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Huvudresultat 
41 procent tycker att användarvänligt och lättillgänligt är de ord som bäst beskriver 
biblioteket 
SKOP frågade studenterna, ”Vilka av följande ord tycker Du bäst beskriver biblioteket vid 
Högskolan i Jönköping?” Studenterna fick svar med två alternativ. 
 
Två av fem studenter tycker att användarvänligt och lättillgängligt (41 procent vardera) är de 
ord som bäst beskriver biblioteket vid Högskolan i Jönköping; Tabell 1. På andra plats 
kommer inbjudande (24 procent). Mötesplats, professionellt och självservice har en sjättedel 
av studenterna svarat (16 procent vardera). Därefter följer kompetens (13 procent), innovativt 
(3 procent), virtuellt (2 procent). Brukarinflytande, dialog, delaktighet och interaktivitet ärde 
är ord som vardera väljs av 1 procent av studenterna för att bäst beskriva biblioteket. Några (3 
procent) har angett något annat ord, de svaren finns listade i Tabell 1. 
 
 
 

Vilka av följande ord tycker Du bäst beskriver 
biblioteket vid Högskolan i Jönköping? 

Två svar fick anges.
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61 procent av studenterna vill helst få hjälp via informationsdisken i biblioteket 
SKOP frågade även, ”Studenter behöver söka information för olika uppgifter. På vilka av 
följande sätt vill Du helst få hjälp?” Studenterna fick svara med två svar. 
 
En stor majoritet (61 procent) av studenterna vill helst få hjälp via informationsdisken i 
biblioteket; Tabell 2. På andra plats kommer självinstruerande vägledning på webben (50 
procent). En fjärdedel av studenterna (25 procent) vill helst få hjälp genom att 
informationssökning ingår i de kurser som de läser. Därefter följer tidsbokad handledning av 
en bibliotekarie (9 procent), chatt och e-posttjänsten ”Fråga biblioteket” (8 procent) och chatt 
via Internet med en ämnesbibliotekarie (6 procent). 
 
 
 

Studenter behöver söka information för olika uppgifter. På vilka av 
följande sätt vill Du helst få hjälp? 

Två svar fick anges.
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Studenterna fick även besvara tre öppna frågor, de svaren finns oredigerade redovisade i 
Listning 1 – 3. 
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BILAGA 

Teknisk beskrivning  
Högskolebiblioteket i Jönköping 
juni 2007 
 
 
Population 
Studenter vid Högskolan i Jönköping.  
 
Urval 
Ett totalurval gjordes bland studenterna vid Högskolan i Jönköping 
 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningen genomfördes som en Internetundersökning. Varje student fick en egen länk 
till undersökningen via e-post. 2 stycken påminnelser skickades ut till de studenter som inte 
besvarat enkäten. 
 
Datainsamlingsperiod 
Intervjuerna gjordes under perioden maj och juni 2007. 
 
Svarsfrekvens och bortfall 
I bruttourvalet ingick 6.932 studenter med e-post adress. Av dessa kom 505 i retur. Det gav 
ett nettourval om 6.427 studenter. 
 
Totalt har 1.662 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 26 procent.  
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Tabell 1: 
Procent 
 

Vilka av följande ord tycker Du bäst beskriver biblioteket vid Högskolan i 
Jönköping? Två svar fick anges. 
 

 
 Juni 2007    
     
Användarvänligt 41    
Brukarinflytande 1    
Dialog 1    
     
Delaktighet 1    
Inbjudande 24    
Innovativt 3    
     
Interaktivitet 1    
Kompetens 13    
Mötesplats 16    
     
Professionellt 16    
Självservice 16    
Lättillgängligt 41    
Virtuellt 2    
     
Annat 3    
 
Antal svar 

 
1 662 

   

 
Grupptabell Andel som svarar Antal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 svar 
Samtliga 41 1 1 1 24 3 1 13 16 16 16 41 2 3 1 662 
Kön                 
Kvinna 42 1 1 1 26 2 1 13 17 13 17 42 2 2 1 098 
Man 39 1 1 1 21 5 2 12 14 21 14 40 1 5 555 
Ålder                 
20 år eller yngre 36 1 2 2 22 3 1 13 18 16 18 41 2 4 301 
21 - 23 år 41 1 1 2 26 4 2 11 18 14 15 42 1 3 804 
24 - 26 år 42 1 1 A 24 3 1 14 15 19 16 40 2 2 274 
27 - 30 år 43 1 1 0 25 0 0 11 12 18 15 51 2 1 102 
31 år eller äldre 48 1 2 2 19 2 2 19 8 19 18 36 2 4 181 
Fackhögskola                 
HHJ 46 A 3 2 22 1 2 17 21 11 17 39 1 3 311 
HLK 41 2 1 1 29 2 1 14 13 17 18 43 2 3 512 
IHH 40 1 2 2 21 5 2 13 20 16 13 37 3 3 439 
JTH 39 2 1 1 23 4 1 7 11 18 15 47 1 4 358 
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Tabell 1: 
Procent 
 

Vilka av följande ord tycker Du bäst beskriver biblioteket vid Högskolan i 
Jönköping? Två svar fick anges. 
 

 
Grupptabell Andel som svarar Antal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 svar 
Samtliga 41 1 1 1 24 3 1 13 16 16 16 41 2 3 1 662 
Program                 
Arbetsterapeutprogrammet 49 0 3 5 20 1 1 16 21 17 13 40 1 2 87 
Sjuksköterskeprogrammet 41 0 1 1 27 0 1 15 33 6 10 45 1 2 110 
Socionomprogrammet 54 0 2 0 10 0 2 18 14 10 30 40 0 4 50 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 35 0 9 0 17 4 4 22 13 13 22 39 4 4 23 
Medicinsk bildvetenskap 46 0 0 0 54 0 0 23 15 23 8 15 8 0 13 
Ortopedingenjörsprogrammet 56 0 0 0 30 0 4 11 15 15 15 30 0 7 27 
Tandhygienistprogrammet 56 11 11 0 11 11 0 22 22 0 44 11 0 0 9 
Specialistsjuksköterskeexamen 75 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 75 0 0 4 
Medie- och 
kommunikationsvetenskapligt program 

36 4 2 0 30 4 2 10 15 13 19 37 3 5 110 

Lärarprogrammet 43 1 1 1 28 1 1 15 13 19 18 44 1 2 405 
Internationella ekonomprogrammet 44 1 1 3 28 7 3 13 17 13 12 38 3 3 181 
Affärsrättsliga programmet 42 1 1 1 17 2 0 13 32 19 18 36 1 4 136 
Dataekonomiska programmet, IT-
programmet med affärsinriktning 

53 0 5 0 11 5 0 11 5 26 16 47 16 0 19 

Programmet internationell ekonomi och 
politik 

40 0 2 2 26 5 5 14 18 14 11 46 0 2 57 

Påbyggnad för högskoleingenjörer 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100 0 0 0 2 
Företagarprogrammet 50 0 17 0 0 17 0 67 0 0 0 17 0 0 6 
Byggteknik 46 4 0 1 36 2 0 3 6 12 13 52 0 4 98 
Datateknik 30 2 0 0 15 8 4 6 17 23 21 36 2 8 53 
Elektroteknik 38 0 0 0 0 13 0 13 25 25 13 50 0 0 8 
Kemiteknik 32 0 0 0 24 8 0 12 12 20 24 56 0 0 25 
Maskinteknik 38 0 2 0 30 2 0 9 6 20 17 52 0 3 64 
Industriell organisation och ekonomi 47 1 1 4 18 7 1 9 18 20 8 51 0 1 74 
Magisterprogram 33 0 7 0 7 0 4 22 7 22 22 48 11 4 27 
Kortare yrkesinriktat 
utbildningsprogram  

10 0 5 0 35 15 0 5 10 25 20 35 0 5 20 

Studieår                 
1 42 2 1 2 26 3 1 10 20 13 17 44 2 3 501 
2 41 A 1 2 27 5 1 14 15 18 16 41 1 3 491 
3 45 1 2 1 24 2 2 13 16 15 14 40 2 3 406 
4 39 2 3 0 19 2 1 19 14 23 18 46 3 2 162 
5 47 0 0 0 16 2 4 24 18 18 22 35 4 6 51 
   
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
A: Någon person, men färre än 1 procent. 
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Tabell 1: 
 
 

Vilka av följande ord tycker Du bäst beskriver biblioteket vid Högskolan i 
Jönköping? Specificering av annat. 
 

 
juni 2007  
 
Studievänligt 
Aldrig tyst 
Internationellt 
För högljutt 
Stimmigt 
Fullt 
Arbetsro 
Trivsamt 
Dåligt bemötande 
Internationalitet 
Aldrig satt min fot där. 
Har inte varit där på mina 3 år 
Har ej använt det 
Ej använt det 
Högljutt, förbjud högklackat! 
Bäst 
Högklackat, prat, inte studievänligt. 
Både förfallodag och inkommet bokbesked kommer 
via mail, bra! avskräckande 
Har ej använt det 
Sällan använt 
Inte varit där 
Alldagligt 

 
Härlig byggnad 
Har inte utnyttjat det nämnvärt 
Ej utnyttjat det. 
Vackert 
Hjälpsamhet. 
Rogivande 
Stelt 
Lugnt 
Obekvämt 
Ofullständigt 
Serviceminded personal 
Studiemotiverande 
Vänlig och hjälpsam personal 
Koncentrationssvårigheter 
Tråkig placering av pluggborden 
Estetiskt 
Inspirerande 
Svårt 
Stimulerande miljö 
Klockrent 
Trevligt bemötande 
Snyggt 
Trevliga lokaler 
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Tabell 2: 
Procent 
 

Studenter behöver söka information för olika uppgifter. På vilka av följande sätt vill 
Du helst få hjälp?  
Två svar fick anges. 
 

 
 Juni 2007   
    
Självinstruerande vägledning på webben 50   
Informationsdisken i biblioteket 61   
Chatt och e-posttjänsten "Fråga biblioteket" 8   
Att informationssökning ingår i de kurser som Du läser 25   
Tidsbokad handledning av en bibliotekarie 9   
Chatt via Internet med en ämnesbibliotekarie 6   
 
Antal svar 

 
1 662 

  

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Själv-

instrue-
rande 

vägled-
ning på 
webben 

Infor-
mation

s-
disken i 
biblio-
teket 

Chatt och 
e-post-
tjänsten 
"Fråga 
biblio-
teket" 

Att infor-
mations-
sökning 

ingår i de 
kurser 

som Du 
läser 

Tids-
bokad 
hand-

ledning 
av en 

biblio-
tekarie 

Chatt via 
Internet med 
en ämnesbib-

liotekarie 

 svar  

Samtliga 50 61 8 25 9 6  1 662  
Kön           
Kvinna 48 64 9 25 10 6  1 098  
Man 55 54 7 24 7 6  555  
Ålder           
20 år eller yngre 52 60 10 27 6 6  301  
21 - 23 år 51 61 8 22 7 6  804  
24 - 26 år 49 62 8 27 11 5  274  
27 - 30 år 45 65 8 18 13 8  102  
31 år eller äldre 47 59 7 33 16 6  181  
Fackhögskola           
HHJ 43 66 7 32 13 5  311  
HLK 50 63 8 27 9 6  512  
IHH 47 63 10 19 8 5  439  
JTH 60 52 8 25 7 7  358  
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Tabell 2: 
Procent 
 

Studenter behöver söka information för olika uppgifter. På vilka av följande sätt vill 
Du helst få hjälp?  
Två svar fick anges. 
 

 
Grupptabell Andel som svarar  Antal  
 Själv-

instrue-
rande 

vägled-
ning på 
webben 

Infor-
mation

s-
disken i 
biblio-
teket 

Chatt och 
e-post-
tjänsten 
"Fråga 
biblio-
teket" 

Att infor-
mations-
sökning 

ingår i de 
kurser 

som Du 
läser 

Tids-
bokad 
hand-

ledning 
av en 

biblio-
tekarie 

Chatt via 
Internet med 
en ämnesbib-

liotekarie 

 svar  

Samtliga 50 61 8 25 9 6  1 662  
Program           
Arbetsterapeutprogrammet 38 72 7 32 9 5  87  
Sjuksköterskeprogrammet 42 62 10 34 20 5  110  
Socionomprogrammet 56 72 8 20 8 4  50  
Biomedicinsk laboratorievetenskap 48 74 0 30 9 0  23  
Medicinsk bildvetenskap 46 69 0 38 15 8  13  
Ortopedingenjörsprogrammet 52 44 15 44 4 4  27  
Tandhygienistprogrammet 33 67 0 33 11 11  9  
Specialistsjuksköterskeexamen 25 75 0 0 75 0  4  
Medie- och kommunikationsvetenskapligt 
program 

49 64 5 26 11 6  110  

Lärarprogrammet 51 62 9 27 8 6  405  
Internationella ekonomprogrammet 49 70 10 19 7 4  181  
Affärsrättsliga programmet 52 63 10 25 7 8  136  
Dataekonomiska programmet, IT-
programmet med affärsinriktning 

58 47 16 21 11 0  19  

Programmet internationell ekonomi och 
politik 

40 72 11 12 16 4  57  

Påbyggnad för högskoleingenjörer 100 100 0 0 0 0  2  
Företagarprogrammet 33 100 0 0 17 17  6  
Byggteknik 64 56 9 27 5 6  98  
Datateknik 66 43 9 28 4 4  53  
Elektroteknik 63 38 0 13 13 0  8  
Kemiteknik 60 52 8 36 12 4  25  
Maskinteknik 66 58 8 13 6 3  64  
Industriell organisation och ekonomi 53 59 7 23 7 15  74  
Magisterprogram 59 59 4 22 15 4  27  
Kortare yrkesinriktat utbildningsprogram  65 35 15 35 5 25  20  
Studieår           
1 51 63 11 27 6 6  501  
2 56 60 8 24 10 7  491  
3 48 60 7 26 11 6  406  
4 50 66 7 23 13 6  162  
5 49 78 4 25 8 0  51  
   
Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 
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Listning 1: 
 
 

Vad av högskolebibliotekets nuvarande service är Du minst nöjd med? 
Listning direkt uttagen från studenternas Internetsvar. 

 
rörig genomgång vid "presentationen" av biblioteket vid skolstarten 
Har använt det för lite för att kunna svara 
tillgängligheten bland datorerna ibland 
all kurslitteratur finns inte i biblioteket 
Skulle gärna finnas fler exemplar av kurslitteraturen 
Dåliga platser för användare av bärbara datorer 
Att det bara finns EN kurslitterturbok att långa 
för få kursböcker att låna hem, kostar att beställa artiklar 
utbudet av böcker, skulle finnas fler ax av de som är mest utlånade 
gillar ej att fjärrlån kostar 
att fjärrlån kostar, dator finns inte i alla grupprum 
Antalet datorer i biblioteket 
dålig information om när man ska lämna tillbaka böcker  
öppettider 
tillgången på bra fakta inom specifika områden 
ibland vill bibliotekarierna inte hjälpa en och hitta en bok 
Litteraturutbudet; önskar större antal av kurslitteraturböcker 
Få antal böcker av kurslitteratur 
har inte varit i Jönköpings bibliotek ännu... 
För få grupprum 
avgiften på artikelkopior 
more online text 
flera grupprum med minst en dator i. 
webbaserade databaser - de är svåranvändbara 
ej hunnit utnyttja allt ännu--vet ej 
egen dålig kunskap 
egentligen ingen alls 
kopieringsmaskinerna 
att inte våra färdiga uppsatser få vara där. 
datorerna 
Fler datorer i grupprum, alla har inte bärbara datorer 
att man måste ha olika kopieringskort till skolan och biblioteket 
Tycker det mesta är väldigt bra 
Grupprum ofta fullbokade 
Att det inte går att reservera böcker på Internet som inte är lånade 
grupprums bekräftelsen, det är krångligt och tidskrävande 
öppettiderna 
tillgången på grupprum 
öppettider, gärna söndagsöppet 
öppettider 
tillgänglighet till grupprum 
inte lätt att få tag på vissa böcker 
låneapparaten 
Svårt att hitta artiklar 
Svårt att hitta artiklar 
Bör ha bättre, mer sökbaserad information när man är ny student 
ej öppet på söndagar 
Ofta rörigt i hyllan för kurslitteratur. 
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få datasalar 
få grupprum, trasiga kopiatorer ofta 
få grupprum med datorer 
Kunde finnas fler exemplar av aktuell kurslitteratur 
E-resurserna, krångligt att söka 
ej öppet på söndagar 
datorerna är sega 
artikelsök och begränsade upplagor kurslitteratur 
Informationsdisken 
Informationen angående förseningsavgifter 
Öppettider 
Svårt få beställda böcker i tid. 
datorer på bibblan, funkar inte ofta. 
Dator tillgången. 
Grupprummen med dator kan enbart bokas en period/dag 
För få grupprum med datorer 
För få grupprum 
Att de inte gör fjärrlån 
svårt att hitta hyllnummer i JULIA 
För få exemplar av kurslitteratur 
svårt att hitta det man letar efter 
det skulle finnas fler exemplar av kursböcker 
för få kursböcker 
att datorerna alltid krånglar 
kort lånetid, kö, endast 1 ex. av kurslitteratur som är efterfrågad  
för få exemplar 
Lång väntetider på litteratur, fler bilagor behövs 
Har bara positiva erfarenheter av biblioteket. 
Ibland utbudet av kusrlitteratur... 
Den ibland korta lånetiden 
öppettider 
Det borde vara öppet på söndagar 
har få kursliteraturer 
sök tjänsten på webben 
Dåliga datorer. 
svårt att hitta rätt i alla databaser 
Att flera av kopieringsapparaterna ofta är ur funktion 
med hjälp från en bibliotekarie 
svårt att få tid i grupprum. alltid fullbokat om man är sent ute. 
Den höga ljudnivån stundtals, då inte personalen säger till. Mobiler! 
sega datorer 
hjälp med att söka i databaser 
nöjd med allt 
Utlånings- och återlämningsmaskinerna krånglar ibland 
Att dem inte alltid hjälper mig fullt ut.. 
Informationsdisken 
informationsdisken 
garanterad lånetid 
Att hitta artiklar 
öppettider 
det är ganska få grupprum 
Kopieringen 
utbudet av kurslitteratur 
datorerna 
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Datorerna är sega 
Den långa väntetiden på böckerna 
öppettider  
För få grupprum.  
INGEN FÄRGKOPIATOR 
Information utav bibliotekarierna. 
Att inte alla kursböcker finns i biblioteket. 
Att det inte finns många exemplar av kurslitteratur 
dåliga kopiatorer 
för lite ostörda läsutrymmen 
Inte så stort utbud romaner 
Att de inte vill fjärrlåna böcker som är stulna 
kort lånetid 
att man vid förändra i "systemet" inte gör genomgång m "g:la" studenter 
Ibland ingen personal ledig att fråga 
att man känns som en idiot om man frågar om hjälp vid fel på kopiator 
För få datorer i de bokningsbara grupprummen 
IT-avdelningen 
microfilmsläsaren 
vill ha tydligare instruktioner för användandet av tekniska hjälpmedel 
För lite personlig hjälp, mest hänvisning till sökfunktioner 
Handledningen 
Synd att det finns så få exemplar av kursböckerna. 
för litet antal böcker "av samma sort" till respektive kurs man läser 
Tillgång till kopiering 
lånetiderna är oklara o krångliga 
Att man känner att man stör personalen när man vill fråga någonting 
Lånetider 
näthjälpen 
Antal kopior av svårtillgänglig litteratur. 
öppettider på helgerna 
lite personal 
Fler kurslitteraturböcker 
allt är bra 
Sökfunktionen på Julia.. 
ofta dålig tillgång till kopiator  
öppettider sön borde vara öppet 
personalhjälp 
För några ex. av de böcker som många behöver låna 
Svart att hitta info till uppsatser via nätet 
Dåliga kopiatorer. 
För få utlåningsbara kursböcker  
antalet datorer 
det saknas ref.ex. av kurslitteratur ibland 
chatt och e-posttjänsten "fråga biblioteket"  
antalet ex av kursliteratur 
informationssökning i kurserna 
för få studierum 
ej ersatt stulna/uppdaterat kurslitteratur som referensmaterial 
data service 
hjälpen 
För få exemplar av kurslitteratur, ofta bara 1 ex 
öppettider söndagar 
personlig service 
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ibland är lärare och administration lite svåra att få tag på 
att böcker man lånat kan bli bokade så pass snabbt. 
Kopiatorernas standard, de är ofta ur funktion. 
Att det inte går att avbeställa böcker man ställt sig i kö på i JULIA. 
Lång väntetid på böcker, borde finnas många fler exemplar av varje bok 
lånetiderna, alldeles för korta när man skriver uppsats samt böter 
Större utrymme för datorer 
Referenslitteraturen i form av kurslitteratur finns bara i ett exemplar 
Att grupprummen är svåra att få tag i, alltid bokade 
mest fokus på ekonomiavdelningen 
begränsad litterturtillgång, också beroende av vad man behöver 
För få kursböcker som INTE kan lånas hem 
för få kurslitteraturböcker för utlåning 
Svårt att hitta bland böcker 
datortillgängligheten 
Öppettiderna 
längre öppettider på helgen  
allt är bra 
Att det ibland är svårt att hitta böckerna på hyllorna 
Fjärrlåns information  
får påminnelser för återlämnade böcker 
Att det är stängt på söndagar. 
dyra kopieringskort 
de som ska hjälpa en söka, om inte de hittar, hur fan ska jag?! 
Den korta lånetiden 
utbudet 
För få datorer, dåligt placerade 
Svårt ibland med grupprum 
Gamla och dåliga datorer i grupprummen 
föreläsningarna med infosökning, sååå tråkiga!! 
kopiatorerna är ofta upptagna. 
Kan vara svårt att hitta böcker eller liknande som ska finnas inne. 
utbudet 
Möjligen att det ofta bara finns ett par exemplar av kurslitteraturen. 
jag är nöjd! 
Att det bara finns ett referens ex. av kurslitteraturen 
öppettiderna på morgonen 
itservicen 
det är lite litet, de borde ha fler volymer 
För få exemplar av varje bok 
hjälp till tidningsarkiv 
hyllindelning, svårt att hitta 
dåligt utbud av kurslitteratur 
Föreläsningar i kurser, irrelevant information p.g.a. dålig kommunikation 
sökt litteratur som ska finnas saknas ibland på hyllan 
för korta lånetider 
otrevlig personal 
Tillgång till fler databaser är önskvärt 
är inte missnöjd 
Att många böcker inte finns när man vill låna de 
de har svårt att hitta böcker om de ämnen man behöver läsa om 
tillgång till datorer 
tillgången till datorer 
att hitta artiklar 
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utskrivarna 
Att man får göra allt själv. Det ställer till problem ibland. 
datortillgängligheten 
öppettiderna på lördagar 
ibland för stökigt i biblioteks lokalen 
För många böcker på engelska och för få på svenska 
Att det inte öppnar förrän 8.00. 
grupprummen..fler 
sökdatorerna, krånglig mus/pekare 
att det inte finns fler ex av kurslitteraturen 
för lite böcker som rör mina ämnen 
hjälp och tillgänglighet av personal 
Att böcker blir utlånade så fort. Fler böcker behövs. 
ta in fler exemplar av studentlitteratur 
Att böckerna inte står på rätt plats... 
Man har ingen koll på vilka som arbetar där & vem man ska kontakta! 
Tiderna 
jag är ej missnöjd 
För lite datorer 
få grupprum med datorer 
tidningarna 
För få kopiatorer 
öppettiderna 
cafeterian 
biblioteksgenomgångarna 
Inköpen 
datorerna 
för få kursböcker att låna 
fler val av medieböcker borde finnas 
Tillgång till information/verk/artiklar över webben 
öppettiderna 
grupprumsbokningen 
har inte haft göra så mycket med dem 
Hur man letar böcker i datorn/bland hyllorna är svårt! 
för högljutt 
Lånetiden på böcker 
inte alltid fungerande datorer 
önskar fler grupprum med el utan datorer 
allt är bra 
utbudet 
Få eller upptagna arbetsutrymmen 
Julia, svårt att hitta när man skriver in sökord. 
när kursböcker "har försvunnit" 
Att vissa böcker, ev studentlitt inte finns på biblioteket. 
personlig hjälp 
Det dåliga utbudet av kursböcker i fysik  
Det finns inte många böcker om litteraturkursen 
Upplägget svårt att hitta rätt 
den personliga servicen. Personalen hänvisar till eget sökande 
svårt att förstå sig på 
slöa datorer i grupprummen 
mer utbud 
Vissa saker är svåra att hitta, dåligt utbud av vissa arkiverade tidn. 
att böckerna är utlånade 
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personalen har olika budskap med vad som gäller. 
kurböckernas frånvarande 
antalet kursböcker på hyllorna 
Det finns inte tillräckligt med grupprum 
utbud av kurslitteratur i låneexemplar 
oordning på böcker, vissa finns inte där de ska, vissa finns inte alls 
Det finns inte tillräckligt många kursböcker 
Fler tillgängliga rum/platser 
Att man inte kan fylla på sitt utskriftskonto i biblioteket 
att kopieringskorten på hlk ej funkar i bibl 
informationen emellanåt 
svårt att hitta i olika databaser 
För lite studierum. 
lån av böcker 
kunde vara datorer i fler av grupprummen 
datorerna på 1: våning 
väldigt självständigt, dålig service 
studiesalar 
att de inte säger åt folk att vara tysta, omöjligt att vara där efter9 
Finns ingen.,, 
uppföljning av saknade kursböcker 
HELPDESK 
olika kopieringskort. önskar ett och samma på alla fackhögskolor  
betydligt bättre hemsida tidigare. Nu är den svårare att använda  
Ljudnivån, studenter som inte visar respekt och ringande mobiler 
Datorerna har strulat mkt, inloggningrutan kommer ej upp. 
datorer som ofta ej fungerar 
öppettiderna 
antalet kursböcker för utlåning 
Skyltning av vart böcker finns 
datorerna 
utbudet, att mycket av juristböckerna ofta är utlånade 
Bokningssystemet av grupprum 
Antalet kopior av vissa böcker 
stängt på söndagar 
bristen på studieplatser 
Referenslitteraturen måste inventeras regelbundet - böcker är borta 
skulle vilja att det var öppet på lördagar 
att vissa av personalens juridikkunskaper är skrämmande dåliga 
dåligt med rum 
ojämn fördelning av litteratur 
Informationssökning 
datorerna & att det inte är lätt att förstå hur man hittar i bibliotek 
för få grupprum & datorer 
Datorer inne i biblioteket 
sökningen på Julia, jag vill se info om exemplar direkt. 
För få grupprum 
Liten chans att kunna kolla igenom kurslitteratur 
Söksidan Julia, tycker det blivit mer krånglig sen omformateringen 
svårt att få tag på en bibliotekarie när det behövs 
den nya hemsidan 
personalen som inte har tillräcklig kunskap t.ex. om datorerna 
Långsamma datorer. 
suriga bibliotekarier i bland... 
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IT-kompetensen 
Artikel sök!  
Dåligt med studieplatser 
Ingen service men ljudnivån är stundtals oacceptabel. 
Datorerna... funkar oftast inte! 
antalet läsplatser 
Datortillgängligheten 
för få grupprum 
Att tidskrifter inte finns när det står i databasen att de finns. 
för ljudligt 
Att böcker försvinner, vilket iofs inte biblioteket kan påverka 
ingen förklaring till databaserna 
att de inte finns tillgängligare under större delen av dagen 
JULIA 
Databasen Julia 
tröga datorer 
för få grupprum 
Jag tycker det är svårt att hitta inne i biblioteket. 
Egentligen inget, men infosöket som ges är inte givande 
för få grupprum 
Borde vara öppet på söndagar 
korta lånetiden 
Grupprumsbokningen 
att info-sökningen som ingick i min kurs gavs vid för få tillfällen 
Svårt att få hjälp söka info via nätet när biblioteket är stängt 
Att hyllorna heter samma namn 
självhjälpen 
för få grupprum 
alla 
Vill ha tillgång till databaserna även när skolan är slut. Hur göra? 
Få datorer, ofta upptagna 
Personalens service ibland 
reservationsservise 
personalen kan vara mindre hjälpsam ibland. 
för få böcker av varje sort+folk som snackar i mobil och med varandra 
det finns för få kursböcker att låna 
skrivarna brukar krångla 
Ibland då man försöker plugga är det folk som är lite högljudda runtom 
För få fungerande kopiatorer. 
utskrivaren 
INFOSÖK "FÖRELÄSNINGARNA" 
Ibland för få datorer 
tiden för böcker på reservationshyllan -för lång 
juridisk spetskompetens 
Att tidigare reservationer inte visas förrän man själv reserverat 
Hög ljudvolym 
personal 
information om när beställda artiklar har kommit 
föreläsare med för låg kompetens 
Datorerna 
Nya hemsidan, rörligare 
ofta trasiga datorer 
Mer grupprum och datorer i alla rum 
Svårt att hitta det man letar efter ibland 
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Ofta svårt att få tag på kursböcker som ska stå i "kursbokshyllan" 
Antalet grupprum 
Cafe, restaurangverksamhet. För höga priser, borde skötas av studenter 
öppettiderna! 
lånetiden 
service av kopiatorer 
Korta öppettider på helger 
Antalet platser att sitta och läsa på, borde finnas fler. 
Dåligt med platser under tentaperiod 
det är bra nu 
Ibland svårt att hitta det man söker (på Julia) 
den personliga 
Nya sidan på Julia, man ser inte hur många som står i kö på en bok. 
öppettiderna, är för korta. 
kopiatorerna 
Öppettider på helgen 
att många böcker har ett ref. exemplar som folk gömmer. 
Så få exemplar av samma bok (låneservicen) 
Datorernas seghet 
utbudet 
bokning av grupprum 
FÅ EXEMPLAR AV SAMMA BOK 
referensbøcker aldrig tillräckligt 
datorerna 
Tillgänglighet av kursmaterial. 
kursböcker saknas 
Grupprummen kunde vart fler. 
att det alltid är bokat i alla grupprum. fler grupprum. 
ar just nu utomlands vet ej 
För få grupprum tillgängliga 
Dåliga datorer i bibl 
antal platser där man kan sitta och läsa som inte är en tyst läsesal 
att de inte vet svaren på de frågor jag ställer 
Belåning av kurs litteratur 
informationsdisken 
dålig service 
För lite grupprum 
har använt biblioteket för lite för att vara missnöjd 
Bokningssystemet för grupprummen - det går att manipulera inloggningen 
Datorsalen håller lägre standard än datorerna nere på bottenplan. 
Reservation 
Utbud av böcker! 
datorerna som tar för lång tid 
antalet fackböcker till olika kurser 
Svårt att hitta rätt 
Skulle behövas fler grupprum 
Bokning av grupprum, man borde få chansen att boka mer än en tid 
Lån av tidskrifter 
Antal grupprum 
bemanning, för lite personal som jobbar 
kopieringsmaskinerna 
ibland vissa datorer fungerar inte eller jätte långsamt 
informationssökningen som ingår i kurser kunde ges på webben också. 
stängt på söndagar 
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informationssökning 
är inte alltid kursböckerna finns inne 
långa kö tider till informationsdisken 
Antal studieplatser att vara på 
Kö systemet, väntat på en bok i flera månader 
Utbud av skönlitteratur 
Utbudet 
antal exemplar av kurslitteratur 
är inte missnöjd med någon service 
bokningen av grupprum 
Dator/Internet tillgängligheten 
Har inte använt alla och jag är lika nöjd med de jag testat 
att man inte kan reservera kursböckerna under dagtid i biblioteket 
Inte alltid bra ordning i hyllorna. Böcker står på fel plats! 
Söndagsstängt 
inte öppet på helgerna 
Jag är aldrig på biblioteket 
Korta lånetider 
korta låneperioder 
oinbjudande arbetsrum 
schemavisning på tvaparater, fungerar ej 
Kopiatorerna är ofta trasiga och/eller upptagna.  
Svårt att hitta böcker 
Kopieringsmöjligheter. Kopieringskorten är ett värdelöst system. 
N/A 
högljutt 
har utnyttjat biblioteket väldigt lite, så det är svårt att svara på 
De ständigt fullbokade grupprummen 
kopieringskorten e dyra 
sortimentet av tidningar 
datorerna i grupprummen 
öppettiderna 
fler grupprum 
Neutral. Inget 
datorernas kapacitet 
personalens service 
för få grupprum att boka 
Att inte alla examensarbeten ligger på nätet ännu 
Fråga biblioteket fungerar inte speciellt bra 
artikelarkivet 
Bokningen av böcker 
hög bullernivå vid läsbänkarna på andra och tredje våning 
datorerna funkar inte alltid 
Ljudnivån 
Informationssökningen 
den automatiska kopieringskreditladdaren 
Informationsdisken 
dagstidningar 
Utbytet av skönlitteratur. 
Julias databas 
utbudet 
vissa böcker finns ej 
Julia 
Julia 
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att visa böcker ej finns för hemlån 
Utbudet 
pass 
Hemsidan har varit rörig och svårnavigerad. 
Många, men ändå ibland för få grupprum. 
Datorerna för långsamma och det borde finnas datorer i alla grupprum 
Utrymme 
Tillgängligheten 
fortfarande svårt att hitta vart olika böcker står 
Boksökningen, skulle vara lättare att veta vart boken finns! 
tillgången på grupprum 
få exemplar av studielitteraturen 
för lite personal 
utbudet av skönlitteratur 
Alltid fullt vid datorerna 
För kort lånetid - för få böcker!!! 
Halvjobbigt att hitta det man söker om man inte frågar 
skönlitterära avdelningen 
stå och vänta länge ibland när man behöver fråga. 
Viss litteratur har dålig uppdatering i upplagor 
Dåligt uppdaterade upplagor på litteratur 
har inte stött på några problem med servicen 
Lite rörigt annars inget. 
Mer böcker i mitt ämnesområde. 
nöjd 
utbudet kunde varit större... 
Avsaknad av nödvändig litteratur kopplad till vissa kurser 
grupprummen 
Lite skralt med databöcker 
Lånetider 
svårt att förstå databas instruktionerna 
svårt att få tag på plats 
Har inte provat 
allt bra 
Datorerna 
kopiator=dyra 
Finns för få arbetsplatser med dator 
aktiverandet av lånekorten 
använder inte biblioteket så jag kan göra en rättvis bedömning 
Utbudet av skönlitterära böcker 
att det är "ej hemlån" på de flesta kurs böcker 
dyrt att kopiera 
använder än så länge knappt lånat på biblioteket 
bristen på grupprum 
Bokning av grupplokal 
utbudet av arkitekturlitteratur 
dåligt med skönlitteratur 
Hitta böcker 
svårt att hitta i hyllorna 
Länkar till Databassökningen på nätet är lite krånglig. 
Bokandet av grupp rum som bara kan ske en vecka innan 
Tidskriftsökningen 
nyligen har deras sökfunktion av böcker ändrats till det sämre 
Att vissa böcker ej finns för hemlåning. 
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svårt att hitta artiklar 
all info i varje delkurs om hur sökning på biblioteket funkar 
Kopieringskortet, som inte är samma som det på IHH 
Att man inte kan beställa böcker (exempelvis om man bor utanför stan). 
för få grupprum i förhållande till antal studenter som bokar 
dator- och skrivare problem 
Dåliga datorer i grupprummen 
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Listning 2: 
 
 

Vad av högskolebibliotekets nuvarande service är Du mest nöjd med? 
Listning direkt uttagen från studenternas Internetsvar. 

 
självservicen 
Service 
Kunskapen 
allt 
Har använt det för lite för att kunna svara 
tillgängligheten till det mesta 
Kan kolla Julia hemifrån!! 
söka efter böcker i databasen 
Utseendet 
Grupprummen 
Personalen 
Miljön 
man kan boka tid med bibliotekarie 
kunnig personal 
bra hjälp vid info disken 
grupprummen 
utbudet och personalen samt grupprummen 
tillmötesgående 
tillmötesgående 
Bemötandet 
att kunna reservera böcker på I-net 
hjälpsam personal  
servicen 
lättillgängligt 
Frikostiga öppettider 
utbudet av vetenskapliga artiklar 
personal 
tillhandahållandet av information 
Kompetent personal. 
personalen 
tillgängligheten 
Öppettider, personal 
Kurslitteratur som man kan titta i 
lång lånetid 60dagar på böcker 
självlån och tillgång till e-tidsskrifter 
Informationsdisken 
att det alltid finns någon att fråga om det är något 
Många datorer 
övriga fjärrlån 
artikelsök 
är mycket nöjd :-) 
mycket bra service, bra personal 
allt är jätte bra! 
informationsdisken/internethemsidan 
servicen 
bra öppettider, mkt bra personal, miljön, tillgängligheten till datorer 
Att det finns många grupprum. 
öppettiderna 
Öppet länge många dagar i veckan. 
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Utbudet 
grupprummen 
tillgängligheten, öppettider 
bra personal 
tidskrifts biblioteket 
personalen 
utbudet och personalen 
Servicen 
Den kunniga personalen 
hög kompetens 
Informationsdisken - hög kompetensnivå 
Många datorer 
Återlån per Internet/ meddelande på mail 
personlig service 
service från personalen 
att man kan fråga dem på Internet 
personalens bemötande 
personalen 
personalen 
Selfservice vid lån av böcker 
Öppettiderna 
Att man alltid får hjälp när man behöver 
servicen 
Informationsdisken 
personalen 
bra service och lättillgängligt 
Att man kan reservera böcker kostnadsfritt 
man kan få hjälp vid behov 
Mycket hjälpsamma 
deras service...snälla personal...hjälpsamma 
den tillgängliga bibliotekarien som sitter utanför informationsdisken 
Hjälpsam personal! 
öppettiderna 
lätt att hitta böcker 
Det finns alltid kunnig personal att fråga om man undrar någonting 
tillgången till kurslitteratur 
närheten 
anställdas kompetens 
grupprummen 
chatt med bibliotekarie 
Möjligheten att boka grupprum. 
stort och massa böcker 
stort utbud av böcker 
allt är lättillgängligt 
Stort, trevlig atmosfär, bra personal, 
Personalens sätt att hjälpa till. Mycket bra hittills! 
Utbudet och villigheten att beställa nytt material 
informationsdisk 
inredningen 
cafeterian 
bibliotekariernas hjälpsamhet 
Hemsidan 
Hjälpsamheten 
metasökning (artikelsökning) 
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Servicedisken 
vänligheten hos personalen 
Personlig service. 
trevligt personal, vänliga 
Hjälpsamheten. 
är nöjd med dem flesta 
Urvalet av böcker! 
Trevlig och hjälpsam personal 
Bra grupprum, lätt att koncentrera sig där 
Bra öppettider 
Bra öppettider 
Manuell infodisk 
Lättillgängligt 
sökhjälp 
kompetent och trevlig personal 
duktig personal 
man får hjälp till att lära sig hitta själv när man behöver nåt 
personalen är duktig och tillmötesgående 
personlig hjälp 
Trevlig hjälpsam personal 
öppettiderna! 
enkel egenbetjäning vid lån 
kunnig personal 
Alltid trevliga och servicinriktade  
självservice 
finns stort utbud 
stora utbudet 
Se föregående svar. 
Generösa öppettider m.m. 
den fina miljön och personalen 
Tillgänglighet 
lätt att använda 
Trevlig personal och trevlig atmosfär 
lättlånat 
trevliga personal 
all kurslitteratur finns tillgänglig på biblioteket 
Fjärrlån. 
kunnig personal 
att man kan fråga om hjälp och bli vänligt bemött  
personlig hjälp vid behov 
Öppettiderna och servicen 
tillgänglig till datorerna 
lånetider 
Att man kan  prata med personalen och få svar direkt 
självservicen vid lån, tillbakalämnade, bokning av litteratur 
Tidskrifterna 
öppettider 
Professionaliteten 
personlig sökhjälp 
bra service, hjälpsam personal 
bemötandet 
hjälp med att söka i databaser när man bokat tid med personal 
att de är så villiga att hjälpa till 
Bra hjälp vid informationssökning 

 23



SKOP 
 

Rapport till
 Högskolebiblioteket i Jönköping

juni 2007
 
 
 
 
 
Bra hjälp av personal 
Den snabba servicen då den ges 
Hyllan med kurslitteratur 
tidsbokad handledning 
mycket finns 
Bra öppettider 
klimatet på bibblan....de är jätte trevliga :) 
att man får hjälp omedelbart när man behöver det 
Trevliga kompetenta bibliotekarier. 
mycket datorer 
att det finns grupprum att boka 
Tillgängligheten 
alltid lätt att få hjälp 
Servicen 
Bra service 
utbudet 
service från personal 
tillgänglighet 
lokalen är fin 
allt 
servicen 
sökfunktionen på webben 
Personalen har hög kompetens och är väldigt vänliga o serviceinriktade 
Helheten, Snyggt o bra bibliotek! 
Hjälpsamheten 
självsökningen 
självservice 
Det mesta man letar efter finns 
Servicen 
tillgängligheten 
tillgängligheten 
service 
Smidigt att låna böcker själv genom att använda sig av passerkortet. 
Tillgängligheten 
bra lokaler 
Tillgängligheten av personal 
kompetent personal 
TREVLIG PERSONAL 
att man kan boka böcker i förväg 
funkar bra, det mesta 
Studieplatserna 
Att det finns möjlighet att låna kursböcker 
ordning och information 
bra service 
tidsbokad handledning med en ämnesbibliotekarie 
Att det finns levande människor som det går att fråga 
kopieringsmaskinerna 
de tar sig tid att hjälpa till om man behöver hjälp 
Mycket hjälpsam personal 
Att det alltid finns någon i info-disken 
Fjärrlån 
stort urval av litteratur 
hjälp vid disken 
Artikeltillgänglighet 
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att personalen finns så närvarande och har så bra hjälp att ge 
infodisken 
tillgängligheten 
personalen 
DET MESTA 
Utbud öppettider 
utbudet av böcker 
informationsdisken 
servicen att de finns tillgängliga 
Kopiatorn 
tidningshörnan 
bra bemötande, tillgänglighet 
Det breda utbudet av litteratur 
Tillgång till lokaler och elektroniska hjälpmedel 
Hemsidan 
att kunna söka efter litteratur hemifrån 
Julia 
Tillgången av tidskrifter och uppsatser 
hemsidan 
Den tillmötesgående och hjälpsamma personalen 
hjälpsamheten 
Tillgängligheten 
utbudet 
smidigt att låna och återlämna böcker 
allt fungerar tillfredsställande 
Den personliga servicen 
Servicen 
att personalen är hjälpsamma och vänliga 
Utbudet av litteratur 
info under lektionstid 
Nästan all studielitteratur finns i minst ett exemplar ej utlåningar 
personalen 
deras proffsighet  
kunniga och serviceinriktade  personal 
Infodisken och bibliotekarierna  
underbart med trådlöst Internet 
utbudet 
Tysta läsesalarna 
Finns tillgängliga, är hjälpsamma 
Va? 
det är lätt att hitta på "barnavdelningen" 
Kompetent personal! 
sökfunktionen i databaser och Julia 
informationsdisken i biblioteket 
servicen 
Internet 
Att man alltid kan låna kurslitteraturen 
Att lånen har två veckor garanterad tid 
Mycket 
att de försöker hitta böcker man behöver 
bemötandet 
De mesta 
Man kan göra allt där. Man kan ta en fika, sitta vid datorerna, plugga 
delaktiga, hjälpsamma 
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disken 
utbudet, personalen 
Julia 
Lätt att söka böcker m.m. och boka rum via Internet 
Att det finns folk man kan fråga 
Öppettiderna och den goda servicedisken- god kompetens 
Självinstruerande vägledning på webben 
Nätverkskatalogen Julia 
får alltid hjälp om man frågar 
Hemsidan 
webben 
webben 
libris 
personalen 
bokutlåning 
utbudet av alla sorters litteratur 
Öppettiderna 
tillgängligheten 
tidsbokad handledning med bibliotekarie 
datorerna 
den personliga hjälpen man kan få 
Den personliga servicen via info eller chatt & e-post 
det mesta 
Tillgängliga informatörer 
grupprummen, automatiserad låning/återlämning 
servicen 
sökprogrammet i datorn där man söker efter böcker 
Personalens hjälpsamhet 
tycker det går mycket bra info från skolan o dess föreningar via mail 
Databasanvändningen när inloggningen fungerar 
studiemiljön 
att allt finns lättilljängligt 
tillgängligheten 
Självservicen vid utlåning. 
Tidningsarkivet, hjälpsamma bibliotekarier. 
Att det går att ställa sig i kö på böckerna. 
Alltid hjälpsam personal. 
informationsdisken 
trevligt bemötande 
övrigt, mycket bra bibliotek 
Grupprumsbokningarna fungerar jättebra 
Den personliga hjälpen man får vid disken 
De hjälper till när man frågar 
Lätt att  hitta det man söker 
hjälpen 
Professionell och hjälpsam personal!  
Att de är hjälpsamma! 
Det flesta av böckerna finns. 
Hög kompetens o service hos de anställda 
hjälpsamma personalen 
personalen finns alltid till hands när man behöver deras hjälp 
lätt att hitta de böcker man behöver 
Mycket personal att tillgå 
utseendet 
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Självservice 
personal bemötandet  
Deras service 
allt är bra 
Julia, sökfunktionen på Internet 
kurslitteratur som ej får lånas hem. dvs alltid tillgänglig 
kurslitteraturhyllan 
Öppet ofta 
Trevlig personal 
UTBUD 
Hjälpsamheten 
Finns inte de böcker man behöver så tar biblioteket snabbt in dem. 
bra utbud, trevlig miljö 
utbudet av tidskrifter. 
sökhjälp 
servicen 
lättillgängligt 
Alla bra indelade böcker, bra struktur 
Utbudet hittills 
Informationsdisken 
information 
Att man får bra hjälp med att hitta böcker man söker 
kunnig personal 
fråga biblioteket 
de många o duktiga bibliotekarierna 
att man själv kan registrera lån av böcker. 
att man får låna böcker så länge 
lätt att hitta i biblan och det mesta finns 
Bra hjälp vid sökning. 
databaserna 
Det mesta. 
utbudet och lättillgängligheten 
allt 
Det finns mycket litteratur 
miljön 
tillgängligheten 
Servicen 
Infodisken (personal) 
Fin inredning 
informationsdisken 
stort utbud 
personalens kunskap och hjälpsamhet 
All hjälp man kan få över disken, väldigt kunnig personal 
Sökfunktionerna i databaserna kombinerat med personlig hjälp 
utbudet 
indelningen 
Facktidskriftbiblioteket 
så härligt många tidningar 
Att man alltid kan fråga om hjälp. 
Självinstruerande vägledning på webben 
bra service, lätt att hitta 
trevlig personal 
personalen 
Tillgängligheten 
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Inget, är inte där speciellt ofta 
det finns mycket böcker 
Utrymmen, kopiering 
Trevligt bemötande 
informationsdesken 
Bra personal 
hemsidan 
Bokning av grupprum 
trevliga bibliotekarier 
Utbudet 
personalen 
Självservice när man lånar böcker... 
kompetensen och servicen 
servicen 
närheten till högskolan och centrum 
Trevliga lokaler då det gamla i gjuteriet tillvaratagits. 
trevlig personal 
Miljön och mångsidigheten samt personalen. 
bra bemötande 
receptionen 
den personliga servicen 
JULIA 
Bra öppettider 
trevlig personal 
fjärrlåneservicen 
Stort utbud 
utbudet 
snygg ny hemsida! 
alltid hjälpsamma 
att det är relativt kort lånetid, så man inte kan ha böcker länge. 
Biblioteket 
oftast trevliga 
allt 
bemötandet 
det finns alltid hjälp att få 
möjligheten till personlig hjälp 
JULIA 
Lätt att hitta de böcker man söker 
Att det ändå finns väldigt mycket bra litteratur 
Den goda hjälpen man får 
Kurslitteratur för ej lån 
lätt att söka efter litteratur 
man får den hjälp man söker 
studiemiljön 
att de är hjälpsamma 
Hjälpen man får, och att nästan allt går via nätet. 
Trevlig personal 
Hjälpen vid informationsdisken 
bra personal 
trevlig personal! 
vanliga frågor om  t ex böcker 
Servicen 
urvalet 
bibliotek 
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den personliga kontakten 
datorerna 
Allt 
det är så lätt att låna, finns allt nästan 
öppettider, personal 
tillmötesgående personal 
Trevlig och serviceinriktad personal. Har alltid blivit bra bemött. 
informationsdisken 
Brett utbud 
personalen 
Service 
alla 
böckerna 
bra service vid behov 
JULIA. 
De kompetenta och alltid lika vänliga bibliotekarierna i inf.disken. 
personalen 
Känns som ett brett utbud 
utbudet 
tidskriftsrummet 
hemsidan 
trevlig personal 
själv sök 
Mycket utbud. Väldigt trivsam miljö! 
bra lånetid 
allt annat 
servicedisken 
Den hjälp man får från personalen  
kompetensen 
stor tillgång på böcker 
vänligheten 
grupprummen med datorer 
grupprummen 
fantastisk service 
fiket 
Stort utbud 
Personal och lättillgänglighet 
service när jag letar. 
bra utrymme för studier, såsom grupparbete 
fjärrlån 
All den hjälp man får. 
Hjälpsam personal och stort utbud 
vilken service? 
Att den mesta kurslitteraturen finns att låna  
Det finns intressanta böcker 
den snabba servicen 
Personalen 
finns mycket information 
Datasystem som är lätt att använda och lätt att söka på. (Julia t.ex.) 
smidigt när man kan 
hjälpsam personal 
att alla kursböcker alltid finns inne 
Julia 
att de har den mesta av kurslitteraturen 
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informationsdisken med all god service 
fin service 
hemsidan, att man kan låna om reservera böcker, m.m. 
Lokalerna  
Bra kunskap och hjälp av personalen 
Alla bibliotekarierna är hjälpsamma 
Det är smidigt att finna det man söker 
personlig service 
det går snabbt att få hem en bok! 
fick bra hjälp när vi jag skulle skriva c-uppsats 
bra service ifall man behöver hjälp 
det mesta 
öppettiderna 
allt 
Den trevliga och hjälpsamma personalen 
sökfunktionen 
Julia, personal och utbud 
Fjärrlån 
Tillgång till rådgivning, uppsatser, kopiatorer 
enkelheten att låna och hitta böcker 
alltid åtkomligt, hjälpsam personal 
Kundtjänsten 
info disken 
Standarden 
hemsidan 
Se ovan! 
lättillgängligt 
Det vänliga bemötandet 
Att de alltid hjälper till när man undrar något 
Lätt att ta hem böcker från andra bibliotek 
allt 
Grupprummen o bokningarna- väldigt bra 
orienteringen 
personalens hjälpsamhet 
Den hjälpvänliga personalen. 
Att det alltid finns någon vid receptionen och vid vissa datorer. 
gott om plats för att läsa 
att det finns kurslitteratur tillgängligt 
informationsdisken 
Studiemiljön i biblioteket 
mängd av tidningar och magasin 
INFORMATIONSDISKEN  SPECIELLT STEFAN! 
datorerna som man kan söka själv på 
Tillgång till datorerna o skrivarna.. 
kursböcker 
tillmötesgående och hjälpsam personal 
INTERNET 
all online service 
Databaserna 
kompetent personal samt brett utbud 
Alltid någon där att fråga tycker jag.  
Viljan till att hjälpa hitta rätt bland böckerna 
Hjälpdisken, mkt bra service o hjälp! 
tillgängligheten 
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Informationsdisken 
informationsdisken 
informationsdisk 
hjälpsam service vid behov 
Bra utbud och kunnig personal 
personalens kompetens 
service 
att man kan chatta vid problem 
Personalen 
personliga hjälpen 
services från personalen 
Lätt att hitta böcker och se om de finns inne genom datorerna 
att man hittar allt man söker 
man har alltid tillgång till grupprummen 
Mängden litteratur 
Lån/återlämning är väldigt smärtfritt, samt trevlig personal 
trevliga och hjälpsamma bibliotekarier 
storleken 
Lånetiden 
lätt att få handledning av bibliotekarie 
Det mesta är av bra standard 
nästan alltid finns det mycket personal 
Informationsdisken 
Trevligt folk  
Online rumbokning 
Tillgängligheten. 
tysta läsesalarna 
Informationsdisken 
Journalsamlingen 
Enkelt att hitta information/böcker 
Hög standard 
Personalen 
Info-disken i bibl 
Mkt god service av kunnig personal. 
miljön är underbar 
Informationsdisken 
utbudet av böcker osv 
lånesystemet 
informationsdisken -kompetent personal 
Utbudet 
har jag frågor får jag svar 
tillgången till grupprum 
Bra service. 
självservice och att man kan få göra fjärrlån - bra tillgänglighet. 
litteratur utbudet 
Utbudet av litteratur. 
personlig service 
Bra utbud inom EMM litteratur 
informationsdisken 
Det vänliga och hjälpsamma bemötandet 
Databasen (affärsdata) och vidden av entrepenörskaps litteratur 
lättillgängligt 
Chatten över Internet 
Öppettiderna 
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att man kan plugga där 
Går alltid fort att få hjälp att hitta det man söker 
Personalen och tidningsavdelningen 
ebrary 
Utbudet av statsvetenskaplig litteratur 
antalet kursböcker 
självservicen 
Lokalerna är bra - lätt att orientera sig, fräscht. 
cafeterian 
infodisken 
Infodisken. 
mottagandet 
Att de är kompetenta personer som jobbar här 
informationsdisken 
Lättillgängligheten till tidskrifter i fulltext 
bra service 
atmosfären 
allt 
bra studiemiljö 
Trevliga och hjälpsamma bibliotekarier 
det mesta, tysta läsesalarna 
Bra med tysta läsesalar. 
Att man kan sitta o läsa på många ställen 
Det är inbjudande 
tillgängligheten 
hjälpsamma 
Personalen 
alltid personal där 
arbetsplatserna 
det mesta 
databaser 
Rumsbokning 
Databaserna 
lätt tillgängligt 
Att det finns många platser att sitta och plugga på 
bibliotekarierna är kompetenta och samarbetsvilliga 
Hjälpen man får av personalen. 
den kunniga personalen 
Info disken med trevliga vänliga bíbliotekarier 
De snabba lånen 
trevlig och duktig personal 
allt. Jag tycker bibblan är det bästa med hela studietiden. 
Närvaron 
ialla 
De är proffs! Kunniga och hjälpsamma. 
personliga servicen 
Arbetsplatserna 
Personalen är hjälpsam och lyhörd för mina uppgifter 
servicen 
Engagerad personal 
Utbudet av böcker 
sökningen av böcker på biblioteket 
fråga biblioteket 
webben 
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tidningingsutbudet 
utbudet av böcker och bra hemsida 
grupprumsbokning 
personalen och lokalen. 
hjälpen man får av personalen 
bra studiemöjligheter 
Hjälpsam personal 
man får alltid hjälp om man  behöver 
tidsbokad handledning 
grupprummen 
inbjudande 
Grupprumsbokning 
helpdesk 
Arbetsmiljön 
allt 
personalen 
INFORMATIONSDISKEN 
Bra service om man vill hitta böcker 
fråga biblioteket 
databassök 
Lånesystemet 
Kaféet 
böckerna 
vissa föreläsare som verkligen kan sitt ämne 
Öppettiderna 
bra utbud av böcker! (finns de inte så kan de tas hem) 
Det stora utbudet av böcker 
Lätt att få hjälp 
Trevlig personal och hjälpsamma 
trivseln, de är så vänliga! 
Hjälpen med infosök i början på vissa kurser 
tillmötesgående personal 
Att de anställda alltid är tillgängliga 
Hjälpvänliga personalen 
Lätt att låna när hittat det man vill ha 
öppettiderna 
Personalen 
Öppettider 
Stora utbudet av böcker 
bibliotek 
Servicen 
hjälpen 
utbudet 
hjälpen att hitta relevant litteratur 
Man får bra hjälp av personalen 
Hjälpsam personal 
Trevlig och hjälpsam personal. 
Brett utbud av tidningar 
Allt 
det är bra nu 
Internet 
tillgängligheten till personal om man har frågor 
självlånedisken 
Nätdatabaserna 
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databaserna 
pluggmöjligheten 
hjälpsamt 
Infodisk/sökhjälp 
Grupprummen med datorer. 
häftapparaten 
Personalen är väldigt kompetenta och trevliga 
kompetensen hos personalen 
Självlåneservicen, snabbt och enkelt. 
Kunnig personal 
skatterättstillgången 
design 
personalen 
hjälp från bibliotekarier 
Kommunikationen med bibliotekarierna 
info vid disken 
BRETT URVAL 
bra tillgänglighet till grupprum och studieplatser! 
Informationssökning av databasen 
databaser 
Service 
Att de är enkelt att hitta litteratur. 
Layouten 
hjälpsam personal 
De är mycket tillmötesgående 
Fint. 
allt 
Tillgängligheten 
bra databaser, e-julia systemet 
e-julia 
hjälpsamheten 
ar just nu utomlands vet ej 
Tillgängligheten, Julia och Ämnesdatabaserna 
utseende 
Urvalet och infodiskarna 
alla 
grupprummen 
den juridiska avdelningen 
Öppettider, lån via webben 
Tillgänglighet 
Att den har brett utbud 
utbudet 
Bokningsbara grupprum 
Personalen 
se ovan 
hjälp att hitta i databaser när info inte finns i bibl. 
Hur lätt det är att få hjälp när man frågar i receptionen. 
Öppettider 
informationsdisken  
Utbudet av kursböcker 
Hjälpsamheten! 
personliga servicen 
personalen som arbetar där 
tyst läsesal 
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servicen 
Personalens hjälp 
Att man alltid kan sitta i biblioteket och plugga 
databaser 
information vid disken 
Skolans tillgång på arbetsyta 
Sökmotorn 
databaser och tidningsarkiv på hemsidan 
utbudet 
utbudet 
Öppet tiderna 
Utbudet av litteratur 
variteten på litteratur 
hjälpsam personal 
breda tidning och magazine utbud för många yrke 
Personaltätheten 
bokutbudet 
Kompetensen hos bibliotekarierna 
kompetensen vid informationsdisken 
Personlig service 
öppettiderna 
tillhandahållandet av internationella databaser 
Tidskrifterna 
Personlig service 
hemsidan är mkt bra,  bra databaser 
Fint bibliotek 
Bra tillgänglighet 
Grupprumsbokningen 
vägledning på webben 
självbetjäning när man lånar 
tillgängligheten 
Datorer 
ja 
Utbudet 
Hemsidan 
tillgängligheten 
JULIA 
Informationsdisken och all bra hjälp man får 
databas sök 
allt är bra 
Informationsdisken 
lätt att be om hjälp 
grupprummen 
Det är så smidigt att låna, och man kan hemifrån sköta omlån via Julia. 
öppet till 20 på vardagar 
kompetent personal 
Jag är aldrig på biblioteket 
Att biblioteket har alla kursböcker 
lättillgängligt 
Allt 
personalen 
Allt 
städningen 
grupprumsbokningen 
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Utbudet 
Lokalerna 
självservicen 
N/A 
allt 
tidsbokning 
Deras databaser 
databaser för tidskrifter 
alla är så hjälpsamma 
hjälpsam personal 
databassökningarna 
använder mig inte så ofta av servicen så vet inte 
hemsidan 
utbudet 
kunnande personal 
trevliga lokaler 
Julia 
bra med många grupprum 
måna om att hjälpa till 
studiero 
Internet sidan 
Servicen 
Att de alltid finns någon att fråga 
Julia och databasmotorn 
trevliga 
Ordningen 
Dom är bra, trevliga och hjälpsamma 
e-låningen 
tidningsavdelningen 
Utrymmet 
personalens service 
grupprummen 
Att examensarbeten finns på nätet 
Informationsdisken funkar utmärkt 
info disken 
bokning av böcker 
Bokning av grupprum 
boksökningen 
kompetensen av de anställda 
Grupprummen 
att man kan söka och boka böcker via nätet 
Informationsdisken är bra 
Lättillgängligheten 
bra service 
Studierummen 
tillgång till dator 
Tidningsbiblioteket 
bokning av grupprum 
Självinstruerande 
att få in böcker utifrån 
omlån av böcker kan göras på nätet 
Julia 
databaserna 
utbudet 
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Supporten. 
Självlåning 
allt är underbart 
grupprum 
lugn arbetsmiljö 
grupprummen 
tystnaden 
Att man kan låna böcker när som helst. 
databas biblioteket 
bokning av böcker 
Servicen 
Servicen 
många tidningar, bra grupprum 
Lätthittat 
pass 
information via mail angående reservationer och inlämning. 
Utbudet vad gäller titlar, och tillgängligheten till biblioteket 
Grupprumsbokningen 
Bibliotekarierna och hur hjälpsamma de är 
Servicen över disk och tillmötesgåendet 
Personal 
Personalen 
informationsdisken 
Att kunna sköta mycket över Internet 
Personalen 
Fina lokaler 
hjälp att hitta böcker, det går alltid snabbt 
studiemöjligheterna 
Kommunikationen med bibliotekarien 
utrymmet 
tillgängligheten 
Närheten och enkelheten 
Servicen 
Att själv kunna låna om böcker via Internet (Julia) 
e-julia och grupprumsbokning 
Bra ytor att studera vid 
Fjärrlån 
tidskrifter 
Bra information 
Bra service 
brett utbud av facklitteratur 
daisy-böckerna på skiva 
Chatten 
Bra system, lätt att finna böcker 
Bra bredd 
Bredden i litteraturutbudet 
det mesta är bra 
grupprum 
tillgängligheten 
Allt annat 
Den tillmötesgående o kunniga personalen. 
den kunniga personalen 
next step 
självservicen 

 37



SKOP 
 

Rapport till
 Högskolebiblioteket i Jönköping

juni 2007
 
 
 
 
 
aktuell litteratur. 
utbudet 
Allt 
Kan inte svara på det då jag ej har använt deras service så mycket än 
tillgänglig litteratur kopplad till vissa kurser 
Öppettiderna! 
Bra utbud. 
allt verkar bra 
blankt  
databaserna 
bibliotekariehandledning 
kunnig och trevlig personal 
infodisk 
Tidningarna 
Går att sköta via Internet 
Accessen till databaser på nätet och sökverktyget till dessa 
enkelt söksystem 
fråga bibliotekarien 
att man kan sitta där och läsa tidningar 
Bra service 
Det finns alltid någon att fråga 
Har inte provat 
självsökningen 
personalen 
Utbudet  
kompetensen 
använder inte biblioteket så jag kan göra en rättvis bedömning 
Att den finns 
Möjligheten att studera ostört 
självbetjäningen 
många arbetsrum 
Alltid en bibliotekarie tillgänglig  
använder än så länge knappt lånat på biblioteket 
Servicen 
servicen 
att all litteratur läses in av tpb, som talbok 
Jag tycker att det mesta är bra 
trevig personal 
Bokutlåningen 
personalen 
servicen vid disken 
de som jobbar där 
mina lån-tjänsten 
trevlig personal 
Läsavdelningar 
personliga hjälpen 
arbetsplatsernas antal 
att de finns tillgängliga 
Ställer alltid upp om man frågar 
Databaserna 
öppentiderna 
referensexemplaren 
Stort utbud av tidskrifter och bra service. 
Nedladdningen av talböcker för läshandikappade 
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Att jag fått den hjälp jag behöver! 
Lätt och snabbt att låna/lämna tillbaka böcker 
ex. personlig hjälp vid sökning av artiklar, om man inte hittar böcker 
Enkelt att låna återlämna böcker själv. 
lätt att hitta böcker 
Självservicen 
Personalen i helhet 
informationsdisken eftersom det alltid finns någon där 
Öppettider 
servicen vid lånedisken 
gillar att man kan boka grupprum på webben 
Föreläsningar från utifrån, ex läkare 
Bemötandet 
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Listning 3: 
 
 

Om DU hade absolut makt att utveckla högskolebiblioteket. Vilka tre åtgärder skulle 
Du då genomföra? 
Listning direkt uttagen från studenternas Internetsvar. 

 
det skulle inte krävas speciella kopieringskort för biblioteket. och kopieringskortmaskinerna skulle kunna ge 
växel & accep. 
Det är extremt bra redan 
fler och "snabbare" datorer. lite fler små vrår för självstudier. 
mer grupprum. en mikro så man kan värma mat. ett ställe där man kan äta sin egen mat 
Fler kurslitteratur böcker till utlåning. Datorer i alla grupprum. 
byta golv. något som inte ekar. lättare att hitta till rätt hyllor. fler grupprum, med datorer 
Bättre sittplatser generellt(bättre stol, bord). En avdelning för de med bärbara datorer, med bättre platse. Mer 
lampor! Ljus behövs när man läser. 
Byta golv, ljudet från skor är väldigt högt 
bättre samarbete mellan lärare & bibliotekspersonal 
fler ex av populära böcker. internetupplagor av alla böcker. fler datorer 
fler kursböcker, inte bara referensex. åtgärder för att sänka ljudnivån, inte så öppet som det är. 
fler datorer. fler grupprum. gratis fjärrlån och lån 
gratis fjärrlån. datorer i alla grupprum. fler informationssökningskurser att få delta i 
bra som det är! 
bygga ut lite. fler sittplatser beroende på studier eller ej. 
Fler datorer. mer personal. fikarum inne på biblioteket 
öka öppettiderna. mer litteratur. 
fler upplager av studentlitteratur. mer datarum. 
tystnad i biblioteket (ej grupprum). Bättre skyltat för böckernas placering. Tillgång till Internet via egen laptop 
(vet ej om redan finns) 
flera upplagor av samma bok 
Större möjlighet att boka fler timmar i grupprum, nytt system?. Köpa in fler exemplar av kurslitteratur som nu 
alltid är u. Billigare kaffe/fika i kafét :) 
Fler kursböcker till utlåning. Fler datorer. 
fler ex av kurslitteratur 
utöka tidsskriftstillgång via Internet. defragmentera datorerna så de blir lite snabbare. 
Fler kurser i informationssökning 
öppentider 
Fler ex av aktuell student litteratur 
mer grupprum. mer datorer. mer fika 
Skapa fler grupprum 
Mer artiklar. större utbud generellt. tysta studieplatser där dator får användas 
ännu fler grupprum! 
mer enskilda studieplatser 
elektroniska böcker 
Fler grupprum med datorer 
Mer veterinärmedicinsk litteratur. Fler datorer. Lättare att hitta böcker 
Köpa in fler kopior av de mest använda böckerna. Ha fler kopiatorer. Fler datorer 
fler grupprum. fler exemplar av obligatorisk kurslitteratur. 
bättre och snabbare datorer. mer utbildning av sökning i databaser. 
Fler datorer i grupprummen. Att fjärrlån ska vara gratis. 
lättare att hitta olika fackområden 
Fler informationsdiskar 
Sätta dit datorer även i 3:ans grupprum. Hålla det så snyggt som det är nu 
Datorernas uppdatering och snabbhet. Att lärarna följer samma system t.ex. av vad som krävs för. mer 
verklighets förankring i undervisningen 
fler datorer. längre öppettider. fler bibliotekarier 
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mer grupprum. bättre datorer. mer personal som stöd/hjälp med informationssökning 
fler ex av samma bok på kurshyllan. kultur och föredrag. 
kulturevenemang. mer helgöppet. fler grupprum 
Fler grupprum 
Fler datorer. Kafé inne i biblioteket. Fler personal 
Mer personal. Flera datorer. Kafé i biblioteket 
utöka antalet grupprum 
Fler kursböcker till utlåning. Bättre datorer. Fiket bör vara öppet på lördagar 
publicera tidigare C uppsatser från hälsohögskolan 
Mera läsesalar. Mera utrymmen där man kan sitta och prata. Mer kurslitteratur som man får låna hem 
Ha öppet på söndagar. Ha öppet på söndagar. Ha öppet på söndagar 
Ordna fler kursböcker (så att studenter kan läsa på biblioteket. Fler datorer. fler bord att sitta vid 
grattis fika/frukt 
Alla artiklar som biblioteket har skulle finnas i digital form mer än en upplaga av populär kurslitteratur 
Försöka få in fler studieplatser. Få in en dator i tidskriftsarkivet så man kan söka direkt. Få in datorer i fler 
grupprum 
mer öppettider. fler exemplar av kurslitteraturen. 
fler små grupprum. flera datorer i biblioteket. inga mobiltelefoner 
utöka personalstyrkan. utveckla databasen. Fler grupprum 
en matsal, smidigt när man sitter och jobbar på biblioteket en. fler datorer. fler grupprum 
Se till att de grupprum som bokas verkligen används Ordna fler exemplar av aktuell kurslitteratur till utlåning. 
Lägre priser i cafeterian! 
mer datasalar 
fler grupprum. fler kopiatorer. snabbare datorer 
mer datorer. någonstans att äta medhavd mat. mer kursböcker för utlåning 
Fler platser för studenter att sitta. Fler exemplar av aktuell kurslitteratur. 
Fler grupprum 
Fler grupprum 
Utöka cafeterians öppettider (kvällar, helger, "lov"). Utöka utbudet av skönlitteratur och populära magasin. 
Utöka antalet kopior av referenslitteraturen 
bygga fler grupprum. utöka öppettider. bygga ett lunchrum för medhavd mat 
öppettider. mer personal. 
fler grupprum med datorer. byta datorerna i grupprummen. ännu billigare fika 
Utöka antalet kurslitteratur 
Bättre kontroll på litteraturen, så att de inte försvinner 
Byta ut kopieringsmaskinerna. Förnya litteratur som används i kursplanerna. Samma kopieringskort skulle gälla 
på hela campus 
Kafét öppet mer. Fler datorer. fler kursböcker till utlån 
Fler datasalar med mer datorer Lite mer personal i informations disken Fler tysta rum. 
Fler grupprum med dator. Fler exemplar av kursböckerna. 
Inte bara faktaböcker. Fler grupprum med datorer. 
Fler grupprum 
Fler grupprum, både små och lite större. Fler uppsättningar av kurslitteratur. Kvällsöppet kafé 
Tycker att det är bra som det är 
Mer kurslitteratur för utlåning 
att det går att skriva ut på både fram o baksida av papperet. längre lånetid trots kö, man läser ju minst 5 v. jobba 
för att fler artiklar ska vara utskriftsvänliga 
Öppet på helgerna. Fler exemplar av böcker. 
Göra det mer tydligt var man hittar vad någonstans 
Flera datorer. Hjälp program med att ta fram vetenskapliga artiklar. 
sätta upp en orienteringskarta var man hittar vilka böcker. kaffeautomat efter kafe´ts stängning. 
fler ex av varje kursbok. fler datorer (ej bokningsbara). snabbare internetanslutning 
fler datorer 
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antal ex. efter utlåningsfrekvens. sänka priset på kopior. tips och idéer på läsvärda aktuella böcker inom 
högskolan. utbildningar 
fler datorer. fler antal av viktig kurslitteratur. 
ha fler utlåningsexemplar av kursböcker. 3 veckors garanterad lånetid. 
det är nog ganska bra som det är 
Fler bilagor av böcker 
Alltid fungerande datorer 
Svårt Köpa in fler ex av varje kursbok. Kommer inte på så mycket för tillfället. 
Mer sittplatser. charmkurs för personalen. 
Ännu bättre öppettider 
Fler datorer 
öppet jämt. fler grupprum. fler böcker 
Öppet på söndagar. Fler datorer. Personal som kunde hjälpa till med litteratursökning på Internet 
köpa mera kurslitteraturer. utbildning om informationsökningar. mera rom med datorer i biblan ,det inte alla som 
har data hemma 
fler grupprum. fler datorer. tystare miljö 
Fler e-böcker och artiklar som man kan läsa direkt vid hemmadata  
Köpa in fler exemplar av böcker som ingår i kurslitteratur Alla grupprum skulle ha datorer Ny regel: 
Reserverade böcker måste hämtas inom 2 dagar. 
fler datorer. Fler grupprum. en bättre cafeteria 
Mer än ett exemplar på ex. en bok. Fler artiklar tillgängliga. 
utbyggnad av fler grupprum, samtliga med nya datorer och whiteboard-. mer personal som såg till att det var 
absolut ordning på l. större utbud av specifik litteratur så att man inte behövde fjärrlåna 
Störsändare för dessa äckliga mobiler som ringer hela tiden Anställa personal som vågar säga till om mobiler. 
Mer samarbete mellan skolorna Ta kursutvärderingarna på mer allvar Mer hänsyn till de studenter med barn, alla 
kommer inte från gymnasiet 
fler exemplar av kurslitteratur 
fler grupprum. fler datorer. 
sänka ljudnivån. fler grupprum och att man fick boka dem längre än en tid. 
mer information om hur man på bästa sätt söker artiklar 
Mer tidningar 
Hjälp till 100% då de bes om det 
Mera personal. lite Skönlitteratur. längre bokningstid till grupprummen 
mera bord att sitta vid inne på biblioteket. fler grupprum. 
Mera böcker. snabbare Internet. mera personal 
flera rum. flera datorer. fler personal 
Det skulle vara öppet längre och oftare Fler kurslitteratur, inte bara en upplaga 
mer sittplatser. göra de lite större. bättre inredning 
fräscha upp grupprummen. fler grupprum. 
Snabbare datorer. Öppettider hela helgen. 
fler ex av kurslitteraturen 
fler grupprum 
Fler ställen att sitta att plugga. Fler grupprum. utlån av kursböcker 
fler kursböcker. fler datorer. fler datorsalar 
bättre fungerande datorer. mer tillgänglig kurslitteratur för hem lån. klackförbud för det stör otroligt mycket 
jag tycker att allt funkar bra som det är 
Bättre datorer. Fler grupprum. 
Köpa in fler exemplar av böckerna för att korta ned väntetiden. Köpa in nya kopiatorer som fungerar bättre. Ha 
längre öppettider om kvällarna 
ändra öppettider. köpa in mer kursböcker. 
mer kurslitteratur till utlån. fler datorer. 
man borde kunna fylla på kopieringskortet uppe vid kopiatorerna 
Fler datorer 
Fler grupprum. Större grupprum. Fler utlåningsställ 
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Skaffa fler exemplar av kurslitteraturböcker Bygga ett orangeri så att man kan läsa i solsken 
TREVLIGARE GRUPPRUM. MER STUDIELITTERATUR MAN KAN LÅNA HEM. BILLIGARE ATT 
KOPIERA 
mer facklitteratur att låna. att man kan boka grupprum en längre tid. 
Fler grupprum  
Bibliotekarierna skulle få information att de skulle vara med. Utforma en mer lätthanterlig katalog. En enkelhet 
att hitta bland böckerna 
Fler kursböcker till utlåning 
berika den ännu mer. fräscha upp den. och varför inte göra den större 
Köpa in en till kopia av varje bok för att kunna utöka lånetiden. Anställa en person som bara har hand om 
uppsatser. Köpa in nya kopiatorer 
sköna soffor 
Tystare lokaler. Utökat bibliotek med alla delar på samma plats. Fler datorer eftersom att det alltid är fullt. 
ordna fler bekväma läsutrymmen som är ostörda. mer datorer att låna. fler kursböcker att låna ut 
Fler romaner. Fler upplagor av studentböcker. Några fler datorer 
mer grupprum 
längre lånetid 
bättre interaktion m studenterna vid termins- el åtm läsårsstar. utveckla fjärrlån med grannkommunerna 
åtminstone. lite fler datorer 
Fler ex att låna hem av kursböcker. Fler aktiviteter m programmen. Att kunna läsa ref.litt.o ta en kaffe samtidigt 
utan kladd;-) 
En myshörna med kuddar, lugn musik och fåtöljer. utöka bredden och djupet inom litteraturen. fortsätta hålla så 
hög proffsighet bland personal 
utöka skönlitterära avdelningen. fler datorer i grupprummen. fler ex på kurslitteraturhyllorna 
Bättre inkörningsport. Mer användarinformation. 
öppet dygnet runt. fritt att kopiera böcker. lättare att hitta olika avdelningar och ex. kopiatorerna 
många fler böcker i ämnen som inte rör ekonomistudier. fler anställda i informationsdisken. fler kopiatorer 
Fler ex av kurslitteraturen. Fler microfilmsläsare. Fler studierum 
fler datorer. annars trevligt. 
Ta in fler böcker av samma sort till kurslitteratur. ge tydligare instruktioner för användandet av tekniska hjälp. 
ge möjlighet för mer personlig hjälp i biblioteksdisken 
Personal som är mer villiga att ge personlig hjälp 
Fler handledartider. Utlåning av kursböcker. Fler skönhetslitteratur 
Fler exemplar av kursböcker. Kopiator på 1:a våningen. Lättare att låna kursböcker 
mer kurslitteratur som e-böcker 
Studierum, så man slipper vara ute i biblioteket och läsa. Tyst. Fler ex. av kurslitteratur, med möjlighet att låna 
hem und. Skyltar i taket för att lättare hitta, t.ex. olika områden 
fler böcker "av samma sort". gps-system för att hitta försvunna böcker. lånstraff till de som gömmer eller stjäl 
böcker 
Fler grupprum med datorer. Fler böcker om förskolan. 
fler grupprum. fler bokningsbara datorer. 
Öppet dygnet runt som de fyra fackhögskolorna. Göra fler böcker elektroniska. 
förtydliga lånetiderna 
En karta över var man hittar de olika bokhyllorna 
Diverse info via sms, t.ex. att önskad bok finns att låna 
Fler datorer 
mer chathjälp. mer datorer. kunna tanka filmer :P 
Flera exemplar av studielitteraturen. Möjlighet att köpa studielitteratur via biblioteket. Större möjligheter att 
kopiera 
öppet dygnet runt. gpsmärkning av böckerna då vissa jävlar gömmer dem. höjd lön till personalen så de inte får 
tanke att byta jobb 
Köpa in mer kurslitteratur. Köpa in mer tidskrifter. Köpa in fler datorer 
fler ex av kurslitteratur att låna hem 
mer skönlitteratur 
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fler bibliotekarier. en separat frågedisk som har hand om frågor om ämnen 
generera samarbete så att det är samma kop.kort överallt i skolan. kolla över kölistorna på böckerna, står folk i 
onödan för. 
Större möjlighet att låna hem böcker. Fler bibliotekarier. Mer datorer 
Bättre kopiator er. öppettider. 
Skulle införskaffa fler antal av de böcker som lånas ut mest. Skulle utveckla fjärrlån. 
Det jag kryssade i ovan Andra musknappar på datorerna Har inte använt biblioteket så mycket att jag kan föreslå 
något mer. 
hjälpsammare personal. märka ut så det är lättare att hitta på de olika våningarna. 
Faktiskt inget i dagsläget. Hoppas personalen blir satt pris på 
fler exemplar av referenslitteraturen (kurslitteratur). Låna böcker längre period. Fd studenter kan få utnyttja 
kompetens/forskarresultat när man jobbar 
Låna hem studentlitteratur. Fler ex 
Lättare att hitta info till uppsatser via nätet. Längre öppettider. Lägre priser i kaféet 
mer kopiatorer. mer e-böcker. mer kursböcker för lån  
Längre öppettider 
mer service 
öppet på söndagar 
fler böcker av kurslitteratur  
stäng av mobilen eller gå ut och prata. fler datorer och annan teknisk utrustning. föreläsningar som lyfter 
bibliotekens roll 
Åtgärder för att sänka ljudnivån 
Fler grupprum 
Att ha tillgång även efter studietiden 
Fler barn och ungdomsböcker. Tydligare kartor på hur man hittar olika genrer på biblioteket. under dagtid - 
alltid bemannat vid "fråga biblioteket" 
Fler artiklar i fullpostformat. Smidigare och snabbare fjärrlån.  
Fler ex av kursliteratur. fler enskilda studieplatser. fler grupprum 
Fler böcker som ingår i kurslitteraturen till utlåning 
fler studierum. mer personal. fler datorer 
att kunna ersätta stulna/uppdatera kurslitteratur som referens. utöka lånetiden. utöka antalet grupprum 
Fler rum. Fler datorer. Mer böcker och tidskrifter 
mer personal. längre lånetid på böckerna. dvs mer böcker. mindre cafeteria 
Förbättra tillgänglighet och information av artiklar i artikels. Bättre kopieringsapparater. Fler ex av 
kurslitteratur, 5 - 8 ex för att ha tillgängligt åtminstone 
Har inga idéer för närvarande 
fler grupprum. mer generösa öppettider. billigare priser i fiket 
byta ut datorerna i studierummen. sköta datorerna bättre på bottenplan. byta ut kopieringsmaskinerna, eller serva 
dem 
Mer exemplar av kurslitteraturen som finns 
Fler skönlitterära böcker på engelska Fler låne-ex av kursböcker Ytterligare tillgång till fulltextdatabaser. 
Förbättra JULIA. Datorer och bra sådana i alla grupprum. Fler grupprum 
Fler exemplar av varje bok Längre lånetid vid skälig anledning Ett absolut helt knäppttyst rum, ex relaxingrum 
med tidskrifter. 
fler kurslitteratur till utlån. fler datorer. fler grupprum 
fler inköp av dubletter, ingen straffavgift förrän efter 1 veck 
Fler upplagor av böckerna 
Fler datorer. Större lokaler. 
Skaffa fler referenslitteraturböcker (kursböcker). Längre öppettider. 
Fler grupprum. Billigare att kopiera. 
flera upplagor av böcker. flera datorer.  
förbättra studieutrymmen, med avseende på ljudnivån. snabbare bokleverans ifråga om fjärrlån. större 
bibliotek(fler böcker) 
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Kolla igenom böckerna så att studenterna inte antecknar i böcker. Köpa in fler kursböcker som INTE kan lånas 
hem. Köpa in fler kursböcker som kan lånas hem 
Avskilja bibliotek o arbetsplatser- många stör o störs. Fler kursböcker då trycket många gånger är högt Mer 
öppna möten om litteratur o möten mellan de olika fackhögskolorna 
Beställa mera Engelska noveller. Utveckla JULIA så att när jag söker något kommer upp - led. Billigare 
kopiering 
fler grupp rum , studie ställen 
fler böcker. fler kurslitteraturböcker för utlåning. fler datorer 
Att inte ha bänkar/sittplatser bland böckerna. Dela upp det! 
mer datorer. mer utländsk litteratur. 
Längre öppettider. Mer datorer. Mer personal 
Ökade öppettider. Fler datorer.  
kurslitteratur i mp3 format 
Mer litteratur. Bättre luftkonditionering. 
Bredare utbud. Fler studieplatser med dator. 
Utöka öppettiderna Bekvämare stolar för att kunna sitta länge på biblioteket Tips på nyinkomna böcker via mail-
utskick. 
bygga ihop cafeterian bättre med biblan. ha ännu bredare utbud av böcker. ev fler internetdatorer 
flytta tidningarna i studenternas hus biblioteket till bibliotek. fler, större grupprum bättre bokningssystem av 
grupprum. 
Längre lånetid. Fler datorer. Mer personal till sökhjälp 
Tystare. Mysigare läsplatser. 
mer litteratur. mer platser att sitta vid, ofta fullt. fler grupprum 
fler studierum vid tentaperioderna. annars bara bra. 
Bättre datorer 
Lite mer spets inom vissa ämnen ex historia. Öka antalet grupprumsmöjligheter. Fler böcker som inte behöver 
relateras just till kurser eller utbildning 
Göra datorbasen enklare 
fler kursböcker av samma sort. fler böcker av samma sort att låna hem. fler datorer 
Bättre datorer i grupprummen 
mer skyltar på var böcker finns. fler datorer. fler kopiatorer 
fler arbetsplatser. fler datorer. 
fler sittplatser. fler datorer som man kan använda till eget arbete. fler kopiatorer 
Mer hjälp på hemsidan om hur systemen fungerar. Mer hjälp om hur man söker i systemen. Hur man ska söka 
och var man ska leta för bästa resultat 
större utbud 
Fler exemplar av kursböcker 
Det skulle finnas minst 10 referens ex. av all kurslitteratur Det skulle finnas fler och tystare platser att läsa på 
Längre öppettider på lördagar. 
öppet tidigare på morgonen 
Fler volymer. Möjlighet att printa ut fler artiklar istället för att kop. Mer böcker på nätet 
Fler böcker!!. Fler datorer. Ett till kafé 
Utöka litteraturutbudet vad galler språkvetenskap. Fler tysta läsesalar. Bättre service av kopiatorerna 
fler kursböcker 
Större utbud av artiklar via nätet. Bättre kommunikation mellan kursledare och bibliotekarier. 
Ett system där man inte kan ta med sig böcker utan att ha lånat 
fler datorer. fler arbetsplatser. längre öppettider 
Hålla bättre ordning bland böckerna. mer positiv personal. längre lånetid, minst 3 veckor garanterad 
Fler databaser för Teknisk information. Lättare att låna böcker från andra universitetsbibliotek. Fler böcker av de 
som är populärast att låna 
Fixa fler grupprum med datorer Fixa fler kopieringsapparater Mer bibliotekspersonal. 
mer böcker av samma sort. fler grupprum med datorer. 
fler grupprum. längre låningstid än 2 veckor (reserverade böcker). 
Ännu tydligare för att finna böcker. Fler studierum. Större fik 
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Fler datorer. Datorer i grupprummen. 
Göra det större. ordna bekvämare stolar/fåtöljer att läsa i. 
det är bra som det är 
fler datorer 
mer skönlitteratur. Fler ställen att sitta och läsa på. utöka datasalar 
mer skönlitteratur. ännu fler "utställningar" med temaböcker. 
mer kursböcker att låna. fler datorer. ac inne på biblioteket 
Att bibliotekarien hade lite mer go och vilja att hjälpa till. Fler bibliotekarier att fråga skulle finnas. Uppdatera 
Bibliotekets sökdatabas. Tycker den är svårhanterlig. 
Fler datorer. Fler kopiatorer. Fler bibliotekarier 
fler kopiatorer. nya konstverk på väggarna. fler kursböcker som dels är utlåningsbara men även de som inte är 
det 
Fler inköp av litteratur skriven på svenska Hålla öppet även på söndagarna Samla in och arkivera 
studentuppsatserna i pappersform. 
fler datorer. fler grupprum. 
Inspirera fler studenter att utnyttja det. Informera lite mer om hur bibl är uppbyggt. 
Ett absolut knäpptyst rum Större utbud av kursböcker. Större utbud av barn och ungdomslitteratur 
fler grupprum. bättre datorer i grupp rummen. 
Mer böcker av aktuell kurslitteratur. Billigare kopiering. Mer offentliga datorer 
Mer ställen att avsides sitta och läsa eller jobba 
fler titlar inom mina ämnen historia och religion. bättre koll på vilka böcker som finns och vilka som är 
studenter. 
Fler dags - och kvällstidningar. En tyst läsesal till. Fler toaletter 
fler grupprum - det är ofta fullt! 
Ännu större. mer personal. bredare, större utbud 
Utöka antalet datorer. utöka antalet kopiatorer. 
att alla böcker fanns. fler av varje kursbok. alltid bli vänligt mött 
alla kursböcker i 20 exemplar var minst. större lokaler för tystläsning. fler datorer!!! 
fler datorer. fler studierum. 
mer litteratur i mer exemplar. längre lånetid. 
Längre öppettider så man kan sitta där senare o plugga. Tillgång till fler datorer. Bättre cafe med öppettider som 
biblan 
mer kontakt mellan biblioteket och skolorna 
Fler MKV-böcker. Trevligare personal. Bättre struktur när det gäller var böckerna står 
Att man kan låna böcker under längre tid 
Tidigare öppettider 
mer datorer. fler arbetsrum. 
flera datorer. Flera böcker av samma sort. Stora allmänna kurser borde ha mycket flera böcker av samma sort. 
Längre öppettider på helger 
Mer grupprum. Fler datorer. 
Mer grupprum. Mer datorer. Mer elektroniska texter 
mer böcker. mer tidningar. fräschare och trevligare 
Fler stolar (mysiga att sitta i). Hemtrevligare med blommor och annat. Fler datorer som man inte behöver boka 
in 
Fler kursböcker till utlåning 
längre öppettider. mer personal vid informationsdisken. 
Fler ex av kurslitteratur. Elchocker till dem som pladdrar i de tysta läsesalarna. 
Tycker de redan är kanon 
Lättare kortare genomgångar i hur man lättast hittar 
Ta bort referenslitteraturen, allt skulle gå att låna Tydligare avdelningar för de olika skolorna/ämnena Ett stort 
och trevligt rum med tystnad så man skulle kunna plugga där. 
fler grupprum. fler kopieringsapparater. billigare fika/mat 
Fler kursböcker. Större möjligheter till studier. Fler grupprum etc. 
Inför skaffa fler exemplar av samma bok 
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Fler kursböcker. Längre lånetider. Större utbud av modern skönlitteratur sv/eng 
flera "tysta" rum. möjlighet att låna kursböcker. 
fler böcker 
Öka mängden information tillgänglig över webben. Snyggare entré med "smidigare" dörr. Inrätta läshörnor där 
det inte springer en massa studenter 
ha längre öppettider även helger. mer personlig hjälp. mer plats att sitta på 
mer info om flera sökdatabaser. större artikelsök. ännu mer böcker i hyllorna 
Göra sökandet efter titlar enklare 
Finns inga jag kan komma på just nu 
Mer engelsk skönlitteratur. Lättare att hitta mellan hyllor och böcker. Sköna fåtöljer att sitta i 
tydligare skyltat var doktorsavhandlingar etc finns 
strängare regler för "prat". göra mig själv till chef. små fixa lite 
Längre lånetider på böcker. Fler datorer.  
minska antalet dagar att återlämna böcker, folk sitter på dem! 
fler grupprum. dator i varje. mer platser att sitta o jobba vid 
fler grupprum. alla försedda m datorer. 
fler datorer 
Större. Fler datorer. Fler kopiatorer 
Fler arbetsplatser för studenterna. Fler exemplar av kurslitteraturen. 
bättre söktjänst. mer luft i lokalerna, den är så tung och instängd Fler arbetsplatser. 
Några fler exemplar av kursböckerna 
köpa in mer fackböcker inom religion t.ex.  
Köpa in fler kursböcker i fysik 
Vi behöver mer böcker på spanska 
fler datorer. fler sittplatser, vid böckerna. 
Ökat utbud av dagstidningar - nationella + internationella. fler datorer. fler grupprum 
Bättre information till de nya studenterna. Göra hemsidan mer förståelig. 
Mer hjälp av personalen. fler grupprum. 
Jag är nöjd 
Lättare att hitta. Mer skönlitteratur, eller iaf modernare. Mer inbjudande studieutrymmen 
mer utbud 
fler mysiga platser att plugga på 
Mer bemanning som kan hjälpa till. Bättre skyltat. Fler intressanta föreläsningar 
Mer kurslitteratur i utbudet 
fler exemplar av kursböcker. Fler grupprum. 
Mer skönlitteratur på andra språk än svenska 
fler böcker. mer tidskrifter. biblioteksanställda 
Mer personlig service. Hjälp med skräddarsydda sökningar. 
någon mer personal. alltid kursböcker. fler bord o stolar 
Längre öppettider på kvällarna 
mer kursböcker på hyllorna 
Renovera grupprummen och skaffa nya möbler och datorer till dem. Renovera tysta rummen och läsesalarna så 
att de blir mer in. Skaffa fler kopiatorer 
köpa fler böcker. göra fler studieplatser med datorer. göra tidskriftsbiblioteket mer tillgängligt 
lite större urval av skönlitteratur. lättare att korsreferera litteratur. bättre ordning på vart böckerna finns 
Mer skönlitteratur på engelska. Mer skönlitteratur på främmande språk. 
låna hem mer via Internet. C och B- uppsatser ska kunna läsas hemifrån via nätet. 
fler datorer 
fler datorer. fler böcker. större avstånd ifrån cafeterian 
att fler grupprum hade datorer 
Göra det större 
Hade köpt mer kursböcker för studenter. Hade köpt mer datorer. 
Mer datorer och arbetsutrymmen. Längre öppettider. 
Fler böcker. Mer personal. Mer utrymme 
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Nytt läsställe- likt orangeriet-mkt sol och lugnande, slipper de. Mindre & fler läsställen, för mkt folk på ett enda 
ställe. radiouttag vid läsbänkarna- bara plugga in headset o välja kanal :D 
bättre info. mindre damm ( jag är dammalergiker). 
förbud mot högklackade skor (speciellt hos personalen) 
Fler studierum. Fler kopiator. Flera upplagor av kursböckerna 
Större innehav av kursböcker 
studieböcker till utlåning. större antal av studieböckerna. 
Rensa datorerna på 1:a våning 
mer kunnig personal. fler kursböcker till låneavdelningen. 
mer enskilda rum. mer tysta läsesalar. fler exemplar av kurslitteratur 
tystnadsskyltar. personal som säger åt folk att vara tysta. mer grupprum 
uppföljning av saknade kursböcker. mer anställda. fler datorer 
göra det omöjligt för studenter att stjäla kursböcker från kurs 
ÖPPET DYGNET RUNT. TREVLIGARE PERSONAL. mer böcker 
Ett kopieringkort för alla skolor. Självlärande till språk, för utlåning. 
Snabbare datorer. Längre tid i grupprummen. Bättre cafeteria 
köpa in mer skönlitteratur 
fler kursböcker, för jurister finns ett ex av varje bok! 
Fler gäster, besök och föreläsare Filma de och erbjud deras inspiration på nätet  
Ett tystare bibliotek med ökat respekt. En toalett inne på bottenplan. Läsfåtöljer med läslampa 
Längre öppettider på helger. Bättre luftkonditionering i bibl, i grupprummen däremot är. Borde finnas en tavla 
som beskriver vart böcker finns, kategoribaserat 
Fler grupprum. fler datorer. personliga kurser i sökning mm 
Mer utrymmen för att läsa 
Öka öppettiderna på helger i tentaperioderna. Fler grupprum. 
Förbättra datorerna 
Fler datorer. Mer avskärmade studieplatser. Större utbud av kursböcker 
Skylta tydligare var olika ämnesområden ligger. Rengöra tangentborden. 
trevligt fik. bättre datorer. 
Utöka utbudet mycket!. Finare inredning. mer personal (ej så viktigt, kom inte på så mkt mer) 
Fler datorer. Fler grupprum. Fler "pluggbänkar" 
möjlighet att låna referenslitteratur en stund mot en pant 
Mer kopior av böcker. fjärrlåna även fast boken finns men utlånad om det gäller. öppet mellan 9 eller 10- 3 på 
lördagar 
Fler grupprum. Inte bara en kursbok tillgänglig för en kurs. Mer plats där man kan sitta själv och plugga 
den e bra som den är 
bättre öppettider 
Fler prenumerationer på tidskrifter 
Legitimering för att läsa kursreferensböcker (låna inom bibl. Se över utbudet av artikeldatabaser som erbjuds. 
fler grupprum. fler fåtöljer och mys miljöer. 
sätta upp någon form av buller minskare. lägga in heltäckningsmatta där många går med högklackade s. 
mer kursliteratur. fler grupprum. boka/låna/lägga undan bok hemifrån 
större utbud av historisk och statsvetenskaplig litteratur. Utjämna utbudet mer, då ekonomisk litteratur får ta upp 
fö. 
Fler datorer. Öppet på söndagar. 
fler anställda. mer litteratur kring management. 
Bättre datorer. Att biblioteket skulle ha öppet dygnet runt. 
Fixa datorerna. Göra det lättare att hitta. Större utbud av skönlitterära böcker  
tillgång till ett cafe kvällstid under tentaveckor 
Fler grupprum 
Mer moderna böcker. Göra det enklare att hitta relevanta böcker. Möjlighet att få ett påminnelse sms när en bok 
måste lämnas tillbaka 
Fler kopior av kurslitteraturer. Längre öppettider på helger. Mer samarbete med andra bibliotek 
Det är bra som det är idag! 
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Göra om systemet för tentamensanmälan! 
Fler datorer 
Fler datorer. Fler grupprum och möjlighet att boka längre tider. 
ta tillbaka den gamla hemsidan (lättare att söka). mer öppet (på söndagar och helgkvällar). 
Mer IT kunnig personal. Mer serviceinriktade. Inte tro att vid förfrågan man gör det för att "inte orka själv" 
Tyst. Tystare. Tystast 
mer tidningar (magazines) 
Fler ställen att sitta och läsa på. Fler grupprum. Att man får låna hem kurslitteratur 
Jag är mycket nöjd som det är idag, möjligen uppdatera datorerna 
mer personal som hjälper en att hitta. fler grupprum. 
Fler exemplar av kursböcker Längre lånetider Fler datorer. 
bättre studentliv. Bättre bildningsstudier. 
lärarans engelska-uttal. Skapa traditioner. 
fler exemplar av kurslitteratur. utveckla infodisken. att datorerna fungerar 
Ha större nätverk av tidningar. Mera elutag.  
Lägga om golvet i bokhallen Möblera om. Förändra och förnya grupprummens utseende 
Mer och fler kursböcker. Mer information om böcker som finns. 
större utrymmen. längre lånetider. fler böcker 
Fler datorer. Fler grupprum. Kafé öppet 24/7 under tentaperioder 
bygga grupprum. förbjuda skor med klack. utbilda bibliotekarierna så dom vet vad man söker 
fler internationella tidskrifter. fler bord att sitta vid. fler grupprum 
Fler exemplar av kurslitteratur, både för utlåning och i kursbo. Fungerande, snabba datorer på bottenplan i 
biblioteket Att kafét har samma öppettider som biblioteket. 
betona att det ska vara tyst, ,. stillsamt,. respektera varandra 
mer tillgänglighet angående service som erbjuds till studenter. mera data salar för studenter. bättre tider 
Förbättra JULIA. Lättare att hitta i Biblioteket. Mer virtuellt 
Segmentera, och skapa ett tydligt fokus. Exempelvis ett speciell 
Bättre studiemiljö. Större utbud av yrkesinriktad litteratur. Längre öppettider 
fler datorer. längre lånetider. mer helg öppet 
fler datorer. fler platser att studera på. 
Kan inte svara på 
fler grupprum. större möjlighet att få låna kurslitteratur. 
Fler tysta läsesalar Fler bokningsbara små rum Bättre kartor över hyllsystemen. 
Kunna boka fler tider i grupprummen. Snabbare datorer. 
bygga en våning till 
Fler grupprum. datorer som fungerar på entréplan. annars är det inget jag kan tänka mig just nu 
Tiderna. bättre toaletter. fler datorer 
Fler fåtöljer och myshörnor. Fler romaner. 
lägga mattor på golvet! Tystare om man har klackar!. bättre luft. större fik 
whiteboard i ALLA rum. bättre luft på 3e våningen. ha cafeterian öppet till 18 varje dag 
fler facktidningar. större. trevligare miljö 
Flera upplagor av en och samma kursbok Låta varje student ha minst två grupprumsbokningar per dag. Billigare 
att kopiera. 
längre öppettider. mobilsignalförbud. mer ergonomiskt utformade ryggstöd på stolarna 
Lite billigare kopiering Fler utbud av böcker gällande språk Fler utbud av skönlitteratur. böcker på andra språk 
än svenska och engelska. 
bättre info på nätet om hur man söker information. fler datorer i bibliotekshallen. öppet på söndagar 
Fler datorer på nedervåningen som e lättillgängliga. Fler egna studie platser i biblioteket. 
Ändra hyllnamnen 
fler och aktuellare exemplar av studentlitteraturen 
fler grupprum. kurslitteratur att låna. 
Ordningsvakter 
Fler studieplatser. Fler grupprum. Bättre datorer 
Köpa in fler datorer. Fler studieytor.  
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Trevligare miljö vid datorerna. Mer information till studenterna om nyinköpta böcker etc Det är ju offentlig 
miljö, men lite hemtrevligare kanske! 
Öppnare ytor. Fler grupprum. 
göra personalen mer trevlig. flera datorer. flera grupprum 
Absolut tystnad och skapa ett pausrum när man får fika+snacka. mjuka fåtöljer att sitta och läsa i. Enklare 
system att hitta de olika ämnena 
Köpa nya bättre stolar till alla skrivbord 
Köpa in fler böcker. Skapa fler TYSTA studie utrymmen. 
fler kursböcker. fungerande datorer i samtliga grupprum. bokningssystem med 4h istället för tre 11-14 är en 
värdelös tid 
Fri access till alla databaser. Fler grupprum. Bättre standard på nätverksuttagen 
Där är alldeles för lyhört!!! 
fler datarum 
mer öppettider på sommaren åtminstone en dag längre än till 16 
fler grupprum 
fler datorer. bättre utskriftmöjligheter. fler bord att plugga vid 
Fler undanskymda studieplatser och längre avstånd emellan dem. Några skönare studieplatser, soffa och fåtölj. 
Fler exemplar av kursböcker 
mer kurslitteratur. längre öppettider. mer datorer 
Fler kopiatorer. Fler grupprum med datorer i. 
Fler datorer. Utöka skönlitteraturen. 
ljuddämpare. fler datorer. soffor 
fler ex. av kursböcker 
Mer personal. Mer juridiska böcker. Mysigare läshörnor 
bättre sökmotorer över litteraturen. fler tillgängliga för frågor. Mer datorer 
Ljudisolera fönstren i de tysta läsesalarna. Köpa in mer kurslitteratur. Höja temperaturen 
Mer kurslitteratur att låna. Bättre datorer. 
mer digitalt. mer personal. gratis kopiering 
mer datoriserat. ljusare. större 
Marknadsföra affärsrättsligaprogrammet. Någon slags praktik. Bättre föreläsare 
Öka utbudet av studentlitteratur 
Byta ut datorerna och skrivborden på bottenplanen. Byta ut alla stolar till mer ergonomiska, samma med vissa. 
Billigare, mysigare och större kafé! 
Fler datasalar. Helgöppet, speciellt under tentaveckor. Färre öppna ytor 
Kanske hemsidan, har blivit sämre tycker jag, lite små rörligt 
matta i trappan så att det inte låter när man går. bättre ventilation. fler arbetsrum 
Skaffa fler datasalar. Skaffa fler tysta läsesalar. Utöka skönlitt. avdelningen i o m bildningsstudier 
byta ut datorer. göra det möjligt att boka datorer. 
Mer grupprum med datorer. Informationsdisk angående hur man letar information.  
Få information om sina lån via mailen. Fler grupprum med datorer. Vid sökning av bok även få upp en karta där 
boken finns det spar tid 
bättre datorer 
Jag har inga konkreta förslag om förändring eller konstruktiv k. jag kan ge. Är i allmänhet nöjd 
Fler grupprum. Fler böcker (alltid uppskattat, dock är utbudet egentligen. Lägre öppettider för grupprum och 
bibliotek 
Längre öppettider på helger. Fler studieplatser. Mindre prat i mobiltelefon 
utöka öppettiderna i tentaperioder 
Längre lånetider. Fler artiklar på nätet. mer platser att sitta vid förutom tysta rummen 
bättre läsesalar 
snabbare datorer 
Fler exemplar av kurslitteratur. Mer utrymme för studerande. 
Längre öppettider. Låna ut läroböcker. 
Fler platser att plugga på 
Skulle inte ändra något, är helnöjd 
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Snabbare straff när man inte lämna tillbaka böckerna. Samt dem som gömmer böcker inne i biblioteket. 
fler exemplar av de böcker som verkar populära, särskilt kursböckerna 
längre och fler öppettider. fler platser för studier. fler grupprum 
Bättre öppettider på helgen. Utökat utbudet av kurslitteratur. Bättre marknadsföring av tidsskriftsavdelningen 
Fler exemplar av kursböcker osv. Utöka lokalen, mer plats. Flera studieplatser med internettillgång 
Ännu mer skatterätt. Fler enskilda studieplatser i biblioteket. 
internationella böcker. språkböcker. heltäckningsmatta 
fler juristböcker av samma sort dom e alltid slut!!! 
Innovativ förändring. Inköp av fler böcker inom informatikområdet. Utvecklandet av e-tjänster 
ÄNNU MER BÖCKER. NYARE BÖCKER. 
bättre stolar till grupprummen. fler tysta rum. 
Bättre datorer 
Mer kurs litteratur. Mer interaktion med andra databaser 
fler kursböcker 
lättare att söka i databaser. lättare att söka i databaser hemifrån. vet ej 
Att böckerna jag ska låna hämtas av en maskin o avlämnas i hand. Att införskaffa kopiatorer som inte äter upp 
orginalpapper. Skicka alla bibliotekarierna till Extreme Makeover 
Fler grupprum. köpt nya larmbågar. placerat ut fler datorer i grprm 
fler e-böcker 
fler grupprum. fler skönlitterära böcker. 
Köpa in fler böcker om nationalekonomi! 
lite fler grupprum. en datasal till. 
bredda artikeltäckningen. mer ämnesspecifik IT-litteratur. utveckla Julia ytterligare 
Bättre datorer. Gratis att skriva ut e-böcker. lättare att låna kurslitteratur 
fler ställen att sitta och läsa på. bättre ställen att sitta och läsa på. fler grupprum med datorer 
bättre kunskap hos de anställda. bättre datorer. snabbare service 
Bättre databaser, det vill säga, snabbare och mer exakta sökningar. Bredare digitalt utbud. Bättre grupprums 
bokningssystem 
bättre info och mer service vilja,. modernare juridisk litteratur. alla tidskrifter online 
Flera utländska böcker 
Gladare personal 
Fler skönlitterära böcker. Fler bokningsbara grupprum. Införa hårdare regler för tysthet 
Fler grupprum. Bjuda in fler gästföreläsare, som Fredrik Strage. Fler och bättre datorer 
mer personlig hjälp 
Fler arbetsplatser. Förbättra ventilationen. Längre öppettider 
bättre koll på att kursböckerna finns vid kursstarten. säkrare bokningssystem så man inte kan ha mer än 2 
bokningar. 
Datasalen på 3:e våningen får snabbare datorer och piffas till. Öppettider från kl. 08:00 på helgerna under 
tentaperioder Placera skönlitteraturen på bottenvåningen, av utrymmesskäl. 
Reservera böcker som finns inne, från annan ort. Grupprum med flexibel tidsbokning. Fler kursböcker 
Större utbud av kurslitteratur!. Fler hemlån av kurslitteraturen!. Något system så folk inte kan "gömma" 
böckerna från andra studenter! 
fler böcker. ännu bättre öppettider. 
Fler grupprum. Längre lånetider på böckerna. 
möjlighet att fjärrlåna tidskrifter, ej betala 
fler kursböcker för utlåning. bättre samarbete med andra universitets/högskolebibliotek. 
Fler studieplatser. Fler datorer. Mer skönlitteratur 
Inköp av fler exemplar av högintressanta böcker Inköp av fler datorer Utbyggnad - större utrymmen för 
studieverksamhet, ex. grupprum, läsesal 
Fler anställda. Bättre luftkonditionering. Fler Studieplatser 
dator upgrade. mer information om e-library. bygga kunspaklig video hall med datorer 
Utvidga öppettiderna (varför inte dygnet runt?). Större ytor. isolera "tysta läsesalarna" även från ljud utifrån! 
längre öppettider. mer marknadsföring av utbudet. snabbare datorer 
Öppet på söndagar. Fler grupprum. Fler kopior av kursböcker 
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fler datorer. snabbare uppkopplingar på datorerna. fler grupprum 
införa möjlighet att få böcker hemskickade för de som bor längre bort. fler platser där man kan sitta ensam o 
läsa. mikro o kylskåp i byggnaden 
sett till att skrivarna fungerade till 100%. byta ut golvet på entré plan (så man slipper höra alla kla. fler sittplatser 
Större. Enklare att söka. Öppet senare 
Bättre ordning av böcker som felplaceras 
Fler böcker av kurslitteratur. Skåp där man kan förvara saker under dagen. Mer access till artiklar och böcker via 
nätet 
Fler böcker om juridik 
Mer skönlitteratur. Automatiskt registrerad i deras system som student. E-böcker 
Skapa mer grupprum 
snabbare inköp av nya böcker. fler exemplar av vissa böcker. bättre datorer 
fler medlemskap på tekniska tidskriftsdatabaser 
fler grupprum 
städa. mer tidningar. ny personal 
Fler datorer. Bättre skyltat. Bekvämare stolar 
Fler datorer. Fler bord. 
Inreda läsrummen lite bättre. Inreda grupprummen lite bättre. 
Mer skriv bord. Större utrymme. fler kopiatorer 
mer avskilda studieplatser. ordentliga instruktioner till kopiatorerna. 
Lättare att få hjälp med kopiator-problem 
reservation av kursböcker 2tim åt gången under dagtid i biblioteket 
Bättre ordning. Jämnare fördelning efter ämnen Fler datorer 
Fler bokningsbara grupprum med fönster Fler alternativa tidningar dags/veckotidningar 
samla även mindre projektrapporter. lägga ut examensarbeten på webben. 
öppet på helger. skönare stolar. 
Fler datorer 
Fler exemplar av kursböcker. Längre lånetider. 
trevligare studiesalar. fler datorer. fler arbetsrum 
Förbjuda högljudda studenters mobilprat 
mer integration med arbetsmarknaden  
Fler grupprum. Bättre system för att hitta böcker. Större 
Nytt kopieringssystem, med mynt eller sedlar 
gratis kaffe 
större utbud av skönlitteratur. större yta. mattor för att dämpa oväsen från klackar 
billigare kopiering. mer sökdatorer. 
lättare bokningssystem av grupprum. mer grupprum. 
Möjlighet att få tag på all kursliteratur. mer skönlitteratur. mer tidningar 
fler arbetsplaster och grupprum med bättre datorer 
design tidningar. design tidningar. design tidningar 
bättre och snabbare datorer 
dator i alla grupprum. uppdatera datorerna. 
större ytor,. fler grupprum,. fler ex av studielitteraturen 
fler grupprum 
Fler datorer. Lönehöjning på personalen. Hårdare straff på förseningar 
Se till så man fick låna i 3 veckor. Flytta datorerna så de fick ett eget rum. Vet inget mer 
bättre datorer. text/beskrivning om varje bok. ljudisolera mellan våningarna 
Mer info om det?! 
Flera datorer 
fler komfortabla (mjuka) stolar att sitta och läsa i 
Fler arbetsrum, tysta rum. Fler litteraturböcker, tidningsskrifter, osv. 
fler grupprum. fler sittplatser. fler medarbetare att fråga 
mer datorer. mer tidskrifter. 
Mera databöcker 
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Fler datorer 
Luftbro till JTH (bra vid regn) 
Använda den tråkiga hörnan till vänster inne i biblioteket Möblera om Göra bokningssystemet bättre. 
fler studierum. musikavdelning. 
Tycker det fungerar bra redan 
fler datorer. fler grupprum. billigare fika 
Förbjuda högklackat eller i alla fall göra något åt "klonk klon. Fler grupprum. Sänka hyra för cafeterian, på tok 
för höga priser 
fler grupprum 
Cafeteria. Kunna läsa fack/skönlitterära böcker via Internet. Sittplatser i form av soffor. Där lite ledigare 
stämning kunde uppnås 
alla böcker och skrifter i både hård och mjuk(digital) version. mer litteratur. längre öppettider, särskilt i 
cafeterian 
Mer kurslitteratur. Bättre stipendiedatabas. Flera anställda 
Mer skönlitteratur. Möjlighet att låna kurslitteratur Tillgång till nationalencyklopedin på Internet.  
sittplatser ute på taket över kafé traversen. mer grupprum. 
uteservering på lilla taket över traversen 
fler böcker. längre lånetider. fler datorer 
jag hade byggt ett mysrum där man kan koppla av 
fler grupprum. större lokal. ändra färgsättningen invändigt 
Fler exemplar av frekvent lånade böcker 
Mer böcker 
virtuell bild som visar vart den sökta boken står 
Mer böcker. Mer grupprum. Öppet oftare 
större uppsättning böcker. allt kan skötas via webben. 
Byta ut programmeringsspråket VB till C++ för DK 
Smidigare / mer lättnavigerad hemsida (men den nya kanske är bättre. Fler exemplar av ordinarie kursböcker. 
Inte mycket mer att önska sig 
Fler grupprum. Fler bänkar för studier i biblioteket. En skön soffgrupp 
Mer platser att arbeta på för studenter Fler och bättre datorer Fler olika sorters böcker att kunna låna. 
Fler olika typer av böcker, helst kurslitteratur!. Fler lokaler för oss studenter Lättare att hitta det man söker. 
Karta över vart böckerna (kategorierna) står. Speciellt på nedervåningen hittar jag absolut ingenting. 
Kurser i informationssökning. Fler sittplatser. Fler magazine (ej vetenskapliga) 
Göra om sökningen av böcker 
öppna upp mellan kafé och tidningshörna så att man kan fika och. längre öppettider i tentaveckorna. fler 
grupprum / studieplatser 
Köpa in fler ex av all studielitteratur. fler datorer. mer utrymme att plugga på 
Mera Grupprum. Bättre datorer. 
Fixa MER ljuddämpande mtrl i lokalen!!!. Montera stängningsdämpare till dörrar i tysta läsrum Informera mer 
om att på ett bibliotek skall TYSTNAD iakttagas! 
mer skönlitteratur. bättre datorer. en mer välkomnande entré 
En stor karta över var böcker finns så att det blir lättare att. Fler datorer. 
Är nöjd som det är 
Ett bättre skydd mot bokstölderna!. Bredare bok urval. Det saknas kurslitteratur!!. Skulle vara mer restriktiv mot 
buller 
förstora entrén. köpa in nya upplagor av böcker som börjar bli till åren ko. hjälpa till mer vid databassökning 
Större. Fler grupprum. Mer datorer 
Bättre IT-litteratur 
uppgradera skönlitteraturen. ominstallera kunddatorerna. fler referensexemplar 
Större utbud. Minska ljudnivån. Mer hemtrevligt i grupprummen 
Anställa mer personal. Bättre läsutrymmen (inte med skrivbord). Fler ex av dagstidningarna 
Mer grupprum. Bredare uppdatering. Möjlighet att låna/hyra bärbar dator 
Nyare upplagor. Fler grupprum. Bärbara datorer att låna/hyra 
fler grupprum. tillgång till dator i grupprummen. 
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mer kurslitteratur för hemlån 
mer grupprum 
Fler gruppbokningsrum. Fungerande belysning i grupprummen. 
Utökad personalstyrka (med höjd lön!). Fler ex av kurslitteraturen. Större utbud av ljudböcker som kurslitteratur 
(om det är möjligt) 
Bättre datorer i grupprummen. mer exjobb. 
Mer böcker i mitt ämnesområde 
köpa kursböcker billigt fler grupprum vet inte 
starta försäljning av kursböcker. fler grupprum. de är mycket bra som finns men sällan ledig. behålla 
databaserna. 
Tydligare information var man hittar vad Tydligare information vad man kan göra i biblioteket 
Förbjuda stilettklackar. Ändra tider för grupprumsbokning. Munkavle på pratkvarnar 
Kvällskurs i informationssökning 
Se till att det fanns mer exemplar av kurslitteraturen 
mer skönlitterära böcker. mer personal. 
datorer i alla grupprum. fler grupprum. mattor på golven 
Lite fler sittplatser 
Fler upplagor av den aktuella kurslitteraturen 
Längre lånetider. öppet alla dagar. mer pengar till inköp av böcker 
Mer grupprum. Några fler boksök-datorer på varje plan. Flytta datorerna på bottenplanet någon annan stans 
databasinstruktionerna. svårigheten att hitta i biblioteket. fler möjligheter att låna kursböcker 
Mer böcker. Mer böcker. Tystare 
Mer böcker om teknik. Mer böcker överlag. Större lokaler 
mer böcker 
fler grupprum. hålla kafét öppet på helger. Bättre datorer 
Ökat utbud 
Fler arbetsplatser med dator. Fler kursspecifika informationsdatabaser, (virtuell kursli. Bättre prestanda på 
arbetsdatorer i grupprummen 
mer tekniska litteratur 
separat lånekort/ett redan aktiverat 
använder inte biblioteket så jag kan göra en rättvis bedömning 
Utöka det skönlitterära utbudet. Fler grupprum Bra datorer i grupprummen. 
se till att det finns några exemplar av varje kursbok för hemlån 
billigare kopiering. fler kopieringsapparater. möjlighet att kunna skriva ut i färg 
Öppet dygnet runt 
Anställa fler. Ha öppet längre. ta in mer arkitekturlitteratur 
mer litteratur inom mitt program, Kemiteknik. Mer personlig service, bibliotekarier som visar litteratur. man. 
mer sittplatser 
utökning av innehållet 
fler och fungerande kopiatorer. fler datorer. 
Lättare söksystem. mjukare golv så att inte klackar hörs. 
har förslag 
fler referensex. lite tystare miljö (lunchtid). fler grupprum (under tentaplugg) 
Fler grupprum 
Alla studenter skulle få tillgång till talböcker (kurslitteratutur. Fler grupprum med whiteboardtalvlor, för 
grupparbeten. Låna en student som ett stöd om man behöver hjälp i en kurs 
Att kunna få låna kursböcker för en längre period. Kunna få tag i grupprum när man behöver. 
Få fler kursböcker för hemlåning. 
Alla artiklar biblioteket har skulle finnas på Internet Fler än en bok av varje (populär) kurslitteratur skulle 
finnas. 
Större. Luftigare. fler datorer 
fler upplagor av kurslitteratur 
Billigare och godare kaffe 
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Ställa alla böcker i bokstavsordning i sina hyllor. Sätta in kortläsare vid kopiatorerna som var kompatibla. 
Tydligare öppettider 
Mer bekvämare stolar. Bättre ventilation. Trevligare inredning i allmänt 
Göra böcker etc beställningsbara. Fler grupprum och flexibla bokningstider. Utöka utbud av ofta lånade böcker 
Ordna så att mer kurslitteratur finns tillgängligt för lån 
fler grupprum. snabbare datorer. längre öppettider 
Nya datorer. Fler artiklar i fulltext i databaserna. mer skönlitteratur 
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