböcker och E-böcker. 

Fler kursböcker som eböcker 

Fler läsplatser, grupprum och tysta läsplatser med bord! 

Fler ställen man kan sitta och läsa där det är tyst. 

Fortsätt mobilanpassa och snygga till hemsidan för att inte framstå som tråkig och omodern 

För att underlätta för oss som studerar med barn borde ni ha en barnhörna där barnen kunde leka medans jag 

letar efter det jag ska ha. 

För mig är persnalen viktigare än vilka datatjänster som finns. Det är de som hjälper mig att förstå 

datatjänsterna. 

Gillar bibliotek - bra att det finns! 

Hade önskat att det var smidigare att få tag på böcker avsedda för läsesalslån, att man som student själv kunde 

hämta och lämna dem. 

Har inga direkta ytterlugare synpunkter. Det mesta fungerar bra,! 

Har just försökt komma in på databasen Nationalencyklopedien, men kombinatonen lånekortsnummer och 

personnummer blir inte accepterat. Skall testa supporten. 

Hej! 

 

Jag läser fysik på GU, och är hänvisad till Chalmers bibliotek. Men litteraturen där är av relativt teknologisk 

karaktär. Litteratur som hör till det naturvetenskapliga fysikfältet (som alltså studeras mer på GU än på 

Chalmers) finns det tyvärr inte så god tillgång till. Men det kanske är ett problem för Chalmers och inte för GU? 

När det gäller t ex matematik har GU/Chalmers ett gemensamt bibliotek i mattehuset, och så har det tidigare 

varit inom ämnet fysik också. Men nu är vi teoretiska fysikstudenter hänvisade till teknologernas bibliotek, 

vilket kanske inte är helt genomtänkt. När det gäller servicen på UB (Humanistiska biblioteket) har jag inga 

anmärkningar! 

Hej!känner att jag inte var rätt person att besvara denna enkät eftersom jag dels är bibliotekarie själv, dels läser 

mycket på distans eller i vart fall bara åker till aktuella föreläsningar. De kontakter som jag ändå haft med 

biblioteket på humanisten har varit mycket positiva! 

Helt tyst läsesal. 

Higher availability of e-books preferably in epub or mobi format. It hurts when particular course books can't be 

found in electronic format while online retailers, like Amazon.com is offering the same books through its outlet. 
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Höj gärna värmen i läsesalarna! Ha många tysta områden! 

i would like the library to have more copies of printed books. it is usually the case that any copy especially of 

well known books is not available. 

Ibland får min dotter på 4 år följa med när jag hämtar kurslitteratur. Hon uppskattar bordet med barnböcker. 

Hon vill gärna att jag läser lite för henne innan vi går, men jag vet inte om jag får det. Jag vill ju inte störa de 

som studerar. 

In general, there is a quiet good library service at the University of Gothenburg. But there might be free printing 

with quota for each student as having been at the Chalmers. For instance, 50 or 100 pages per a month for each 

student. That would be very helpful for the students. 

inga kommentarer 

Ingen kommentar 

inte än 

Jag behöver främst ett rum att läsa i lugn och ro. 

Om jag skulle behöva låna böcker, så finner jag servicen medioker hos biblioteket här. 

Att låna böcker, som jag inte kan ta med hem finner jag ingen mening i..... 

 

Annars i det stora hela, mycket nöjd de gånger jag vistas i biblioteket. 

Jag beklagar verkligen att jag inte kan bidraga i denna enkät. På 70-talet var UB mitt andra hem, det var en 

fantastisk plats att ha tillgång till. 

Jag går sällan till universitetsbiblioteket därför har jag inte kunnat bedöma vissa frågor. 

Jag har alltid blivit mycket bra och trevligt bemött. Har alltid fått den hjälp jag behövt. Även om jag inte använt 

biblioteket så mycket. 

Jag har inga övriga synpunkter 

Jag har läst enstaka kurser framför allt kvällstid och är ingen heltidsstudent. Men de tillfällen jag sökt biblioteket 

har jag varit mycket nöjd. 

Jag har studerat många år på universitet (9 år i Sverige, om studierna omräknas till heltid, och då i Gbg), och har 

mest varit på det som tidigare kallades Centralbiblioteket (som borde kallas det fortsatt, enligt min mening). Jag 

har då och då fått böcker i min hand som varit brutna i ryggen eller på andra sätt misshandlade. Jag tycker att 

det borde vara en självklarhet att ett universitetsbibliotek lär ut bokvård och hur man öppnar nya böcker (att 

man lägger ner pärm för och sida för sida i en långsam uppbrytning och inte öppnar boken i mitten och trycker 

till). Jag tog vid ett tillfälle, för några år sedan, upp detta med en bibliotekarie, men det svar jag fick fick mig att 

känna det som att idén var löjlig eller oviktig – trots att fysiska böcker är det som dominerar biblioteket. Detta 

kan ju göras med enkla skyltar, och att man därmed visar att hanteringen av böckerna är en viktig sak för 

universitetsbiblioteken (om det nu är det). 

Jag läser en kvällskurs och är bara inne på Humanisten en kväll i veckan och hinner inte gå förbi biblioteket 

innan föreläsningen börjar. Så om jag ska låna en bok så kollar jag hemma på datorn om den finns tillgänglig och 

om den finns så får jag åka in en extra tur på dagtid för att hämta boken. Då skulle jag vilja reservera det 

tillgängliga exemplaret så att ingen annan hinner plocka den innan jag hunnit in till biblioteket - annars har jag 

ju fått åka in i onödan. Är det idag möjligt att reservera en bok som finns tillgänglig om man lovar att komma 

och hämta den samma dag? Jag har försökt reservera på nätet men vill minnas att det inte gick. Kanske det går 

om man ringer in och ber personalen lägga undan den?? Det har jag aldrig frågat. Men det skulle vara bra om 

det gick att få hjälp med det. 

Jag skulle uppskatta fler exemplar av kurslitteratur. 

Jag skulle vilja ha möjlighet att låna kursböcker från andra UB i Gbg till humanistiska UB. Nu måste jag ta mig 

kors o tvärs i Gbg för att låna. 
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Jag tycker att biblioteket i sin helhet fungerar bra men när det gäller  utskrifter via datorerna i skolan så känns 

det omständigt (payex). Föredrar det gamla systemet. 

Jag tycker att det är lite märkligt att vissa tidskrifter måste beställas fram och kan bara läsas i läsesalen. Tex. 

brukshunden eller Tidningen Äldre. Jag förstår inte varför och det var krångligt att få fram. Detta var då på 

humanistiska biblioteket. Det hade varit jättebra om det hade funnits öppna arkiv som på biomedicinska där 

man kan hitta många olika tidskrifter från olika år. 

Jag tycker att det är svårt att veta hur man till exempel ska göra vid sådana lån som man bara kan läsa i 

läsesalen. Tycker den personal som sitter i expeditionen i läsesalen på humanistiska biblioteket förutsätter att 

man vet exakt hur det går till. Jag har blivit utskälld för att jag inte vet hur man ska göra. Det är ju ett helt annat 

system med stämplar och sånt. 

Jag tycker att det är synd att man inte kan ta del av alla universitetsbiblioteks e-böcker om man är antagen till 

valfritt universitet. 

Jag tycker det blir fantastiskt, praktiskt och bekvämt om man får en påminnelse en dag  innan  betalningsdagen. 

Jag fick inte heller någon påmminelse efter några dagars förseningar. Det hade vart bra om böckerna förnyades 

automatiskt om det inte är någon annan som ska låna dem och att man sedan lämnar tillbaka böckerna när man 

är färdig med dem. Det hade även vart bra om man tar bort förseningsavgiften på den första dagen och 

eventuellt andra dagen, men att man sedan får betala den avgiften om man även är försenad en tredje dag. 

Best regards! 

Jag vill bara tacka människor som jobbar där de var väldigt trevliga och hjälpsamma personer. 

Jag är inte en typisk student, jag jobbar hel tid och mina studier är bara för mitt personaliga nöje. 

Jag är inte representativ för studenter. Pensionär som läser udda kvällskurser. 

Jag är nöjd med biblioteket, den viktigaste förändringen jag önskar är att värmen höjs, det är svårt att 

koncentrera sig vilket gör att man oftare sitter hemma och pluggar just pga den anledningen. Sen hade det varit 

bra om det fanns fler grupprum tillgängliga. 

Kanske skulle ni kunna ha lite fler exemplar av kurslitteraturen, om detta platsmässigt är möjligt, med lite 

generösare lånetider. 

Kunde varit lite bättre skyltat var de böcker man beställer fram finns och annan info omkring detta. 

Kursböcker är svindyrt, särskilt när man inte har några pengar, och det är det många som inser. Tillgången på 

kursböcker är inte tillräcklig, varken tryckta eller e-böcker finns det tillräckligt av. 

Kurslitteratur har funnits i förvånande små upplagor och det tänker jag är ett av huvudsyftena med biblioteken. 

Linne universitet skulle  jag önska hade fler grupprum 

Lite varmare lokaler, mer soffor och bättre wifi. 

längre öppetider kanske 

Längre öppetider, fler böcker på orginalspråk 

längre Öppettider. 

Mer e-böcker 

Mer tysta studieplatser , mer kursböcker och mer böcker som e böcker 
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Min enda anmärkning gäller reglerna för att beställa böcker från andra bibliotek (alltså utanför UB/GU), då det 

kan bli långa köer för svåråtkomliga böcker, men reglerna gör att böcker som finns på UB/GU aldrig beställs från 

andra bibliotek, även om UB/GU bara har ett ex med lång kölista (och boken inte ens finns att köpa). Denna 

regel är klumpig och dum och har lett till att jag tvingats resa till andra städer för att fysiskt låna en bok som lika 

gärna hade kunnat skickas via bibliotekens utbyte med varandra, men då det fanns ett ex på UB/GU, som dock 

var utlånat och hade kö, gjorde reglerna att boken inte kunde beställas (något som biblioteket i den stad dit jag 

åkte och lånade boken tyckte var en konstig regel som de aldrig hade hört talas om tidigare). 

Min personliga uppfattningen är att UB (i det konkreta, arkiv-inriktade format som det nu består av) spelar en 

mycket viktig roll, både symboliskt och faktiskt, i Göteborgs universitetsmiljö. Det skulle säkerligen finnas en del 

vinning i att expandera de mer aktiva, inkluderande sidorna hos biblioteket (i form av tex kaffe, öppna 

samtalsytor, föreläsningar), men denna tendens bör i min mening aldrig överskugga eller inkräkta på den rent 

fysiska, faktiska kvalitén av arkiv. 

Mycket bra 

Mycket kunnig och trevlig personal på UB. Trevlig atmosfär, bra service och lätt att kopiera. 

Mycket trevlig och hjälpsam personal. 

Mycket viktig och värdefull resurs! Jag hade väldigt god hjälp av Humanistiska biblioteket när jag i våras skrev 

min c-uppsats. Stort tack för det! Det är fantastiskt hur mycket material som finns tillgängligt! 

Jag gick också i våras på en genomgång av EndNote. Det var jättebra och användbart. 

Många artiklar går inte att hitta och vissa går inte att öppna. detta behöver förbättras! fler grupprum!! och 

studieplatser överlag. 

Ni svarar snabbt när jag har sökt hjälp! MYCKET POSITIVT! 

Ni är trevliga och hjälpsamma och jag gillar miljön! 

när jag inte är i göteborg är humanistiska biblioteket en av de grejer jag saknar mest. 

När man bokar bibliotikarie för att få hjälp att söka referensmaterial, tycker jag det var för mycket att fylla i på 

sidan där man ansöker om en tid. Ofta vet man ju inte så noga vad man exakt ska skriva om innan man gjort en 

koll på vad som finns, så det hade varit bättre tycker jag om man bara kunde boka en tid utan att behöva fylla i 

exakt vilket ämne man ska skriva om. 

Nöjd med det mesta, och då framförallt utbudet av böcker i mitt huvudämne (filosofi). Det är väldigt bra. De två 

största problemen jag kan tänka mig på rak arm är (1) öppettider - helst borde biblioteken vara öppna 24/7, och 

om inte det så borde de vara öppna så ofta som möjligt - och (2) tillgång på en del elektroniska texter (e-böcker 

och tidskrifter). Det har hänt att jag rekommenderat biblioteket att köpa in eller börja prenumerera på ett par 

stycken, men i den bästa av världar borde inte ens det behövas. 

Ofta aningen otrevlig och ohjälpsam när man inte förstår eller är ny. 

Ordningen på humantisiska biblioteket är inte lätt att förstå. Uppdelat efter kategorier/studieområdet hade 

varit bra så jag vet musikvetenskapliga böcker står i avdelningen "musikvetenskap" osv. 

Personalen bör vara kunnig om böcker, tjänster samt de olika maskinerna, det råder det tyvärr stor brist på. Sen 

bör även ordningen på datumet (kvitto på utlånade böcker) omformateras, istället för YY-DD-MM bör det vara 

YY-MM-DD. 

Personalen på Ekonomiska har vid ett par tillfällen hjälpt mig att reda ut komplicerade och tidskrävande frågor 

över telefon, vilket de förtjänar stort beröm för. 

Regelbundna kurser i informationssökning vore bra 
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Serviceandan hos personalen är rätt skiftande. En del äldre förmågor hade gott kunnat bemöda sig om ett mer 

professionellt och engagerat bemötande. Första gången jag var på UB-Hum blev jag förvirrad av att böckerna 

inte står efter författare utan efter titel. Det gjorde sig en dam i personalen lustig över, vilket jag tycker var 

onödigt. Om hon tittar utanför sin egen arbetsplats borde hon kunna se att åtminstone folkbiblioteken har 

böckerna sorterade efter författare. 

Ibland upplever jag också att de äldre i personalen nästan blir besvärade när man behöver hjälp att gå ner i de 

öppna magasinen och lokalisera en undangömd hylla. 

Över lag upplever jag de yngre i personalen som vänligare, mer serviceminded och mer engagerade. 

Skaffa fler trycka skönlitterära böcker både som ingår i kurslitteratur och övrig litteratur. Tycker tillgången är 

undermålig. 

Skrivaresystemet är åt helvete. Stod senast i femtio minuter och försökte skriva ut en tenta. 

Skulle kunna vara mer användarvänlig hemsida. Tillgång att låna kurslitteratur finns inte alltid, men jag antar att 

det alltid är ett problem. 

Snabbare upptagning av beställda böcker. 

Snacksmaskiner, som sagt. Där man kan köpa dricka, kanske lätt mat som smörgås m.m eller delicatobollar frukt 

osv. Då vore det komplett. 

Som ny hade jag gärna fått en rundvandring för att hitta bättre på humanistiska biblioteket 

specifikt så skulle jag vilja ha bättre apparater för läsning av mikrofilm och bättre plats, nuvarande platsen 

känns dålig då man stör folk som läser 

Synka rumsbokningssidan med övriga GU rumsbokningssida. 

Särskilt trevlig är personalen som handhar läsesalslån!!! 

Sökfunktioner och databaser borde vara mer lätthanterliga och tydliga, plus att många av de främst 

uppsatser/artiklar jag sökt på kommer upp som att de finns och sen kan man klicka sig vidare från länk till länk 

med resultatet att de inte alls finns tillgängliga. Felaktiga länkar borde kontrolleras mer noggrant. Det vore även 

bra med tydligare info om varje bok/artikel så att man snabbt kan se om de är relevanta eller inte. För krångligt 

och rörigt söksystem. 

Personalen är väldigt kunnig och utbudet av böcker är fantastiskt! 

söppet. 

The printing service is very good, easy and always available. For scanning books it would be good to have a 

book-eye. I never use the Humanisten library for longer studying hours since it is quite uncosy and somewhat 

dark due to the architecture of the building. Then I prefer the library in Handelshögskolan since it has a big 

window and a good working atmosphere. I really like the kursbook section since it is easily accessable and has a 

broad offer. The signs leading to the other areas of book shelfs could be clearer. Until now I did not quite get 

the system there. 

The red big chairs are very comfortable. 

the somehwhat limited opening hours and loud conversations especially in the humanisten library had the 

concequence that i searched for other places to learn/write 

The stuff was always friendly and helped me in every need. 

Trevligt, men arkitekturen gör att det känns mer som ett sjukhus än ett bibliotek. Jag önskar mer böcker, mer 

trä och dunklare känsla. Men! Det är hundra gånger bättre än stadsbiblioteket. :) Där kan man inte vara utan att 

må illa.. 

Tycker att straffavgiften är hög på böcker man inte lämnar i tid.Men får dock påminnelse, vilket är bra några 

dagar innan återlämnandet.Att kunna göra lån och låna om på nätet bra. 

Tycker att texten i enkäten hade för lite kontrast mot bakgrunden, lite svårt att läsa. 

tycker om personlig service 
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Tydligare direktioner för vidarelänkning vid vissa e-böcker/artiklar. 

Universitetets IT-system, inklusive de på biblioteket, är löjligt krångliga att använda, så krångliga faktiskt att inte 

ens bibliotekarierna tycks förstå hur de fungerar. De måste förenklas enormt. Vidare är det en stor brist att inte 

kunna surfa anonymt. Det kanske inte är möjligt att tillåta, men likväl en mycket stor brist. Det är den klassiska 

balansgången mellan privatliv och säkerhet, som här inte fungerar bra. 

Using th elib is quite confusing sometimes, specially for us who are international student and do not understand 

Swedish. 

Utskriftsystemet hade jag under början av terminen mycket problem med. Att komma igång var en pärs. Att 

skriva ut power points gick inte alls. Nu gör jag de enklast möjliga utskrifterna och det fungerar hittills. 

Varför ha begränsat omlån på böcker om det ändå går att låna igen om man går in på biblioteket. Ett 

automatiskt omlån om det ej är kö. Att meddelande om att boken behöver lämnad tillbaka pga kö inte går att 

misstolkas som att boken är försenad. 

Varför kan jag bara förnya ett lån två gånger för att sedan vara tvungen att lämna tillbaka boken trots att ingen 

kö finns och ingen annan vill läsa den? Det är helt orimligt. 

Very happy with the locations. Both indoor and outdoor. Very easy to find what you want if it is available. 

Sometimes I think the lending time for course books are too short. 

Viktigt att om kurslitteraturen inte går att köpa, att jag skall kunna få tillgång till den på biblioteket. I ämnen 

som jag läst t ex arkeologi har det varit mycket svårt att få tillgång till kurslitteraturen. Om det endast finns ett 

exemplar på UB, så konkurrerar hela gruppen om detta och alla hinner inte läsa klart innan tentamen eller 

innan kursen är slut.... 

Viktigt att tillgågen på kurslitteratur är god. Skulle önska längre lånetid än två veckor. 

Vill bara säga att alla som jobbar på humnaisten bibliotek är guld! Grymt bra tips på allt som har med literatur 

att göra och alltid trevliga! Jag går fortfarande dit trotts att jag studerar på IKI och pedagogen. Serivcen på 

humansiten är helt fantatisk! Tack verkligen 

Ämnesbibliotekarier. 

Öppna biblioteken tidigare på morgonen! 

(tom) 

Överlag är jag jättenöjd med biblioteken, tycker att de erbjuder mycket som jag vill ha. Mest uppskattat, 

förutom att all litteratur finns (även om den ofta är utlånad...), är läsesalarna och öppettiderna! 

Jag använder mig inte av universitetets eller Chalmers fysiska bibliotek 

-- 

Använder biblioteket mycket sparsamt men det är viktigt att det finns 

Att fler artiklar är fria att läsa 

Av ngn anledning kan jag inte skapa mailkontot gu.se på min mobil BlackBerry. Den vill inte kännas vid och ber 

mig ta kontakt med ....gu.se..... skit.... 

Ber om ursäkt för att jag inte riktigt kunde erbjuda er ett ordentligt enkätunderlag, då jag sparsamt använder 

alla andra resurser förutom e-tidsskrifter. 

Besöker aldrig biblioteket 

Biblioteket i Mariestad finns tyvärr inte med i undersökningen. 

Bra och trevlig personal 

Bättre sökfunktion på hemsidan för kursböcker t.ex. kunna söka alla böcker inom ett visst område 

De flesta gånger jag varit på biblioteket (samtliga tillfällen vid Humanisten) har jag behövt hjälp med något av 

personalen. I samtliga fall har jag blivit mycket väl bemött av trevliga och hjälpsamma människor. Jag är mycket 

imponerad av den servicen! 

De var väldigt hjälpsamma då jag skulle fixa ett lånekort. 
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De ytterst få gånger jag varit där har jag alltid blivit väl bemött med god service av trevliga människor! 

- 

Det är bra att informationen finns tillgänglig men den ska vara lätt också att hitta. Varför jag valt google framför 

UB är för att det är så mycket enklare. 

Det är krångligt och svårt att hitta "vårt" bibliotek på Gul. Men så är vi studenter på Trädgårdens skola (Dacapo) 

ytterst lite delaktiga i Göteborgs universitet. Den här enkäten är ett bevis på att ni inte vet att vi finns i 

Mariestad och att vi faktiskt tillhör samma universitet. Ingen förändring har skett under de 2.5 år jag studerat 

här. 

Don't know yet. 

eftersom jag inte använder mig av universitetets bibliotek  med allt vad detta innebär kan jag inte svara. Jag 

läser en kvartsfartskurs på kvällen som inte riktigt kräver att jag använder mig av  detta. Däremot har jag i min  

specilpedagogutbildning använt mig av universitetets olika resurser. Detta var 10 år sedan 

Eftersom jag inte lånar böcker, så vet jag inte hur det är. 

Eftersom man var tvungen att ha ett GU kort för att kunna utnyttja bibloteket så har det ej varit möjligt 

eftersom jag inte kunnat skaffa kortet p.g.a. distanskurs. Tycker det hade varit bra om man fått någon 

inloggning till biblioteket så man kunnat söka i GU databaser och annat. 

Folk som jobbar på biblioteket verkar vara mycket trevliga och snabba på att hantera frågor. 

Formuläret för att få biblioteksområdet hemskickat till mig som student funkar inte, jag förstår heller inte varför 

det ska behövas ett fysiskt lånekort för oss distansstudenter - enklast hade varit att få tillgång till en kod som 

går att använda för att logga in på bibliotekets hemsida för att få tillgång till e-böcker och -tidskrifter (så funkar 

det på tex Stockholms universitet) 

GU måste börja erbjuda stundenterna ett visst antal gratis utskrifter per termin. Dagens system påminner om 

det omdebatterade och icke-omtyckta biljettsystemet på västtrafiks fordon. 

GUs hemsida och databas är allmänt dåligt gjorda. Jag föredrar Lunds universitet. Där har man filmer som visar 

hur man använder sig av plattformen. 

Gör det enklare. Skapa ett enkelt och tydligt sökssystem som utgår ifrån kunderna. 

Ha mer kursböcker att låna ut till studenter. Det finns studenter som är i behov av att låna kursböcker/na 

Hemsidan funkar fantastiskt bra för att söka i databaser och hitta artiklar!! 

Hjälpa till med utvärderingar av både föreläsningar (efter varje föreläsning) respektive kurser (efter varje kurs)! 

Det skulle betyda mycket om universitetet tog till sig elevernas feedback! 

If there is no library near by where I have my classes, all the effort are useless. If law or the economy schools 

are having their own facilities and library, IT should as well. If I don't get double degree on the end, I don't see a 

reason why the classes are at Chalmers. It is extremly confusing and unconvinient. 

Informera nya studenter bättre! 

Inga 

Inget 

Jag använder inte era tjänster i en sån utsträckning att jag kan bedöma dem rättvist i de flesta fall men eran 

sökmotor är inte bra. Den är klumpig och ointuitiv och sorterar resultaten dåligt. Detsamma gäller navigeringen 

på era sidor. 

Jag hade problem med att förnya/byta ut mitt lånekort via nätet. 

Jag har använt universitets bibliotek tidigare, främst läsesal, vilket varit mycket bra. Sökningar av olika slag har 

jag helst gjort via datorn hemma. 

Jag har fullt förtroende för att universitetsbiblioteket kan ge mig den hjälp som jag kan tänkas behöva. 

Jag har inte använt mig av service så jag har ingen åsikt att ge 
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Jag har utnyttjat Göteborgs Universitets bibliotek förut, lliksom flera andra universitetsbibliotek. Nu studerar 

jag dock bara en grundkurs som sker 100 % på distans. Då har jag kursbok, lärarens material, GUL och allmänna 

webbresurser. T.ex. kan det tänkas att jag checkar uppbyggnaden av fysiska enheter på Wikipedia för att spara 

tid, men för den djupae kunnskpen håller mig till kursmaterialet i fysik. 

Jag har varit utbyteselev på GU hösten 2014, därför har jag inte andvänt mej av bibliotekstjänster och frågorna 

är ej relevanta för mej. 

Jag läser nätkurs på distans och har således inte sökt info på UB GBG 

Jag skriver mycket nöjd eftersom jag som aktiv användare (fram till och med år 2000) var mycket nöjd och jag 

faktiskt har svårt att tänka mig att det blivit sämre. :-) 

Jag skulle önska mer information om hur man kan låna böcker på distans (går de att få hemskickade, uthämtade 

via Posten, hämta på närmsta bibliotek etc). Tack! 

Jag tror det funkar bra på biblioteket, har bara inte besökt det. Men det kommer jag nog behöva senare i 

utbildningen. 

Jag tror UB:s tjänster är viktiga. Jag läser som pensionär fristående kurser och har ej känt behov av att nyttja 

UB:s tjänst. 

Jag vill åter göra er uppmärksamma på att mina svar handlar om biblioteket i Mariestad (gamla DaCapo). Det 

känns inte som om det var det ni frågade om utan bara om de bibliotek som finns i Göteborg? 

Kan ni hjälpa oss att hitta information om hur man klarar VOC/MCT? Finns det gamla tentor VOC/MCT man 

skulle kunna läsa för att ha någon anning om vad det är man måste tänka på. Retoriken om att man måste läsa 

mycket duger inte. 

Keep up the good work! 

Kursböckerna är nästan alltid utlånade tyvärr så man får söka sig till andra bibliotek eller köpa. Sen finns det för 

lite sittplatser som jag nämde tidigare. Annars nöjd. 

Lägg ut tydliga instruktioner på webbplatsen att det går utmärkt att logga in med CID (för online-tjänster) för de 

som har det, så slipper man ta sig till biblioteket för att få reda på denna enkla information. 

Man måste kunna få tillgång till databaserna även om man inte har möjlighet att komma och skaffa ett 

bibliotekskort, och inte är registrerad som distansstudent. 

Mer kursliteratur som e-bok! 

Mer platser att studera på skulle vara bra. Tycker ofta det är uppbokat och fullt. 

Mer tips på böcker relaterad till kursen.... 

Minska omständigheterna. Modernisera, effektivisera servicen och allra helst för distansstudenter. 

Mkt bra att ex ktb är öppet så länge, till kl 22. Om det fortfarande är det. 

Nej 

Något enkelt förklaring hur kan man reservera böcker online 

När jag studerade för 10 år sedan var jag ofta i biblioteket på medicinareberget. Det var då jättebra utbud och 

bra bemötande. 

När ni använder mina svar vänligen tag hänsyn till att jag är "senior" och inte haft så stort behov av UB senaste 

året. Tidigare har jag lånat studielitteratur och då funnit vad jag söker. Jag är mycket tacksam och glad att jag 

har möjligheten att fördjupa mig i ett par intressanta ämnen. 

se frågorna på första sidan 

Se föregående svar! 

Som distanselev är det extremt krångligt att göra beställningar och få kursböcker hemskickade. 
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Som distanselev är jag bara på universitetet korta perioder. När jag studerade på Linnéuniversitetet kunde jag 

få böcker hemskickade när jag var distansstuderande. Det fungerade bra och jag fick böckerna snabbt. Jag 

kunde också låna när jag var där, och sedan skicka böckerna till universitetsbiblioteket. Personalen var lätt att få 

kontakt med där och de var mycket hjälpsamma. På GUs bibliotek får jag känslan av att jag måste klara mig 

själv. 

Som distansstudent utomlands hade det varit trevligt med en introduktion till lån av e-böcker. 

Som jag tidigare skrivit så är Maria Hörnlund som ansvarar för Institutions- och hantverksbiblioteket i Mariestad 

en stor tillgång för oss som studerar vid institutionen för kuturvård i Mariestad. 

Som tidigare nämnts, bor i Skåne. Är uppe bara några ggr/termin 

Ni skulle nog valt någon annan till denna enkät! 

Såvitt jag vet får kursböcker endast lånas i två veckor och det är alldeles för kort tid. Särskilt som de kurser jag 

läst varit på halv- eller kvartsfart.  Då behöver man böckerna längre tid. 

tydligare information till distansstudenter 

Utöka utbudet för de som läser på distans. 

Var på Ekonomiska biblioteket för mer än ett år sedan och fick den hjälp jag behövde, bra jobbat! 

Varmare i biblioteket. Det är för kallt för att koncentrera sig vilket är synd för att annars är det väldigt mysigt 

där 

Vet fan inte ens vad detta är för något. Varför blev jag ens tillfrågad att göra den här skiten? Jag hatar det här 

universitetet och hur illa behandlad jag känner mig av det. Sån här skut gör mig bara ännu mer förbannad. 

Vet var och hur jag ska hämta information. Har dock ej varit aktuellt. 

(tom) 

Konstbiblioteket 

I am happy enough with the library service. I have to say, it would be great if foreigner student is selected for 

this survey, you would provide questioner in English. Google translate is not a best thing... 

I think there are too many login codes7pass!! each student have one or two ways of loving in on line and also 

there is another login for the library! its all sounds a bit confusing at the start! also I think there would be a 

place where you can pay into your account (print) in the library, sometimes you realise that you have no money 

on your card!!! as i mentioned early the printing at the library and at the University in general is verrry poor! its 

a real mess. 

It is very useful to be able to request books to be sent from other libraries within the university, to collect at the 

Art Library, and I also appreciate the fact that the number of books you can borrow is unlimited. 

Jag kan bara bedöma konstbiblioteket eftersom det är det enda bibliotek jag har använt under mina studier. På 

grund av detta har jag liten insikt i vad hela Universitetsbiblioteket kan erbjuda 

Ktb är favoriten. Bra öppettider! 

Maybe I did something wrong, but I though I would have clicked at the link unter the English text, just to then 

land in a Swedish poll anways. As I at least speak German and know some Swedish, I could make sense out of it 

- i think. But it was still a bit irritating. 

Need private place @ HDK for reading etc 

Ni borde köpa in fler konstböcker. Framförallt böcker om samtida målare, fler kvinnliga och manliga. Nya 

böcker. 

Personalen trevlig och hjälpsam. Tack! 

There are not enough resource for design profession which I am now studying in. 
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YES. The library should really seriously look into books that are borrowed very frequently and is high in demand 

by students. They should consider the fact that often there is ONLY ONE copy of this book. I have experienced a 

lot of problems because one has to queue for an important book for so long. this is not about course books but 

even about other popular books. i don't understand why there is only one copy. and because GU has ONE copy, 

i cannot get it from inter library loan either. this hampers our research and i have had to buy my own books for 

that, which becomes expensive. and maybe GU should also purchase the books that have been requested 

through inter library loan. in the past, when i have tried to request a purchase for the library, i have received 

answers like it is not available with our supplier. I found that also very frustrating. 

(tom) 

Pedagogiska biblioteket 

*Tidigare öppetider på helgerna, mindre ljud och ätande i läsesalar och övriga arbetslokaler 

A job well deone! 

Använder universitetsbiblioteket i mycket liten omfattning eftersom det mesta av utbildningen sker på distans. 

Utnyttjar bibliotek på hemorten och med hjälp av fjärrlån samt nedladdning av befintlig kurslitteratur/rapporter 

via nätet. 

Behövs fler studieplatser. 

blir ofta positiv förvånad över hur mycket biblioteken erbjuder och har tillgängligt (att låna usb, att scanna på 

kopiator, att scanna till mail, mängden av datorer, kursböcker som referensböcker t.ex) mycket bra!! :) 

Bra och trevlig personal! Också mycket bra service att man kan boka in ett liknande handledningstillfälle med 

någon av bibliotekarierna. 

- 

Det borde finnas fler bokexemplar som man kan låna längre än 3 veckor. Jag läser långsamt och tvingas oftast 

köpa böckerna jag behöver för att någon varit snabbare på att långa den boken jag behövde. 

Det borde finnas fler exemplar av kurslitteratur. 

det borde finnas fler påminnelser om att ljudnivån skall respekteras i biblioteket 

det hade varit av stor hjälp om läroböckerna på nedervåningen hade stått lite mer strukturerat! När man letar 

efter en mattebok för åk 4, exempelvis, måste man hå igenom åk 1-6. Hade de varit uppdelat årskurs för sig 

hade det varit enklare att finna det man letar efter. 

Det nya systemet med att skriva ut eller kopiera förstår jag inte. Jag lärde mig till slut hur man skulle göra med 

betalkortet som man laddade med pengar men sen togs det bort och det nya har jag inte förstått mig på. 

Informationen behöver bli mer tillgänglig.. kontinuerlig.. obligatorisk kanske. Det är iallafall ett behov jag känner 

att jag har. 

Det var svårt att hinna få något grupprum under den senare delen av vårterminen. 

Det är bara en sak jag är missnöjd med. Sättet att betala kopiering och utskrift. Lägsta belopp att betala in är 

100 kr och jag använder inte den typen av konto i andra sammanhang. Skulle hellre se att man kunde ladda sitt 

GU-kort med checkar, alltså mer än en gång. 

Eftersom man alltid har mobilen med sig hade det vart bra  om det fanns en app där man kunde kolla 

öppettider, söka och låna om böcker... man har inte alltid datorn med sig, men mobilen är oftast med... 

Eftersom studierna delvis är på distans så kan jag inte låna någon litteratur alls pga boende för långt bort från 

Göteborg. Vingar 4 veckor mellan kurstillfällena och då blir det omöjligt. Vi räknas ändå inte som 

distansstuderande med möjlighet till längre lånetiden. Speciallärare 50% via lärarlyftet 

Enda som krånglat är e-böcker och att gunda inte accepterat mitt bibliotekskort 

Ett stort plus som jag gärna ser att fler bibliotek har är de lamporna som finns vid några studieplatser på 

hälsovetarbacken. Ljus som går att justera styrkan på och att rikta dit man vill är toppen! 
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Finns ju alldeles för lite kursböcker att låna! 

Fler ex av kurslitteraturen 

Fler ex av populära böcker till utlåning 

Fler exemplar av kurslitteratur! Det är nästan alltid alldeles för lång kö. 

Fler fungerande datorer. 

Fler grupprum att boka hade varit bra! 

Fler grupprum som inte är delade 

fler kopiatorer! ofta lång kö vissa tider 

För få exemplar av böcker. Långa väntetider och köer på böckerna. 

För korta lånetider på kurslitteratur för den som studerar som jag, delvis på distans. Det gynnar dem som bor i 

närområdet men vi andra får antingen förseningsavgifter eller så får man betala porto och skicka böckerna. Hur 

är det med likvärdigheten här? Föreslår att man har en månads lånetid så hinner man lämna böckerna i 

samband med campustiderna/föreläsningarna. 

Gärna fler platser/rum för grupparbete. 

Gärna mer böcker om hur ordbehandlare och datorer används. 

Gör det lättare att administrera kontot med mobilen och navigera sidan, boka rum, osv. Kan enkelt bygga en 

app för allting som har att göra med biblioteket faktiskt. 

Gör det lättare att kopiera/skriva ut. Det nya systemet är krångligare, speciellt som utskriften slutar mitt i ett 

arbeta och man behöver köpa till ett nytt kopieringskort för att skriva ut resten så får man ju göra en ny pdf för 

att skriva ut. 

Gör det möjligt att skriva ut utan att behöva använda utomstående företag. 

Hade varit bra med en samarbete med kommuninal bibioleket . När jag vill återlämna behöver jag inte resa 1 

1/2 timmar till Göteborg. 

Har inga 

Har inga övriga synpunkter, har inte haft så stora behov. Dock tycker jag att det nya kopieringssystemet är 

sämre. Blev besviken att man inte fick någon information, studerade på annan ort under våren då det byttes 

och kunde därför inte använda slut mitt uppköpta kort. Dåligt. Nu känns det bara krångligt och jag har inte 

skrivit upp mig på det nya, nu kan man inte bara gå in i biblioteket och skriva ut hur som helst, utan det ska 

betalas över nätet hit och dit så allt måste planeras, men ibland kanske man behöver skriva ut en sida spontant 

vilket inte är lätt idag. Mycket mer svåråtkomligt. Tyvärr. 

Har inta använt biblioteket så mycket mer än att låna kurslitteratur, men i framtiden kanske det blir mer..... 

Har läst en kurs i spel och tillgången på pedagogen var kanon! + fantastiskt kunnig och hjälpsam personal. 

Har märkt problem med att studenter gömmer böcker (ej hemlån) på andra ställen än där de ska vara... vet att 

det är svårt att hålla koll på detta men personalen kanske kan gå en runda innan stägningsdax och i alla fall kolla 

så att inga böcker ligger bakom andra böcker eller på andra platser än i bokhyllan. 

Har vid ett flertal tillfällen upplevt att referensböcker inte finns i hyllan, trots att man är först på plats. (tidigt på 

morgonen)Har hört spekulationer att andra elever gömmer böcker? 

Humanistiska biblioteket tycker jag borde ha höga bord som man kan sitta fler runt. 

I havent used the library that often so can't assess too much but the only thing is that the librarians - some of 

them were very helpful and some of them not that much. thats all 

I våras köpte jag ett kort laddat för 10 (eller 20?) kopior från en skrivare. När jag nästa gång var där hade man 

bytt system och vad jag förstod kunde inte längre mitt kort användas (är dock osäker på detta, men såg i alla fall 

inte denna möjlighet). 

Idag är det många som läser kurser vid andra universitet via distans. Det vore bra att ha lite fler ex av vissa 

böcker som är kursböcker på distanskurser vid andra universitet. 
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in general i found every thing is very good  ,in the university library 

Inlämning av böcker på tider då det inte är upplåst skulle jag gärna velat kunna göra. Men jag inser att det kan 

vara besvärligt att ordna. 

Inte direkt, kanske bara fler studieplatser i biblioteket. 

It would be nice if I can receive the overdue-notice e-mail a few days before it expires. 

It would be really good if more books were available online. The database is well informed, but I could not 

access meny of the books I found. 

Jag använder helst pedagogiska, trots att jag är student på Handels. Pedagogen är toppen, men både 

Ekonomiska och KTB har mycket att förbättra. Både tillgång till plats, värme (KTB är som att sitta i en frysbox) 

och bekvämare platser... 

Jag använder nästan aldrig mig av biblioteket. Men när jag gjort det har det varit bra. 

Jag har alltid blivit mycket bra bemött och fått den hjälp jag efterfrågat, bor inte i Gbg och använder inte 

biblioteket i den utsträckning som jag skulle vilja. Men många saker fungerar bra att hantera hemifrån med 

hjälp av webbplatsen. 

Jag har läst en kvällskurs som ännu inte är slut och har köpt mer kurslitteratur än jag gjort tidigare. Tidigare år 

har jag dock använt bibliotekens tjänster mer och jag har alltid fått bra hjälp. Det är viktigt för mig att det finns 

en person att fråga, för allt kan man inte läsa sig till och ibland krånglar tekniken. 

Jag skulle önska att det gick att beställa och reservera en bok till ett annat bibliotek även om den finns inne. 

Jag skulle önska fler exemplar av kursböcker, då det ofta är lång kö på dem samt svårt att få chans att läsa 

referensexen eftersom de också ofta är få. 

Jag tycker att "reserverat"-papprerna på Samhällsvetenskapliga är väldigt bra, önskar att de fanns på 

pedagogen också 

Jag tycker att biblioteket verkar bra, och jag vet att jag kommer besöka det oftare i kommande kurser. 

Jag tycker att det är toppen med det stora referens biblioteket. 

jag tycker det borde finnas ett smidigare sätt att betala förseningsavgift. det är rätt bökigt att behöva betala vid 

servicedisk, swish/internetbank etc borde vara så mycket smidigare för både oss studenter och er på ub. 

Jag tycker det bör finnas överbevaknings kameror i alla bibliotek, skyltarna räcker inte långt där det står "akta er 

för tjuvar" för det borde alltid finnas kameror för trygghetsens skull. 

Jag tycker mycket om den personliga kontakten framför den digitala. Det finns alltid frågor som en dator inte 

kan svara på. Och det leder till att mycket tid går till spillo. 

Jag tycker mycket om kurs och tidningsbiblioteket mittemot Handelshögskolan. Bra öppettider. Har hämtat 

undanlagda böcker där, ligger bra till. 

Jag tycker ofta kursböckerna inte räcker till, det blir långa kötider och det är krångligt då man har en kurs att 

hinna med att läsa det man ska. då får man köpa böcker istället, vilket blir väldigt dyrt. Kanske går det att lösa 

med fler e-böcker? 

Jag tycker priserna i cafet är en aning för dyra, man sitter ofta hela dagarna och orkar inte släpa med mycket 

mat,kaffe mm. Så billigare kostander i cafet hade lett till att man handlade mer och slapp avbryta studier. 

Jag undrar hur man kan boka grupprum? 

Jag uppskattar allas hjälp jag har fått sedan 2007 när jag börjades läsa. Mycket nöjd. 

Jag vet inte om det redan går i dagsläget, men det vore bra att kunna föreslå nya inköp till biblioteket när en 

hittar böcker som en behöver. 
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Kanske skulle biblioteket komma och berätta för kursdeltagare vad de har att erbjuda, visste inte att det fanns 

e-bäcker eller erbjudanden om skrivhjälp, biblioteket kanske kunde videofilma föreläsningar, det skulle vara en 

stor fördel. Som man sedan skulle kunna låna, eller se på Youtube. 

Krångligt att behöva ha gu-kortet för att logg in. Varför loggas man inte in automatiskt vi gul?   Jag försöker 

aldrig boka gruprum eftersom jag förutsätter att alla är upptagna. 

Kursböckerna är ofta för få och lånetiden för kort. 

Köp in flera kursböcker. Det är så mycket stress kring låna och köa. Eller publicera fler böcker som e-böcker. 

Lite väl korta lånetiden på kursböcker. 

Längre lånetider för studenter som läser på distans 

Längre öppettider kvällstid och helger på pedagogiska biblioteket 

Längre öppettider på alla bibliotek - framför allt tidigare på morgonen 

Längre öppettider på vardagskvällarna 

Man köar ganska mycket i kopieringsrummet, det kan vara bra om det finns mer kopieringsmaskiner. En del av 

kursliteratur är gamla och smutsiga, jag önskar nyare bökerna i biblioteket. :) 

Mer kursböcker, mer sittplatser/grupprum etc och gärna helgöppet 

Mer kurslitteratur, och längre lånetider!!!! :D 

Mycket service 

Ni är grymma och gör ett viktigt jobb. 

När jag behöver fråga en fysisk person, uppskattar jag hjälp från utbildade bibliotekarier, resten fixar jag själv. 

När jag påbörjade mina studier köade jag för studielitteratur på universitetsbiblioteket och mitt lokala 

kommunbibliotek och fann att kommunens bibliotek nästan alltid var snabbast med att få fram de efterfrågade 

böckerna. När det inte fungerade någonstans var enda räddningen att köpa, vilket jag tvingats göra två, tre 

gånger och det blir dyrt. Fördelen är att det går snabbt och räddar en pressad situation. Det skulle vara bra med 

fler exemplar av kursböckerna för att minska på paniken över att inte få fram litteraturen i rätt tid. 

När ni bytte system för studenterna skall kunna skriva ut, så gäller numera inte det gamla kortet där man fyllde 

på med pengar. Inte heller tar ni emot ett byte, pengarna går upp i rök. Vem får dessa pengar? Jag får de då 

inte. Tjuvar!!! 

Otrevlig personal som inte alls är bemötande 

Pay-ex 

Personalen som arbetet på pedagogens bibliotek är mycket trevliga och hjälpsamma. 

Personlig service viktig. Om man kommer till biblioteket vill man inte behöva söka allt själv på datorn 

På humanistiska biblioteket har jag inte lyckats hitta en arbetsplats som har följande: 

-el 

-bord och stol 

-fönster/dagsljus 

-trådlöst nätverk 

-lugn 

 

om man vill erbjuda studenter en god arbetsmiljö tycker jag den här listan är absolut nödvändig. 

Set pedagogiska biblioteket har en skön atmosfär! 

skicka mail 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CCCXXVI 
 

Skriver missnöjd på grund av själva studiemiljön, helt oergononiska stolar och dålig luft genomgående. Väldigt 

många studenter har problem me dryg och backe på grund av studiemiljön. Detta behöver det satsas mer 

pengar på. 

skulle gärna vilja ha tillbaka det "gamla" utskrivningssystemet som funkade väldigt bra tycker jag! 

Skulle vara bra att ha lite mer personal som jobbar på biblioteket och hjälper 

Stor förbättringspotential på medicinareberget. Framför allt tråkiga lokaler. Medicinstudenter läser ju 

jättemycket. Det borde satsas mer på att känna att man trivs i skolan och vill sitta kvar för att läsa. Nu känns det 

som en underjordisk håla att gå in på biomedicinska. Men utbudet är bra bortsett från kursböcker. Vi pluggar ju 

i 5,5 år och har inte råd att köpa egen kurslitteratur skaffa mer böcker. 

Större utbud på kursböcker, har börjat låna under HT-14 och känner att det underlättar enormt när man endast 

har CSN som inkomst. 

Söndagsöppet! Fler kursböcker där det brukar bli tryck på böckerna. Lägre avgift vid försening/om ingen står i 

kö. Var också med om att jag lånat en bok på biomedicinska, boken fanns i fem exemplar så jag var lugn med att 

jag skulle få låna om boken och tog - när nästa två veckor hade gått - med den över helgen på en resa (en kan ju 

alltid plugga på tåget..!). När jag sen skulle låna om boken på söndagen så gick inte det för någon hade ställt sig 

i kö på boken. På tisdagen när jag kan komma in till bibblan är ja skyldig pengar, betalar och lämnar tillbaka 

boken. Men när jag sen går och kollar i hyllan finns frotfarande fyra lediga ex kvar!! Dåligt! Poängen är att jag 

tycker att ni borde göra om så att det inte går att köa på en bok om det finns fler av titeln inne! 

Ta in mer kurslittertur, alla kursböcker är alltid utlånade. 

Tack 

Tacksam med helgöppet på Pedagogerna! :) Jag kan inte sitta och plugga hemma, när barnen skriker :( 

Stadsbiblioteket har öppet på helgen, men de har begrändad tillgång till datorn: 60 min per dag, vilket är 

katastrof! Vad ska man göra på en timme? 

Toppen att ha tillgång till alla databaser och vetenskapliga artiklar fritt när man studerar. Det är så värdefullt! 

Trevligare och mer lyhört bemötande, framför allt för nya studenter. T ex om var man hämtar/lämnar beställda 

böcker, hur man kopierar mm. 

Tycker att 2 veckor är ganska kort lånetid för kurslitteratur. Förstår förstås att böckerna ska räcka till alla men 

får ofta låna på annat bibliotek av den anledningen. 

Tycker att det alltid finns tillgänglig personal som är hjälpsama! 

Tycker att det är svårare att kopiera, hade kvar pengar på det gamla systemet men det var bara att kasta. 

Tycker att fler bibliotek borde ha öppet senare på kvällen. Annars tycker jag att verksamheten är bra! 

Tyvärr har personalen inte varit särskilt trevlig utan snarare tvärtom. Undviker att kontakta dem om jag inte 

måste. 

utlan borde vara fyra veckor istället för tva veckor. 

Varning för försening av bok. 

Vey ej har inte funderat 

Vid flera tillfällen har böcker som varit en del av kurser vi läst inte funnits tillgängliga. 

Vid reservation av böcker så har boken/böckerna vid ett flertal gånger (läs: varje gång) blivit tagna av andra 

personer som sedan gömt böckerna inom biblioteket för eget bruk. Detta är (vid samtal med personalen) ett 

känt problem, att böcker "stjäls" från reservationshyllorna för att gömmas inom biblioteket just pga att 

böckerna är larmade så de kan inte lämna byggnaden. Sätt dit en enkel lösning, som borde gjorts för flera år 

sedan: LÅT INTE RESERVERADE BÖCKER (ELLER ANNAT RESERVERAT MATERIAL) LIGGA ÖPPET SÅ ALLA KAN HA 

ÅTKOMST TILL DET! LÅT PERSONALEN DELA UT DET SOM PÅ VANLIGA BIBLIOTEK!!! 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CCCXXVII 
 

Vissa kursböcker finns i väldigt få exemplar och vi är många som läser kurserna samtidigt. Så mer exemplar av 

populär litteratur. 

älskar tanken om att bibliotek finns kvar!! <3 

Än en gang: vet inte om tjänsten finns. Men kursböcker blir snabbt bokade. Då¨borde det finnas en e-version av 

boken som man blir hänvisad till. Vore ganskla fantastiskt om man alltid garanterat har tillgång till obligatorisk 

litteratur. 

Önskar att utbudet på en del kursböcker utökas, speciellt vid allmänna kurser med många deltagande! 

Alternativt få tillgång till dem som e böcker. 

Önskar mig att finnas mer kurslitratuer, för att slippa och vänta sig att står jätte länge i kö. 

Önskar större tystnad i biblioteket och då kanske att information om vilken ljudnivå som är lämplig i ett 

bibliotek når ut till alla besökare. 

(tom) 

Överlag tycker jag verkligen att det är bra, och de i personalen som hjälpt mig på har alltid varit väldigt trevliga - 

på alla universitetsbibliotek där jag har varit. 

Samhällsvetenskapliga biblioteket (f.d. KTB) 

1) sometimes renewing online has failed for me - i think i have renewed my book, the system also shows me 

that I have, but three days later I accidentally found out that I have a debt and need to pay a fee..  2) sometimes 

people queue on a book that is borrowed even though there are other exemplars of this book available in the 

library.. it may be that they were not available at the moment of queueing, but the problem is that the system 

does not recognize it and therefore the person who has the particular book at home and might have the 

interest of renewing it, must go to the library where the other exemplars of this book are and ask the librarian 

to switch the queue on to another book .. physically.. instead of the system knowingly and automatically 

transferring the queue to the actually available book. hope it was clear enough and helpful explanation : ] 

Allt e bra förutom att ni har för få exemplar av kurslitteraturen 

An important negative is that sometimes although I have an updated card I cant log in the library 

As I already said, it would be helpful to have more course books available so that there would be no need to 

buy them. 

Av all personal som jag genom åren har mött hos er har i princip samtliga varit väldigt hjälpsamma och inte 

minst trevliga. Heja er! 

Begränsningen med fyra omlån på böcker där det ej finns kö ter sig fullkomligt obegriplig. Om boken inte 

avkrävs av någon annan borde det i all rimlighet gå att låna den obegränsat antal gånger. I de fall då du som 

student inte har möjlighet att lämna tillbaka boken i tid drabbas du av en förseningsavgift, tagen helt ur luften. 

Jag uppfattar det enbart som ett sätt att få in pengar från studenter som egentligen inte gjort något fel. 

Bekvämare stolar på Ktb höjbara bord så man kan stå och jobba gör nåt åt golvet i läsesalen på Ktb när folk går 

med klackar så blir man störd. 

Biblioteket tillhandahåller det en student behöver, men gör det på ett krångligt sätt. 

Dessutom är lånetider för kurslitteratur oerhört korta och köerna långa. Fler exemplar av de böcker som lätt tar 

slut efterfrågas! Hade gärna velat ha sms-påminnelser, eller nån typ av app för att låna/söka/få status om 

böcker man har i kö. Man drar sig i nuläget för att besöka era webbplatser då de är frustrerande krångliga. 

Borde finnas en tjänst hos Biblioteket är man får veta var "lediga"studieplatser finns... 

Borde finnas mer läsexemplar och det borde gå fortare att ersätta de böcker som försvinner, alternativt vara 

svårare för personer att ta böckerna från läsesalen. 

Bra om ni kunde låna ut ipods så att vi kan lyssna på böcker och sådant. 
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Bygg ut antalet grupprum. Se möjligheter att bygga på bakgården bakom KTB eller bygga på fler våningar. Nu 

när det skall byggas västlänk vid haga, passa på att försöka få med det i detaljplanerna för GBG stad runt 

omkring KTB. 

Bättre ich enklare bokningssida för grupprummen, svårt att veta vilket man bokat exempelvis. 

Bättre översyn över referenslitteratur då dessa ibland försvinner och finns det bara ett exemplar så blir det 

problematiskt. 

De lila fåtöljerna vid fönstren på plan 5 är mycket uppskattade studieplatser. 

 

 
Den service och miljö som de flesta universitetsbiblioteken ger mig är väldigt goda. Men informationen om att 

biblioteket finns för att hjälpa till när det gäller till exempel referens- och citat kommer inte ut till oss elever 

över huvud taget. Det är väldigt sällan som studenter vet att dem kan vända sig till universitetsbiblioteket, 

därför att de flesta, för att inte tala om utbytesstudenter, får inte ofta den informationen från biblioteken under 

grundskolan, gymnasiet, såsom de kommunala. Ett exempel på lösning till detta skulle kunna vara att ha ett 

(helst inte flera) massutskick till samtliga studenter, antingen när dem börjar första året på programmet, eller 

när man ska göra ett examensarbete, därför att vissa program har verkligen en enda inlämningsuppgift att göra 

under hela programserien, om några över huvud taget. 

Det bör vara öppet på helger 

Det enda jag egentligen kan klaga på är den kalla inomhustemperaturen på särskilt fd KTB. Annars är jag 

verkligen jättenöjd och tacksam för att Gu's bibliotek är så bra, utspridda över stan och har så bra öppettider! 

Har överträffat de förväntningar som jag hade innan jag började studera. 

Det enda jag har negativa synpunkter på är att vissa kursböcker finns i väldigt få exemplar. Förstår givetvis att 

det har sina orsaker, men det är ändå något som har påverkat mina studier (dock i liten skala). 

Det kan ju aldrig finnas för mycket kursböcker att låna på biblioteket... 

Tycker att ub:s hemsida fungerar dåligt på mobilen, den borde mobilanpassas bättre. I övrigt är jag väldoft nöjd 

med biblioteket. 

Det kanske redan finns tillgängligt, men det vore ju gött med en drös av tryckta tidskrifter som en kan ta del av 

och läsa i komfortabla fåtöljer någonstans på biblioteket. 

Det måste bli fler studieplatser. Studenterna får inte plats och att studera på stimmiga cafeer är inte optimalt 

men tyvärr idag en verklighet pga platsbrist på ex ktb. 

Det nya kopieringssystemet fungerar säkert jättebra för nordiska studenter, men som utländsk student har det 

varit oerhört svårt att öppna ett payex (? Minns inte namnet) konto. Det krävdes att man skickade in flera 

stycken dokument via post, vilket skulle ha tagit åtminstone en vecka. Jag behövde skriva ut nånting 

omedelbart, så jag gav upp helt enkelt efter ett tag, och letade efter en kompis med skrivare. Inte kul, känns lite 

diskriminerande mot utländska studenter som kanske redan har det svårare inom andra områden också att leta 

rätt till den hjälpen de behöver. 

Det skulle vara jättebra med fler tryckta kursböcker. Då många inom en kurs inte har hunnit köpa sina böcker än 

är det nästan omöjligt att få tag på dem på biblioteket eftersom alla behöver dem samtidigt. 

Det som gör att jag väljer "ganska nöjd" istället för "mycket nöjd" är, som tidigare nämnts, att det finns på tok 

för få grupprum, både på ekonomiska och KTB där jag är mest men även generellt sett på hela 

univeristetsbiblioteken. 

Det vore bra om biblioteket alltid lämnade besked om när ens beställda bok kommit fram. 

Samhällsvetenskapliga är jättebra på det, däremot är humanistiska inte alls bra på det. Det har resulterat i att 

jag inte fått böckerna när jag behövde dem, för att jag trott att man får veta när de kommer in. När jag inte fick 

besked trodde jag att det var något fel på biblioteket och att de inte fått in beställningen. 



RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR 

 

CCCXXIX 
 

Det är alltid trevligt att bli bemött av en personal som engagerar sig för att försöka lösa det som man ber om 

hjälp med. 

Det är en sådan efterfrågan på kurslitteratur i det ämnet jag studerar (socionomprogrammet) och böckerna tar 

slut väldigt snabbt. Jag hade velat ha fler av varje bok. 

det är jättebra att man kan köpa utskriftskort som inte är knutna till ett konto. 

Det är mycket bra när kurslitteraturen går att tillgå som e-bok. 

e-boksversioner av kurslitteratur! 

En upprustning av caféet på bottenplan behövs. Många studenter äter där och det är stor brist på 

mikrovågsugnar och platser att äta på. Det ger samhällsvetenskapliga biblioteket ett stort minus.  

En tystare arbetsmiljö behövs också för att det ska vara möjligt för studenter att genomföra sina studier på 

plats. grupprum är ofta bokade och man behöver vara ute många dagar i förväg för att kunna boka, det gör att 

man måste kunna jobba i bibliotekets övriga miljö på ett bra sätt. 

Ett bokinkast på utsidan av pedagogiska universitetet eftersom det kan bli svårt att hinna lämna tillbaka 

böckerna innan stängningstid om man har ett arbete. 

Ett utökat antal gruppstudierum samt en inomhustemperatur över 2 celsius på entrévåning. 

Ett önskemål är lässalar som har öppet dygnet runt för de som jobbar eller vill studera på kvällen/natten. 

except the opening hours, I'm very satisfied with the library services. However, there should be longer opening 

hours in the libraries. 

extending the opening hours 

Extra plus till de vackra lokalerna! 

Fint bibliotek men på tok för lite datorer/kursböcker till att låna samt sittplatser för att studera i t.ex grupp. 

Fler arbetsplatser för grupper där en inte behöver boka då grupprum väldigt snabbt uppbokas. 

Fler ex av kursböcker / fler kursböcker i e-bokformat 

Fler fräschare toaletter! 

Fler grupprum och fler tysta läsesalar av mindre storlek. 

Fler grupprum och möjligheter till att kunna sitta ner kring bord med uttal. 

Fler grupprum är välbehövligt! 

Fler grupprum, fler läsplatser! Att studenter på Handelshögskolan inte ges tillgång till läsplatserna på Haga är 

under all kritik. 

Fler grupprum. Speciellt samhällsvetenskapliga. Eventuellt, att ni flyttar samhälle-böcker till Humanisten där jag 

har tvingats boka grupprum för att det ej finns på "vårt" bibliotek. /socionomstudenten. 

Fler grupprum/områder man kan sitta i grupp! Källaren är deprimerande så man vill ju inte sitta där och det är 

alltid upptaget i de övriga vån. 

Fler kursböcker för en jämlikare (klasslöst) skolsystem 

Fler kursböcker och referensex borde finnas tillgängliga, i synnerhet för kurser som ingår i stora program. De går 

väldigt sällan att få tag på. 

Fler kursböcker! Samarbetet mellan Gu:s lärare och UB måste bli bättre med avseende på inköp av ny 

kurslitteratur. Det får inte vara så att kurser med 150 studenter inte har möjlighet att låna litteraturen på 

biblioteket därför att titeln inte finns eller därför att det inte finns mer än ett mycket begränsat antal böcker. 

Fler platser som de på plan 5 skulle vara bra men på det stora hela mycket nöjd. 

fler sittplatser / läsplatser, bättre luft , cirkulation. annars jättebra 

Fler tidskrifter och mer information om specifika tidskrifter 

Fler upplagor/ e-böcker av vissa populära böcker. 

För få grupprum, för få platser i köket på KTB. 
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För kallt i de stora tysta studiesalarna. 

För mig som student på Göteborgs universitet är viktigt att jag ska alltid hitta kurslitteratur på biblioteket. Det 

räcker inte med 2 eller 3 böckerna som oftast finns. Mängden av böckerna är viktigt. 

Förenkla sökmotorer,  lägg ut mkt info om hur man söker i de olika sökmotorerna på ubs hemsida. För man 

glömmer lätt det som gps igenom på föreläsningen kanske spela in föreläsningar och dela in dem i stycken och 

skapa en databas med info på det viset.  Det är enklare att visa visuellt. 

Förstår att det inte kan tas in hur många exemplar som helst av kursböcker men är ganska tråkigt när man 

behöver köa så länge för vissa böcker. 

ganska missnöjd p.g.a svårt att söka e-böcker och artiklar 

Grupprummen är kalla och har dålig belysning, vilket gör att man blir mycket trött när man studerar där 

GU och GUNDA är bäst! 

Ha mer kurslitteratur tillgänglig! 

Hade varit trevligt med mer grupprum men det är ju svårt för er såklart. ENKLARE hemsida gällande söka i 

databaser/låna böcker hade varit bra. 

Har man studerat utomlands lär man sig att det inte finns någon anledning att klaga på gu:s ub. 

I AM ABLE TO ACCESS ALMOST 98% OF MY STUDY MATERIALS EACH TIME I VISIT THE LIBRARY. 

i am not very familiar with all the library´s facilities. 

I am very pleased with the library at HSM (Artisten) when they buy books that we ask for (relevant to our 

studies) 

I och med att jag pendlar två timmar enkel väg till skolan och vi endast har ett eller två tillfällen i skolan per 

vecka sitter jag mycket hemma och läser. Hade jag bott närmre hade jag använt mig mer av biblioteket för jag 

har som helhetsintryck att det är ett bra bibliotek(samhällsvetenskapliga), stort utbud av böcker inom mitt 

ämne samt trevlig och hjälpsam personal. 

I think the library works very well although as I have mentioned before a bit higher temperature and a cafeteria 

with fresh produce and coffee (not a vending machine) would be great. 

I think the Social Science Library has been very useful and the staff friendly and helpful. Also just easy to access 

I was so satisfied with the services that the library provides for students. I spent most of my exams days at the 

social science library and it was so comfortable. The books which are available are very useful i do not 

remember a day that i looked for a book and i couldn't find! Moreover, having a kitchen in the library with a 

space to sit and have a meal is a very convenient. However, unfortunately my second semester is held in 

London. And a m sure i am going to miss the library as till now i couldn't find a good one here that i can spend 

the whole day as i used to do in Gothenburg. 

Ibland är kommunikationen mellan kursansvarig och biblioteket inte helt bra. Vi har under ett par tillfällen haft 

böcker på litteraturlistor som ej funnits att få tag på på biblioteket. 

inte behövt be om hjälp ofta, men när jag gjort det så har det gått fint och folk har varit hjälpsamma! 

Irriterande när folk gömmer böcker man behöver och det står att de ska finnas men är borta.... 

It will be nicer if the library open longer. 

It would be nice to have access to more journals, databases and material in languages other than English and 

Swedish, for instance Spanish, French and German.  

 

Often the signs at the university libraries are in Swedish without translation into English. It would be nice to use 

both languages so that international students feel truly welcomed and not discriminated against. 

Jag gillar att både bibliotekarier och annan personal är så hjälpsam när man ringer eller mejlar och ber om 

assistans med tex att lägga undan böcker eller lägga böcker på annat ställe än i vanliga självbetjäningshyllan. 
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Jag har inte hunnit använda biblioteket så mycket ännu, mest bara tentapluggat där 

Jag har uppmärksammat att det finns öronproppar. Toppen och tack! 

Jag kan emellanåt önska längre lånetider på den tryckta kurslitteraturen. 

Jag skulle gärna vilja se att det kommer fler nyheter från biblioteket till oss via mail exempelvis om det kommer 

något nytt. Som det med att man har gått över till föra över pengar på sin GU kort istället för att ha det på 

andra separata kort. Detta var något inte många visste om och därför miste de pengar de redan hade för att 

kunna skriva ut. 

Jag skulle vilja se fler exemplar av kursböcker som är en del av kurslitteraturen i populära grundkurser. Eftersom 

att man när man läser en grundkurs bara kommer att behöva kursboken i fråga i högst 3-4 månader så känns 

det onödigt att behöva köpa den. Universitetsbiblioteken borde ha fler exemplar av sådana böcker så att de 

inte alltid är helt slut när en ny delkurs startar. 

Jag skulle väldigt gärna vilja ha fler plaster utöver grupprum där en kan sitta och diskutera/plugga tillsammans 

med andra. Det finns gott om tysta läsplatser men grupprummen är få och oftast bokade. Där jag pluggar nu 

finns det få sittplatser/bord där en kan slå sig ner för att plugga tillsammans.  Om ni kunde ordna rum med flera 

sittgrupper och bord där det är okej att en sitter flera i grupp och pluggar så tror jag att det hade hjälpt många. 

På handels där jag pluggade förut så fanns/finns det få sittplatser i korridorerna och grupprummen på 

ekonomiska biblioteket var oftast bokade så om en ville plugga tillsammans med andra fick en gå till ett café. I 

övrigt tycker jag att biblioteken är bra, trevlig personal och enkelt att låna. 

Jag tyckte det var bättre när man kunde köpa utskriftskort på biblioteket och skriva ut där. Det är inte alla som 

vill koppla sitt bankkort till paypal eller som redan är med i paypal och har problem att koppla det till flera olika 

kort.  

 

För alla som har problem med skolans system är det skönt att ha möjligheten att betala och skriva ut separat 

från biblioteket. Alternativet är att skriva ut på stadsbiblioteket men det är både dyrare och längre bort. 

Jag uppskattar det personliga och trevliga bemötandet jag alltid har fått av personalen. Jag upplever att de haft 

gott om tid att hjälpa mig och tagit uppgiften på allvar. 

Jag är mycket nöjd med den hjälp jag fått av anställda osv, det är temperaturen (för kallt) i stora läsesalen samt 

stolarna i samma läsesal (våning ett) som jag tycker är lite sämre. 

Jag önskar att det fanns fler tryckta kursböcker som man kunde låna hem. Det är lång kö till flera böcker och 

korta lånetider. Om det alternativet inte hade varit möjligt så skulle jag använda e-böcker om dessa fanns 

tillgängliga. Hade också önskat att kursböcker fanns som ljudböcker även för personer som inte har t.ex dyslexi. 

Jag önskar att vi hade tillgång till American Psychological Associations databaser. Vet andra lärosäten som har 

det och de använder bla deras terapifilmer mycket i både undervisning och för egna studier vilket de verkar lära 

sig massor av!!! 

Jättebra service! Jag använder mig av bibliotekets lokaler och tjänster mycket (ca 30 tim/vecka) och är mycket 

nöjd. 

Jättebra service! Som man upptäcker mer och mer! Tyvärr kanske, eftersom jag snart slutar! Tack för all hjälp! 

Kallt. Lätt info om hur böcker är ordnade på plats i biblioteken. Kul att stå och bläddra ju. 

Kanske inte har något med service, men vissa databaser (zeteo) har man inte tillgång till alla lagkommentarer. 

Varför kan vi inte ha full tillgång till hela sidan? 

Keep on the good work. We like you! 
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Köket på Samhällsvetenskapliga biblioteket kan vara bättre. Fler microvågsugnar skulle vara bra, för det blir ofta 

köer kring lunchtid. 

Lack of journal articles, lack of e-text books (it's 2015 in less than a month, come on). Otherwise I find spending 

time in the library enjoyable, the social science library especially. 

Lånetiden 2 veckor är alldeles för kort och gör det omöjligt att planera sina studier på ett bra sätt. Missnöjet 

beror endast på denna faktor, som dock är helt avgörande. Antingen behöver lånetiden förlängas eller så 

behöver väldigt många fler exemplar av böckerna införskaffas så att det sällan blir kö. Den korta lånetiden 

skapar stress och minskar möjligheten att ta till sig kurslitteraturen på ett bra sätt för dem som inte har råd att 

köpa alla böcker själv. Detta påverkar utbildningens kvalitet avsevärt och påverkar nivåerna av kunskap efter 

avslutad utbildning. 

Längre lånetid på kursböcker. Som det är nu måste man ändå köpa boken. 

Längre öppettider på kvällar och helger, samt fler studieplatser. 

Längre öppettider! Gärna öppet från 7.00 så att jag kan börja läsa min kurslitteratur när hjärnan är på topp och 

inte behöva slösa 1,5h på annat. 

Längre öppettider. Generösare lånetider. 

Man borde vara hårdare med återlämninen av böcker. Många behåller böckerna längre vilket försvårar det för 

andra som behöver litteraturen. Exemplevis höjd avgift eller på något annat vis lösa detta. 

Man bör ta in fler kursböcker för de stora kurserna på institutionen 

Man frågar inte gärna en bibliotekarie. De ger intryck av att vara lite reserverade. 

Matsalen kunde bli lite fräschare och bättre utrustad. 

Mer E-böcker vad gäller kurslitteratur. 

Mer grupprum på gamla KTB och Handels (även pedagogen)- i övrigt är allt bra. 

Mer information, konkret info. 

mer kurs eböcker 

Mer plats bara, biblioteken är mycket populära och välutnyttjade! 

Mer plats för grupper 

Mer platser, mer värme. Vad är det på alla andra våningar utom femman där man kan vara?! 

Mer studieplatser om möjligt 

Mycket nöjd förutom att det överhuvudtaget inte går att vistas på KTB vintertid pga kyla 

Mycket nöjd med er insats (har snart gått här i 3,5). Gör det lättare att hitta hjälpinstruktioner i hur man citerar, 

skriver akademiskt eller avgränsar sökning av info på er hemsida. Tror det kan hjälpa studenter. 

Mycket nöjd med möjlighet till leverans av böcker till valt bibliotek. Snabbt. 

Annan synpunkt: Första frågan i denna enkäten är felställd - envalsfråga borde varit flervals - jag utnyttjar fler 

än ett bibliotek. 

Need more ergonomic  study area 

Ni behöver förbättra rutinerna för att söka artiklar i journaler osv. Författar namn exempelvis. 

Numera går det väl också att skanna på många bibliotek, för det saknade jag tidigare. Går det inte överallt så 

hade det varit bra att fixa till. Annars är jag nöjd! 

När ni skriver service antar jag att ni menar allt från det begränsade antalet omlån (på webben), till antalet 

bokexemplar (det har hänt att det även gällande kursböcker bara funnits ett enda låneexemplar på hela GU), till 

rent personlig service på biblioteken? Jag skulle i så fall som synes kunna önska fler böcker med fler omlån men 

som jag tidigare skrivit är jag generellt mycket nöjd med den personliga service jag fått. Det finns många vänliga 

och hjälpsamma bibliotekarier som vid många tillfällen lyckats underlätta mitt (student-) liv.  :) 

Overall i am very satisfied with the library especially for e-journals and group studu rooms 
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Personalen borde vara bättre på att svara på frågor om biblioteket och om lån.  

Kursansvariga borde se till att litteraturen finns på biblioteket ... 

Personalen på handelsbiblioteket är alltid hjälpsamma och toppenbra! Följer alltid med och visar om man inte 

hittar. 

Personalen är oftast väldigt vänliga och hjälpsamma, när man ber om hjälp är de väldigt duktiga på att visa hur 

man kan göra det själv. 

Personliga servicen är jättebra. Önskar det fanns fler kursböcker för utlån, så man slapp köa och få boken när 

kursen väl är slut. 

Platsbrist på studieplatser i lågmäld avdelning (varken helt tyst eller öppet för samtal) 

På det stora hela anser jag att UB i nuläget lyckas genomföra sin verksamhet på ett sätt som väl fyller behoven 

man generellt har som student. Det enda jag hoppas är att man lyckas följa med i utvecklingen utan att för den 

delen tappa bibliotekskänslan, (luddigt värre). Tillgänglighet och smidighet är för en student högst välkommet, 

utan att generalisera allt för mycket väljer många studenter den enkla vägen, vilket gör att lättillgänglighet är 

önskvärt. 

Skaffa en app så man lättare kan boka grupprum på mobilen, nu är det väldigt krångligt, speciellt eftersom man 

inte kan välja dag på mobilen utan måste ta en dag i taget, 

Skaffa gärna ett nytt office-program till era datorer. 

Skulle gärna se fler microvågsugnar och lunchplatser. 

Skulle vara lättare att boka grupprumstider i rad utan att behöva slå in bokningsuppgifterna upprepade gånger. 

Som tidigare nämnt så är det mycket begränsat med platser. Jag går i princip aldrig till biblioteket på grund av 

det faktum att jag inte känner mig bekväm med att sitta i den stora läsesalen och i övrigt är det väldigt svårt att 

hitta någon plats. 

Somewhere were we could check all the options available in the library. Some of us come for countries in which 

we don't have half of the options and therefore we are not familiar with certain services. 

TACK FÖR ALLT!!! 

The library has always provided me with a very good service. I am very satisfied. 

The opening hours of all libraries should be extended. It is ridiculous that only one library is open on the 

weekend for a school of over 30,000 students. 

This survey is a bit too long...And the language is in Swedish, took me a even longer time to finish this survey. It 

does not have a progress bar in the page, people do not know how much left when doing the survey. If there 

are future surveys, pls take these three aspects into account. 

Toaletterna kan ibland vara stökiga, men det sker rätt sällan och är i sig inte mycket biblioteket kan göra åt att 

en del personer är arslen! 

toaletterna på entreplan på samhällsvatenskapliga biblioteket är ofräscha ofta 

Toaletterna vid entrén till KTB är mycket äckliga och skulle behöva en uppfräschning 

Tycker att personalen på ktb alltid gör ett bra jobb och är trevliga. 

Tycker dem ger mig bra service. Jag är alltid på Samhällsvetenskapliga biblioteket för det tillhör min utbildning 

och är närmast min del av universitetet och jag är nöjd med det biblioteket och mycket nöjd med dess 

öppettider. Har dock förstått att det i stort sett bara Samhällsvetenskapliga som har så bra öppettider, vilket 

märks på morgnar och helger. Hade gärna önskat att fler hade mer generösa öppettider, i alla fall några timmar 

på helger. 

tycker man borde inskaffa "mysrum" som skövdes högskola 

Tycker platserna med fåtöljerna är allra bäst att sitta i då jag studerar. Mest rogivande(då det är tyst) och mest 

bekvämt. Dock för få och för fullt jämt. 
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Under en väldigt lång tid var det inte möjligt att gå in på studentmailen för att webläsarna på 

biblioteksdatorerna nte var uppdaterade. Jag tror att det har ändrats nu. Men det hade varit väldigt enkelt att 

lösa genom att bara uppdatera webbläsaren. Jag bad om att få detta ordnat vid 3 olika tillfällen men ingenting 

hände. till slut skrev jag till webservice som sa att de väntade på att göra någon slags radikalare förändring så 

därför kunde dom inte fixa det än. Fick allts varje gång jag skulle gå in på skolmailen (eller rättare sagt 

skolmailens google drive) installera en ny webbrowser. Och varje gång man loggades ut göra om processen 

igen.  

 

Inte så farligt kanske ni tänker. Men att gå igenom samma process flera gånger om dagen, speciellt under 

tentatider eller när man stressar för att skriva ut en uppsats innan lektionstart, är inte så himla skoj. 

Uppskattar om biblioteket håller ett stort utbud av TRYCKT, vetenskaplig litteratur på svenska och engelska. 

Utökade öppettider vardagskvällar på Ktb och Humanisten hade varit önskvärt. 

Vid ett tillfälle hade jag bokat ett grupprum där det sedan genomfördes byggarbete under hela den bokade 

tiden. Vi fick ingen information om detta och kunde inte använda grupprummet trots att vi hade bokat det. Vi 

kunde inte heller få låna något annat rum. Om rummen inte kan användas bör de tas bort från bokningslistan. 

Vissa kursböcker har bara 1-2 exemplar, borde finnas minst 5 exemplar av varje bok. 

Önskar utbyggda möjlighet förvara, äta och värma medhavd mat 

Öppertiderna är väldigt viktiga. 

(tom) 

Studietorget Campus Linné 

Det borde finnas fler exemplar av böcker som används till kurser som inte är kursböcker, utan sådana som man 

får låna ett längre tag. 

Det mest centrala är öppettiderna på Campus Linne då det stänger alldeles för tidigt. Signalen som informerar 

att biblioteket stänger om en kvart kan också bli mer diskret, jag blir livrädd varje gång. 

Det vore väldigt bra om Campus Linne hade öppet under helger! 

Fler grupprum behövs! 

haft problem med att "beställa" en bok som finns inne men vid annat bibliotek, kan bara beställa om de är 

utlånade. 

Har Inga övriga synpunkter/önskemål at koma med. 

I am satisfied in general. Just i would suggest to open at 10h00 and to close at 19h00 

I am totally satisfied with the wide range of literature offered. I would wish that you had more available quiet 

spaces to study and what is the most important I would wish you had more course books available. 

I just miss more opening hours (I know there is KTB but I would prefer to stay in my institution), comfortable 

chairs and silent reading sits. 

Jag är allmänt nöjd med de flesta av universitetets bibliotek, däremot är det ibland svårt att hitta lediga 

grupprum och ifall man inte fått tag på något grupprum någonstans att sitta och arbeta i grupp. Jag kan också 

ibland sakna fler platser där man kan sitta enskilt och arbeta eller läsa. 
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Kursböckernas lånetider: Jag förstår att dessa är korta så att andra studenter kan få chansen att låna boken. 

Men allt som oftast behöver man ändå ha boken längre än 2 veckor. Då blir det så att den första studenten som 

fått låna måste lämna tillbaka boken innan han/hon är färdig med den, medan den som köat kanske ändå inte 

har kunnat vänta så länge på boken. Det brukar bli en otillfredsställande situation för båda två, kanske måste 

båda ändå köpa boken i slutändan. inte osannolikt i den här situationen att båda dessa studenter ändå känner 

att de behöver köpa boken. Jag tycker att det borde finnas fler ex av kursböckerna att låna, (Jag läser 

psykologprogrammet.)   

För mig finns det två viktiga saker med biblioteket (1) bra tillgång till böcker och bra utbud, både kurs- och 

annan litteratur. Jag använder det fysiska biblioteket nästan enbart för att låna och lämna böcker; (2) bra 

tillgång till sökfunktionerna, databaserna etc. hemifrån (vilket jag tycker är fallet). Alla andra tjänster är av helt 

underordnad betydelse för mig. 

Läsesalen i Samhällsvetenskapliga biblioteket - jag hela biblioteket - är mycket vackert. 

Mycket bra att kunna beställa böcker till valfritt bibliotek för uthämtning, går snabbt och smidigt! 

Nej 

Ogillar starkt att man inte kan köpa kopieringskort utan tredjeparts-lösning. Förstår att ni inte vill hantera 

kontanter men att vi inte kan betala med kort... 

På de flesta univesitetsbiblioteken tycker jag att servicen är mycket god. På Campus Linné är det lite sämre 

enligt min åsikt. Det är nästan alltid olika personal där känns det som och de känns ganska ointresserade av 

studenterna. På gamla KTB och handels har jag fått jättebra hjälp av bibliotikarierna då jag behövt. Det är bra 

att man kan ringa och fråga om saker också om det är någon tidskrift man vill ha tag på eller liknande. Det vore 

bra om man också kunde beställa tidskrifter till sitt bibliotek och att fler fanns som e-tidskrifter. 

På vissa toaletter i anslutning till bibliotek finns inga krokar att hänga jackor. Eftersom man måste bära runt på 

sin jacka då skåp saknas, tar man med jackan in på toaletten. Det är verkligen JÄTTE-äckligt, särskilt under 

vinster-slask-säsongen att behöva lägga jackan på toalettgolvet. 

Se kommentaren angående personalen och öppettiderna. 

Senare öppettider röstar jag för! :) 

Tråkigt att GU kortet går ut så snabbt. 

UB:s hemsida är alltid konstig, får alltid logga in många gånger under en session. 

Uppkopplingen till wi-fi är opraktisk då en måste logga in på nätverket varje gång en går upp på webbläsaren. 

Kunde varit bra att kunna vara uppkopplad längre 

Utskriftsservicen skulle kunna förenklas. Idag krävs också en insats på 100 kronor vilket är en betydlig summa, 

särskilt om en bara studerar en termin. 

Vissa grupprum (exempelviss sjuan) på Humanisten har dålig luft vilket gör det svårt att arbeta. 

Vore bra om det fanns två av varje läsexemplar då de ofta är slut/ någon annan som har boken. Detta gäller 

givetvis främst populära böcker som ingår i kurser på institutionen! 

Öppettiderna under jul var katastrof. Jag förstår att personalen inte brukar jobba på röda dagar men istället för 

att ha helt stängt kanske man kan ha enbart en person på plats, studenterna förstår säkert att servicen inte kan 

hålla samma nivå men skulle säkert acceptera detta. Jag är medveten om att andra bibliotek hade generösare 

öppettider men eftersom delar av kurslitteraturen inte finns överallt spelar det inte så stor roll. 

(tom) 

Studietorget Hälsovetarbacken 

Allt är i stort sett bra men öppettiderna bör vara längre. Ofta har jag föreläsningar till 3-4 på eftermiddagen, då 

blir det inte mycket tid över att sitta i biblioteket. 

Behövs fler upplagor av kurslitteratur, fler grupprum. Varmare lokaler! 
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Biblioteket på Hälsovetarbacken var jättetrevligt att ha som arbetsplats när vi gjorde uppgifter, pluggade och 

skrev uppsats. Synd bara att man inte kan låna böcker där. Mycket stimulerande miljö, alltid fullt av flitiga 

kollegor runtomkring och mycket grupparbeten som pågick. Saknar det nu när jag inte pluggar längre! 

Datorerna fungerar dåligt, många tangentbord är sönder och datorerna är otrooooligt sega. Hade behövts 

installera ett bättre program!  

 

Dessutom är det synd att det inte finns fler kursböcker. I denna kursen fanns det inte en enda av de vi skulle ha. 

kasst 

Det finns ofta få exemplar av kurslitteraturen. Det hade kunnat vara bättre. Med tanke på hållbar utveckling 

och det faktum att kurslitteraturen uppdateras så ofta, så är det inte hållbart att varje student ska gå och köpa 

all kurslitteratur som ingår i kursen. 

Det nya systemet för att skriva ut är krångligt. 

Det skulle vara bra om ni har flera exemplar av kursbocker. 

Det vore fint om det kunde finna någon sort bibliotek på Botan. Åtminstone tysta läsplatser och ett ställe där 

alla kopiatorer och skrivare är samlade. Det skulle också kunna finnas en mindre samling tidskrifter 

Det är lite oklart när man söker på 

Litteratur och får upp flera exemplar, om man ställer sig på kö på ett visst ex, eller om man ställer sig på kö på 

snabbast lediga ex. Jag antar att det är en brist i det system som används och kanske inget som biblioteken 

egentligen kan göra nåt åt, men det är sannerligen lite förvirrande och dåligt. 

Dra ej för takfönsterna! Ordna bättre ljus till bordsbelysningen. Annars jättebra! 

Eftersom många studenter använder biblioteken till praktisk taget all sin studietid skulle det vara önskvärt att 

göra alla lokaler mer trevliga och med större variation för den som vill ha en helt tyst miljö. Fler val av tysta 

läsesalar med fler val av till exempel fotöljer, punktbelysning, dekoration, färg. Det vore även önskvärt att på 

fler platser ha tillgång till en trevlig pausmiljö med matautomater, mikrovågsugnar etc. 

Fler ex av kursböcker! 

Fler exemplar på kursböcker. Läser på logopedprogrammet, finns endast enstaka exemplar av våra kursböcker 

till en klass med ca 28 studenter. Då man inte har råd att köpa kursboken i fråga blir det svårt att få tillgång 

(därför är det bra med e-böcker!) 

Fler tryckta kursböcker, finns alldeles för dåligt av dessa. 

Har tidigare reserverat en bok som efter detta har lånats ut, trots att den fanns reserverad under mitt namn. 

Konstigt att inte systemet säger till då, borde åtgärdas eller så borde möjligheten till att reservera en bok tas 

bort.. 

jag tycker universitetsbiblioteket ska fortsätta att satsa på att ha kursböcker som e-böcker när det finns. 

Jag önskar mig ett tystare Studietorg på HVB. 

Jag önskar mycket mer kvantitet av kurslitteratur!! 

Mer aktivt deltagande i termin 4,5 och 6 då det börjar bli aktuellt med c-uppsats. 

Mer kurslitteratur till logopedprogrammet! 

Vore väldigt bra om personalen kunde svara på frågor om payex. 

önskar utbud på e-böcker och mer tysta läsplatser där man kan ha med sig dator. 

Öppna kl 8 på Studietorget (Hvb), biomedicinska och Samhälssvetenskapliga biblioteken. Eventuellt stänga kl 18 

på Studietorget. 

(tom) 

Öppna tidigare 
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