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Sammanfattning 

Umeå universitetsbibliotek är en plats där studenter inte bara kan få tillgång till information 

och material de behöver, utan det är även en plats där det finns möjlighet att studera. 

Universitetsbiblioteket har genomfört användarundersökningar, men i dessa framkommer 

inte icke-användarnas åsikter och det är därför av intresse att undersöka varför somliga 

studenter väljer att inte studera på biblioteket.  Syftet med denne utvärdering var att få en 

inblick i varför en del inte studerar i universitetsbiblioteket och om brister i studiemiljön eller 

studenters kännedom om den kan vara bidragande orsaker till detta. Frågeställningarna som 

skulle besvaras var: 

 Vad är det som gör att studenter inte väljer att studera i universitetsbiblioteket?  

 Är något fel i den nuvarande studiemiljön? 

 Känner studenterna inte till vad biblioteket har att erbjuda? 

För att besvara frågorna genomfördes en enkätundersökning bland studenter på campus, 

enkäten var anpassad så att både användare och icke-användare skulle kunna besvara den 

och enkäten hade en fråga för att kunna se vilka som var icke-användare. Det framkom att 

icke-användarna överlag hade mycket dålig kännedom om bibliotek och att många av dem 

inte hade varit där överhuvudtaget. Däremot svarade sällan-användarna och användarna 

utförligare: de ansåg att det fanns för få platser i biblioteket och att det var en oinspirerande 

miljö, något som även sades 2010 i bibliotekets egen användarundersökning. Studenterna 

ville även ha lätt tillgång till kaffe och fika. Mer undersökningar skulle behöva göras om icke-

användarna för att få fram mer information om dem så att det går att arbeta bättre mot 

dem gällande bibliotekets studiemiljö.  

Studiemiljön kan förbättras för användarna och sällan-användarna genom att: 

 Om möjligt mer platser för både grupparbete och enskilt arbete 

 Kaffeautomat i biblioteket 

 Mer konst, växter och textilier för en trevligare, mer inspirerande miljö 

En del icke-användare skulle kanske gå att nå ut till genom att se över vilka som erbjuds 

rundturer i biblioteket vid terminsstart eftersom att många av dem aldrig varit på biblioteket 

överhuvudtaget. Dock verkar det som att icke-användarna till stor del tillhör den teknisk-
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naturvetenskapliga fakulteten och det kan tänkas att deras informationsbehov ser 

annorlunda ut gentemot andra studenters. Detta skulle kunna göra att de ej behöver besöka 

biblioteket för information och därmed inte heller ser det som en plats för studier. De behov 

dessa studenter har när det kommer till studieplats kanske redan tillgodoses av deras 

fakultetshus där de ofta studerar vilket innebär att förändringar i Umeå 

universitetsbibliotekets studiemiljö ändå inte skulle göra att de studerade där. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En av Umeå Universitetsbibliotekets visioner är att vara universitetets centrala 

mötesplats och lärandemiljö på nätet, men även i den fysiska miljön (Umeå 

universitetsbibliotek A). I Umeå universitetsbiblioteks verksamhetsplan står det att 

biblioteket har genomgått förändringar och att den publika miljön förbättras för att 

kunna tillgodose behoven hos de många studenter som besöker biblioteket. I planen 

står det även att man ska genomföra återkommande användarundersökningar för att få 

veta mer om användarnas önskemål (Sjögren, Öberg och Hanell 2013). Biblioteket har 

många platser att sitta och studerar vid, bland annat: bokningsbara grupprum, learning 

space, tysta läsesalar och flera datorlabb (Umeå universitetsbibliotek B). Det finns 

platser för både enskilt arbete och grupparbete. I de tysta delarna av 

universitetsbiblioteket är det av naturliga skäl enskilt arbete som det är anpassat för och 

i ett av datalabben ska det även vara tyst. Men det finns även platser för enskilt arbete 

utplacerade på andra ställen i biblioteket så som i studiesalen där bokhyllor och 

studieplatser delar utrymme. I studiesalen finns det även där större bord med flera 

stolar avsedda för grupparbete. Learning space är ett område där studenterna själva kan 

flytta omkring på möblerna efter behov och anpassa efter hur de vill studera och det är 

ett område där det går att arbeta i grupp.  I grupprummen kan grupper studera 

tillsammans i en lugnare miljö. 

För studenter är universitetets arbetsmiljö deras studiemiljö och universitetet ska 

arbeta för en god arbets- och studiemiljö. Studenternas trivsel och arbetsmiljö ska vara 

en naturlig del I universitetets arbete med arbetsmiljö (Umeå universitet).  

I Umeå universitetsbibliotek finns det många olika slags platser anpassade för studier 

och det är studenterna som är en av de viktigaste grupperna av besökare och användare 

av biblioteket. Eftersom att studiemiljön är en viktig del av biblioteket vore det 

intressant att få in åsikter från de som ej brukar det nu och ta reda på vad det är som 

gör att de inte väljer att använda bibliotekets studiemiljö. Användarundersökningar görs 

av biblioteket, men även åsikter från icke-användarna vore av intresse att ta del av och 

deras åsikter kommer inte fram under användarundersökningarna. Kanske är det så att 



7 
 

många inte känner till vad biblioteket erbjuder och att biblioteket behöver bli bättre på 

att förmedla detta?  Det vore även intressant att ta reda på om det går att göra 

förändringar för att det ska vara mer attraktivt även för dessa studenter och vad som 

kan göras för att nå ut till icke-användarna. 

1.2 Syfte 

Syftet med utvärderingen är att få en inblick i vad det är som gör att det finns 

campusstudenter som inte använder sig av Umeå universitetsbibliotekets studiemiljö 

och om det är brister som finns i miljön eller kännedom om vad biblioteket erbjuder 

som kan vara bidragande orsaker till detta och genom detta ge kunskap om förändringar 

som kan bidra till en förbättrad studiemiljö som ska kunna ses som attraktiv även för de 

nuvarande icke-användarna. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad är det som gör att studenter inte väljer att studera i universitetsbiblioteket?  

 Är något fel i den nuvarande studiemiljön? 

 Känner studenterna inte till vad biblioteket har att erbjuda? 

1.3 Utvärderingskriterier 

Eftersom att utvärderingen handlar om icke-användarna och deras syn på studiemiljön 

på universitetsbiblioteket kommer deras åsikter om studiemiljön ligga till grund för 

bedömningen. Det är icke-användarnas åsikter som ger bedömningskriterier och utifrån 

dem kommer det eventuellt ges förslag på förbättringar som kan göras av studiemiljön i 

biblioteket för att även icke-användarna ska känna att det är en studiemiljö som 

erbjuder dem det de behöver och därmed öka tillgängligheten även för icke-

användarna. 

1.4 Disposition  

I den första delen av rapporten ges en bakgrund till utvärderingen, men även syfte, 

frågeställningar och utvärderingskriterier finns med. I den andra delen tas tidigare forskning 

upp om dels biblioteket som fysisk plats och dels om användarstudier och icke-användare. I 

del tre beskrivs och motiveras metod och tillvägagångssätt, där ingår även olika definitioner. 

Del fyra beskriver resultatet som framkom från enkäten och del 5 är analysen där resultatet 
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används för att svara på frågeställningarna med hjälp av tidigare studier och 

universitetsbibliotekets egna användarundersökningar. 
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2 Tidigare forskning 

Det är främst två olika inriktningar av litteratur denna utvärdering kommer att använda 

sig av. Det är dels litteratur om biblioteket som fysiskplats och studieplats, men även 

litteratur om icke-användare av bibliotek och användarstudier. 

Eftersom att biblioteken har genomgått och fortfarande genomgår förändringar i och 

med den ökade mängden litteratur och artiklar som finns tillgängligt online så finns det 

en hel del skrivit om bibliotekens roll och dess fysiska rum. När det gäller 

universitetsbibliotek har det skrivits en del om hur de fortfarande ska ha en roll som 

fysiskplats och då handlar det ofta om att vara ett bibliotek med fokus på studenters 

behov och att göra det till en bra studieplats för dessa. MacWhinnie (2003) skriver om 

framtidens akademiska bibliotek och de förändringar som skett och om hur biblioteket 

alltid varit en plats för studier, men att det nu blivit ännu viktigare att ha den funktionen 

och att bibliotek försöker erbjuda studenter allt de behöver på en och samma plats. Det 

är av vikt att biblioteken forsätter vara en plats för studier då studenter söker sig dit för 

att studera i tysthet eller i grupper och för att träffa andra människor. Shill och Tonner 

(2008) skriver om vad som upptäckts av en undersökning av 354 akademiska bibliotek 

och om de förbättringar som gjorts på dessa under 1995-2002. En av sakerna man kom 

fram till var att de flesta projekt som gjorts på biblioteken hade skapat mer platser för 

allmänt användande och att det var viktigt med mer sittplatser och man skriver även att 

grupprum ses som en viktig del i bibliotek nu. Under ombyggnationerna skapade man 

även, utöver mer platser, utrymmen så som multimedia labb och snackbarer för att 

möjligöra vidden av aktiviteter det går att utföra i biblioteket och för att öka 

bekvämligheten för användare. Walton (2013) har skrivit om vad studenter vill få ut från 

universitetsbibliotek och vad det är som gör att de väljer att studera där. Studenterna 

ville ha tillgång till olika sorters resurser, för många var det särskilt böckerna som var 

viktiga och genom att använda dem på biblioteket behövde de inte heller bära omkring 

på tunga böcker. Biblioteket sågs även som även viktigt plats att möta vänner och arbeta 

i grupp, men biblioteket var även viktigt som plats för de som inte bor i närheten av 

campus och behövde någonstans att ta vägen mellan lektionerna. Att biblioteket som 

undersöktes hade olika typer av studie ytor, med olika atmosfärer var något som 

uppskattades av studenterna. Det är viktigt med olika ytor anpassade för olika sorters 
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studier och biblioteket ansågs ha en bra studieatmosfär vilket gjorde att studenterna 

fokuserade bättre på sina studier.  

McCarthy (1994) skriver om att segmentera icke-användare och har tagit upp olika 

sorters icke-användare och om vikten att ta reda på varför de är icke-användare och 

genom den processen kan man omvända en del till användare. Hon skriver även om 

fördelar och nackdelar med att ta reda på vilka icke-användarna är. Om man vet vem 

som är ens icke-användare och kan ta reda på vad det är som gör att det inte använder 

en så får man möjligheten att omvandla en del av dem till användare. Om inte annat så 

kan man förbättra servicen mot alla användare om man vet vad det är som gör icke-

användarna missnöjda. McCarthy skriver även att en del kommer kanske aldrig bli 

biblioteksanvändare, men det betyder inte att de inte kan stötta biblioteket ändå. Om 

icke-användare skriver Tedd och Large (2005, s 192) att när man bedömer användarnas 

behov bör man även ta behoven som finns hos icke-användarna och även om de skriver 

om användandet av digitala tjänster på bibliotek är detta något som även är relevant när 

det kommer till andra tjänster från bibliotek. Även Consonni (2010) skriver om icke-

användare och har gjort en undersökning över icke-användare av digitala bibliotek. Där 

framkom det att icke-användare inte var intresserade av tjänsten och det var troligtvis 

därför många inte ens ville delta i undersökningen om den. Consonni tar även upp 

vikten av att undersöka förväntningar som finns hos icke-användarna. 
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3 Metod 

3.1 Definitioner 

Icke-användare definieras av Tedd och Large (2005. s, 192) som de som inte alls 

använder sig av någon av bibliotekets tjänster överhuvudtaget. Men som Consonni 

(2010, s 326) påpekar kan det kan finnas olika anledningar till att det finns icke-

användare vilket gör denna definition något snäv och Consonni använder sig därför av 

två olika definitioner av icke-användare. Dels faktiska icke-användare, de som testat 

tjänsten men sen inte vill fortsätta använda den och potentiella användare, de som 

oavsett om de känner till tjänsten eller inte aldrig använt sig av den. I denna utvärdering 

kommer både faktiska icke-användare och potentiella användare att ingå i definitionen 

icke-användare, men eftersom att utvärderingen är inriktad på bibliotekets studiemiljö 

kommer endast bruket av denna vara i fokus. Detta innebär att de som nyttjar 

bibliotekets tjänster på nätet eller besöker biblioteket för att enbart låna böcker 

kommer att ses som icke-användare om de inte även använder sig av biblioteket för att 

studera i dess fysiska miljö. 

Med studiemiljö i universitetsbiblioteket avser jag främst den fysiska miljön som finns 

där, det vill säga sådant som möbler, utrymmen, ljus, ljud och tillgänglighet. Men en 

annan aspekt som även måste tas hänsyn till är den psykosociala miljön, det vill säga 

sociala faktorer i den fysiska miljön och sådant som påverkar människors 

sinnesstämning. 

3.2 Val av metod 

Under denna utvärdering samlades data in om icke-användare av universitetsbiblioteket 

med hjälp av enkäter. Enkäten hade som mål att få in svar från icke-användare av 

universitetsbibliotek och deras åsikter om universitetsbibliotekets studiemiljö. Enkäter 

som metod för att få in data har använts i liknande studier så som Bridges (2008) som 

skriver om skillnader mellan olika discipliners studenter och deras användning av 

bibliotek och Tonner (2008) som undersökte låg- och icke-användare av ett collage 

bibliotek. Enkäter valdes som datainsamlingsmetod därför att det är, som Bryman och 

Nilsson (2011, s 228) skriver, ett mer tidseffektivt sätt att samla in data och ett 

smidigare sätt att nå ut till flera människor än intervjuer, då respondenterna själva fyller 
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i svaren och fler respondenter kan göra det samtidigt.  Med enkäter finns dock risken att 

man inte får med all information man är ute efter eftersom möjligheten att ställa 

följdfrågor inte existerar. (Bryman och Nilsson 2011, s 230.) Det finns även en risk att 

respondenterna är ointresserade att delta och att deras svar därför inte är genomtänkta 

eller utförliga. Att respondenternas ointresse påverkade svarsfrekvensen är något som 

Consonni (2010, s 327) upplevde då detta troddes vara en faktor som ledde till låg 

svarsfrekvens från tillfrågade studenter gällande frågor om digitala tjänster på 

biblioteket. Dock var det i detta fall av intresse att kunna få in svar från flertalet 

studenter då anledningarna till att de är icke-användare kommer att variera och det 

finns många olika studieinriktningar på universitetet vilket kan vara en faktor som spelar 

in i skälen till detta och vikten av att få in många svar från en spridning av människor 

ansågs större än riskerna med en enkät. En svaghet med att använda sig av enkät för att 

undersöka icke-användare i detta fall var att det ej gick ställa fördjupande följdfrågor för 

att ta reda på djupare bakomliggande orsaker till att de ej besöker biblioteket.  

3.3 Urval och insamling 

Populationen som undersöktes var campusstudenter vid Umeå universitet. Innehav av 

lånekort togs inte hänsyn till, då bibliotekets studiemiljö kan brukas även utan lånekort. 

Urvalet har bestått av ett bekvämlighetsurval där enkäterna har delats ut till studenter 

som funnits på plats på Umeå universitets campus. Trost (2012, s 31) beskriver 

bekvämlighetsurvalet med att man tar dem man kan och sprider ut sin enkät där man 

har möjlighet och anser lämpligt. Bryman och Nilsson (2011, s 195) tar upp det faktum 

att det ej går att generalisera den data man får med ett bekvämlighetsurval och att den 

därför inte ger ett helt slutgiltigt resultat, men att denna data ändå kan användas för att 

se kopplingar till andra studiers resultat eller för att agera utgångspunkt för vidare 

forskning.  I detta fall är syftet för utvärderingen att få en inblick i de orsaker som gör att 

studenter inte nyttjar bibliotekets studiemiljö och därmed kommer denna enkät ändå 

vara av värde för detta och den data som kommer fram kan relateras både till liknande 

studiers resultat, men även till en användarundersökning av universitetsbiblioteket som 

biblioteket själv genomfört och användarnas åsikter som framkommit där. 

För att få en spridning i urvalet har studenter som befunnit sig i olika byggnader på 

campus ombetts svara på enkäten. I en studie som handlade om hur användare såg på 
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bibliotekets ytor i Loughborough universitetsbibliotek använde man sig av enkäter som 

man delade ut på plats på olika områden i biblioteket. Detta mer personliga sätt att 

sprida enkäterna på plats gav en positiv effekt på svarsfrekvensen. (Walton 2013, s 134.) 

Även i denna utvärdering valdes detta tillvägagångssätt, men att istället för att dela ut 

enkäterna i biblioteket gjordes det på olika platser på campus. Eftersom att 

campusstudenter var målgruppen i detta fall delades enkäter endast ut på campus, kan 

hända att den del icke-användare därmed ej nåddes, men för att öka chansen att få med 

så många möjliga icke-användare skedde undersökningen vid olika tidpunkter, vid olika 

dagar. Inga enkäter delades ut i universitetsbiblioteket eftersom icke-användarna av 

studiemiljön troligtvis sällan är där och endast snabbt passerar igenom för att t.ex. hitta 

en bok. Byggnaderna som valdes ut för insamlingen valdes utifrån det faktum att de 

inhyser representanter för varje fakultet, humanisthuset för den humanistiska 

fakulteten, samhällsvetarhuset för den samhällsvetenskapliga fakulteten och 

naturvetarhuset för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Dock valdes den 

medicinska fakulteten bort då det är ett stort ämnesområde tillägnat ett eget bibliotek, 

det medicinska biblioteket. Dessa byggnader besöktes vid tre olika tillfällen och tre olika 

tidpunkter: 10:00-11:00, 12:00-13:00 och 14:00-15:00. Vid dessa tillfällen söktes 

studenter som vistades i byggnaderna upp och ombads att fylla i enkäten och enkäten 

samlades in direkt därefter.  

3.4 Om enkäten 

Enkäterna skapades på både svenska och engelska då det finns många studenter från 

andra länder. Den bestod av både fasta svars alternativ och öppna frågor och inledes 

med frågor om ålder, kön och fakultetstillhörighet för att se vilka studenterna är. 

Enkäten var en blandning av kvalitativa frågor och kvantitativa frågor. De kvantitativa 

frågorna syftade till största delen på att få in allmänna data om studenterna och deras 

användarfrekvens av universitetsbibliotek till exempel ställdes frågan ”Hur ofta studerar 

du i Umeå universitetsbibliotek?” som användes för att avgöra om de svarande var icke-

användare eller inte. De kvalitativa frågorna skulle ta reda på orsaker till varför en del 

studenter inte väljer att studera på universitetsbiblioteket, deras åsikter om 

universitetsbibliotekets studiemiljö och om det fanns förändringar som skulle öka icke-

användarnas bruk av studiemöjligheterna som finns i universitetsbibliotek. Bland annat 
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ställdes frågan ” Vad är viktigt för dig när du väljer studieplats?” för att kunna se om 

användarna och icke-användarna hade olika behov vid studier och om biblioteket kan 

tillgodo ser dessa. Enkäten utformades på ett sådant sätt att den skulle passa både icke-

användare och användare. Enkäten finns som bilaga 1. 

För att testa att enkäten var tydlig och lätt att förstå gjordes det ett pilottest av den där 

tre personer från de tre olika fakulteterna fick testa den och även berätta vad de tyckte 

om enkäten. Efter det gjordes det justeringar av enkäten innan den delades ut. Svenning 

(2003, s 115) skriver att även om man har ett färdigt frågeformulär som man tror 

fungerar så vet man det inte förens man testat det. Därför är det bra att testa 

frågeformuläret innan det används i den riktiga undersökningen av folk i ens omgivning 

eller på ett miniatyrurval. 

3.4 Etiska övervägande 

Utvärderingen tar hänsyn till de Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Detta innebar att 

uppgiftslämnare informerades om syftet, deras roll i undersökningen, att deltagandet var 

friviligt och att uppgifterna endast kom att användas till utvärderingen. Deltagarna i enkäten 

var konfidentiella och enkäten behövde ej uppgifter som går att koppla direkt till enskilda 

individer.  

3.5 Bearbetning av data 

Frågorna av kvantitativ typ i enkäten bearbetades om till siffror som sedan gjordes till 

diagram i Excell för att få fram fördelningen av olika intressanta aspekter av användarna och 

icke-användarna. De frågorna av kvalitativ karaktär bearbetades med hjälp av öppen kodning 

från grundad teori. Kodningen användes endast som ett redskap hämtad från grundad teori. 

Bryman och Bell (2013, s 580) skriver att kodning i grundad teori innebär en genomgång av 

utskrifter och texter och sedan sättandet av etiketter eller namn på det som anses vara av 

vikt. Kodningen kan vid kvalitativ dataanalys komma att omvärderas och förändras. Med 

öppen kodning bryts texten ner, studeras och jämförs för att sedan kategoriseras. I 

bearbetningen av de öppna frågorna i denna enkät gavs svaren koder som sedan klumpades 

ihop till olika övergripande teman om vad studenterna ansåg vara viktigt i de olika frågorna 

för att tydligt kunna se vad studenterna svarat för att det skulle gå att arbeta med deras 
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svar. Svaren gicks igenom flera gånger för att koderna skulle bli så korrekta som möjligt och 

koderna användes för att lyfta fram de studenterna svarat.  På frågan om vad som är viktigt i 

studiemiljö dök till exempel koderna: ganska låg ljudnivå, inte allt för mycket ljud och lagom 

ljudnivå, men inte helt tyst upp. Dessa koder sorterades sedan in i kategorin: lagom ljudnivå. 

Bryman och Bell (2013, s 591-592) tar upp problem som kan finnas vid användandet av 

kodning. Med användning av kodning finns det risk för att kontexten går förlorad och att 

informationen ska bli för fragmenterad. Dock är dessa risker inte särskilt stora i detta fall då 

det är korta svar i textform som analyserats och det finns få nyanser i svaren som riskerar att 

gå förlorade.  
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1. Diagram över studiefrekvens på inkomna enkäter. Frågan som ställdes var: hur ofta 

studerar du i Umeå universitetsbibliotek? Totalt antal svar: 156 

4 Resultat 

4.1 Studiefrekvens och köns- och fakultetsfördelning 

Totalt samlades det in 156 enkäter varav 25 av dem besvarades av studenter definierade 

som icke-användare. Av de 25 icke-användarna var det 2 som tidigare studerat i biblioteket, 

men som ej gör det längre. En annan grupp som framkom som visade sig vara av intresse var 

sällan-användarna och 22 av dem besvarade enkäten. Med sällan-användare menas det i det 

här fallet de som använder biblioteket endast några gånger om året. 61 personer uppgav att 

de studerade på biblioteket varje vecka och 48 personer att de studerade där några gånger 

varje termin. Detta innebär att icke-användarna står för 16 % av de inkomna svaren, sällan 

användarna för 14 % och användarna för 70 %. 

 

  

Av de besvarade enkäterna så tillhörde 40 respondenter den humanistiska fakulteten, 3 

respondenter tillhörde den medicinska fakulteten, 54 respondenter tillhörde den 

samhällsvetenskapliga fakulteten och 52 respondenter tillhörde den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten. Utöver dessa svarade 7 respondenter med att de antingen 

studerade till lärare och därmed tillhör lärarhögskolan eller så svarade respondenterna med 

att markera flera alternativ. Detta innebär att 26 % av enkäterna besvarades av personer 

från den humanistiska fakulteten, 2 % av personer från den medicinska fakulteten, 35 % av 
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Könsfördelning 

Kvinnor 

Män 

Icke-definerad 

Fakultets tillhörighet 

Humanistiska fakulteten 

Medicinska fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Tekniska-naturvetenskapliga 
fakulteten 

Andra svar/flera svars alternativ 
markerade 

2 a. Könsfördelning på alla inkomna enkäter. 

2 b. Fakultetsfördelning på alla inkomna enkäter. 

 

personer från den samhällsvetenskapliga fakulteten, 33 % av personer från den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten och 4 % angav lärarhögskolan eller flera svars alternativ. 

Könsfördelningen på alla inkomna enkäter blev ganska jämn med 75 kvinnliga respondenter, 

79 manliga respondenter och 2 respondenter som inte identifierade sig med någon av dessa. 

Detta innebär att 48 % av de som besvarade enkäten var kvinnor, 51 % var män och 1 % av 

de som besvarade på enkäten identifierade sig varken som man eller kvinna. 

 

Bland de 25 Icke-användarna var 20 % från den humanistiska fakulteten, 4 % från den 

samhällsvetenskapliga fakulteten, 0 % från den medicinska fakulteten och 76 % från den 

teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Av icke-användarna var 20 % kvinnor och 80 % män. 
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Icke-användare: könsfördelning 

Kvinna 

Man 

Icke-användare: fakultetsfördelning 

Humanistiska fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Teknisk-naturvetenskaplig 
fakulteten 

3 a. Könsfördelning på icke-användare. 

3 b. Fakultetsfördelning på icke-användare. 

 
 

De 22 sällan-användarna bestod till 9 % av personer från den humanistiska fakulteten, 0 % 

från den medicinska fakulteten, 23 % från den samhällsvetenskapliga fakulteten, 59 % från 

den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och 9 % som hade svarat med flera alternativ eller 

lärarutbildning. Av sällan-användarna var 50 % kvinnor, 45 % män och 5 % identifierade sig 

varken som man eller kvinna.  Diagram finns i bilaga 2a och 2b. 

 De 109 användarna bestod till 30 % av personer från den humanistiska fakulteten, 3 % från 

den medicinska fakulteten, 44 % från den samhällsvetenskapliga fakulteten, 18 % från den 

teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och 5 % som svarade med flera alternativ eller 

lärarutbildning. Av användarna var 54 % kvinnor, 45 % män och 1 % identifierade sig varken 

som man eller kvinna. Diagram finns i bilaga 3a och 3b. 



19 
 

4.2 Andra studieplatser än biblioteket 

Fråga 5 i enkäten handlade om vart man studerade istället för att studera på 

universitetsbiblioteket. Icke-användarna angav att de istället för att studera på biblioteket 

studerade hemma eller på campus, varav majoriteten av dem svarade att de studerade på 

campus. 

Av sällan-användarna svarade även många av dem att de pluggade på campus istället för att 

plugga på universitetsbiblioteket, men här var det fler som svarade att de pluggade hemma 

och på campus än bland icke-användarna.  

Bland användarna var det fler som angav att de studerade hemma när de inte studerade på 

universitetsbiblioteket. En del svarade att de pluggade på campus och några få angav annan 

plats som svar.  

4.3 Om biblioteket och kännedom bland studenter 

Fråga 7 och 8 bestod av påståenden om biblioteket som respondenten fick ta ställning till om 

den ansåg att påståendena stämde eller inte.  Icke-användarna markerade till stor del att de 

inte hade kännedom om biblioteket eller så fyllde de inte i dessa frågor överhuvudtaget. De 

få uppgifter som kom fram om vad några tyckte om biblioteket var att det var svårt att hitta 

platser, det var dåligt med platser för enskilda studier, men de tyckte det fanns något bättre 

platser för grupparbete. På påståendet om att de kände sig välkomna var det något fler som 

svarat och svaren lutade åt det positivare hållet.  

 Sällan-användarna hade något större kännedom om universitetsbiblioteket och hade 

därmed även mer åsikter om biblioteket. Runt hälften av sällan-användarna tyckte att det är 

svårt att hitta en plats att sitta på i biblioteket, men några få tyckte att det är enkelt att hitta 

en plats att sitta på. Ungefär hälften av dem tyckte att det finns lämpliga platser för enskilda 

studier och grupp studier, men några få håller inte med om det alls. Om frågan gällande 

intagandet av hela måltider på biblioteket var det två jämnstora läger: de som tyckte det är 

bra att det inte är tillåtet att inta hela måltider och de som tyckte det är väldigt dåligt att 

inga hela måltider får ätas där. Några få tyckte inte att biblioteket är en bra plats att studera 

på, något fler har angett varken eller/vet ej, men de flesta höll med om att det är en bra 

plats för studier.  Av sällan användarna har alla svarat ”stämmer mycket bra” eller ”stämmer 

bra” på påståendet om att de känner sig välkomna på biblioteket.  Gällande kännedom om 
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biblioteket var det strax under häften som angav att de inte kände till de olika områdena, 

dock kan nog en stor del av dem förklaras med att man ej känner till namnen på de olika 

områdena. De åsikter som kom in om vad man tyckte om de olika områdena varierade stort.  

Användarna hade överlag väldigt stor kännedom om biblioteket och markerade många av 

sina åsikter gällande olika typer av platser och bra studie utrymme. Den största gruppen 

gällande påståendet att det är enkelt att hitta en plats att sitta på höll inte med om det, 

gruppen som höll med om att det var enkelt var också ganska stor, men ändå betydligt 

mindre än den negativa gruppen. Några få hade angett varken eller/vet ej. Majoriteten höll 

med om att det fanns lämpliga platser för enskilda studier, men det var desto fler som tyckte 

att det var värre med platser för grupparbete även om ganska många även där tyckte att det 

fanns lämpliga platser. På påståendet om intagandet av mat var grupperna som tyckte det 

var dåligt att man ej får inta hela måltider och grupper som svarat varken eller/vet ej jämn 

stora, men den allra största gruppen tyckte det var bra att hela måltider ej får intas. En stor 

majoritet tyckte att biblioteket är en bra plats att studera på. Nästan alla kände sig välkomna 

på biblioteket och endast ett få tal angav varken eller/vet ej på det påståendet. Det var 

väldigt få som angav att de inte kände till de olika områdena på biblioteket överhuvudtaget.  

4.4 Öppna frågor 

De öppna frågorna, fråga 6, 9 och 10 på enkäten, kodades och delades in i olika teman för att 

visa på vad de olika grupperna hade för åsikter gällande dessa frågor. Återkommande för 

icke-användarna gällande vad de ansåg var viktigt för dem i valet av studieplats var viljan att 

plugga i grupp med kamrater, behovet av tystnad (men inte allt för tyst) och bekväma 

lättillgängliga sittplatser. Gällande fråga 9, 10 om vad som skulle göra att de skulle studera 

mer på biblioteket och övriga kommentarer lämnades fälten många gånger tomma eller som 

kommenterades det att man aldrig varit på biblioteket över huvudtaget och därför inte 

visste något om det. En icke-användare, som har studerat på biblioteket förr men som inte 

gör det längre, skrev att det inte kändes som att de hade någon direkt nytta av biblioteket. 

En annan icke-användare skrev att den var en person som diskuterade mycket och därför 

inte satt där.  

För sällan-användarna var tillgång till el och internet viktigt i valet av studieplats, men även 

närhet till fika, mat eller kaffe. Många vill plugga i grupp och gärna med människor som läser 
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samma ämne. Av sällan-användarna ville många ha det lugnt omkring sig och det skulle inte 

vara allt för mycket folk i rörelse, gällande ljudnivån vill de flesta ha ganska tyst, men inte 

knäpptyst i sin studiemiljö. En del ville ha helt tyst, men det berodde ofta på vad de skulle 

plugga. Andra faktorer som var viktiga var bra ljus, bekväma stolar och studieplatser med 

mycket utrymme att arbeta vid. På frågan om vad som skulle göra att de skulle studera mer 

på Universitetsbiblioteket var det flera som studerade på den teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten som angav att inga förändringar skulle göra att de pluggade där mer eftersom att 

de höll sig i sina campushus, pluggade i närheten av sina föreläsningssalar eller att 

biblioteket var för långt bort och på fel sida om bäcken. En del skrev även att de så sällan 

varit på biblioteket att de inte hade så bra koll på det eller visste vilka förändringar som 

skulle göra så att dem ville studera där mer. Resterande som svarat på frågan ville ha mer 

sittplatser, särskilt för att kunna arbeta i grupp och de ville att det skulle vara enklare att 

hitta platser så att de slapp leta igenom hela biblioteket efter någonstans att sitta. 

Användarna tyckte att det var viktigt med bra ljus, ljudnivå och bra studieplatser. Många 

tyckte att bra studieplats innebar stora bord med mycket utrymme för böcker och annat, 

även bekväma stolar var viktiga. Det var även viktigt med tillgång till kaffe, fika och mat i 

närheten. De varierar om de vill plugga själv eller i grupp och önskemålen om hur de vill sitta 

då varierar. De som vill plugga själva vill ofta har avskilda, enskilda platser och helt tyst eller 

näst in till tyst runt omkring sig. Det är även många som vill studera i grupp och de vill ha 

stora bord som många får plats runt omkring och enkel tillgång till grupprum, de vill gärna ha 

det tyst men bakgrundsljud och möjligheten att diskutera ska finnas. Det är för majoriteten 

viktigt med eluttag och internet för att kunna arbeta med datorer. Bland användarna fanns 

det en stark önskan om mer sittplatser både enskilda och för grupper och mer grupprum för 

att de ska använda sig ännu mer av biblioteket. Det fanns även kommentarer om att 

inredningen i universitetsbiblioteket var för strikt och oinspirerande och en del ville ha mer 

textiler, växter och konst för att få en livfullare miljö. En del ville även ha tystare i de ytor 

som inte har krav på tystnad, de tyckte att det är för högljudnivå överlag i biblioteket.  

Något som var återkommande bland alla studenter var att man ville ha få 

distraktionsmoment och det var viktigt med en bra studieatmosfär, det vill säga att man vill 

ha känslan som uppstod när andra runt omkring en också studerar och det är fokus i 

omgivningen.  
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5 Analys 

5.1 Vad är det som gör att studenter inte väljer att studera i 

universitetsbiblioteket? 

Icke-användarna var fåordiga av sig och därför framkom det inte lika mycket om dem som 

det gjorde om de andra grupperna som svarat på enkäten, utan det som framkom om dem 

var att de inte besökt biblioteket överhuvudtaget. Däremot framkom det mer från sällan- 

användarna varav många av dem påpekade att de var där så lite att de hade ganska dåliga 

uppfattning om biblioteket. Det visade sig att bland sällan- användarna var det många som 

var av åsikten att det var för långt ifrån deras vanliga byggnad och att biblioteket låg på fel 

sida om bäcken. De sade även att de föredrog att studera i närheten av sina föreläsningssalar 

och här går det även att se en koppling till vad de anser är viktigt när de väljer studieplats där 

sällan användarna angav att de ville studera med människor som studerade samma ämne 

eller gick på samma kurs, dessa människor går att finna i anslutning till deras egna byggnader 

vilket gör det mer troligt att man väljer att studera där istället. I och med att de sällan- 

användarna som svarade som ovanstående tillhörde den teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten och även majoriteten av icke-användarna gör det med så kan det tänkas finnas 

liknande anledningar bland icke-användarna för att inte studera på universitetsbiblioteket. 

Det var en icke-användare, som tidigare varit användare, som inte kände att de inte hade 

någon direkt nytta av att sitta där. Kan hända att man tycker att det fungerar lika bra, eller 

bättre att hitta lämpliga och bekväma platser i anslutning till sina föreläsningssalar med 

tillgång till resurser man vill ha runt omkring sig.  

Walton (2006, s 138) skriver om de olika anledningar till att inte använda biblioteket som 

framkom under en undersökning på Loughborough universitetet var för hög ljudnivå och 

detta gjorde att en del tyckte att det kändes mer som ett socialt ställe en ett bibliotek, andra 

föredrog att sitta hemma med studierna, en del kom åt allt det ville ha ut av biblioteket 

elektroniskt och för somliga låg biblioteket för långt borta både när det gällde från en del 

campusbyggnader, men även att biblioteket låg för långt från hemmet och en grupp kände 

sig obekväma med att använda bibliotekets datorer då de ofta var upptagna. En del av 

anledningarna går även att se i de svar som framkom i enkäten som gjordes till denna 

utvärdering. Starkast koppling finns i likheten i att universitetsbibliotek anses vara för långt 

ifrån där man håller till på campus eller hemmet. Dock så är detta ett problem som sannolikt 



23 
 

finns på de flesta stora universitetsområden då det är en omöjlighet för alla byggnader på 

campus att ligga i direkt anslutning till biblioteket. Att biblioteket är långt ifrån studenters 

hem går för den delen inte heller att åtgärda.  

5.2 Är något fel i den nuvarande studiemiljön? 

Då icke-användarna till majoritet ej varit på biblioteket överhuvudtaget så vet de väldigt lite 

om universitetsbibliotekets studiemiljö och har få åsikter om den. Det kan tänkas att de har 

en del förutfattade meningar om biblioteket utifrån vad de har för syn om bibliotek och vad 

de kan ha hört från andra om universitetsbiblioteket till exempel så var det en icke-

användare som skrev att den inte studerade på biblioteket eftersom att den tycker om att 

diskutera vilket inte är ett problem egentligen i biblioteket då det är tillåtet att tala såvida 

man inte sitter i de särskilda tysta avdelningarna. Då icke-användarna ville studera i grupp 

och ha lättillgängliga platser så kan det kanske vara så att universitets biblioteks studiemiljö 

inte passar dem då sällan- användarna och användarna sagt att det är svårt att hitta platser 

att sitta och arbeta vid, särskilt när det kommer till grupper. 

Sällan-användarna tyckte att det kunde vara svårt att hitta sittplats på biblioteket och ville ha 

mer sådana. Särskilt så skulle man kunna förbättra för grupper att hitta sittplats. En del 

ansåg att det var fel avstånd till biblioteket, från hemmet eller sin hembyggnad på campus, 

som hindrade dem från att studera där oftare. Något som var viktig för dem i valet av 

studieplats var att man skulle ha utrymme, det vill säga stora bord för att rymmas många 

människor vid med både böcker och datorer och detta är något som går att förbättra i 

bibliotekets studiemiljö. Tillgång till fika och kaffe är även det viktigt för sällan- användarna 

och om kvällar och helger kan det vara svårt att få tag på när det närmaste caféet vid 

universitetsbiblioteket har stängt och det inte finns möjlighet att köpa något i biblioteket, 

t.ex. via en kaffemaskin.   

Användarna anser att det krävs mer sittplatser för både enskilda och gruppstudier på 

biblioteket. Bland en del av dem fanns det även en vilja att få ett tystare bibliotek överlag 

och inte bara i de avsatta tysta områdena. Miljön i biblioteket ansågs oinspirerande och man 

ville ha mer konst, växter och textilier för att förbättra den. Även användarna ville ha tillgång 

till kaffe och fika. För både användarna och sällan- användarna var det viktigt med eluttag 

och internet för sina datorer och detta är något som biblioteket tillhandahåller. Många av 
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borden har tillgång till egna eluttag och det finns trådlöst internet som man kan koppla upp 

sig till förutsatt att man har ett cas-inlogg vilket universitets studenter ska ha.  

I användarundersökningen som gjordes på Umeå Universitetsbibliotek (Umeå 

universitetsbibliotek C) lämnades det kommentarer från användarna om vad som kunde 

förbättras på biblioteket. Gällande studiemiljön efterfrågades det även då mer platser för 

både enskilt arbete och grupparbete, mer grupprum då det är svårt att komma åt dem, mer 

bekväma sittplatser så som fåtöljer och en önskan om en mysigare miljö med mer växter och 

konst. Det fanns även åsikter om att luften var dålig och att ljudnivån på många ställen var 

för högljutt. Det som sades 2010 gäller fortfarande idag och studenterna upplever 

fortfarande att det är brist på platser och svårt att komma åt grupprummen, även miljön 

forsätts upplevas trist och inte lockande.  

5.3 Känner studenterna inte till vad biblioteket har att erbjuda? 

De icke-användare som jag kom i kontakt med hade väldigt liten uppfattning om 

universitetsbiblioteket överlag. Många svarade att de inte varit där överhuvudtaget och 

kände därför inte till något om biblioteket och dess studiemiljö. Sällan-användarna hade 

något bättre kännedom om biblioteket och dess olika utrymmen, dock var det fortfarande 

flera som sa att de så sällan var där och att de inte kände till det så bra. Användarna hade 

bra kännedom om biblioteket, vilket är naturligt då de redan brukar det och återkommer dit.  

Att icke-användarna inte varit på biblioteket alls är kanske inte så förvånande, kan hända att 

biblioteket för dem inte är det första stället de tänker på när de ska välja en plats att studera 

på och de behov de har vid val av studieplats kanske tillgodoses någon annanstans. Dock 

verkar det lite märkligt att så många av de icke-användare som svarade på enkäten inte varit 

där alls, det vill säga det har inte ens lånat en bok där eller sett vad som finns på biblioteket. 

Det vore intressant att veta om de är helt ointresserade av biblioteket eller vad det finns för 

andra anledningar till att inte ett enda besökt har gjorts där och om det skulle vara av 

intresse för dem att få en rundtur där för att lära känna biblioteket.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Gällande frågan om varför studenter inte väljer att studera på universitetsbiblioteket så var 

icke-användarna är en grupp som är svår att nå och av de jag kom i kontakt med under 

denna undersökning var det få av dem som varit på biblioteket överhuvudtaget. Dessutom 

var de enkäter som kom in från icke-användarna ofta bristfälligt i fyllda, en anledning till 

detta är okunskap om biblioteket, men jag tror även att ett ointresse av biblioteket har 

bidragit till detta. Detta gör det svårt att veta de bakomliggande orsakerna till att icke-

användarna är just icke-användare. För icke-användarna verkar universitetsbibliotek vara en 

ointressant plats och när de söker en plats att studera på söker de sig till andra ställen ofta 

på campus. 

Om det är något fel i studiemiljön som gör att studenter väljer att studera på andra platser 

blir i och med ovanstående svårt att veta. Dock utifrån de svar som inkom från sällan-

användarna känns det lämpligt att anta att det till vis del även gäller icke-användarna att de 

gärna sitter i sina campushus, i närheten av sina förläsningssalar och människor som 

studerar samma ämnen. Dessa faktorer går troligtvis inte att göra något att, men det skulle 

kanhända gå att locka dessa studenter till biblioteket ändå, genom att göra det till en 

attraktivare studieplats och få dem att komma till biblioteket en första gång för att själva se 

vad som finns där och hurdan miljön där  är. 

 Genom att lyssna på vad sällan-användarna och användarna påpekat om miljön i biblioteket 

skulle man kunna förbättra miljön för dessa studenter genom att skapa en mer inspirerande 

studiemiljö, med enklare tillgång till fler sittplatser som är rymliga både när det kommer till 

antal människor som får plats vid dem, men även för att kunna ha möjligheten att sprida ut 

sina studiematerial. Det kan förstås vara svårt att få in fler sittplatser, det är ju ett bibliotek 

och det måste ju finnas kvar utrymme för böckerna. En viktig faktor för studenterna är även 

tillgång till t.ex. kaffe och fika, något som kan vara svårt att få tillgång till på kvällar och 

helger om man befinner sig på universitetsbiblioteket. En kaffeautomat i biblioteket skulle 

underlätta tillgången till kaffe åtminstone. Miljön skulle kunna göras mer inspirerande och 

mindre strikt med mer växter, konst och textiler. Likt vad som tagits upp i kapitlet om 

tidigare forskning framkommer det även här att universitetsbibliotek behöver vara en plats 

med många funktioner och kunna agera både enskild, tyst studieplats men även en 

mötesplats för vänner och grupper. Att studenterna fortfarande gör samma anmärkningar 



26 
 

på miljön i Umeå universitetsbiblioteket nu som de gjorde i användarundersökningen från 

2010 visar på att det fortfarande finns förbättringar som kan göras. 

En starkare kännedom skulle behövas om icke-användarna för att kunna anpassa miljön 

efter deras behov och för att kunna arbeta aktivt för att locka dessa studenter till biblioteket. 

Det som framkom i denna undersökning var att icke-användarna ofta pluggade på campus, 

de ville plugga med vänner, i en någorlunda tyst miljö och ha lätt tillgång till sittplatser. 

Dessa önskemål, förutom möjligtvis lätt tillgängliga sittplatser, borde inte hindra dem från 

att studera i universitetsbiblioteket då dessa möjligheter finns även där. Dock skulle det 

behövas fler åsikter från fler icke-användare eftersom att denna undersökning endast nådde 

en liten grupp av icke-användare och det saknas svar på frågan om varför de inte studerar på 

biblioteket. Möjligheten att ställa djupare frågor om de bakomliggande orsakerna till att de 

inte använder sig av biblioteket skulle behövas, men det är något som är svårt eftersom det 

är svårt att komma i kontakt överhuvudtaget med icke-användarna och därmed ännu 

svårare att kunna få svar på dessa frågor.  Om möjligt vore det givande att försöka hitta icke-

användare som skulle vilja berätta mer ingående om varför de väljer att studera på andra 

platser och även fråga en del av dem varför de inte besökt biblioteket överhuvudtaget för att 

bättra kunna arbeta även för dessa studenter gällande universitetsbibliotekets studiemiljö. 

Något man skulle kunna göra till en början är att se över om vilka studenter det är som 

erbjuds en rundtur i biblioteket med sitt program vid terminsstart och huruvida studenterna 

väljer att gå på den då det kan hända vore möjligt att några fler skulle hitta till biblioteket om 

de fått visat och berättat för sig om vad som finns där eftersom det framkom att åtminstone 

många av de icke-användare som deltog i denna undersökning aldrig varit till 

universitetsbiblioteket alls. Något som framkom var att åtminstone de icke-användare som 

deltog i denna undersökning främst är studenter från den teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten. Kanhända att de har andra informationsbehov än andra studenter vilket gör att 

de inte behöver biblioteket för att ens hämta information och att de därmed ej ser det som 

en plats att besöka och studera i. De behov de har gällande miljön när de studerar kanske 

redan tillfredsställs av andra platser, så som sina fakultetshus där de ofta studerar och de 

kommer därmed inte att studera på universitetsbiblioteket oavsett vilka förändringar som 

genomförs. Så som McCarthy (1994, s 34) skriver så kan kanske inte alla bli användare, men 

det behöver inte med automatik betyda att de inte kan vara bibliotekssupportrar.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

1. Vilken fakultet tillhör du? Markera det alternativ som stämmer in på dig. 

Den humanistiska fakulteten □ 

Den medicinska fakulteten □    

Den samhällsvetenskapliga fakulteten □  

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten □ 

 

2. Vilket kön har du? 

Kvinna □ 

Man □ 

 

3. Hur gammal är du? 

18-25 □ 36-45 □ 

26-35 □ 46-55 □ 

56-Högre □ 

5. Var studerar du istället för att studera på Umeå universitetsbibliotek? Markera 

en/flera alternativ som stämmer in på dig. 

Hemma □  

På campus □    

Annan plats □ 

 

4. Hur ofta studerar du i Umeå universitetsbibliotek? Markera ett alternativ som stämmer in på 

dig.  

Varje vecka  □ 

Några gånger varje termin  □ 

Några gånger varje år  □ 

Aldrig, jag har aldrig studerat där  □ 

Jag har studerat där förr, men gör det inte längre □ 

 

 

6. Vad är viktigt för dig när du väljer studieplats? Skriv de tre viktigaste faktorerna som spelar in i 

ditt val av studieplats. T.ex. vilken ljudnivå du föredrar, om du vill studera själv eller med andra, bekväma sittplatser 

osv. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vart pluggar du? 

En undersökning om Umeå universitetsbibliotekets studiemiljö och studenters studiepreferenser 
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9.  Vilka förändringar i studiemiljön skulle göra att du använde dig av biblioteket i 
större utsträckning än vad du gör i dagsläget? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Kryssa i de påståenden som stämmer om dessa olika platser i biblioteket. 

 Studiesalen Learning 
space 

Tysta 
läsesalar 

Grupprum Datalabb 

Enkelt att få tillgång till 
sittplats 

     

Det är bra ljudnivå för 
studier här 

     

Biblioteket borde ha mer 
av denna typ av yta 

     

Detta är en bra plats att 
studera i 

     

Här trivs jag inte att 
studera 

     

Jag känner ej till denna 
typ av yta 

     

 

7. Vad har du för uppfattning om Umeå universitetsbiblioteks studiemiljö? Ringa in det 

alternativ du tycker stämmer om dessa påståenden om UB 

Det är enkelt att hitta en plats att sitta på. 

Stämmer mycket bra,  Stämmer bra,  Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej,  Stämmer dålig,  Stämmer mycket dåligt  

Det finns lämpliga platser för enskilda studier. 

Stämmer mycket bra,  Stämmer bra,  Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej,  Stämmer dålig,  Stämmer mycket dåligt  

Det finns lämpliga platser för grupparbete. 

Stämmer mycket bra,  Stämmer bra,  Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej,  Stämmer dålig,  Stämmer mycket dåligt  

Jag tycker att det är bra att inga hela måltider får intas i biblioteket då matos kan störa. 

Stämmer mycket bra, Stämmer bra, Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej, Stämmer dålig, Stämmer mycket dåligt  

Jag tycker att biblioteket är en bra plats att studera på. 

Stämmer mycket bra,  Stämmer bra,  Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej,  Stämmer dålig,  Stämmer mycket dåligt  

Jag känner mig välkommen på biblioteket. 

Stämmer mycket bra,  Stämmer bra,  Stämmer varken bra eller dåligt/vet ej,  Stämmer dålig,  Stämmer mycket dåligt  

 

10. Övriga kommentarer och synpunkter 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sällan användare: fakultets fördelning 

Humanistiska fakultet 

Samhällsvetenskapliga fakultet 

Teknisk-naturvetenskapig 
fakultet 

Annat svar 

Bilaga 2 a: könsfördelning för sällan-användare 

 

Bilaga 2 b: fakultetsfördelning för sällan-användare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sällan användare: könsfördelning 

Kvinnor 

Män 

Icke-definerad 
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Användare: könsfördelning 

Kvinnor 

Män 

Icke-definerad 

Användare: fakultets fördelning 

Humanistisk fakultet 

Medicinsk fakultet 

Samhällsvetenskaplig fakultet 

Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet 

Annat svar 

Bilaga 3 a: könsfördelning för användare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 b: fakultetsfördelning för användare 
 


