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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine how users at 

four public libraries experience the alternative shelf 
arrangement in their library. The purpose of introducing an 
alternative shelf arrangement in a public library is often to 
facilitate for its users. In each of our chosen libraries, the 
librarians have arranged the books in the non-fiction section 
in broad themes, with the Swedish Library Association 
Classification System as subsections. Using qualitative 
interviews, we examined a total of 26 users’ experience of 
the shelf arrangement and its accessibility, their methods for 
seeking information and their opinion about the presentation 
of the books.  

 
The main part of our respondents prefer to browse through 
the book shelves when searching in the library. Most of them 
also declared satisfaction with the shelf arrangement in their 
library and that they are more likely to borrow a book that is 
on display than a book that is not.  
 
We found that our respondents lacked awareness of the 
organisation of the shelf arrangement as well as of the signs 
showing the themes. The majority of our respondents do not 
question the shelf arrangement. Many of the respondents do 
not question it because they are so used to their library and 
have learned how to find what they are looking for. Others 
seem to feel that they do not know the library well enough to 
question it.  
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1 Inledning 
 
Hylluppställningen på ett bibliotek är kanske den del av kunskapsorganisation som är 
mest påtaglig för användarna. Användarna har idag helt andra möjligheter att själva 
finna den information som de söker i biblioteket, till exempel med hjälp av bibliotekets 
OPAC1, och förväntas också i allt högre utsträckning klara detta. Men en stor del av 
användarna föredrar att gå direkt till hyllorna för att leta efter det som de söker. Att själv 
kunna gå och titta bland hyllorna är en självklarhet. Idag förväntar sig användarna att 
mötas av öppna hyllor på folkbiblioteken. Självservice fanns på biblioteken flera år 
innan till exempel bokhandlarna började med detta (Rowley & Farrow 2000, s. 336). 
Idag är det dock snarare biblioteken som tar intryck av hur bokhandlarna väljer att 
organisera och marknadsföra sitt bestånd.  
 
De allra flesta folkbibliotek följer ett traditionellt klassifikationssystem för sin 
hylluppställning. I Sverige är detta i de flesta fall SAB-systemet (Klassifikationssystem 
för svenska bibliotek) vars första upplaga kom år 1921. Joacim Hansson skriver i sin 
magisteruppsats Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” att när 
SAB-systemet utformades var öppna hyllor fortfarande relativt ovanligt på de svenska 
biblioteken. Skapandet av SAB-systemet föregicks av diskussioner om hur ett 
klassifikationssystem för svenska bibliotek borde vara uppbyggt. Tanken att använda 
sig av en mekanisk hylluppställning, det vill säga att varje bok har sin fasta plats i 
biblioteket, ansågs vara förlegad. De nya impulserna från USA innebar att hyllorna 
skulle vara öppna för allmänheten. Även om dessa idéer ännu inte hade slagit igenom i 
Sverige fanns det de som såg detta som en möjlighet i framtiden. Ett förslag var att 
svenska bibliotek skulle införa Deweys Decimalklassifikation. Detta 
klassifikationssystem användes i USA där tanken om att biblioteken är till för alla och 
bör ha öppna hyllor redan hade fått fäste. Den utsedda kommittén beslutade till sist att 
skapa ett eget klassifikationssystem för svenska förhållanden. Då principen med öppna 
hyllor ännu inte hade fått fäste i Sverige var användarna och deras behov inte något som 
låg i fokus under diskussionerna. Därför skapades SAB-systemet i första hand för 
bibliotekarierna då de ansågs vara klassifikationssystemets primära användare. 
(Hansson 1995) På de bibliotek där hylluppställningen utgår från SAB-systemet får 
användarna orientera sig i ett system som inte är anpassat för dem, då det alltså har 
tillkommit med bibliotekarierna i åtanke. Detta skapar ibland problem. Dessa problem 
är dock inte unika för SAB-systemet, utan förekommer i de flesta fall då ett större 
traditionellt klassifikationssystem ligger som grund för hylluppställningen på ett 
bibliotek.  
 
Framförallt under 1980-talet och framåt har dock allt fler bibliotekarier börjat arbeta för 
att hylluppställningen ska utgå mer från användarnas behov och deras sätt att söka 
information. Ett sätt att göra detta innebär olika varianter av alternativa 
hylluppställningar, till exempel i form av utbrytningar från och/eller anpassningar av de 
traditionella klassifikationssystemen. Vi är intresserade av i vilken utsträckning 
användarna är medvetna om dessa förändringar och hur de upplever dem. 
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1.1 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 Här redovisas de avgränsningar som vi har gjort av vårt 

problemområde. För att underlätta läsningen definierar vi redan här 
vissa begrepp som är centrala i uppsatsen, andra kommer att förklaras 
i den löpande texten. Sedan följer uppsatsens problemformulering där 
vi utvecklar vad det är inom ämnesområdet som vi är intresserade av. 
I syfte och frågeställningar preciserar vi detta ytterligare.  

 
Kapitel 2 I metodkapitlet redovisar vi och motiverar vårt val av metod. Vi 

redovisar också vårt tillvägagångssätt vid insamling av vårt 
empiriska material.  

 
Kapitel 3 I det tredje kapitlet redovisas litteratur kring alternativa 

hylluppställningar, utifrån såväl internationella som svenska 
förhållanden, samt magisteruppsatser som berör ämnet. De texter 
som presenteras har främst en deskriptiv hållning.  

 
Kapitel 4 I det fjärde kapitlet redovisas litteratur som har en mer teoretisk 

karaktär. De flesta texter som vi hänvisar till här har en mer normativ 
hållning.  

 
Kapitel 5 Vi presenterar vårt empiriska material varje bibliotek för sig. Först 

presenteras biblioteket och sedan de svar som vi har fått från våra 
respondenter, uppdelat på de aspekter som vi sedan även kommer att 
utgå ifrån i vår analys.  

 
Kapitel 6 Här analyserar vi vårt empiriska material samt för en diskussion 

kring detta med utgångspunkt i den litteratur som vi har presenterat i 
kapitel 3 och 4. Vi samlar nu alla fyra bibliotek under respektive 
aspekt.  

 
Kapitel 7 Här sammanfattar vi våra slutsatser med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Vi diskuterar även kort vilka konsekvenser vårt 
tillvägagångssätt kan ha haft för vårt resultat. Avslutningsvis 
funderar vi kring utformning av hylluppställningar i framtiden. 

 
Kapitel 8 I det sista kapitlet följer en sammanfattning av hela uppsatsen. 
 
Därefter följer en källförteckning samt sex stycken bilagor, vilka består av den enkät 
som vi har skickat till ett antal folkbibliotek, vår intervjumall, samt översikter över 
hylluppställningen på respektive bibliotek i vår studie.  
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1.2 Avgränsningar och definitioner 
 
Alternativa hylluppställningar innefattar allt från helt fristående hylluppställningar som 
ej är kopplade till SAB-systemet eller något annat traditionellt klassifikationssystem, till 
små förändringar i ett sådant. Denna uppsats kommer främst att fokusera på alternativa 
hylluppställningar i form av så kallade utbrytningar. Detta innebär att ett traditionellt 
klassifikationssystem fortfarande utgör grunden för hylluppställningen men att vissa 
avdelningar inom klassifikationssystemet har brutits ut och har omplacerats. Vi kommer 
att undersöka alternativa hylluppställningar ur ett användarperspektiv, inte studera de 
alternativa hylluppställningarna i sig själva. 
 
En annan avgränsning som vi har valt att göra är att endast studera bibliotekens 
avdelningar för facklitteratur för vuxna. Detta för att vi har uppfattningen att de 
utbrytningar som förekommer bland skönlitteraturen (till exempel Deckare och Science 
fiction) är mer etablerade och därmed kanske inte ifrågasätts i lika stor utsträckning.  
 
En annan aspekt av hylluppställningen är hur medier exponeras för användarna. Vi 
kommer att beröra medieexponering i vår undersökning eftersom vi ser en koppling 
mellan detta och den alternativa hylluppställningen. Eftersom exponerade medier ingår i 
helhetsintrycket, kan dessa påverka användarnas upplevelse av hylluppställningen. 
Även skyltning anser vi har betydelse för hylluppställningens användarvänlighet, därför 
har vi även inkluderat detta i vår studie. Med skyltning avser vi vägledning i form av till 
exempel skyltar i taket med temaavdelningarnas namn. Dessa aspekter är dock inget 
som är specifikt för just bibliotek som har alternativa hylluppställningar. Exponering 
och skyltning är verktyg som även bibliotek med en traditionell hylluppställning ofta 
arbetar med.  
 
Vår användarstudie innefattar endast svenska förhållanden. Den litteratur som vi 
redovisar i uppsatsen berör dock även utländska förhållanden, främst Storbritannien och 
USA. Detta för att visa på att alternativa hylluppställningar inte är något unikt för 
Sverige utan i flera länder ingår i förändringsarbete för ett mer användarvänligt 
bibliotek.  
 
För termen klassifikation utgår vi från Miguel Benitos definition:  
 

Man kan definiera klassifikation som indelande i klasser av ting och företeelser efter en 
princip eller indelningsgrund. Den vanligaste indelningsgrunden för all klassifikation är 
likhet. Likhet uppträder mellan ting med gemensamma egenskaper.  

(Benito 2001, s. 103) 
 
I de fall vi åsyftar traditionell biblioteksklassifikation i form av ett klassifikationssystem 
har vi försökt vara tydliga med detta. 
 
I uppsatsen kommer termerna användare, besökare och låntagare att användas 
likvärdigt för de personer som besöker bibliotek. 
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1.3 Problemformulering 
 
Flera svenska folkbibliotek har i olika omfattning valt att frångå SAB-systemet vad 
gäller uppställning av sin huvudsamling. Utifrån den litteratur som vi har tagit del av 
har vi fått uppfattningen att motiveringen till att göra förändringar i hylluppställningen i 
de flesta fall är att biblioteket vill bli mer användarvänligt. Det missnöje med SAB-
systemet som finns hos vissa bibliotekarier verkar inte vara för deras egen skull utan för 
användarnas.  
 
Förändringar i hylluppställningen görs alltså enligt vår uppfattning för användarnas 
skull, för att stödja och förenkla deras informationssökning. Vår erfarenhet är att många 
studier inom området i första hand fokuserar på hur de alternativa hylluppställningarna 
är uppbyggda eller hur bibliotekarierna uppfattar dessa. Vi vill istället undersöka dessa 
förändringar ur ett användarperspektiv. För att kunna fortsätta utveckla ett så 
användarvänligt bibliotek som möjligt behövs kunskap om huruvida de förändringar 
som har gjorts hittills har haft önskad effekt för användarna.  
 
Då vi inte har funnit så mycket forskning och litteratur kring hur användare upplever 
alternativa hylluppställningar vill vi undersöka om dessa verkligen överensstämmer 
med användarnas uppfattning av hur hylluppställningen bör vara uppbyggd.  
 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur användare på fyra svenska 
folkbibliotek upplever ett antal aspekter på den alternativa hylluppställningen på 
respektive biblioteks fackavdelning. Vi har följande frågeställningar:  
 

1. Hur upplever användarna a) de alternativa hylluppställningarnas tillgänglighet 
och b) de temaavdelningar som utgör den alternativa hylluppställningen?  

2. Vilka sökmetoder föredras av användarna?  
3. Hur upplever användarna exponeringen av bibliotekets bestånd? 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vår metod samt vårt tillvägagångssätt vid insamling av vårt 
empiriska material.  
 
Vår studie är en tvärsnittsdesign. Det som utmärker en tvärsnittsdesign är att forskaren 
samlar in data från flera olika fall. Detta skiljer den från fallstudien som i sin typiska 
form samlar in data från ett enda fall, det vill säga från en viss plats eller organisation. 
Vi samlade in vårt empiriska material från fyra olika bibliotek. Tvärsnittsdesignen 
förknippas ofta med surveyundersökningens kvantifierbara data. Dock kan även 
kvalitativ forskning vara en form av tvärsnittsdesign. Alan Bryman menar att ett 
typexempel på detta är när forskare använder semistrukturerade intervjuer eller 
ostrukturerade intervjuer. (Bryman 2002, s. 57, 61, 65)  
 
Inledningsvis valde vi mellan intervjuer och enkäter som insamlingsmetod för vårt 
empiriska underlag. Rolf Ejvegård skriver att användning av intervjuer och enkäter är 
lämplig då man vill ta reda på ”åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos 
en population” (Ejvegård 2003, s. 47). Ejvegård skriver även att ”medan intervjuer 
lämpar sig bäst när experter skall utfrågas och då strikta fakta efterlyses, så passar 
enkäten bäst när vanligt folk skall utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak 
och åsikter” (Ejvegård 2003, s. 54). Trots detta valde vi att använda oss av intervjuer för 
att vi ville ha möjlighet att förklara frågor för respondenten. Genom intervjuer fick vi 
möjlighet att ta den faktiska hylluppställningen till hjälp under samtalet då vi 
genomförde intervjuerna i den miljö som frågorna berör. Vår förhoppning var att detta 
skulle resultera i mer utförliga svar. Vi kände också att en risk vid enkäter kan vara att 
respondenten fyller i enkäten hastigt utan att fundera över frågorna och hoppar över 
eventuella oklarheter, liksom öppna frågor.  
 
Vi valde att använda oss utav en kvalitativ intervjuform. Detta för att ha möjlighet att 
anpassa frågorna efter respektive bibliotek och att ställa följdfrågor. Enligt Bryman kan 
kvalitativa intervjuer vara antingen ostrukturerade eller semistrukturerade. I den 
ostrukturerade intervjun används endast en lista över teman eller allmänna 
frågeställningar som intervjuaren är intresserad av och formuleringen av frågorna 
anpassas till varje intervju. Den semistrukturerade intervjun är mer styrd, men det finns 
fortfarande utrymme för att anpassa frågorna efter varje intervjusituation. (Bryman 
2002, s. 127) Vi ansåg att en semistrukturerad intervjuform vore mest lämpad för vår 
studie.  
 
Vårt empiriska material har analyserats dels utifrån ett antal aspekter på 
hylluppställning och informationssökning som vi har valt att strukturera vårt material 
efter, dels i förhållande till vår redovisade litteratur. Dessa aspekter utgår från våra 
frågeställningar, och är: 
 

• upplevelse av tillgänglighet 
• upplevelse av temaavdelningarna 
• respondenternas sökmetoder 
• exponering av bibliotekets bestånd 
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2.1 Urval av bibliotek 
 
När vi påbörjade vårt uppsatsarbete hade vi inte någon uppfattning om hur utbrett 
bruket av alternativa hylluppställningar är på svenska folkbibliotek. Vi skickade därför 
ut en enkät via e-post till huvudbibliotek i södra Sverige. Detta gjorde vi för att få en 
uppfattning om vilka bibliotek som skulle kunna vara aktuella för vår användarstudie. 
Vi skickade enkäten till bibliotek i södra Sverige, upp i höjd till och med Stockholm. 
Att vi valde att avgränsa oss till södra Sverige beror på att vi ville ha en rimlig möjlighet 
att ta oss till biblioteken. Eftersom enkätens primära syfte var att ge oss en grund för 
vårt urval och inte besvarar vår frågeställning kommer vi endast att beröra resultaten 
från enkäten väldigt lätt här i metodkapitlet.  
 
Bibliotekskalendern, som årligen ges ut av Bibliotekstjänst, listar Sveriges bibliotek 
enligt bibliotekstyp. Enkäten skickades till de folkbibliotek i södra Sverige som i denna 
definieras som huvudbibliotek. Totalt skickade vi 190 enkäter. Av dessa fick vi tillbaka 
108 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 57 procent. Vissa av huvudbiblioteken 
hade vidarebefordrat enkäten till sina filialer, vilket innebär att en enskild utskickad 
enkät ibland resulterade i flera svar. 44 bibliotek uppgav att de inte har någon form av 
alternativ hylluppställning. 25 bibliotek uppgav att de har någon form av alternativ 
hylluppställning, men i dessa fall rör det sig endast om någon eller några enstaka 
alternativa hyllor, som till exempel en lokalsamling eller samlade biografier. Dessa 
exempel på utbrytningar är enligt vår uppfattning relativt vanliga och betraktas möjligen 
av vissa bibliotekarier som väletablerade. Vi tror därför att det kan finnas bibliotek som 
har någon eller några av dessa utbrytningar som ändå har svarat nej på frågan om de har 
någon form av alternativ hylluppställning. De övriga 39 biblioteken som svarade har 
någon form av alternativ hylluppställning som är mer omfattande.  
 
Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut ett antal av dessa 39 bibliotek som verkade 
vara intressanta för vår studie. Med tanke på uppsatsens begränsade omfång hade vi 
bestämt oss för att intervjua användare på fyra olika bibliotek. Beroende på bibliotekens 
besöksantal ville vi utföra mellan fyra och åtta intervjuer per bibliotek. Detta gjorde att 
det totala antalet intervjuer beräknades bli ungefär 25 stycken. På de bibliotek som 
verkade lämpliga att ingå i vår studie, tog vi kontakt med de bibliotekarier som hade 
besvarat enkäten för att presentera vårt arbete lite närmare och för att få veta mer om 
dessa bibliotek. De fyra bibliotek som slutligen valdes ut för att ingå i studien var 
Falköpings bibliotek, Söderköpings bibliotek, Kalmar bibliotek och Vänersborgs 
bibliotek, vilka presenteras närmare i kapitel 5. Dessa bibliotek valdes därför att vi 
främst var intresserade av bibliotek vars förändringsarbete omfattar hela 
fackavdelningen för vuxna. Vi valde även bibliotek med sinsemellan liknande former av 
alternativa hylluppställningar, då det inte är en komparativ studie vi vill göra. Vårt 
tillvägagångssätt vid urval av bibliotek innebär att det blir ett icke-sannolikhetsurval, 
vilket betyder att urvalet inte är slumpmässigt (Bryman 2002, s. 114).  
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2.2 Urval av respondenter 
 
Urvalet av respondenter gjordes på plats på respektive bibliotek. För att få ut så mycket 
som möjligt av varje intervju ville vi intervjua användare som har besökt 
fackavdelningen. Vi frågade därför endast de som faktiskt befann sig på 
fackavdelningen och inte de som till exempel för tillfället befann sig på avdelningen för 
skönlitteratur. Vi valde också aktivt bort de som satt och läste i tidningshörnan samt de 
som satt och arbetade vid datorer. Detta innebär en form av icke-sannolikhetsurval. Då 
vi bara besökte varje bibliotek under en enskild dag blev vårt urval beroende av de 
låntagare som befann sig på biblioteket just då. Det blir ett bekvämlighetsurval, vilket 
består av de personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman 2002, s. 114).  
 
Pål Repstad skriver att ”för ett allsidigt dataunderlag bör informanterna vara maximalt 
olika” (Repstad 1999, s. 46). I största möjliga mån har vår ambition varit att få en 
spridning i ålder och kön på respondenterna. Vi har strävat efter att respondenterna ska 
vara olika på dessa punkter eftersom detta är faktorer som vi kan ta hänsyn till just när 
valet av respondent sker. Detta innebär att vi inte har tagit hänsyn till faktorer som 
social bakgrund eller bibliotekserfarenhet i valet av respondenter. Även om vi har 
strävat efter en god spridning så ger denna metod oss inte statistisk representativitet, 
men detta är heller inte vårt syfte. Valet av respondenter är godtyckligt. Vi har till 
exempel, då det har varit möjligt, valt att inte fråga personer som har verkat vara 
stressade eller upptagna. Vårt urval har även varit beroende av vilka som har varit 
villiga att ställa upp på en intervju. 
 
 

2.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Samtliga bibliotek i vår studie besöktes på vardagar, dock inte på samma veckodag. Vi 
har besökt alla bibliotek under ungefär samma tid på dagen, då vi kom till biblioteken 
under förmiddagen, strax efter bibliotekets öppnande. Varje besök inleddes med att vi 
pratade med bibliotekarierna och själva studerade bibliotekets hylluppställning, innan 
intervjuerna påbörjades. Vi var klara med våra intervjuer omkring klockan 15.00-16.00. 
Detta gör att våra respondenter har varit de personer som har tid och möjlighet att gå till 
biblioteket under det som normalt anses vara arbetstid, och på sin lunch. Detta kan ha 
haft vissa konsekvenser för vårt urval då vi till exempel upplevde att det var svårare att 
finna respondenter under 50 år. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive bibliotek, antingen på eller i närheten av 
vuxenavdelningen för facklitteratur. En av tankarna bakom detta var att inte behöva 
bestämma en ny tid och plats med respondenterna. Därigenom ville vi undvika att 
respondenterna upplevde att vi tog för mycket av deras tid i anspråk. Vår förhoppning 
var också att biblioteket är en bekant och trygg plats för de personer som vi intervjuade. 
Vi anser det dessutom vara en fördel att respondenten fick befinna sig i den miljö som 
våra frågor har anknytning till då detta kan ha gett upphov till tankar och funderingar 
som vi annars hade missat. Från början hade vi tänkt utföra intervjuerna på en mer 
avskild plats i biblioteket där det fanns möjlighet att sitta ner. Att respondenterna fick 
sitta ner hoppades vi skulle påverka dem på så sätt att deras svar blev mer utförliga om 
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de inte behövde känna sig stressade av andra besökare. Vi upptäckte dock snart att 
respondenterna verkade föredra att utföra intervjun på plats bland hyllorna, detta för att 
spara tid.  
 
Då intervjuerna var semistrukturerade använde vi oss av en intervjumall med ett antal 
relativt strukturerade frågor att utgå ifrån, som belyser olika aspekter av 
hylluppställning och informationssökning. Våra frågor var strukturerade i den mån att 
de speglade vad vi behövde fråga varje respondent för att få svar på studiens 
frågeställningar. Ejvegård skriver att ”strävar man efter att standardisera intervjuerna så 
mycket som möjligt, så har de förlorat sina fördelar” (Ejvegård 2003, s. 53). Vi hade 
stor möjlighet att ställa följdfrågor och även att omformulera frågor vid behov. Vi hade 
även möjlighet att anpassa frågorna efter varje enskilt bibliotek, främst med hänsyn till 
att deras respektive hylluppställningar kan skilja sig åt.  
 
I intervjumallen är frågorna grupperade så att relaterade frågor står tillsammans. 
Frågorna är strukturerade så att intervjun följer en logisk ordning. Under intervjuerna 
fick vi ibland frångå denna ordning för att följa respondentens tankegång, något som är 
möjligt vid semistrukturerade intervjuer. Repstad förordar trattprincipen vid 
uppställning av frågorna. Trattprincipen innebär att de allmänna frågorna inom varje 
område kommer först, sedan de mer konkreta och avgränsade frågorna. (Repstad 1999, 
s. 75) Så långt det var möjligt försökte vi att ordna intervjumallen på detta sätt. Efter 
den första intervjun på Falköpings bibliotek reviderade vi intervjumallen en aning 
genom att ta bort ett par frågor. Vi märkte under intervjun att dessa frågor besvarades 
genom andra frågor och därigenom var överflödiga.  
 
För att säkra respondenternas anonymitet har vi valt att endast redovisa på vilket 
bibliotek vi har utfört respektive intervju. För att göra redovisningen av vårt material 
tydligare har vi tilldelat varje respondent en beteckning. Denna består av den första 
bokstaven i respektive biblioteksnamn (F, S, K och V) samt en siffra. Som tidigare 
nämnts, har vi försökt få en jämn spridning över kön och ålder. Detta är dock inte något 
som vi har frågat respondenterna. Istället har vi själva gjort en uppskattning av ålder. Vi 
valde att dela in respondenterna i tre ålderskategorier: -30, 31-50 och 51-. Vi strävade 
efter att få minst en respondent i varje ålderskategori på samtliga bibliotek.  
 
Vi valde att båda vara närvarande vid samtliga intervjuer. Repstad skriver att en nackdel 
med att vara flera intervjuare är att respondenten kan känna sig i minoritet. Vi tycker 
ändå att fördelarna överväger detta och det var trots allt inte ett så känsligt ämne som vi 
frågade om. Vi valde att göra så som Repstad rekommenderar då man är två som 
intervjuar. En av oss ställde frågorna ur intervjumallen och den andra förde i huvudsak 
anteckningar men kom även med eventuella spontana frågor. Detta tillvägagångssätt 
gav oss också möjlighet att diskutera tolkningar efter intervjuerna. (Repstad 1999, s. 84-
85) Vi turades om med dessa uppgifter. Vi anser att detta inte har haft några negativa 
konsekvenser eftersom frågorna ändå har omformulerats vid varje intervjutillfälle.  
 
En svårighet vid intervjuer kan vara att få personer att ställa upp då det trots allt tar en 
del tid i anspråk att svara på frågorna. Vissa tillfrågade respondenter frågade om det 
skulle ta lång tid. Flera av våra respondenter ställde sig också tveksamma till huruvida 
de skulle kunna bidra med relevanta svar, då det är ett ämne som de flesta sade sig inte 
ha funderat över. Utöver dessa invändningar har de flesta tillfrågade varit positiva till att 
intervjuas. 
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3 Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet presenterar vi litteratur kring alternativa hylluppställningar i form av 
projektutvärderingar, översikter och övrig relevant litteratur som ej ingår i vår teoretiska 
referensram, vilken följer i nästa kapitel.  
 
 

3.1 Internationellt 
 
I Alternative arrangement: new approaches to public library stock från 1982 har 
Patricia Ainley och Barry Totterdell sammanställt texter av olika författare kring 
försök med alternativa hylluppställningar i Storbritannien. I inledningen skriver de att 
syftet med sammanställningen var att ge yrkesutövande bibliotekarier en inblick i hur 
arbetet med alternativa hylluppställningar ser ut i praktiken. Detta till skillnad mot det 
antingen historiska eller teoretiska perspektiv som annars brukar ges i liknande 
framställningar. De betonar dock att det inte är någon komplett sammanställning över 
det förändringsarbete som har utförts. Begreppet alternativa hylluppställningar har de 
låtit vara väldigt brett. Fokus ligger inte endast på hylluppställningen utan även på allt 
förändringsarbete som har utförts med användaren i åtanke. Ainley och Totterdell 
skriver att en av anledningarna till att biblioteken under slutet av 1970-talet började 
experimentera med hylluppställningarna var det ökade användarperspektiv som hade 
börjat influera biblioteksarbetet. Författarna påpekar att idén om att använda indelningar 
som är mer naturliga för användarna har funnits tidigare. 1936 föreslog en bibliotekarie 
på Detroit Public Library, Ralph A. Ulverling, en förändring i hylluppställningen. Dock 
dröjde det till 1941 innan en alternativ hylluppställning kom att testas, i begränsad 
omfattning, på huvudbiblioteket i Detroit och 1948 genomfördes förändringen även på 
dess filialer. Den alternativa hylluppställningen bestod av kategorier som antogs vara av 
intresse för de biblioteksanvändare som ägnade sig åt browsing. Exempel på kategorier 
var Current Affairs, Personal Living och People and Places. (Ainley & Totterdell 1982, 
s. 7-9)  
 
I sin sammanfattning skriver Ainley och Totterdell att även om de alternativa 
hylluppställningarna i de texter som de presenterar kan skilja sig mycket åt i fråga om 
omfattning mellan de olika biblioteken, så finns det gemensamma nämnare. Syftet till 
förändringarna har varit att göra hylluppställningen mer förståelig och tilltalande för 
användaren. Såväl personalens som användarnas reaktioner har mestadels varit positiva, 
vilket bland annat har visat sig genom ökade utlån, färre reservationer och smidigare 
arbetsrutiner. Gemensamt för de beskrivna biblioteken är även att de anser att den 
traditionella hylluppställningen inte representerar användarnas behov eller deras sätt att 
söka information. De alternativa hylluppställningarna syftar till att underlätta browsing, 
öka tillgängligheten till de populära ämnena och till att öka möjligheten till självservice. 
Ainley och Totterdell urskiljer två sätt att förhålla sig till detta förändringsarbete. 
Förändringen kan genomföras i hela bibliotekets bestånd. Alternativet är att behålla en 
uppställning enligt det traditionella klassifikationssystemet i en del av beståndet så att 
det endast är en del av biblioteket, vanligen populärlitteraturen, som får en alternativ 
hylluppställning. Inget av de beskrivna biblioteken har helt frångått det traditionella 
klassifikationssystemet, i de beskrivna fallen Deweys Decimalklassifikation. Ainley och 
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Totterdell skriver att Deweys Decimalklassifikation ändå har vissa fördelar i och med 
att det är universellt och möter behovet av logik och konsekvens. (Ainley & Totterdell 
1982, s. 119-124) I syfte att förbättra för användarna har alla de beskrivna biblioteken 
tillämpat någon form av kategorisering. Några har inspirerats av andra biblioteks 
alternativa hylluppställningar medan andra bibliotek har skapat nya kategorier utifrån 
sina egna tankar och erfarenheter, samtidigt som de har utgått ifrån och omorganiserat 
Deweys Decimalklassifikation. Alla de beskrivna biblioteken är överens om att 
kategorierna ska vara anpassade efter de lokala förhållandena. Trots detta finns det stora 
likheter mellan bibliotekens olika kategorier. (Ainley & Totterdell 1982, s.124) Enligt 
Ainley och Totterdell är antalet kategorier beroende av följande faktorer:  
 

- huruvida hela, eller endast en del av, bibliotekets bestånd är indelat i kategorier  
- huruvida skönlitteratur, barn- och/eller referenslitteratur har inkluderats 
- huruvida facklitteratur för barn över tio år är integrerad med facklitteratur för vuxna 
- huruvida breda kategorier med underavdelningar tillämpas eller endast kategorirubriker 
- bibliotekslokalens begränsningar 

(Ainley & Totterdell 1982, s. 125) 
 
Några av biblioteken gjorde även förändringar i utformningen av biblioteket. Dessa 
förändringar bestod till exempel av nya skyltar och annorlunda exponering av 
biblioteksbeståndet. (Ainley & Totterdell 1982, s. 133)   
 
Jacquelyn Sapiie skrev 1995 artikeln Reader-interest classification: the user-friendly 
schemes. Artikeln är en översikt över hur intresset för och användandet av alternativa 
hylluppställningar har speglats i bibliotekslitteraturen sedan 1980. Bibliotekslitteraturen 
beskriver bibliotek från Europa, USA och Sydafrika. Majoriteten av de dokumenterade 
biblioteken är folkbibliotek av varierande storlek. Sapiie skriver att reader-interest 
classification är ett av många namn som beskriver samma fenomen, det vill säga olika 
former av alternativa hylluppställningar som utgår ifrån användaren och hans eller 
hennes behov. Det finns stora skillnader vad gäller i vilken omfattning biblioteken har 
valt att omorganisera hylluppställningen. Vissa bibliotek har valt att omorganisera 
endast en del av beståndet medan andra har omarbetat hylluppställningen för hela 
beståndet. I litteraturen har Sapiie identifierat fyra skäl till förändringsarbetet:  
 

• att möta användarnas behov vad gäller deras sätt att söka information 
• missnöje med klassifikationssystemet både från bibliotekarier och från 

användare 
• som ett experiment för att till exempel testa andra marknadsföringsstrategier 
• andra omständigheter, som till exempel lokalbyte, gav möjlighet för nya tankar 

om bibliotekets roll och service 
(Sapiie 1995) 

 
Planeringen av de alternativa hylluppställningarna har i de flesta fall utförts av 
bibliotekarierna på respektive bibliotek. Till grund för kategorierna ligger lånestatistik, 
inköpsförslag och användarundersökningar. Bibliotekariernas kunskap om det lokala 
samhället är av stor vikt för att innehållet i kategorierna ska stämma överens med hur 
användarna anser att det ska se ut. Antalet kategorier varierar stort mellan biblioteken, 
vanligast är 20 till 26 kategorier. I Sapiies översikt varierar antalet kategorier mellan 12 
och 34. Bibliotekarierna har uppgett att de har strävat efter att skapa kategorier som är 
enkla att förstå och använda samt hanterbara i antal. Sapiie skriver att undersökningar 
visar att användare föredrar att inte be om hjälp i bibliotek och bokhandlar. Därför är det 
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av vikt att kategorierna är självförklarande så att behovet att använda katalogen eller att 
be om hjälp med att finna en specifik bok eller ett specifikt ämne inte uppstår. 
Majoriteten av biblioteken har endast delvis ersatt det traditionella 
klassifikationssystemet som respektive bibliotek använder med intressekategorier. Ofta 
märks böckerna som kategoriseras med dubbel notation. Få bibliotek låter reader-
interest classification helt ersätta det traditionella klassifikationssystemet. Några 
bibliotek har valt att behålla det traditionella klassifikationssystemets notation inom de 
nya kategorierna på fackavdelningen. Övriga bibliotek har valt att inom kategorierna 
placera böckerna efter författare eller helt slumpmässigt. (Sapiie 1995) 
 
De bibliotek som har omorganiserat sitt bestånd har använt sig av en 
marknadsföringsprincip som säger att ”visibility is the key to selling”. Enligt Sapiie 
finns en allmän uppfattning om att så många böcker som möjligt bör exponeras med 
framsidan utåt eftersom böcker som placeras på detta sätt väcker användarnas 
uppmärksamhet. Därför bör böcker exponeras på detta sätt på hyllor högst upp och 
längst ner i bokhyllorna medan de mest tillgängliga hyllorna, som ändå finns i 
blickfånget, bör utnyttjas till böcker som står på vanligt sätt med ryggen utåt. Sapiie 
skriver att en bra och tydlig skyltning samt märkning av hyllorna är mycket viktigt 
eftersom syftet är att användarna ska kunna klara sig själv i så stor utsträckning som 
möjligt. I detta syfte märker även de flesta bibliotek varje bok med en symbol eller 
bokstavskombination, unik för varje kategori. Sapiie uppmanar i sina slutsatser till 
fortsatt arbete med att göra biblioteket och dess bestånd mer tillgängligt och 
användarvänligt. Hon menar att reader-interest classification kan vara ett bra sätt för 
biblioteken att anta ett mer användarvänligt perspektiv. (Sapiie 1995) 
 
När biblioteket i tyska Gütersloh byggdes år 1984 var det det första som under hela 
planerings- och byggprocessen hade haft tanken om det tredelade biblioteket som 
utgångspunkt. Anders Ørom och Jens Thorhauge besökte i mitten på 1980-talet detta 
bibliotek, vilket de bland annat beskriver i artiklarna Fornyelse i udlånet – en diskussion 
af markedsmodellen och Det tredelte bibliotek. Idén om det tredelade biblioteket hade 
utvecklats tio år tidigare på biblioteket i Münster och sedan dess även tillämpats på 
biblioteken i Mülheim och Reutlingen. Bakgrunden till dessa idéer är funderingar kring 
hur biblioteket kan bemöta de biblioteksovana besökarna. Ørom och Thorhauge skriver 
att de biblioteksvana besökarna tänker väldigt likt bibliotekarierna och kan hantera den 
traditionella katalogen och hylluppställningen. Men för att även de biblioteksovana 
besökarna ska kunna utnyttja biblioteket och hitta det som de söker måste biblioteket 
hitta lösningar som vänder sig till dem. (Ørom & Thorhauge 1986 och 1987) 
 
Det tredelade biblioteket bygger på att bibliotekets samlingar delas in i tre zoner. En zon 
är det så kallade mellanområdet där huvudbeståndet samlas, uppställt enligt det rådande 
traditionella klassifikationssystemet, och en annan zon är magasinet. Men den 
nyskapande zonen var det så kallade närområdet, det som först möter besökaren i 
bibliotekslokalen. Här ligger fokus på ett marknadstänkande. Böckerna, och ofta även 
andra medier, är indelade i intresseområden. Som grund för urvalet ligger dels 
användarna, i form av deras frågor och intressen, dels det som biblioteket särskilt vill 
förmedla. Då tanken är att besökarna ska strosa omkring bland hyllorna är behovet av 
en katalog inte lika stort här som i resten av biblioteket. I närområdet ska läslust och 
nyfikenhet väckas. Det ska även läggas särskild vikt vid annorlunda 
uppställningsmöbler, särskild exponering av medierna och skyltning, liksom sittplatser. 
Som tumregel sägs att ett, av bibliotekarierna väl skött, närområde omfattar tio procent 
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av samlingen och tjugo procent av utlånen. Ørom och Thorhauge skriver att ett av de 
hinder som finns för att de biblioteksovana ska trivas på biblioteket är att de inte känner 
sig hemma på biblioteket som institution. Författarna menar att typiska institutioner 
präglas av anonymitet och förutsägbarhet och att marknadstänkandet är ett sätt att 
försöka komma bort från detta. (Ørom & Thorhauge 1986 och 1987) 
 
Ola Gustafsson har skrivit om den lilla staden Middelkerke i Belgien, där biblioteket 
har utformats efter ett helt nytt koncept kallat Det frågeorienterade biblioteket. Det 
traditionella klassifikationssystemet i Belgien heter ZIZO och är egentligen en 
holländsk version av UDK (Universella Decimalklassifikationen). På biblioteket i 
Middelkerke upplevde personalen att användarna hade problem att hitta med det 
dåvarande systemet. Därför valde de att skapa ett nytt koncept där användaren och 
dennes frågor står i centrum. Alla medier har ordnats utifrån användarnas frågor. 
(Gustafsson 2004, s.1-2) Huvudområdena har enkla begrepp som rubriker och varje 
ämne har en egen färg. Varje huvudområde har även ett eget piktogram, en särskilt 
framtagen symbol som finns på bokryggarna, i stället för UDK-klassningen. 
(Gustafsson 2004, s. 5) Det frågeorienterade biblioteket är baserat på kontext och 
bygger på fem principer: 
 

1. En fråga ställs alltid i ett sammanhang. Med ett särskilt syfte. Inget är 
förutsättningslöst. Jämför den hermeneutiska ståndpunkten att man alltid ser något 
som något. 

2. Folk har samma frågor överallt. Antalet frågeställningar är begränsat. 
3. Folkbiblioteket är inte de enda som har svaren. Att kunna hänvisa vidare till 

korrekt instans är lika viktigt. 
4. Ett bra informationsarbete startar med att formulera frågan. Vad vi skulle säga 

vikten av referensintervju. 
5. Alla typer av informationstjänster ska tas med i beräkningen av 

sammanhangsskapande. Olika typer av källor beroende på frågans art – text, nätet 
eller hänvisning. 

(Gustafsson, 2004 s. 2-3) 
 
Dessa principer förverkligas sedan genom fyra instrument: (1) hyllsystem och 
presentation, (2) informationsdisken, (3) katalogen och (4) det digitala biblioteket. 
Tanken är att denna nya variant av ZIZO ska testas på flera bibliotek och även prövas 
genom jämförelse med gamla UDK för att eventuellt tas i bruk i större utsträckning. 
(Gustafsson 2004, s. 3-5)  
 
 

3.2 Sverige 
 
GÖK-projektet pågick i början av 1990-talet. De deltagande biblioteken var 
Linnéstadens bibliotek i Göteborg, och biblioteken i Örnsköldsvik och Kalmar. 
Huvudmålet för GÖK-projektet var att ”göra biblioteket och dess samlingar tillgängliga 
för besökaren, både den vane och den ovane” (Modigh 1993, s. 84). De deltagande 
biblioteken hade frihet att prova olika metoder innanför de mål och riktlinjer som de 
hade enats om tillsammans med Statens Kulturråd. (Modigh 1993, s. 84) En del av 
förändringsarbetet under GÖK-projektet var att förändra hylluppställningen från att 
delas in enligt det traditionella klassifikationssystemet, SAB-systemet, till att ställas upp 
efter teman (Evaluating the GÖK project 1995, s. 16). Samtliga deltagande bibliotek 
började under projekttiden att arbeta efter modellen med det tredelade biblioteket, med 
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biblioteket i tyska Gütersloh som förebild. Principen för detta är ett närbibliotek, som är 
indelat i ämnesområden och byts ut efter behov, huvudbeståndet, med en mer 
systematisk uppställning, och magasinet, som i hög utsträckning är öppet för låntagarna. 
(Rutqvist 1994, s. 43) Andra förändringar som infördes var att bryta upp SAB-systemet 
och finna nya sätt att ordna beståndet på hyllorna, förkorta tiderna för inköp och 
beställningar, prova nya sätt att skylta och exponera beståndet samt att i större 
utsträckning lyssna på låntagarnas inköpsförslag (Modigh 1993, s. 84).  
 
Evaluating the GÖK project är en rapport skriven av tre konsulter på uppdrag av Statens 
Kulturråd. I sin utvärdering intervjuade de bibliotekarier, politiker samt kritiker och 
anhängare av projektet. De besökte även andra bibliotek än de deltagande i syfte att 
kunna göra en jämförelse. Även personer på till exempel fackförbund, 
bibliotekshögskolor, Bibliotekstjänst och dåvarande Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening intervjuades. De skickade också ut en enkät till 50 bibliotekarier som 
hade besökt de deltagande biblioteken. Enkäten följdes senare upp av telefonintervjuer. 
(Evaluating the GÖK project 1995, s. 5-6) 
 
Genom dessa intervjuer och enkäter framkom att några av de effekter som projektet 
medförde var bland annat att såväl antalet besökare som utlån ökade och att nya 
bibliotekstjänster hade utvecklats. Användarnas nya inflytande över bokinköpen ledde 
inte till inköp av böcker av ”dålig” kvalitet, tvärtom fick bibliotekarierna kunskap om 
vad låntagarna vill ha. (Evaluating the GÖK project 1995, s. 12-14) GÖK-projektet fick 
dock även en del kritik. Det fanns de som hävdade att den ökade fokuseringen på 
användaren ledde till att biblioteket försakade sina traditionella värderingar och tog för 
stort intryck av marknadstänkandet. Flera bibliotekarier kände en osäkerhet inför 
förändringen av sin yrkesroll. Då användaren förväntades klara sig bättre på egen hand, 
upplevde bibliotekarierna att vikten av deras yrkesroll minskade. Avsteget från den 
traditionella hylluppställningen upplevdes också av en del som försvårande. Kritik fick 
framförallt biblioteken i Kalmar, på grund av att de gjorde sig av med en stor del av sina 
gamla samlingar. (Evaluating the GÖK project 1995, s. 16-19) 
 
1989 inleddes projektet ”Kampen mot de räta linjernas tyranni”. Projektets syfte var att 
”undersöka om ett kontinuerligt förändringsarbete fungerar som en metod att utveckla 
folkbibliotekens förmedlingsverksamhet” (Kampenprojektet 1994, s. 1). Projektet 
avslutades 1992, men därmed inte förändringsarbetet på de deltagande biblioteken. 22 
folkbibliotek anmälde sitt intresse men endast 12 av dessa fullföljde projektet. 
(Kampenprojektet 1994, s. I) Bland dessa fanns Gotland, Hofors, Luleå, Trelleborg och 
Åstorp, vilkas deltagande utvärderas i en studie från Högskolan i Borås på uppdrag av 
Statens Kulturråd (Kampenprojektet 1994, s. 1). Utvärderingen genomfördes utifrån 
intervjuer med personalen på respektive bibliotek. Dessutom har författarna till studien 
deltagit i seminarier inom projektet. Slutligen genomfördes även en enkätundersökning 
bland personalen på de deltagande biblioteken efter projektets avslutande. 
(Kampenprojektet 1994, s. II)  
 
Projektets tre tänkta grundpelare var en seminarieserie, ett erfarenhetsutbyte mellan 
biblioteken och en idékatalog vari bibliotekens olika projekt och dess resultat skulle 
presenteras. Av dessa var det dock endast seminarierna som fungerade som det var 
tänkt. Projektet utgick från den enskilde bibliotekarien, och det konkreta 
förändringsarbetet genomfördes i frivilliga arbetsgrupper. En tanke var att för att 
biblioteket ska kunna utvecklas måste först personalen utvecklas. Ett sätt att uppnå detta 
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var genom att våga lita mer på bibliotekarierna, ge dem större frihet och stimulera 
lagarbetet. Det satsades även på nytänkande inom biblioteksrummet, till exempel vad 
gäller hylluppställningen. Grundtanken i förändringsarbetet var att utgå från låntagarna 
istället för att fokusera på de regler och rutiner som hade kommit att prägla 
biblioteksarbetet. Enligt utvärderingsgruppen har en återkommande diskussion på 
biblioteken varit kring vilka som vinner och förlorar på detta förändringsarbete. 
Bibliotekarierna upplevde en viss osäkerhet då en del av deras arbetsuppgifter till viss 
del förändrades eller försvann när arbetsfördelningen omarbetades. (Kampenprojektet 
1994, s. 1-7)  
 
Det frågeorienterade biblioteket är i skrivande stund ett pågående projekt för att skapa 
ett tillgängligt bibliotek utifrån besökarens villkor och behov. Projektet beräknas pågå 
mellan 2007 och 2009. Cirka femton bibliotek i Uppsala och Stockholms län deltar. 
Projektet syftar till att se biblioteken ur ett användarperspektiv samt att skapa en grund 
att utgå ifrån för det nya bibliotek i Stenhagen som beräknas vara klart 2008. Ett 
frågeorienterat bibliotek är:  
 

• Ett bibliotek där rummet och samlingarna är ordnade efter människors frågor och 
behov…  

• Ett bibliotek där bibliotekets ”svårbegripliga” klassifikationssystem är kompletterat 
med ett intuitivt och logiskt system…  
 

(Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm 2007) 
 
Under 2005 genomförde tre bibliotekarier en förstudie för att skapa underlag till 
projektet. Förstudien resulterade i en rapport som bland annat innefattar en kortfattad 
översikt över litteratur inom området. Här redovisas även ett antal studiebesök som 
gjorts på folkbibliotek i Uppland, Rum för barn i Stockholm, Flemingsbergs bibliotek 
och bokhandlar i syfte att studera deras hylluppställningar och samspelet mellan katalog 
och hylluppställning. (Axelsson, Hatamian & Hultsjö 2006) De deltagande biblioteken 
genomför användarundersökningar utifrån olika metoder, till exempel fokusgrupper, 
enkäter, insamling av besökarnas frågor och observationer. Detta ska leda till att dessa 
bibliotek under projekttiden, efter egna förutsättningar och önskemål, genomför 
förändringsarbeten i linje med projektets idéer, i syfte att göra biblioteken mer 
användarvänliga. (Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm 2007) 
 
Det frågeorienterade biblioteket är inspirerat av de tankar som ligger till grund för 
biblioteket i Middelkerke i Belgien. Den analysmodell för medborgarnas behov och 
frågor som presenteras i förstudien bygger på dessa tankar. Detta innebär att 
ämnesområden skapas och att alla medier, såväl böcker och cd-rom som datorer med 
relevanta länksamlingar, samlas inom dessa områden. Alla former och bilder i 
biblioteket ska ha en funktion för att skapa ett sammanhang. Tanken är att 
huvudämnena ska ge tydlig association till användarnas frågor. Målet är att användaren 
ska hitta vad hon eller han söker så snabbt som möjligt genom tre möjliga sätt: att fråga 
personalen, att använda katalogen eller att hitta fram till rätt hylla på egen hand. 
(Axelsson, Hatamian & Hultsjö 2006, s. 12-13) 
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3.3 Magisteruppsatser 
 
Alternativa hylluppställningar har behandlats i ett antal magisteruppsatser. Några av 
studierna tar hänsyn till hur användare upplever alternativa hylluppställningar även om 
ingen, av dem som vi har funnit, har ett rent användarperspektiv. Vi har valt att 
presentera de uppsatser som vi anser vara intressanta för vår egen uppsats, vilket även 
innefattar magisteruppsatser som utgår från till exempel bibliotekariernas syn på 
hylluppställningen. Vi tycker att det är relevant att visa vad som tidigare har skrivits 
inom området för att sätta in vår uppsats i en kontext.  
 
Inger Almgren har skrivit magisteruppsatsen Alternativ uppställning av böcker på 
skolbibliotek. Almgren har dels gjort en litteraturstudie kring bokuppställning och dels 
gjort en egen undersökning. Genom intervjuer med bibliotekarier samt enkäter till 
elever har Almgren undersökt alternativa hylluppställningar på tre skolbibliotek. På två 
av skolbiblioteken hade det nya sättet att ställa upp böcker funnits ungefär ett år då 
Almgren genomförde sin studie. Det tredje skolbiblioteket hade dock arbetat med 
förändringar i sättet att ställa upp böcker sedan ungefär 30 år tillbaka.  
 
 Syftet med studien var att:  
 

beskriva alternativa sätt att ställa upp böcker på, särskilt fackböcker, på några 
grundskolebibliotek, att ta reda på bakgrunden till och syftet med förändringarna samt 
undersöka hur de alternativa systemen fungerar, framför allt från användarnas, främst 
elevernas, synpunkt. 

(Almgren 2003, s. 3-4) 
 
Under intervjuerna med bibliotekarierna framkom orsaker till varför förändringarna 
genomfördes. Skälen som angavs var bland annat att biblioteket skulle bli mer 
överskådligt, att eleverna lättare skulle hitta vad de sökte, att skapa ett spännande 
bibliotek och att öka studieverksamheten. Bibliotekarierna uttryckte också ett missnöje 
med SAB-systemet. Skolbibliotek A har i den nya uppställningen strävat efter att utgå 
ifrån hur eleverna tänker och har delat upp SAB-systemet i lämpliga underavdelningar. 
Skolbibliotek B har skapat nya huvudavdelningar dit underavdelningar från SAB-
systemet har fördelats. Det tredje skolbiblioteket (C) använder det så kallade 
Skolämnessystemet, vilket innebär att huvudavdelningarna är de samma som 
skolämnena. Elevernas omdömen kring hylluppställningen skiljer sig mellan de olika 
biblioteken. Mest nöjda är eleverna på skolbibliotek A. Almgren identifierar två 
anledningar till detta. Dels är hylluppställningen anpassad till skolans behov, dels är 
skyltningen bra. På skolbibliotek B är eleverna också ganska nöjda, dock upplever de 
problem med att hitta rätt hylla, då det inte finns någon given ordning mellan 
huvudavdelningarna. Eleverna på skolbibliotek C är de som är minst nöjda. Enligt 
Almgren är skälet till detta främst en bristfällig skyltning. (Almgren 2003)  
 
Martina Karlsson och Sonja Moze Vidmar har skrivit magisteruppsatsen 
Biblioteksförändring: personal och besökares upplevelse av den förändrade 
biblioteksmiljön och medieuppställning i Tranemo samt en jämförande undersökning av 
medieuppställningen bland besökare på biblioteken i Skara och Lerum. De har, med 
Tranemo bibliotek som utgångspunkt, undersökt vad som ligger bakom förändringen i 
medieuppställningen, samt gjort jämförelser med biblioteken i Skara och Lerum. De har 
även undersökt hur denna förändring upplevs av bibliotekarier och besökare. Detta har 
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skett genom intervjuer med bibliotekarier och enkäter till användare. Förändringen på 
Tranemo bibliotek har syftat till att skapa ett mer användarvänligt bibliotek. Personalen 
genomförde en total förändring av hela biblioteket i samband med att biblioteket fick 
nya och större lokaler 1991. Bibliotekarierna själva planerade och utförde arbetet med 
att skapa ett mer tilltalande biblioteksrum med fler sittplatser och ny hylluppställning 
samt en mer omfattande exponering av böcker. Den nya hylluppställningen 
konstruerades utifrån vad användarna brukar fråga efter. På fackavdelningen och 
skönlitteraturavdelningen skapades nya teman som huvudavdelningar medan SAB-
systemet behölls på de övriga avdelningarna. Personalen har varit övervägande positiv 
till förändringarna och upplever att de fungerar väl. Användarnas respons på 
förändringarna har även den varit positiv. Särskilt den nya skyltningen uppskattades. Ett 
fåtal saknade dock den traditionella indelningen efter SAB-systemet. 
Användarundersökningen på Skara bibliotek och Lerums bibliotek, där en traditionell 
hylluppställning utifrån SAB-systemet används, visade att en större andel besökare på 
dessa bibliotek hade svårt att finna vad de sökte än besökarna på Tranemo bibliotek. 
Användarna på Skara bibliotek och Lerums bibliotek uppgav sig dock vara nöjda med 
systemet på sina bibliotek. Författarna menar att detta kan bero på att de inte känner till 
något annat samt i övrigt är nöjda med och har vant sig vid bibliotekets tjänster. 
(Karlsson & Moze Vidmar 1997) 
 
Annika Olsson och Kerstin Olsson har skrivit magisteruppsatsen Alternativ 
hylluppställning: en undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks 
stadsbibliotek. De har undersökt de förändringar som har gjorts i hylluppställningen på 
Västerviks stadsbibliotek samt hur bibliotekarierna har upplevt dessa. Studien har 
genomförts genom intervjuer med bibliotekarierna. Författarna har ämnat besvara varför 
förändringarna har genomförts, hur förändringarna ser ut samt hur bibliotekarierna 
tycker att det fungerar. Västerviks bibliotek har haft den alternativa hylluppställningen 
sedan 1992. Tanken om det tredelade biblioteket har legat till grund för planeringen av 
den nya biblioteksmiljön. Personalen var inte nöjd med SAB-systemet som grund för 
hylluppställningen och upplevde att det var ologiskt för användarna. Istället skapades 10 
temaavdelningar inom vilka SAB-systemets huvudavdelningar har placerats som 
underavdelningar. Personalen har försökt att hålla ihop SAB-systemets 
underavdelningar så att en underavdelning till skillnad från en huvudavdelning inte ska 
kunna spridas över flera olika temaavdelningar. Bibliotekarierna är nöjda med 
förändringarna på biblioteket och anser att de fungerar väl. Då studien är en fallstudie, 
har författarna inte kunnat dra några generella slutsatser om hur alternativa 
hylluppställningar fungerar. Studien kan heller inte ge en bild av vad användarna 
faktiskt tycker. Inte heller biblioteket har genomfört någon undersökning bland 
användarna men personalen säger sig försöka vara lyhörda för användarnas synpunkter. 
Majoriteten av bibliotekarierna har uppfattningen att de flesta användare klarar sig 
ganska på bra på egen hand. (Olsson & Olsson 2002) Avslutningsvis skriver Olsson och 
Olsson att ”avsaknaden av användarundersökningar har lett till att det görs för mycket 
antaganden från bibliotekariernas sida om vad användarna behöver” (Olsson & Olsson 
2002, s. 56). 
 
Även Christina Blomberg har intervjuat bibliotekarier i sin magisteruppsats Att bryta 
sig loss från SAB-klassifikationen. Studiens syfte var att undersöka vad som har varit 
avgörande när två bibliotek har valt att frångå SAB-systemet samt vilka 
tillvägagångssätt, problem och lösningar som uppstod då. Hon har också gjort en 
jämförelse mellan SAB-systemet och andra bokuppställningssystem. Förutom att med 
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hjälp av litteratur besvara sina frågeställningar har hon även tittat närmare på två 
bibliotek som valt att frångå SAB-systemet i olika omfattning. Dessa är 
Huvudstabiblioteket i Solna och Norrtälje bibliotek. På dessa bibliotek har hon utgått 
ifrån hur bibliotekarierna ser på hylluppställningarna. Huvudsta bibliotek har genomfört 
en mer omfattande förändring då inte SAB-systemet används alls i hylluppställningen 
på fackavdelningen. Istället har både nya huvudavdelningar och underavdelningar till 
dessa skapats. Detta till skillnad från Norrtälje bibliotek där breda temaavdelningar har 
skapats men där SAB-systemet fortfarande används som underavdelningar. Det som har 
varit avgörande i båda bibliotekens beslut att frångå SAB-systemet är en önskan om att 
skapa ett mer användarvänligt bibliotek. Blomberg menar att detta i praktiken innebär 
att använda klarspråk i stället för koder. En annan faktor är att SAB-systemets 
hierarkiska indelning inte upplevs som logisk. Istället har bibliotekarierna velat sträva 
efter enkelhet samt att låta ämnesindelningen motsvara det som användarna frågar efter. 
(Blomberg 1999)   
 
Ann Enarsson och Lone Heinlaid har skrivit en magisteruppsats med titeln När SAB-
systemet möter verkligheten: en studie av SAB-systemet med utgångspunkt i 
hylluppställningen på svenska folkbibliotek. Deras syfte var att undersöka vad det är hos 
SAB-systemet som ibland orsakar missnöje bland bibliotekarier samt, genom att titta på 
hylluppställning enligt SAB-systemet, undersöka problemen och deras orsaker. De har 
också undersökt och utvärderat utbrytningar från SAB-systemet. Uppsatsen bygger på 
frågeformulär via post och intervjuer med bibliotekarier, intervjuer med Bibliotekstjänst 
och SAB-kommittén, samt sammanställningar över utbrytningar och litteraturstudier. 
Författarna anser att ett av de största problemen med SAB-systemet är att det är indelat 
enligt en kunskapsstruktur som inte är anpassat för dagens behov. Till exempel kan 
problem uppstå vid browsing eftersom hierarkierna i de olika avdelningarna inte längre 
känns naturliga. Enarsson och Heinlaid är i sina slutsatser kritiska till såväl SAB-
systemet som de utbrytningsförsök som granskas i uppsatsen. De menar att 
utbrytningarna ofta inte är tillräckligt genomtänkta och att SAB-systemet istället bör 
revideras så att det blir mer användarvänligt. (Enarsson & Heinlaid 1997) 
 
Charlotta Alberius och Birgit Nylander har skrivit magisteruppsatsen Alternativ 
hylluppställning: en studie på Jönköpings stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
Denna fallstudie har genomförts genom intervjuer med bibliotekarier samt en 
enkätundersökning riktad till biblioteksbesökande barn i åldern 9-15 år. Syftet var att 
undersöka bakgrunden till Jönköping biblioteks val att göra en alternativ 
hylluppställning samt hur denna upplevs av användare och bibliotekarier. Författarna 
har valt att särskilt inrikta sig på avdelningen för skönlitteratur. Av de barn som deltog i 
enkätundersökningen svarade att en klar majoritet att de ofta eller alltid hittade böcker 
som de vill läsa. Barnens vanligaste metoder för att finna böcker är ganska jämnt 
fördelade mellan att söka lite hur som helst på hyllorna och ”annat sätt”. Det är även 
många som söker i datorn eller frågar personalen. Det är inte så många av barnen som 
har lagt märke till temaindelningen men majoriteten är överens om att indelningen 
fungerar bra. Ändringen av hylluppställningen på Jönköpings bibliotek har främst syftat 
till att göra biblioteket mer användarvänligt. Inspirationen kom bland annat från GÖK-
projektet. Det skyltas och exponeras i stor utsträckning, utöver införandet av 
favorithyllor där populära böcker samlas. Ett verktyg för fortsatt förändringsarbete är 
lånestatistiken. Bibliotekarierna är positiva till hylluppställningen på barnavdelningen 
och menar att den har underlättat för barnen men även för personal från förskolor och 
skolor. (Alberius & Nylander 2006) 
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Kajsa Bäckius har i sin magisteruppsats, Hylluppställning och klassifikation på 
barnbibliotek: en studie av alternativa sätt att organisera litteratur för barn, undersökt 
hur hylluppställning och klassifikation kan förändras vad gäller barnlitteratur och varför 
förändringar görs. Hon har försökt att sammanföra forskning om klassifikation och 
hylluppställning med forskning om barns informationssökning. Bäckius har även gjort 
fallstudier på fyra olika folkbibliotek som alla har någon form av alternativ 
hylluppställning. På respektive bibliotek har hon intervjuat en bibliotekarie, tagit del av 
handlingsplaner och måldokument samt undersökt själva bibliotekslokalen och 
hylluppställningen. Bäckius finner flera faktorer som kan påverka beslutet att ändra 
hylluppställningen. Ofta är det en kombination av flera. Det kan röra sig om missnöje 
med det befintliga systemet och en önskan om att anpassa biblioteket till dess 
användare, initiativ från nya medarbetare på biblioteket, en ombyggnation av 
bibliotekets lokaler eller att biblioteket är helt nytt och inte är bundet av gamla idéer. 
Bäckius belyser att dagens bibliotekskataloger ger möjligheten att klassificera böcker 
efter ett system och ställa upp dem på hyllorna efter ett annat. Hon är dock inte säker på 
huruvida det enbart är positivt att ha ett internt system för bibliotekarierna och ett annat 
för användarna. Bäckius menar att eftersom barn föredrar att leta bland hyllorna snarare 
än i katalogen är det viktigare att ha en hylluppställning som är anpassad efter barns sätt 
att tänka. Att ha gott om exponerade böcker är en del av att skapa en browsingvänlig 
miljö, säger Bäckius. Till arbetet med att skapa en mer browsingvänlig miljö hör även 
en god skyltning. I uppsatsen diskuteras även vikten av att bibliotekarierna kan möta 
barnen i deras informationsbehov. (Bäckius 2003)  
 
 

3.3.1 Sammanfattning av slutsatser 
 
För att ge en tydligare bild av de slutsatser som har dragits i de tidigare presenterade 
magisteruppsatserna sammanfattar vi dessa här.  
 
Användarna i Almgrens undersökning, som genomfördes på tre skolbibliotek, har olika 
upplevelser av förändringarna på sina respektive bibliotek. Dessa olikheter är beroende 
av hur omfattande förändringarna är. På ett av biblioteken är problemet att det inte finns 
någon given ordning mellan huvudavdelningarna. På ett av de andra biblioteken är det 
en bristfällig skyltning som skapar svårigheter. Det bibliotek som har anpassat sin 
hylluppställning efter skolans behov och även har en väl fungerande skyltning är också 
det bibliotek vars elever är mest nöjda. Den övervägande responsen på alla tre 
biblioteken har dock varit positiv. Även i Alberius och Nylanders undersökning är det 
barn som har tillfrågats, i detta fall kring hur de upplever hylluppställningen på den 
skönlitterära barnavdelningen. Majoriteten av barnen tycker att det fungerar bra. Även 
Karlsson och Moze Vidmars undersökning på Tranemo bibliotek visar att de flesta 
användarna uppskattar förändringarna. Det finns dock ett fåtal användare som föredrar 
det traditionella SAB-systemet. Författarna har även gjort en jämförande undersökning 
mellan Tranemo bibliotek och Skara bibliotek och Lerums bibliotek, som använder 
SAB-systemet. I denna framkommer det att även om fler användare på Skara och 
Lerums bibliotek än på Tranemo bibliotek uppger sig ha svårt att hitta det som de söker, 
är de ändå nöjda med sitt bibliotek. Detta menar Karlsson och Moze Vidmar beror på att 
användarna har vant sig vid sina respektive bibliotek och inte känner till något annat.  
 



 19 

I Olsson och Olssons undersökning är det istället bibliotekariernas syn på 
hylluppställningen som undersöks. Majoriteten av bibliotekarierna på Västerviks 
bibliotek är nöjda med de förändringar som har genomförts och anser att förändringarna 
underlättar för användarna. Författarna är dock kritiska till att bibliotekarierna endast 
gör antaganden kring detta och inte har genomfört några användarundersökningar.  
 
I samtliga magisteruppsatser uppges den främsta orsaken till varför förändringar i 
hylluppställningen har genomförts, vara en vilja att göra biblioteket mer 
användarvänligt. Andra skäl som framkommer är till exempel missnöje med 
SAB-systemet, en vilja att göra beståndet mer lättöverskådligt eller att göra biblioteket 
mer spännande, initiativ från nya medarbetare, en ombyggnation av bibliotekets lokaler 
eller, som i Almgrens undersökning på skolbibliotek, att öka studieverksamheten. 
Bibliotekarierna i Alberius och Nylanders undersökning på barnavdelningen på 
Jönköpings bibliotek menade att den förändrade hylluppställningen har gjort det lättare 
för barnen att leta efter böcker, och att den även har underlättat för skolpersonalen. 
Enarsson och Heinlaid är negativa till såväl SAB-systemet som de alternativa 
hylluppställningarna som de har studerat. Enarsson och Heinlaid skriver att eftersom 
SAB-systemet är indelat efter en äldre kunskapsstruktur kan det uppstå problem vid 
browsing eftersom hierarkierna inte känns naturliga för dagens biblioteksanvändare. 
Men de menar också att de alternativa hylluppställningar som finns idag inte är 
tillräckligt genomtänkta. De föreslår istället att SAB-systemet bör revideras för att bli 
mer användarvänligt.  
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4 Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel presenterar vi den litteratur som vi kommer att förhålla oss till i 
analysen och diskussionen av vårt empiriska material. Den litteratur som vi presenterade 
i föregående kapitel var av en deskriptiv karaktär. Följande litteratur kommer istället att 
vara av en mer normativ karaktär, med undantag av avsnitt 4.4.  
 
 

4.1 Klassifikation och hylluppställning 
 
Rita Marcella och Robert Newton skriver i A new manual of classification att en 
majoritet av bibliotekarierna ser klassifikation endast som ett hjälpmedel för 
organisation av biblioteksbeståndet i fysisk mening (Marcella & Newton 1994, s. 159).   
 
A. C. Foskett skriver i The subject approach to information att i öppna samlingar, 
såsom bibliotek, måste böckerna organiseras på det sätt som underlättar mest för 
användarna. Den allmänna uppfattningen är, som vi tidigare har nämnt, att det bästa är 
att organisera efter ämne snarare än efter författare eller titel. Det är enligt denna princip 
som de flesta stora traditionella klassifikationssystemen är uppbyggda. Enligt Foskett är 
Deweys Decimalklassifikation, Library of Congress Classification, Bliss Bibliographic 
Classification 1 och 2, och Colon Classification alla system som är konstruerade för att 
ligga till grund för hylluppställning. (Foskett 1997, s. 213) Angående Deweys 
Decimalklassifikation skriver dock Richard Joseph Hyman i sin bok Access to library 
collections att Melvil Dewey själv sagt att: 
  

‘The system was devised for cataloging and indexing but it was found on trial equally 
valuable for numbering and arranging books and pamphlets on shelves.’ 

(Hyman 1972, s. 89) 
 
Universella Decimalklassifikationen är däremot främst tänkt för uppbyggnad av en 
katalog men används ibland även för hylluppställning (Foskett 1997, s. 213). Även 
SAB-systemet är skapat för att kunna fungera som grund för hylluppställning (Hansson 
1995). Foskett menar att klassificerad hylluppställning är till hjälp eftersom uppdelning 
efter ämne dels underlättar browsing och dels ökar chanserna att hitta ett användbart 
substitut om den bok som eftersöks ej finns tillgänglig (Foskett 1997, s. 213-214).  
 
S. R. Ranganathan har skrivit The Elements of Library Classification, baserad på 
föreläsningar som han gav 1944. Här presenterar han bland annat sina Laws of Library 
Science:  

 
1. Books are for use 
2. Every reader his book 
3. Every book its reader 
4. Save the time of the reader 
5. The library is a growing organism 
 

(Ranganathan 1991) 
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Ranganathan menade att klassifikationens syfte är att arrangera böcker i en ordning som 
systematiserar hanterandet av dem. Han förespråkade en uppställning efter ämne snarare 
än författare, detta för att underlätta för de användare som inte söker en specifik titel 
eller författare. (Ranganathan 1991, s. 7)  
 
Jennifer Rowley och John Farrow har skrivit Organizing knowledge: an introduction to 
managing access to information. De beskriver olika sätt att arrangera hylluppställningen 
som de anser uppmuntrar till browsing: 
 
Detailed classified subject arrangement. Det allra vanligaste sättet att organisera öppna 
samlingar är med detaljerad klassifikation. Rowley och Farrow menar att om ett stort 
antal böcker inom olika men ändå relaterade ämnen har samma hyllsignum, försvårar 
det browsing. Browsing underlättas av en detaljerad klassifikation. Ett problem är dock 
att det alltid bara är en relation som kan visas. Medier kan likna varandra på andra 
punkter än de som visas i hylluppställningen. Ibland görs försök att visa relationer på ett 
bättre sätt genom att flytta om huvudklasser, till exempel inom Deweys 
Decimalklassifikation. Detta kallas broken order, vilket kommer att beskrivas närmare i 
avsnitt 4.3.  
 
Broad classification subject arrangement. Vissa mindre bibliotek kan välja att inte 
klassificera sitt bestånd så ingående för att undvika att hyllsigna blir otympligt långa, 
vilket är den stora nackdelen med detaljerad klassifikation. Ett praktiskt exempel på 
detta är reader interest arrangement (vilket förklaras på sidan 24).  
 
Verbal subject arrangement. Denna typ av indelning passar endast för mycket små 
samlingar och återfinns oftast i bokhandlar. Det är väldigt liten skillnad mellan verbal 
subject arrangement och broad classification subject arrangement. Vissa tillämpningar 
av reader interest arrangement skulle ibland kunna kallas verbal subject arrangement 
då de inte visar någon relation mellan ämnen.  
 
Title arrangement. Denna återfinns oftast inom broad subject categories, till exempel 
som indelningsgrund för ett tidningsbestånd.  
 
Author arrangement. Indelning efter författare finns vanligen på den skönlitterära 
avdelningen. Även om beståndet här brukar vara indelat efter genre är det vanligt att det 
inom dessa är indelat efter författare. Även då det facklitterära beståndet är indelat efter 
någon av de ovan beskrivna hylluppställningarna återfinns vanligen indelningen efter 
författare inom dessa. (Rowley & Farrow 2000, s. 336-338)  
 
Ett bibliotek bör dock ställa sig frågan hur detaljerad klassifikationen behöver vara i just 
deras fall. Det är inte säkert att alla nivåer i det valda klassifikationssystemet behövs för 
att skapa en hylluppställning som är den bästa för användarna. Marcella och Newton 
använder termerna bred (broad) och detaljerad (close) klassifikation. Beroende på 
biblioteket och storleken på dess bestånd så kan en alltför detaljerad klassifikation vara 
omotiverad. Ett problem som kan uppstå om en alltför bred tillämpning av 
klassifikationssystemet används är att ett stort antal böcker kan hamna under samma 
rubrik. Det kan då bli svårt att finna just den eller de böcker som relevanta. (Marcella & 
Newton 1994, s. 196-197) 
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4.2 Hylluppställning på bibliotek 
 
Olika faktorer styr vilken hylluppställning som är lämpligast vid öppna respektive 
slutna samlingar. I en sluten samling fungerar informationsspecialisten som en 
mellanhand mellan samlingen och användaren. Hylluppställningen behöver i det fallet 
inte vara förståelig för andra än informationsspecialisterna. I en öppen samling däremot 
bör samlingen arrangeras på ett sådant sätt att den i stort sett är självförklarande för 
användaren. (Rowley & Farrow 2000, s. 336) 
 
Såväl användare som bibliotekarier är hjälpta av en väl fungerande hylluppställning i en 
öppen samling. Det kan vara svårt för användaren att formulera sitt önskemål i de fall då 
han eller hon inte har en klar bild av detta. Ett öppet system respekterar även 
användarens anonymitet och frigör tid åt bibliotekarien att hjälpa till med 
informationssökning istället för att endast hämta efterfrågade böcker. (Rowley & 
Farrow 2000, s. 336) Rowley och Farrow menar att ”a library whose shelf arrangement 
and physical environment encourage browsing is one of the simple pleasures of 
civilization” (Rowley & Farrow 2000, s. 336).  
 
S. R. Ranganathan menar i Prolegomena to library classification att det är nödvändigt 
att ett informationssökningssystem tillåter användaren att söka via ämne. Han skriver att 
det är långt vanligare att söka via ämne än till exempel via författare och/eller titel. 
Användaren bör ges möjligheten att browsa via ämne då han eller hon inte vet exakt vad 
det är som eftersöks. (Ranganathan 1989, s. 544-545) 
 
Marcella och Newton menar att vid hantering av stora samlingar, som ett biblioteks 
bestånd, finns en skyldighet att se till att samlingen kommer så många människor som 
möjligt till handa. Det handlar dels om att möta behovet hos dem som vet exakt vad de 
söker när de kommer till biblioteket och dels att visa vad biblioteket mer har inom 
samma ämne som kan vara av intresse. Det finns alltså ett behov av att klassificera 
samlingen. Hur samlingen ska klassificeras är något som noga bör begrundas, då den 
bör möta behovet hos så många människor som möjligt. Eftersom det är vanligast att 
användare söker information utifrån ämne, är det detta kriterium som möter behovet för 
flest antal användare, till skillnad mot till exempel olika estetiska kriterier. Andra 
relevanta kriterier efter vilka dokument kan klassificeras är författare, titel och fysisk 
form. (Marcella & Newton 1994, s. 4-6) 
 
Hur bibliotekets bestånd arrangeras styrs inte bara av ämnesindelning. Även praktiska 
aspekter som medietyp, fysisk form och målgrupp har betydelse samt om biblioteket 
väljer att låta mediet vara tillgängligt för utlån eller inte. Exempel på medietyper är 
böcker, CD-skivor och olika filmformat. Vissa böcker, till exempel folianter, kan vara 
för stora för att passa in i den vanliga bokhyllan och kan därför behöva placeras någon 
annanstans. Biblioteken väljer ofta att dela in beståndet efter målgrupp och skiljer då på 
böcker för olika åldersgrupper. (Rowley & Farrow 2000, s. 338)   
 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har skrivit boken Strategisk 
medieplanering för folkbibliotek. De anser att biblioteksbesökaren ska kunna överraskas 
på sitt folkbibliotek. Detta genom att de ska kunna finna och lockas att läsa böcker som 
de inte visste existerade. De menar att exponering av böcker är ett användbart verktyg 
för att åstadkomma detta. Förutom att ta en bok ur hyllan och ställa den mer synligt 
rekommenderar Höglund och Klingberg att boken ska ges ett omdöme eller en kort 
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redogörelse, till exempel på en liten skylt, i anslutning till boken. (Höglund & 
Klingberg 2004, s. 42) Författarna menar att enbart öppna hyllor inte innebär att 
böckerna är tillgängliga och lättåtkomliga (Höglund & Klingberg 2004, s. 71). De anser 
att det är lättare för låntagarna ”att hitta om hyllorna inte är så välfyllda och om 
böckerna exponeras och är i rörelse så att låntagaren har chansen att finna något nytt vid 
varje besök” (Höglund & Klingberg 2004, s. 71). Vissa användare ser den fysiska 
hylluppställningen som den enda möjligheten till att finna det som de söker. Därför 
menar Rowley och Farrow att även om hylluppställning i sig inte är särskilt avancerat 
som återvinningssystem så har det ändå stor vikt på grund av att det används i så hög 
utsträckning. (Rowley & Farrow 2000, s. 336)  
 
Peter Ingwersen och Irene Wormell skriver i Informationsformidling i teori og praksis 
att ”klassifikationssystemerne skal være designet af personer med samme typer 
videnstrukturer som slutbrugeren og formidleren” (Ingwersen & Wormell 1990, s. 78). 
Rowley och Farrow skriver att den som designar gränssnittet för databaser, som till 
exempel en bibliotekskatalog, måste tänka på att sökstrategin varierar från användare till 
användare, beroende på bland annat ålder och vilka erfarenheter av och kunskaper om 
informationssökning hon eller han har (Rowley & Farrow 2000, s. 96-97). Vi menar att 
detta även gäller vid skapandet av en, för så många besökare som möjligt, fungerande 
hylluppställning. Rowley och Farrow berör hylluppställningens och bibliotekets 
utformning mer specifikt då de skriver om hur biblioteket kan underlätta för användarna 
genom guidning. De skriver att behovet av guidning skiftar beroende på bibliotekstyp 
och bibliotekets storlek men att det är vanligt att följande ingår: 
 

• Användarundervisning 
• Att bokens placering framgår tydligt i katalogen 
• Att förklarande information finns lätt tillgänglig vid användning av katalogen  
• Tydlig och utförlig skyltning, både i biblioteksrummet och i hyllorna 

 
(Rowley & Farrow 2000, s. 338-339) 

 
Klassifikationssystemet, katalogen och hylluppställningen är alla kopplade till varandra. 
Detta är till hjälp för användaren när denne ska förstå hur samlingen är uppbyggd. För 
denna förståelse spelar notationen en viktig roll då den visar användaren relationen 
mellan dokumenten inom ett ämnesområde. Notationens uppbyggnad bör i största 
möjliga mån vara självförklarande. Traditionellt består notationen ofta av bokstäver, 
siffror eller en blandning av dessa. Bokstäver och siffror är exempel på sekvenser vars 
ordningsföljd kan betraktas som allmänt kända. (Marcella & Newton 1994, s. 47)  
 
En bok kan bara stå på ett ställe i biblioteket och tillhöra just den fysiska avdelningen. 
Alla de ämnesområden som en bok berör kan däremot göras sökbara genom dess 
tilldelade ämnesord. Katalogen blir därför ett viktigt inslag i informationssökningen. 
Här visas dessutom hela samlingen och inte bara det som för tillfället finns tillgängligt 
på hyllorna. Katalogen utgör också en viktig länk till de medier som på grund av till 
exempel fysiskt format eller medietyp inte placeras på hyllan inom sitt ämne. 
Hylluppställningen och klassifikationssystemet speglar inte varandra exakt även om 
klassifikationen utgör grunden för hylluppställningen. Hylluppställningen och katalogen 
fungerar som komplement till varandra vid informationsåtervinning, oavsett om 
hylluppställningen följer klassifikationssystemet eller är organiserad på något alternativt 
sätt. (Marcella & Newton 1994, s. 167-171) 
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Det är inte möjligt att påvisa alla möjliga relationer mellan dokumenten i samlingen 
genom hylluppställningen eller ens i en klassificerad katalog (Marcella & Newton 1994, 
s. 4-6). För hylluppställningen kan endast en relation väljas att visas. Därför kan aldrig 
hylluppställningen bli perfekt då inte alla användares behov kan mötas. Marcella och 
Newton säger att det därför finns de som hävdar att sökandet efter en så bra 
hylluppställning som möjligt är lönlöst. (Marcella & Newton 1994, s. 32-33)  
 
 

4.3 Alternativa hylluppställningar 
 
Alternativa hylluppställningar står inte i motsats till klassifikation. De är snarare en 
annan form av klassifikation som kan fungera självständigt eller tillsammans med ett 
traditionellt klassifikationssystem. Även en alternativ hylluppställning bygger på att 
samla böcker som är relaterade ämnesmässigt. Detta menar Eric Hunter i artikeln Do we 
still need classification? (Hunter 2000, s. 3-4) 
 
Marcella och Newton skriver att vissa bibliotek, främst folkbibliotek, inte är nöjda med 
de traditionella systemen eftersom dessa har skapats för att tillfredställa ett stort antal 
institutioner av varierande storlek och behov. Flera av dessa skapar därför sin egen 
hylluppställning, så kallad reader interest order. Detta är en slags klassifikation som har 
syftet att tillgodose lokalbefolkningen på bästa sätt. Den baseras på egenskapade 
kategorier. (Marcella & Newton 1994, s. 33) Ett annat namn för detta fenomen är 
reader interest arrangement, som är olika hylluppställningssystem vilka har sitt 
ursprung i USA. De är former av bred klassifikation som inte är kopplade till ett 
specifikt klassifikationssystem. Kategorier skapas efter användarnas intressen och 
behov i det specifika biblioteket. En bok placeras där flest användare tros finna den och 
kan flyttas efter behov. Marcella och Newton menar att ett sådant system passar bäst i 
ett mindre bibliotek. De påpekar också att reader interest arrangement kräver lika 
mycket arbete av personalen som en hylluppställning efter ett traditionellt 
klassifikationssystem. (Marcella & Newton 1994, s. 199) 
 
Foskett använder begreppet kategorisering för att beskriva ungefär samma fenomen. 
Kategorisering innebär att den traditionella klassifikationen vid hylluppställning 
överges till förmån för breda ämnesgrupper. Dessa innefattar både facklitteratur och 
skönlitteratur. Den traditionella klassifikationen kan dock finnas kvar i katalogen. 
(Foskett 1997, s. 215) 
 
Marcella och Newton skriver att bruten följd (broken order) uppstår då  
klassifikationssystemet ändras, förenklas, frångås eller ignoreras (Marcella & Newton 
1994, s. 163). Oavsett vilket system som utnyttjas måste det vara konsekvent och 
användaren ska ha tillgång till anvisningar/instruktioner som hjälp i sitt sökande 
(Marcella & Newton 1994, s. 166).  
 
En annan form av bruten följd är då vissa böcker temporärt placeras annorlunda, till 
exempel för att framhäva ett visst tema eller att de är nyinkomna. Denna exponering 
görs för att dra användarnas uppmärksamhet till böckerna. (Marcella & Newton 1994, s. 
166-167) Exponering kan även handla om att till exempel placera böckerna med 
framsidan utåt på deras ordinarie plats i hyllan.  
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4.4 Informationssökningsprocessen enligt Kuhlthau 
 
Carol Collier Kuhlthau presenterar i Seeking Meaning: a Process Approach to Library 
and Information Services sin modell över informationssökningsprocessen.  
 
 

Model of the Information Search Process (ISP) 
 
Tasks Initiation Selection Exploration Formulation Collection Presentation 
 
Feelings uncertainty optimism confusion/ clarity sense of direction satisfaction or 
(affective)    frustration/doubt  /confidence disappointment 
 
Thoughts  vague      focused 
(cognitive) 
       increased interest 
 
Actions seeking relevant information    seeking pertinent information 
(physical)  exploring      documenting 
 

         (Kuhlthau 2004, s. 82) 
 
 

Kuhlthau har provat sin modell i flera studier och har kommit fram till att den är 
applicerbar på såväl informationssökare och biblioteksanvändare i studiesammanhang 
(både high school-studenter och studenter på universitetsnivå) som besökare på 
folkbibliotek (Kuhlthau 2004, s. 68-69). Kuhlthaus modell är intressant för vår studie 
därför att hylluppställningen som informationsåtervinningssystem enligt oss bör vara 
anpassad efter användarnas informationssökningsprocess. Det som vi främst lägger 
fokus vid är hennes tankar kring användarnas informationssökning och –insamling, och 
de kriterier som hon anser påverkar detta.  
 
De olika faserna i informationssökningsprocessen är: 
 
Fas 1 – Initiation 
Informationssökningsprocessens inledningsfas kännetecknas av att ett 
informationsbehov uppstår. I de fall informationsbehovet är pålagt informationssökaren 
av någon utomstående, till exempel i form av en skoluppgift, försöker 
informationssökaren anpassa informationsbehovet/uppgiften så att det motiverar och 
intresserar honom eller henne personligen. 
 
Fas 2 – Selection 
Kuhlthau anger fyra kriterier som påverkar ämnesvalet och den fortsatta 
informationssökningen: personligt intresse, angivna krav för uppgiften, vilken 
information som finns tillgänglig samt begränsning i tid. Dessa kriterier är dock inte 
alltid likvärdiga. Kuhlthaus studie visar att vid akademiska studier blir personligt 
intresse allt viktigare ju mer specialiserad inriktningen på studierna blir.  
 
Fas 3 – Exploration 
Denna fas består framförallt av informationssökning. Informationssökaren börjar med 
att söka mer generell information för att sedan gå vidare till att söka allt mer specifik 
information. Detta är dock inte en process som sker steg för steg utan 
informationssökaren hoppar mellan olika källor och informationssökningen sker relativt 
ostrukturerat. I första hand använder informationssökaren källor som hon eller han 
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redan känner till och som är lätt tillgängliga för att sedan gå vidare till andra källor som 
är mindre kända och mindre tillgängliga för informationssökaren. 
 
Fas 4 – Formulation  
I denna fas formuleras ett fokus utifrån den information som informationssökaren har 
tagit del av och funderat över. Utifrån detta fokus styrs den återstående 
informationssökningen. Allteftersom informationssökarens kunskap om ämnet ökar 
förändras dennes relevansbedömning. 
 
Fas 5 – Collection 
Informationssökaren samlar den information som är relevant för uppgiften. Metoden för 
sammanställning av information kan vara mycket personligt präglad och följer inte 
alltid de metoder som lärs ut av till exempel bibliotekarier. Avslutandet av 
informationssökningen bestäms (förutom av uppgiftens inlämningsdatum) antingen av 
att källor med ny information inte kan hittas eller att informationssökaren anser sig ha 
funnit den information som behövs för uppgiften. 
 
Fas 6 - Presentation 
I denna fas skapas en struktur för presentationen av arbetet inför andra, till exempel i 
form av en uppsats eller en muntlig presentation. (Kuhlthau 2004, s. 81-84)  
 
De fyra kriterier som inverkar vid fas två (selection) har stor inverkan på 
informationssökningsprocessen. De val som görs bygger på följande frågor: 
 

Kriterium  Fråga 
Uppgift   Vad ämnar jag åstadkomma? 
Tid    Hur mycket tid har jag? 
Intresse   Vad är jag personligen intresserad av? 
Tillgänglighet  Vilken information har jag tillgång till? 

 (Kuhlthau 2004, s. 195) 
 
Kuhlthau menar att uppgifter av en mer rutinmässig karaktär, som inte kräver så mycket 
av informationssökaren, inte verkar frambringa de olika faserna i hennes modell av 
informationssökningsprocessen. Det är först vid mer komplexa uppgifter som 
informationsökningsprocessen följer dessa faser. Vad som utgör en komplex uppgift är 
dock inte självklart. Det som avgör detta är snarare informationssökarens uppfattning 
om huruvida uppgiften är komplex eller inte, än uppgiften i sig själv. Hur mycket tid 
som finns till förfogande för uppgiften påverkar hela informationssökningsprocessen. 
Tidskriteriet påverkar såväl informationssökningsbeteendet som de val och beslut som 
görs av informationssökaren. Vid mer komplexa uppgifter finns en uppfattning hos 
oerfarna informationssökare att selection-fasen direkt ska följas av collection-fasen. De 
upplever annars en känsla av att de slösar bort tid. Detta förändras dock allteftersom 
deras erfarenhet ökar. (Kuhlthau 2004, s. 195-199) 
 
Det egna intresset spelar en stor roll vad gäller att välja ämne och formulera ett fokus 
för en uppgift. Därmed är det också en viktig faktor i informationssökningsprocessen. 
Det egna intresset kan kopplas till den osäkerhet som informationssökaren kan känna i 
början av processen. Allteftersom det egna intresset och kunskaperna i ämnet ökar så 
minskar känslan av osäkerhet. Det sista kriteriet handlar snarare om 
informationssökarens känsla av vad som är tillgängligt än om hur tillgänglig 
informationen faktiskt är. Ibland kan känslan av att ha för mycket tillgänglig 
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information skapa problem. Informationssökaren måste också hela tiden förhålla sig till 
hur mycket information som är tillräckligt. Detta är nödvändigt för att kunna välja ut 
den information som är meningsfull. Vad som är tillräckligt avgörs av den aktuella 
uppgiften. Detta är något som informationssökaren måste förhålla sig till under alla 
faser av informationssökningsprocessen. (Kuhlthau 2004, s. 195-199) 
 
I samband med att Kuhlthau presenterar de fyra kriterierna för val under 
informationssökningsprocessen så påminner hon om att: 
  

From the user’s perspective the primary objective of information seeking is to accomplish 
the task that initiated the search, not the collection of information as an end in itself. 
Seeking information is a means to accomplish a goal, not a goal in itself. 

(Kuhlthau 2004, s. 195) 
 
 

4.5 Browsing som informationssökningsmetod 
 

Browsing is a relatively unsystematic inspection of documents in libraries and book stores 
with open shelves or in document representations in bibliographies, in search sets in 
electronic databases or in hypertext navigating.  

(Hjørland 2007) 
 

Det finns ett samband mellan browsing och så kallad skumläsning (skim reading). I 
browsingbeteendet ingår skumläsning, då användaren skummar igenom större mängder 
information, till exempel baksidetexter och innehållsförteckningar, i syfte att hitta det 
som är intressant och/eller relevant. (Hjørland 2007)  

 
Höglund och Klingberg kallar de som ägnar sig åt browsing för ”strövare”, på grund av 
att ”de går omkring, strövar bland hyllorna och letar” (2004, s. 41). Författarna menar 
att folkbibliotek har ett ansvar att tillgodose även de som ägnar sig åt browsing. Det 
som definierar strövare, enligt Höglund och Klingberg, är att de ”har behov av att lätt 
kunna finna en ’bra’ bok men en ’strövare’ kan nästa gång han eller hon kommer till 
biblioteket vara mycket målmedveten och veta exakt vilken bok han vill låna” (Höglund 
& Klingberg 2004, s. 41). Browsing är inte begränsat till någon särskild användargrupp. 
Även en kunnig biblioteksbesökare kan ägna sig åt browsing. Höglund och Klingberg 
menar dock att ”den biblioteksvane och kunnige låntagaren kan kräva ett mer 
kvalificerat bestånd än den mindre kunnige” och författarna säger att ett sätt att 
tillgodose så många som möjligt är att skapa ett tredelat bibliotek. (Höglund & 
Klingberg 2004, s. 41) 
 
Rowley och Farrow menar att browsing föredras framför målinriktad sökning (directed 
searching) när användaren inte klart kan definiera det som han eller hon söker efter, och 
eftersom browsing inte kräver lika stor kunskap i informationssökning som målinriktad 
sökning. Rowley och Farrow skriver i första hand om datorbaserad 
informationssökning. De diskuterar även att själva informationssystemet i vissa fall kan 
uppmuntra till browsing. Browsing är beroende av användarens uppfattningsförmåga. 
Snabba beslut måste fattas då större mängder information skummas igenom. (Rowley & 
Farrow 2000, s. 104)  
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I artikeln The Browser and the Library presenterar Patricia Willard och Viva Teece en 
studie som de har genomfört på ett bibliotek i Sydney. Under en vecka år 1979 frågade 
de 229 besökare om de hade kommit till biblioteket för vissa specifika böcker, för att 
finna information eller för att browsa. Ungefär hälften av de intervjuade uppgav att de 
hade kommit i syfte att browsa medan en femtedel hade kommit för att låna något 
specifikt eller för att söka specifik information. I sin artikel skiljer de mellan tre olika 
sorters browsing. General browsing, vilket innebär att browsa för nöjes skull, utan 
något specifikt mål. General purposive browsing är studie- eller jobbrelaterad och 
specific browsing utförs av forskare och vetenskapsmän som systematiskt browsar för 
att upptäcka okänd information. (Willard & Teece 1983) 
 
Marcella och Newton skriver att browsing är den informationssökningsmetod som 
föredras av de flesta användare. Detta gäller oavsett om användaren har en mer eller 
mindre klar bild av vad det är han eller hon söker. Enligt författarna har det förekommit 
mycket kritik från bibliotekarier som anser att uppställning av medier enligt de 
traditionella klassifikationssystemen inte tillfredsställer de användare som ägnar sig åt 
browsing. Dessa bibliotekarier menar att det är tillräckligt att ha en bred 
ämnesuppdelning på hyllorna, så kallad reader interest arrangement, och att skylta 
denna tydligt. Marcella och Newton motsäger dock detta och framför argument för 
hylluppställning enligt ett klassifikationssystem när de även säger att ”the user does not 
need to understand the scheme in order to gain from its benefits”. Om det aktuella 
klassifikationssystemet är tillräckligt väl genomtänkt i sin ämnesindelning räcker detta 
för att det ska kunna ligga till grund för sökning efter ämne. (Marcella & Newton 1994, 
s. 159-161)  
 
Browsingbeteendet hos användarna har dock inte alltid uppmuntrats av bibliotekarierna. 
Tvärtom har det setts som ”bad manners” (Hjørland 2007). Uppfattningen har varit att 
användaren till exempel missar de böcker som är utlånade om han eller hon inte söker 
via katalogen, vilket ger en felaktig bild av bibliotekets bestånd. Hjørland anser dock att 
en katalogsökning sällan ger tillräckligt med information för att användaren ska kunna 
göra ett urval av lämpligt material för lån. Han menar att det är naivt att tro att katalogen 
har alla de svar som krävs för att tillfredsställa användarens behov i olika situationer. 
(Hjørland 2007) 
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5 Presentation av empiriskt material 
 
I det här kapitlet redovisas varje bibliotek för sig. Varje avsnitt inleds med en 
presentation av biblioteket, bestående av information som vi har tagit del av i 
e-postkontakt med bibliotekarier på respektive bibliotek inför varje besök, samtal med 
personalen under våra besök samt egna iakttagelser och intryck. Uppgifter kring 
kommunernas invånarantal har hämtats från respektive kommuns hemsida. Mer 
detaljerade beskrivningar av varje biblioteks hylluppställning finns i bilagorna 3-6. Då 
vi presenterar våra respondenter och deras besöksvanor tar vi även upp de eventuella 
svar som framkom på vår sista fråga, om respondenterna hade några övriga synpunkter. 
Detta har vi valt att göra för att peka på vad det är som respondenterna spontant har 
funderat över kring biblioteket. Efter varje bibliotekspresentation följer en redovisning 
av det empiriska materialet från respektive bibliotek. Detta har delats upp efter de 
aspekter som vi tidigare har nämnt (se sidan 5).  
 
Då vi inte har använt oss av en bandspelare under intervjuerna, utan endast har fört 
anteckningar, utgörs vårt empiriska material av våra tolkningar av vad respondenten 
sade. Analysarbetet kan därför sägas börja redan här, när vi presenterar vårt empiriska 
material, då vi för att kunna göra detta måste göra en tolkning av våra anteckningar från 
intervjuerna. Vi har dock så långt som det har varit möjligt försökt använda samma 
formulering som respondenten gjorde i våra anteckningar.  
 
Som vi tidigare har nämnt har vi valt att ge våra respondenter beteckningar bestående av 
dels en bokstav, utifrån på vilket bibliotek intervjun genomfördes (F, S, K eller V), dels 
en siffra. Detta för att kunna skilja respondenterna på respektive bibliotek från varandra. 
Respondenternas svar är i många fall lika varandra, därför kommer vi inte att redovisa 
varje svar enskilt utan har försökt att samla ihop svaren där så har varit möjligt. Detta 
för att försöka undvika upprepningar och därigenom göra texten mer läsvänlig.  
 
 

5.1 Falköping  
 
Falköpings bibliotek har haft en alternativ hylluppställning sedan biblioteket byggdes 
om 1999. År 2006 uppdaterades hylluppställningen då behoven med tiden hade 
förändrats. Falköpings kommun har ungefär 31 000 invånare (Falköpings kommun 
2007). Biblioteket har i snitt 500 besökare per dag. Fackavdelningen är placerad på det 
övre planet, förutom Memoarer och biografier som står på bottenvåningen tillsammans 
med skönlitteraturen. Den alternativa hylluppställningen utgörs av att 15 stycken breda 
teman har skapats. Inom dessa har dock SAB-systemets indelning behållits. Här följer 
en presentation av de temaavdelningar som vi har funnit särskilt intressanta på 
Falköpings bibliotek. Med särskilt intressanta menar vi de temaavdelningar som vi 
upplever vara mest unika för respektive bibliotek, i jämförelse med de övriga 
biblioteken i vår studie. För en mer utförlig beskrivning av hylluppställningen på 
Falköpings bibliotek, se bilaga 3.  
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Temaavdelning: Här återfinns ämnen som till exempel: 
 
Data & Vetenskap informationsteknik, datorer och databehandling, matematik, 

astronomi, fysik och kemi m.m. 
 
Pengar & Företag ekonomi, handel, konsumentinformation m.m. 
 
Själ & Tanke omstridda fenomen och företeelser, religion, filosofi och 

psykologi 
 

Mat & Hälsa hem och hushåll, livsmedel, medicin m.m. 
 
Media & Underhållning teater, film, fotografi m.m. 

 
På fackavdelningen möts besökaren först av ett antal nyhetshyllor där nya medier 
exponeras. Denna typ av exponeringshyllor där medierna står med framsidan utåt finns 
också på flera av temaavdelningarna. På fackavdelningen är olika sorters medier 
blandade på hyllorna, ämnesindelning prioriteras alltså före medietyp. Undantaget är 
musik-cd som står för sig själva. Även folianter placeras tillsammans med övriga 
medier så långt det är möjligt. I de fall då de inte får plats, på grund av att hyllplanet är 
för lågt, placeras folianterna längst ner i det hyllskeppet. Temaavdelningarna framgår 
genom skyltar i taket, på varje hyllgavel anges de ämnen som den innehåller och inom 
hyllorna finns SAB-systemets ämnesrubriker samt notation. Magasinet är alltid öppet 
för allmänheten och där är alla medier ordnade enligt SAB-systemet. I katalogen 
återfinns mediets signum (dess SAB-notation) under rubriken Hylla. Mediets placering i 
biblioteket (dess temaavdelning) återfinns först i katalogposten för det aktuella mediet, 
under rubriken Placering.  
 
På Falköpings bibliotek intervjuade vi fyra besökare. Av dessa var två män och två 
kvinnor och vi pratade med representanter från samtliga våra ålderskategorier.  
 
Respondent F1, en kvinna mellan 31 och 50 år, besöker biblioteket minst en gång i 
veckan. Vi upplevde henne vara en van biblioteksbesökare som främst kommer till 
biblioteket för att låna fritidsrelaterade böcker.  
 
Respondent F2, en kvinna över 51 år, uppgav att hon besöker biblioteket minst en gång 
i månaden. Hon tittar då främst på nyhetshyllorna och sitter gärna och bläddrar i 
böckerna på biblioteket. Även hon föredrar att låna böcker i fritidssyfte, främst om 
trädgård.  
 
Respondent F3, en man över 51 år, besöker biblioteket minst en gång i månaden och 
uppgav att han är intresserad av populärvetenskaplig facklitteratur inom flera olika 
ämnen.  
 
Respondent F4, en man under 30 år, uppgav att han besöker biblioteket en gång per 
månad eller mer sällan. Han brukar då främst komma för att låna en dator men det 
händer ändå att han lånar facklitteratur ibland.  
 
På Falköpings bibliotek framkom inga ytterligare synpunkter, vare sig kring 
hylluppställningen eller kring biblioteket i övrigt, då vi frågade om detta i slutet av 
intervjuerna.  
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5.1.1 Upplevelse av tillgänglighet 
 
Alla respondenter på Falköpings bibliotek uppgav att det går bra att hitta det som de 
letar efter. Respondent F1 sade att det är ”inga problem” att hitta på bibliotekets 
fackavdelning. Respondent F2 tillade att hon gärna frågar personalen om det skulle 
uppkomma några problem.  
 
Skyltningen på fackavdelningen på Falköpings bibliotek består av skyltar i taket som 
anger var temaavdelningarna finns. Vad gäller skyltningen så uppgav respondenterna F3 
och F4 att den fungerar väl för deras del. Respondent F2 sade att hon hittar på 
biblioteket ändå. Hon verkar inte ha reflekterat över skyltningen men då hon vid vår 
fråga tittade sig omkring uppgav hon att den fungerar bra för hennes del. Respondent F1 
anser dock att skyltningen kunde vara bättre. Hon menar att så som det ser ut nu ”får 
man leta sig fram lite”. Hon uppgav specifikt att hon önskar tydligare skyltning för 
underavdelningarna.  
 
 

5.1.2 Upplevelse av temaavdelningarna 
 
Ingen av respondenterna verkar ha reflekterat över de teman som böckerna står 
uppställda efter. På frågan om det är några teman som de särskilt har lagt märke till, var 
det endast F2 som svarade med att uppge en avdelning, vilken var ”trädgård” (vilket på 
Falköpings bibliotek inte är ett tema utan snarare en underavdelning). Det var heller 
ingen som upplever att det saknas något tema. Ämnesindelningen upplevs som 
överensstämmande med respondenternas uppfattning av hur det borde se ut. Respondent 
F1 uppgav att det ”i stort sett” stämmer, men tillade även att det inte är något som hon 
har funderat över.  
 
Under de tre första intervjuerna på Falköpings bibliotek visade vi inte någon 
förteckning över SAB-systemet utan frågade endast om respondenterna har funderat 
över skillnaden mellan temaavdelningarna och SAB-systemet. Vi frågade även om de 
brukar besöka några andra bibliotek, detta i syfte att få dem att reflektera över 
eventuella skillnader. Dessa tre första respondenter, F1, F2 och F3, uppgav att de inte 
hade tänkt på någon skillnad. Respondent F1 uppgav att hon brukar besöka även ett 
annat bibliotek och sade att det är svårare att hitta där. För respondent F4 visade vi en 
utskrift av SAB-systemets huvudavdelningar, då han först inte verkade medveten om 
vad vi menade. Han kände då igen det från sitt gamla skolbibliotek. När han 
uppmärksammades på skillnaderna mellan SAB-systemet och Falköpings 
temaavdelningar svarade han att han anser SAB-systemet vara krångligare än 
temaavdelningarna. Eftersom vi under intervjun med respondent F4 märkte att vi fick 
ett mer utförligt svar då vi visade en förteckning över SAB-systemet valde vi att göra 
detta även i fortsättningen, på de tre återstående biblioteken.  
 
På frågan om de är insatta i SAB-systemet svarade två av de tre första respondenterna, 
F1 och F3, nej. Respondent F2 svarade att hon inte var ”sådär jätte”-insatt i 
SAB-systemet. Respondent F4, som hade fått se en utskrift av det traditionella 
klassifikationssystemet, svarade att han tycker att det är ”halvkrångligt”. Samtliga 
respondenter uppgav dock att det fungerar för deras del att SAB-systemet fortfarande 
finns kvar inom temaavdelningarna. 
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5.1.3 Respondenternas sökmetoder 
 
Vi frågade respondenterna hur de brukar göra för att hitta det som de söker. För att inte 
göra frågan ledande ställde vi en öppen fråga kring detta, men beroende på 
respondenternas svar frågade vi även kring de alternativ som de inte nämnde själva. Vi 
var också nyfikna på om deras sökmetoder skiljer sig åt beroende på vad de söker efter. 
Respondent F1 uppgav att hon använder katalogen om det är en specifik titel som hon 
letar efter. Om det däremot rör sig om ett diffust ämne går hon först runt och tittar bland 
hyllorna. Respondent F2 frågar i första hand bibliotekarien i de fall hon söker något 
specifikt, men hon går också gärna runt bland hyllorna och tittar själv. De andra två 
respondenterna, F3 och F4, föredrar att gå direkt till hyllorna och om de inte hittar vad 
de söker där så tar de hjälp av en bibliotekarie.  
 
Respondenterna F2 och F3 uppgav att de aldrig använder sig av katalogen. Respondent 
F4 sade att han ”knappt alls” använder katalogen. Men de gånger han använder 
katalogen anser han att den hjälper honom att veta var boken finns. Respondent F1 
uppgav att hon brukar använda katalogen och att hon upplever att den är till hjälp.  
 
 

5.1.4 Exponering av bibliotekets bestånd 
 
Vi frågade våra respondenter dels om det händer att de lånar böcker som de inte hade 
planerat att låna innan de kom till biblioteket, dels om de upplever att det då är större 
chans att de lånar en bok som är exponerad. Samtliga respondenter på Falköpings 
bibliotek uppgav att de lånar böcker som de inte hade tänkt på innan de såg dem på 
hyllorna. Respondent F1 sade att det ofta händer att hon lånar oplanerade böcker. På 
frågan om de upplever att det är större chans att de lånar en bok som har exponerats på 
något särskilt sätt, till exempel med framsidan utåt, svarade samtliga jakande. 
Respondent F1 sade att en sådan bok väcker nyfikenhet, och lånar den om den ser 
intressant ut. Respondent F2 blir mycket intresserad av en exponerad bok och F3 menar 
att det blir tydligare då boken står med framsidan utåt.  
 
 

5.2 Söderköping 
 
Söderköpings bibliotek har haft en alternativ hylluppställning i drygt sju år. 
Förändringen gjordes i samband med att biblioteket flyttade in i nybyggda lokaler 1999. 
Förutom bibliotek finns dessutom turistbyrå, infokontor samt ett café i samma byggnad. 
Byggnationen av huset, som kallas Stinsen, var mycket omdebatterad men har visat sig 
vara lyckad och har bidragit till att många Söderköpingsbor har ändrat uppfattning om 
biblioteket. Bilden av biblioteket har blivit mer positiv. Söderköping är en liten 
kommun med ungefär 14 000 invånare (Söderköpings kommun 2007). Biblioteket har i 
snitt ungefär 800 besökare per dag.  
 
På Söderköpings bibliotek består den alternativa hylluppställningen av 15 
temaavdelningar på fackavdelningen. Inom dessa teman används fortfarande 
SAB-systemets notation samt ämnesrubriker som underavdelningar. De böcker som 
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ingår i temaavdelningarna Hobby och Släktforskning har fått särskilda klisterlappar på 
ryggen. Dessa teman vore annars mycket svåra för bibliotekarierna att ställa ut på rätt 
plats i hyllorna, då de inkluderar böcker från flera vitt skilda SAB-avdelningar. 
Temaavdelningarna är väl synliga genom tydliga skyltar ovanför de aktuella hyllorna. 
Nedan presenterar vi de temaavdelningar som vi har funnit särskilt intressanta på 
Söderköpings bibliotek. För en mer utförlig beskrivning av hylluppställningen på 
Söderköpings bibliotek, se bilaga 4. 
 

Temaavdelning: Här återfinns ämnen som till exempel: 
 
Båtar och hav oceaner och hav, fartyg m.m.  
 
Hobby   ett urval av titlar ur flertalet avdelningar 

 
Kropp och själ omstridda fenomen och företeelser, religion, filosofi och 

psykologi, undervisning, vissa sociala frågor, idrott, lek och spel, 
medicin 

 
De sköna konsterna  bok- och biblioteksväsen, konst, musik, teater och film m.m. 
  

I anslutning till informationsdisken finns en ställning där ny facklitteratur exponeras. 
Dessutom exponeras böcker inom temaavdelningarna där det finns plats på hyllplanen 
samt på särskilda exponeringshyllor på bokhyllornas gavlar. På fackavdelningen 
blandas litteratur för vuxna med barn- och ungdomslitteratur. Folianter står inte 
placerade för sig själva då biblioteket är planerat utifrån att de ska kunna få plats på 
hyllorna tillsammans med böckerna av normal storlek. Biblioteket har inte några 
fackrelaterade DVD eller VHS, utan enbart spelfilm på DVD. Huvuddelen av 
facklitteraturen är samlad på en sida av biblioteket, undantagen är Memoarer och 
Litteraturhistoria som av utrymmesskäl står vid skönlitteraturen. På plan två finns 
Lokalhistoria och Släktforskning. På detta plan finns också magasinet för facklitteratur 
som alltid är öppet för allmänheten. Böckerna är dock indelade efter SAB-systemets 
huvudrubriker i magasinet, och inom varje huvudavdelning står böckerna uppställda 
efter författare. Trots att magasinet är öppet för allmänheten är det många användare 
som ber en bibliotekarie om hjälp med att finna böcker i magasinet. I katalogen står 
endast signumet i träfflistan. Den aktuella temaavdelningen återfinns inuti 
katalogposten under rubriken Placering. 
 
På Söderköpings bibliotek intervjuade vi två män och fyra kvinnor. Vi strävade efter 
jämn fördelning över könen men vårt urval är beroende av vilka som befann sig på 
biblioteket då vi var där. Även på Söderköpings bibliotek har vi talat med personer ur 
samtliga ålderskategorier.  
 
Respondent S1, en man över 51 år, uppgav att han besöker biblioteket minst en gång i 
veckan. Vi upplevde honom vara en mycket engagerad biblioteksbesökare som gärna 
delade med sig av positiv kritik om biblioteket och han verkade vara väl insatt i 
bibliotekets bestånd.  
 
Respondent S2 är en kvinna mellan 31 och 50 år. Hon besöker biblioteket minst en 
gång per månad, då främst för att låna facklitteratur inom sina intresseområden, till 
exempel Hus och hem och Hobby.  
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Respondent S3 är en man över 51 år. Han besöker biblioteket minst en gång i veckan 
och verkade vara både engagerad och kunnig kring Söderköpings bibliotek.  
 
Respondent S4, en kvinna under 30, besöker biblioteket minst en gång per vecka. Hon 
brukar mest komma i studiesyfte och verkar vara nöjd med Söderköpings bibliotek.  
 
Respondent S5 är en kvinna mellan 31 och 50 år. Hon besöker biblioteket minst en 
gång i veckan. Under vårt intervjutillfälle verkade hon vara stressad men vi uppfattade 
henne som en mycket van biblioteksbesökare.  
 
Respondent S6 är en kvinna under 30 år. Hon är studerande och uppgav att hon 
besöker biblioteket ett par gånger i veckan då hon tycker att det är ett bra ställe att 
fördriva tiden i väntan på bussen. Respondent S6 lånar mest skönlitteratur.  
 
Under övriga synpunkter passade de flesta av våra respondenter på att ge positiva 
kommentarer om biblioteket och dess personal. En av dem, respondent S1, framförde 
även önskemål om fler och mer aktuella böcker.  
 
 

5.2.1 Upplevelse av tillgänglighet 
 
Ingen av respondenterna på Söderköpings bibliotek uppgav sig ha några problem med 
att hitta det som de söker. Respondent S1 svarade att det går ”rätt bra” men tillade att 
han ibland kan bli lite förvirrad bland skönlitteraturen. Även respondenterna S3 och S5 
uppgav att det fungerar bra att hitta det som de söker. Inte heller respondenterna S2 och 
S6 har upplevt några problem. S4 säger att det går ganska bra, annars finns det oftast 
hjälp att få.  
  
På Söderköpings bibliotek framgår temaavdelningarna genom skyltar ovanför hyllorna. 
Tre av våra respondenter, S1, S3 och S5, sade att de inte har reflekterat över 
skyltningen. Dessa respondenter sade sig vara vana vid biblioteket och hittar därför utan 
att behöva orientera sig med hjälp av skyltarna. Respondenterna S2, S4 och S6 sade att 
skyltningen fungerar mycket bra för deras del.  
 
 

5.2.2 Upplevelse av temaavdelningarna 
 
På frågan om det är något särskilt temaavdelning som de har lagt märke till svarade tre 
av respondenterna, S4, S5 och S6, nej. De andra tre respondenterna, S1, S2 och S3, 
uppgav vissa teman som de har lagt märke till. Utifrån det som kom fram under 
intervjuerna kan vi sluta oss till att dessa temaavdelningar utgörs av respondenternas 
intressen, det vill säga de avdelningar som de vanligtvis går till. Inte heller på 
Söderköpings bibliotek saknar respondenterna några ytterligare teman. Samtliga 
respondenter tycker att ämnesindelningen stämmer bra överens med deras uppfattning 
av hur det borde se ut. Både respondent S1 och S4 framhöll att ämnesindelningen inte är 
något som de har tänkt på eller lagt märke till tidigare.  
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Två av våra respondenter, S5 och S6, uppgav att de inte brukar besöka några andra 
bibliotek, och sade att de inte har någon uppfattning om eventuella skillnader mellan 
olika hylluppställningar på olika bibliotek. Respondent S1 sade att han har besökt andra 
bibliotek men att det var länge sedan. Han upplever att det är nödvändigt att lära sig 
varje bibliotek för att det skiljer mycket mellan dem. De övriga tre respondenterna, S2, 
S3 och S4, har besökt andra bibliotek men har inte lagt märke till någon större skillnad, 
vad gäller hylluppställningen, mellan dem och Söderköpings bibliotek. Däremot 
nämnde de skillnader vad gäller till exempel bibliotekets storlek, bestånd och tjänster. 
 
På frågan om våra respondenter är insatta i SAB-systemet, vilket de fått se en utskrift 
av, svarade respondenterna S2 och S4 nej. Respondent S5 svarade att hon kunde 
använda det när hon var liten men att hon inte använder sig av det nu. De resterande tre 
sade sig ha begränsade kunskaper i SAB-systemet. Respondent S1 uttryckte att han kan 
en del bokstäver. Respondent S3 sade att hon kan ”en del” av det och respondent S6 
sade sig kunna ”lite grann” av det. Ingen av respondenterna uppgav sig ha några 
problem med att SAB-systemet fortfarande finns kvar inom ämnesavdelningarna. 
Respondent S4 sade dock att även om hon ”inte har förstått sig på det” så har hon inga 
problem med att hitta i hyllorna. Respondent S2 menar att hon inte använder sig av det.  
 
 

5.2.3 Respondenternas sökmetoder 
 
Majoriteten av respondenterna på Söderköpings bibliotek föredrar att i första hand gå 
direkt till hyllorna när de letar efter någon bok. Två av dessa, respondenterna S2 och S5, 
går som andra alternativ till bibliotekarien, om de inte tror sig kunna finna boken på 
egen hand. Respondent S1 vänder sig istället till katalogen i andra hand. När respondent 
S4 inte finner vad hon letar efter i hyllorna så går hon antingen till en bibliotekarie eller 
till katalogen. Hon sade att det är lite olika från fall till fall. Bara en respondent, S3, går 
i första hand till katalogen och söker. Respondenten tillade dock att i de fall han bara vet 
inom vilket ämnesområde han söker en bok går även han först till hyllan.  
 
Respondenterna S2 och S6 sade att de aldrig använder sig av katalogen. Tre av 
respondenterna, S1, S3 och S5, uppgav att katalogen hjälper dem att förstå var boken 
står i biblioteket, även om en av dem, respondent S1, sade att han sällan använder den. 
Respondent S4 sade att hon kan använda katalogen men att hon tycker att det kan vara 
”lite luddigt ibland” i katalogen.  
 

5.2.4 Exponering av bibliotekets bestånd 
 
Samtliga respondenter på Söderköpings bibliotek uppgav att det händer att de lånar 
böcker som de inte hade tänkt på innan de kom till biblioteket. Respondent S1 menar att 
det händer rätt ofta. Respondent S3 menar att han oftast vet vad han vill ha men att det 
ändå händer att han lånar böcker som han inte hade planerat att låna. Samtliga 
respondenter uppgav även att de lockas av en bok som har exponerats särskilt framför 
en som står med ryggen utåt. Respondent S1 anser att exponering är ett tecken på att 
andra tycker att boken är bra. Respondent S4 sade att det är bra när böcker står med 
framsidan utåt eftersom hon tycker att titeln på så sätt syns tydligare.  
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5.3 Kalmar 
 
Kalmar är det bibliotek i vår studie som har haft en alternativ hylluppställning längst. 
Biblioteket har deltagit i både GÖK-projektet och Kampen-projektet som båda pågick i 
början av 1990-talet, vilka vi har beskrivit i kapitel 3.2. Detta märks bland annat genom 
att biblioteket är utformat enligt tanken om det tredelade biblioteket. Besökaren möts 
först av ett relativt öppet område, det så kallade Torget. Till en början fanns här flera 
olika former av bokexponeringar som personalen satte samman. Idag upptas en del av 
det här området av datorer för besökarna men det finns fortfarande plats för till exempel 
konstutställningar. Ett bord för bokexponering finns kvar där böcker till så kallat 
7-dagarslån återfinns. På detta bord finns böcker som tros vara efterlängtade och som 
det är hög efterfrågan på för tillfället. Här finns också en exponeringshylla för nya 
böcker av allmänt intresse. De andra två delarna är närbiblioteket, vilket består av 
huvudsamlingen, samt magasinet. Magasinet för facklitteratur är öppet för allmänheten 
men måste låsas upp av personalen. I magasinet för facklitteratur används SAB-
systemet.  
 
På fackavdelningen i närbiblioteket används däremot en uppdelning med 25 stycken 
temaavdelningar och inom dessa återfinns fortfarande SAB-systemet som 
underavdelningar. Här presenteras de temaavdelningar som vi har funnit särskilt 
intressanta på Kalmar bibliotek. För en mer utförlig beskrivning av hylluppställningen 
på Kalmar bibliotek, se bilaga 5. 
 

Temaavdelning: Här återfinns ämnen som till exempel: 
 
Teknik och hobby teknik, industri och kommunikationer m.m. 
 
Data och matematik datorer och databehandling, matematik 
  
Hem och hushåll mat och dryck, personlig hygien, etikettfrågor m.m. 

  
Djur och natur  lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske, djursport, biologi, ekologi, 

botanik, zoologi  
 
Temaavdelningarna anges med utskurna bokstäver i blått ovanför hyllorna. Detta 
innebär att de flesta av dessa skyltar är möjliga att läsa även bakifrån, baklänges. Enligt 
bibliotekarierna har dessa skyltar dock fått en del kritik ur läsbarhetssynpunkt. Vad 
gäller folianter så har dessa på Kalmar bibliotek plockats ut från de övriga böckerna och 
står för sig själva där det finns plats. Övriga fackrelaterade medier, som filmer och 
CD-skivor, står i anslutning till böckerna inom respektive ämnesavdelning. Vid 
ingången till biblioteket ligger ett café. Inne i bibliotekslokalen ligger även ett så kallat 
Lärcentrum, där vuxenstuderande har tillgång till resurser och stöd. I Kalmar kommun 
bor cirka 61 000 personer (Kalmar kommun 2007). Biblioteket har ungefär 1 000 
besökare per dag. I katalogen anges endast mediets signum i träfflistan. 
Ämnesavdelningen som mediet är placerat på anges först inuti katalogposten under 
rubriken Placering där temaavdelningens namn står.  
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På Kalmar stadsbibliotek intervjuade vi fyra män och fyra kvinnor, med representanter 
från samtliga av våra åldersgrupper.  
 
Respondent K1 är en Komvuxstuderande man under 30 år som brukar besöka 
biblioteket minst en gång i veckan. Han uppgav att han inte brukar låna hem några 
böcker, men då han är på biblioteket studerar han och läser facklitteratur och tidskrifter.  
 
Respondent K2 är en studerande kvinna mellan 31 och 50 år. Hon uppgav att hon 
besöker biblioteket sällan och att det då mest är skönlitteratur som hon lånar, men även 
lite facklitteratur i studiesyfte.  
 
Respondent K3 är en man över 51 år. Han brukar besöka biblioteket minst en gång i 
månaden och är då intresserad av facklitteratur inom naturvetenskapliga ämnen, samt 
tidningar och tidskrifter.  
 
Respondent K4 är en kvinna under 30 år. Hon besöker biblioteket minst en gång i 
veckan och lånar såväl fack- som skönlitteratur. Vi upplevde respondenten som mycket 
engagerad och insatt i bibliotekets bestånd och hylluppställning. Hon hade dock även en 
del negativa synpunkter på servicen på biblioteket.  
 
Respondent K5 är en man över 51 år som uppgav att han brukar besöka biblioteket 
minst en gång i veckan. Han lånar både skön- och facklitteratur och är en van 
informationssökare. Respondenten hade många åsikter om biblioteket.  
 
Respondent K6, en man under 30 år, uppgav att han gör biblioteksbesök minst en gång 
i veckan. Vi uppfattade det som att det var en av de första gångerna som han besökte 
Kalmar bibliotek och att han är mer van vid ett annat bibliotek.  
 
Respondent K7 är en kvinna mellan 31 och 50 år. Hon brukar besöka biblioteket flera 
gånger i veckan. Då hon håller på att lära sig svenska utnyttjar hon fortfarande främst 
facklitteraturen på språkavdelningen.  
 
Respondent K8, en kvinna över 51 år, brukar besöka biblioteket minst en gång i 
veckan. Hon läser och lånar då fack- och skönlitteratur, och även tidningar och 
tidskrifter. Det som intresserar respondenten är språkböcker inför resor och 
religionsrelaterade böcker.  
 
Fyra respondenter gav inga ytterligare synpunkter i slutet av intervjuerna. En 
respondent, K8, önskade fler föredrag och föreläsningar. Respondent K4 uppgav att hon 
inte tycker att personalen är tillmötesgående vid frågor, utan endast hänvisar till egen 
katalogsökning. Hon har även känt att det kan vara olika regler beroende på vilken 
bibliotekarie hon har pratat med. En annan respondent, K5, tycker att bibliotekarierna är 
mycket hjälpsamma. Däremot tycker han att han inte har fått något gehör för de 
klagomål han har framfört gällande kartorna inne i bibliotekslokalen. Han anser att det 
är en brist att kartorna är snedvridna i förhållande till var i lokalen biblioteksbesökaren 
står, samt att det borde vara ett ”här står du” utmärkt på kartan. En respondent, K1, 
framförde att det är ett trevligt bibliotek.  
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5.3.1 Upplevelse av tillgänglighet 
 
På Kalmar bibliotek uppgav respondenterna K3, K5 och K7 att de har svårigheter med 
att hitta det som de söker. K3 sade att det går bra för honom att finna tidningar men att 
det är värre med böcker. K5 tycker att det fungerar dåligt att hitta det som han söker och 
K7 sade att hon ibland har svårt att hitta. Respondenterna K1, K2, K6 och K8 tycker att 
det går bra att hitta det som de söker på biblioteket. Respondent K4 tycker att det är lätt 
att hitta på biblioteket, så länge böckerna står där de ska.  
 
Då vi innan intervjuerna hade fått veta av bibliotekarierna att det har framförts klagomål 
på bibliotekets skyltar lade vi lite extra vikt vid frågan om detta. Dock uppgav alla 
respondenter utom en att de är nöjda med skyltarna. Respondent K6 tillade att de 
fungerar bra, respondent K7 tycker att de är till hjälp och respondent K3 tycker att 
skyltarna är tydliga. Det var bara respondent K5 som uttalade sig negativt om skyltarna. 
Han anser att de är svårlästa, och att det skulle underlätta om de var utformade på något 
annat sätt, till exempel att bokstäverna hade en bakgrund.  
 
 

5.3.2 Upplevelse av temaavdelningarna 
 
Fyra respondenter, K1, K3, K7 och K8 nämnde de hyllor som de själva brukar besöka 
på frågan om de har lagt märke till någon särskild temaavdelning. Tre av våra 
respondenter, K2, K5 och K6, sade att de inte har lagt märke till någon särskild 
temaavdelning. Respondent K4 svarade att hon inte brukar gå runt på måfå då hon vet 
vad hon är ute efter. Ingen av respondenterna uppgav att de saknar någon ytterligare 
temaavdelning. Respondent K4 sade att hon snarare saknar omfattning inom vissa 
områden, än att hon saknar ytterligare eller annorlunda indelning av temaavdelningarna. 
Respondent K3 uttryckte också en önskan om fler böcker inom vissa avdelningar. När 
vi ställde frågor om bibliotekets hylluppställning upplevde vi att få respondenter 
tidigare hade reflekterat över detta.  
 
Respondenterna K2, K3 och K6 sade att de inte har funderat över ämnesindelningen på 
biblioteket, men att den inte innebär några problem för dem när de ska hitta på 
biblioteket. Även respondenterna K4 och K8 uppgav att de inte upplever några problem 
med att hitta. Respondent K1 tycker att ämnesindelningen kunde vara mer specifik. På 
frågan om vad han anser om bibliotekets ämnesindelning svarade respondent K5 att 
ämnesindelningen enligt honom borde följa SAB-systemet istället. Han tycker att det 
vore lättare att hitta då. 
 
Respondent K1 uppgav att han inte brukar besöka några andra bibliotek, så han har 
heller inte funderat över skillnaden mellan temaavdelningarna på Kalmar bibliotek och 
SAB-systemet. Två av våra respondenter, K2 och K5, verkade medvetna om skillnader 
vad gäller hylluppställningen. Respondent K5 uttryckte att han anser att ”det gamla 
systemet” (SAB-systemet) var bättre. De övriga respondenterna uppgav att de inte har 
reflekterat över några skillnader vad gäller just hylluppställningen. 
 
Majoriteten av våra respondenter, sex stycken, uppgav att de inte är insatta i 
SAB-systemet medan respondenterna K4 och K5 sade sig kunna använda det. 
Respondenterna K2, K4 och K8 tycker att det fungerar att det traditionella 
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klassifikationssystemet fortfarande finns kvar inom ämnesavdelningarna. Två 
respondenter, K1 och K7, uppgav att de inte har reflekterat över det men de sade heller 
inget om att de skulle ha några problem med detta. Respondent K6 uppgav att han inte 
har försökt att sätta sig in det. Men inte heller han verkade ha några problem med SAB-
systemet som underavdelningar. Respondenterna K3 och K5 uppgav att det fungerar 
men att de upplever att det kan vara problem ibland. Respondent K5 upplever att det 
största problemet är att samma bokstav från SAB-systemet kan finnas på flera olika 
temaavdelningar.  
 
 

5.3.3 Respondenternas sökmetoder  
 
Alla respondenter väljer i första hand att gå och titta bland hyllorna när de söker efter 
något på biblioteket. Respondent K2 uppgav att hon föredrar att titta bland hyllorna 
eftersom hon oftast inte har en speciell titel i tankarna. Respondent K3 går till hyllan om 
han söker inom ett ämne, i annat fall går han till bibliotekarien. Respondent K7 brukar 
fråga en bibliotekarie om det är första gången hon söker inom ett visst ämne. 
Respondent K6 går i första hand till hyllorna, men använder sig av katalogen om han 
inte vet titeln, eller går till bibliotekarien om han inte hittar. Respondent K8 letar bland 
hyllorna om hon söker inom ett ämne, annars går hon till katalogen för att söka på något 
specifikt. Även om respondent K4 upplever att hon hittar bra bland hyllorna, så brukar 
hon ibland börja med att göra ”chanssökningar” i katalogen för att sedan gå till hyllan. 
Respondent K1 vänder sig till katalogen om han inte finner det han söker direkt i 
hyllorna. Även respondent K5 brukar använda katalogen när han inte vet vart i 
biblioteket han ska gå.  
 
Tre av respondenterna på Kalmar bibliotek uppgav att de aldrig använder sig av 
katalogen. Dessa respondenter är K1, K3 och K6. Av de respondenter som använder 
katalogen sade respondenterna K8 och K4 att katalogen hjälper dem att veta var boken 
finns, och K8 tillade att hon tycker att det är lätt att förstå. Även respondent K5 sade att 
katalogen hjälper honom, men tycker att det kan vara problem då han upplever att det 
ibland inte framgår tydligt att en bok står i magasinet. Respondent K2 använder sig av 
katalogen främst för att se var en bok finns då inte Kalmar bibliotek har den bok som 
hon söker. Respondent K7 upplever ibland problem i samband med katalogsökningar, 
då hon inte har svenska som förstaspråk.  
 

5.3.4 Exponering av bibliotekets bestånd 
 
Alla respondenter utom en uppgav att det händer att de lånar böcker som de inte hade 
tänkt på innan de såg dem på hyllan, varav två, respondenterna K3 och K6, uppgav att 
det är mycket vanligt. Respondent K4 gör det bara när ”annat är utlånat”. Den 
respondent som uppgav att han inte lånar oplanerade böcker, K1, hade tidigare angett att 
han inte lånar hem böcker alls. Däremot sade han att det händer att han tittar i diverse 
böcker på biblioteket.  
 
Två av våra respondenter, K4 och K7, svarade nej på frågan om det är större chans att 
de lånar en bok som har exponerats lite annorlunda. Respondenterna K2 och K6 sade att 
det är större chans att de ser exponerade böcker men att det inte är större chans att de 
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lånar dem, det beror helt på den enskilda boken. Även respondent K5 sade att 
exponering inte spelar någon roll då han väljer böcker att låna. Respondent K1 menar 
att exponerade böcker fångar hans uppmärksamhet. Det är större chans att han blir 
intresserad och tittar i de böcker som är exponerade än andra böcker på biblioteket, även 
om han inte lånar hem böcker. Respondent K3 tycker att det är mycket bättre när 
böckerna är exponerade med framsidan utåt. Respondent K8 menar att ”det händer nog 
att jag lånar exponerade böcker”.  
 
 

5.4 Vänersborg 
 
Vänersborgs kommun har ungefär 37 000 invånare (Vänersborgs kommun 2007). 
Biblioteket besöks dagligen av cirka 1 000 personer. Biblioteket har haft sin alternativa 
hylluppställning sedan 1999. Vi ser vissa likheter mellan hur Vänersborgs bibliotek är 
uppbyggt och tankarna om det tredelade biblioteket, även om dessa inte ligger till grund 
för bibliotekets uppbyggnad. Innanför entrén finns en yta avsedd för konstutställningar, 
hyllor med dagens återlämnade böcker och andra hyllor där vissa böcker exponeras, till 
exempel i form av 6-dagarslån. På entréplan finns även skönlitteraturen för vuxna, ett 
tidningsrum samt en avdelning med film och musik. En trappa ner finns ett öppet 
magasin med skönlitteratur för barn och vuxna. Magasinet för facklitteratur är dock inte 
öppet för allmänheten.  
 
Facklitteraturen för vuxna står på övervåningen. Den har delats upp i 11 breda 
temaavdelningar. Dessa är sedan indelade i underavdelningar enligt SAB-systemet. Här 
presenteras de temaavdelningar som vi har funnit särskilt intressanta på Vänersborgs 
bibliotek. För en mer utförlig beskrivning av hylluppställningen på Vänersborgs 
bibliotek, se bilaga 6. 

 
Temaavdelning: Här återfinns ämnen som till exempel: 
 
Språk och undervisning språk, bok- och biblioteksväsen, uppfostran och undervisning 
 
Samhälle samhälls- och rättsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, 

militärväsen, matematik m.m. 
 
Teknik, hus och hobby teknik, industri och kommunikationer, privatekonomi, lantbruk, 

husdjurslära, trädgårdsskötsel, skogsbruk 
 
Kropp och själ religion, filosofi och psykologi, mat och dryck, hemmets vård, 

idrott, lek och spel, medicin m.m. 
 
Varje temaavdelning har en egen färg som återfinns dels på de skyltar som hänger i 
taket och på de anslag med SAB-rubriker som finns på varje hyllgavel och dels på den 
karta som finns vid informationsdisken. Detta underlättar för besökaren att se vilka 
ämnen som hör till respektive tema. I hyllorna har vissa böcker exponerats särskilt 
genom att ställas med framsidan utåt och det står även flera böcker ovanpå de flesta 
hyllor. Folianter står i hyllorna tillsammans med övriga böcker. När vi besökte 
biblioteket pågick en omorganisation av avdelningen Konst och litteratur, på vilken 
folianterna i fortsättningen ska placeras på det övre hyllplanet. Fackrelaterad film står 
tillsammans med underhållningsfilm på entréplanet. I träfflistan i katalogen visas endast 
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hyllan, vilken anges med SAB-signumet. För att se vilken temaavdelning medierna står 
på måste katalogposten för det valda mediet öppnas. Detta anges under rubriken 
Avdelning, tillsammans med vilket bibliotek i kommunen det finns på.  
 
I Vänersborg intervjuade vi åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. Vi pratade med 
både män och kvinnor ur samtliga våra ålderskategorier.  
 
Respondent V1, en kvinna över 51 år, uppgav att hon besöker biblioteket flera gånger i 
veckan. Hon var mycket engagerad och hade många åsikter om såväl beståndet som 
personalen och bibliotekslokalerna.  
 
Respondent V2 är en kvinna under 30 år. Hon besöker sällan biblioteket men sade att 
hon räknar med att det kommer bli mer frekventa besök framöver då hon nyligen har 
börjat studera.  
 
Respondent V3, en man över 51 år, brukar besöka Vänersborgs bibliotek minst en gång 
per vecka. Han tillbringar gärna sin lunch på biblioteket. När han lånar hem böcker 
handlar det främst om reserelaterad facklitteratur.  
 
Respondent V4, en man mellan 31 och 50 år, besöker biblioteket minst en gång per 
vecka. Under sina besök brukar han använda dator samt läsa och låna facklitteratur.  
 
Respondent V5 är en kvinna mellan 31 och 50 år. Hon är högskolestuderande och 
uppgav att hon inte brukar besöka Vänersborgs bibliotek så ofta, ungefär en gång i 
månaden, då hon främst utnyttjar det bibliotek som finns på den högskola där hon 
studerar.  
 
Respondent V6 är en man mellan 31 och 50 år. Han uppgav att han inte brukar låna så 
många böcker, då han främst kommer till biblioteket för att läsa vissa tidskrifter. På 
fackavdelningen lånar han mest resehandböcker.  
 
Respondent V7 är en kvinna över 51 år. Hon brukar inte besöka biblioteket så ofta, 
men lånar vid sina besök såväl fack- som skönlitteratur.  
 
Respondent V8, en man under 30 år, uppgav att han besöker Vänersborgs bibliotek i 
stort sett varje dag. Han lånar främst fack- och skönlitteratur men även tidningar och 
tidskrifter. Vi upplevde honom vara mycket van vid bibliotekets hylluppställning och 
han var den respondent på Vänersborgs bibliotek som verkade ha reflekterat mest över 
hylluppställningen.  
 
Tre respondenter valde att framföra synpunkter i slutet av intervjuerna. Respondent V1 
önskade fler kulturinslag och forum för invandrare. Hon tyckte även att det var mycket 
praktiskt med de stora och tydliga skyltarna för de äldre besökarna, och berömde 
personalen. En annan respondent, V3, tyckte att biblioteket är ett trevligt ställe att sitta 
på under lunchen. Det framkom även önskemål om fler böcker.  
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5.4.1 Upplevelse av tillgänglighet 
 
Sju av respondenterna på Vänersborgs bibliotek uppgav att de upplever att det brukar gå 
bra att hitta de böcker som de letar efter. Den åttonde respondenten, V7, var i färd med 
att leta efter en bok, vilken hon inte kunde hitta, när vi pratade med henne. Hon 
upplevde därför att det inte fungerade så bra att hitta det som hon sökte på egen hand. 
Istället hade hon valt att ta hjälp av en bibliotekarie.  
 
Majoriteten av våra respondenter tycker att skyltarna fungerar bra och att de är till hjälp. 
En av dessa, respondent V8, tillade att det är bra att biblioteksbesökaren tack vare 
skyltningen ”slipper komma ihåg vad varje bokstav betyder”. Två av respondenterna 
upplever sig inte ha reflekterat tillräckligt mycket över skyltningen för att kunna uttala 
sig om för- och nackdelar. Respondent V3 sade att han oftast hittar själv ändå, utan att 
titta på skyltarna. Respondent V1 har inte lagt märke till skyltarna tidigare, men menar 
vid närmare eftertanke, efter att vi har uppmärksammat henne på dem, att de skulle 
kunna placeras annorlunda för att ge mer överblick över bibliotekslokalen.  
 
 

5.4.2 Upplevelse av temaavdelningarna 
 
På frågan om det är något särskilt tema som våra respondenter har lagt märke till 
svarade två stycken nej, respondenterna V4 och V7. Fyra personer, V1, V3, V5 och V6, 
nämnde sina egna särskilda intresseområden. Det rör sig alltså om de temaavdelningar 
som de brukar besöka. De övriga två respondenterna, V2 och V8, sade att även om de 
inte har reflekterat över något särskilt tema så tycker de att det fungerar bra och att det 
är lätt att hitta. Ingen av våra respondenter saknar något tema.  
 
Majoriteten av våra respondenter tycker att ämnesindelningen på Vänersborgs bibliotek 
stämmer överens med deras uppfattning av hur det borde se ut. En av dessa, respondent 
V7, tillade att det inte är något som hon har funderat över tidigare. Respondent V1, som 
enligt vår uppfattning verkar vara en mycket engagerad biblioteksbesökare, uttryckte 
istället en stor förståelse för att biblioteket kan ha platsbrist och vara tvungna till 
kompromisser, snarare än att framföra sina egna eventuella önskemål om förändringar.  
 
Två av våra respondenter, V4 och V7, brukar inte besöka några andra bibliotek och har 
heller inte reflekterat över skillnader mellan olika hylluppställningssystem. Inte heller 
de övriga respondenterna, som uppgav att de brukar besöka andra bibliotek, har funderat 
över skillnader vad gäller just hylluppställningen. De reflektioner som framkom gäller 
istället skillnader i storlek och beståndsinnehåll.  
 
Ingen av våra respondenter på Vänersborgs bibliotek sade sig kunna använda 
SAB-systemet. V8 tycker att det är bättre med temaavdelningarna. På frågan hur de 
tycker att det fungerar att SAB-systemet fortfarande finns kvar inom temaavdelningarna 
uppgav två respondenter, V4 och V5, att även om de aldrig har reflekterat över det så är 
det inga problem för dem. De övriga respondenterna tycker att det fungerar bra.  
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5.4.3 Respondenternas sökmetoder  
 
Sju av våra respondenter går i första hand direkt till hyllorna när de letar efter böcker. 
Av dessa uppgav respondent V8 att detta främst gäller då han vet vilken bok han vill ha, 
om han istället söker inom ett visst ämne tar han hjälp av katalogen. De övriga sex 
respondenterna söker alltid genom att gå direkt till hyllorna, oavsett om de söker efter 
en specifik titel eller inom ett ämne. Respondent V3 uppgav att han alltid går direkt till 
katalogen. Respondenterna V3 och V8, som uppgav att de brukar söka med hjälp av 
katalogen, säger att denna inte brukar vålla dem några problem, utan att den hjälper dem 
att veta var boken finns. De övriga sex respondenterna använder sig aldrig av katalogen.  
 
 

5.4.4 Exponering av bibliotekets bestånd 
 
Två respondenter, V2 och V6, uppgav att de aldrig brukar låna böcker som de inte hade 
tänkt på innan de såg dem i hyllan. Respondenterna V1 och V8 menar att det händer 
ofta, medan de övriga respondenterna säger att det händer ibland. Tre respondenter, V4, 
V7 och V8, sade att det inte är större chans att de lånar böcker som har exponerats 
särskilt, till exempel med framsidan utåt. Respondent V6 uppgav att även om han inte 
lånar dem så fångar särskilt exponerade böcker hans intresse och han bläddrar gärna i 
dem. Av de fyra övriga respondenterna sade tre stycken, V2, V3 och V5, att det brukar 
hända. Respondent V2 sade att det bland annat beror på att ”ryggen inte säger så 
mycket” och respondent V3 att dessa böcker ”ser mer lockande ut”. Den fjärde 
respondenten, V1, var osäker på hur hon brukar göra, men sade sedan att ”jo, kanske”.  
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6 Analys och diskussion 
 
Efter att ha presenterat det material som vi samlade in genom våra användarintervjuer 
fördelade på respektive bibliotek kommer vi nu i vårt analyskapitel att diskutera det 
empiriska materialet i förhållande till uppsatsens teoretiska referensram samt övrig 
litteratur, under respektive aspekt. Vi börjar dock med några reflektioner kring 
respondenterna och deras besöksvanor.  
 
Det var vanligen i början av intervjuerna, när vi frågade respondenterna vad de brukar 
göra på biblioteket, som vi fick en uppfattning om karaktären av de informationsbehov 
som oftast får dem att söka sig till biblioteket. Det rör sig om information kring egna 
intressen, skoluppgifter eller något annat informationsbehov. Kuhlthau skriver att alla 
uppgifter inte frambringar faser i informationssökningsprocessen i lika stor 
utsträckning. Detta beror på hur komplex informationssökaren uppfattar sin uppgift 
vara, oavsett i vilket sammanhang informationen eftersöks. (Kuhlthau 2004, s. 195-199) 
Vår uppfattning är att många av våra respondenter kommer för att söka information 
kring sina intressen och hobbyer och att dessa i många fall inte genomgår alla faser i 
informations-sökningsprocessen. Men de respondenter som genomgår Kuhlthaus 
informations-sökningsprocess står inför ett antal val, bland annat Kuhlthaus fyra 
kriterier, varav typ av uppgift är ett kriterium. Ofta kan även kriteriet intresse vara starkt 
kopplat till uppgift i detta sammanhang, då det personliga intresset påverkar även de 
som söker för till exempel ålagda uppgifter. Informationssökaren gör vanligen ett bättre 
arbete då det även finns ett personligt engagemang.   
 
Majoriteten av våra respondenter är flitiga biblioteksbesökare och många visade även 
ett engagemang för biblioteket. Det var flera som hade åsikter kring personalen och 
själva innehållet i och omfattningen av beståndet som de gärna ville dela med sig av. 
Trots detta upplevde vi att det fanns en brist på medvetenhet kring just 
hylluppställningen bland våra respondenter. Brist på medvetenhet hos respondenterna 
kan i de flesta fall bero på att de är så vana vid det egna biblioteket. De har lärt sig att 
hitta bland de hyllor som utgör just deras intresseområden och rör sig sällan utanför 
detta område. Som vi har nämnt tidigare var det flera respondenter som inför 
intervjuerna ifrågasatte om de verkligen skulle kunna vara till någon hjälp. Detta gäller 
såväl respondenter som vi upplevde vara vana biblioteksbesökare som respondenter 
som vi upplevde vara mer ovana. Denna osäkerhet kan ha berott på att respondenterna 
instinktivt verkade känna att hylluppställningen inte är något som går att påverka och 
därmed heller inte är något som de har funderat över tidigare.  
 
Vi tror att respondenternas brist på medvetenhet kan ha samband med den allmänna 
bilden av bibliotekets oföränderlighet i egenskap av institution. Att biblioteket är som 
det är, och att det inte går att ändra på dess utformning. Även de som besöker sitt 
bibliotek regelbundet och är positiva till det, kan ha en bild av biblioteket som något 
oföränderligt som de inte har möjlighet att påverka. Planeringen av bibliotekslokalens 
utformning kan ha stor betydelse för detta. I Söderköping berättade bibliotekarien att 
sedan den nya bibliotekslokalen invigdes har biblioteket fått ett mer positivt rykte. När 
biblioteket låg i de gamla lokalerna var det svårare för besökarna och framförallt kanske 
för icke-besökarna att se vad biblioteket har att erbjuda och det var inte lika välbesökt. 
Detta på grund av att bibliotekets fysiska form bekräftade den stereotypa negativa 
bilden av biblioteket som institution. Att den bild som finns av biblioteket som 
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institution måste brytas menar även Ørom och Thorhauge i sin artikel om det tredelade 
biblioteket (Ørom & Thorhauge 1986). Vi tror att bibliotekets utformning och dess 
hylluppställning tillsammans med dess syn på användarvänlighet kan bidra till att 
förändra synen på biblioteket. 
 
 

6.1 Upplevelse av tillgänglighet 
 
På Falköpings och Söderköpings bibliotek svarade samtliga respondenter att de inte har 
några problem med att hitta det som de söker på biblioteket. På Vänersborgs bibliotek 
uppgav en av respondenterna att hon upplevde problem när hon söker på biblioteket. 
Dock uppfattade vi det som att hennes svar var beroende av att hon vid intervjutillfället 
inte hittade den bok hon letade efter. Vi upplevde att det var svårt att få en bild av hur 
den här respondenten generellt upplevde sin informationssökning. I Kalmar svarade tre 
personer att de upplever problem med att hitta. Det går naturligtvis inte att utifrån dessa 
få svar säga att biblioteket i Kalmar skulle vara svårare att hitta i. Vi vill heller inte göra 
några jämförelser mellan biblioteken då detta inte är studiens syfte. Denna fråga 
angående hur respondenterna upplever att de hittar vad de söker, var inte specifik för 
hylluppställningen utan är mer en sammanfattning av det allmänna intrycket av hur 
tillgängligt biblioteket och dess bestånd är.  
 
Många respondenter har inte reflekterat över skyltningen, och flera uppgav att de hittar 
till hyllorna av vana. De negativa kommentarer som framkom kring skyltningen gällde 
nödvändigheten av en bakgrund till bokstäverna i Kalmar, och att det vore bra om 
skyltarna kunde ses från flera avdelningar i Vänersborg. Dessa kommentarer kom först 
då vi hade väckt respondenternas uppmärksamhet på skyltningen. Vi märkte att det 
saknades en medvetenhet kring denna, framförallt hos de respondenter som besökte 
biblioteket ofta och därmed var vana vid ”sina” temaavdelningar. Det är därför 
intressant att se vad någon som besöker biblioteket för första gången tycker. Vi pratade 
med två besökare som kan sägas tillhöra den kategorin. Den ena respondenten besökte 
Kalmar bibliotek för första gången. För respondenten på Vänersborgs bibliotek så var 
det hennes andra besök. Deras svar på denna fråga skiljde sig dock inte från de övrigas, 
även de sade att skyltningen fungerar bra.  
 
Det av Kuhlthaus kriterier som vi anser har störst samband med hylluppställningen på 
ett bibliotek är kriteriet om tillgänglighet, då hylluppställningen påverkar 
informationssökarens uppfattning av vad som finns tillgängligt. En av de faktorer som 
avgör huruvida den som söker information hittar vad han eller hon söker, är vad som 
finns tillgängligt på biblioteket. De som väljer att gå direkt till hyllan kan kanske 
uppleva att de inte finner vad de söker därför att det inte är tillgängligt på den hylla där 
informationssökaren har sökt. Det kan vara utlånat eller finnas någon annanstans i 
biblioteket, till exempel i magasinet eller i de databaser som biblioteket har tillgång till. 
Det kan också vara så att informationssökaren har tittat på fel hylla. 
Biblioteksbesökarens uppfattning av vad som finns tillgängligt på ett visst stadium i 
informationssökningssprocessen påverkar alltså hur han eller hon fortsätter att söka 
information. Dock kan även känslan av att ha för mycket information tillgänglig skapa 
problem. Det är därmed av stor betydelse hur biblioteksbesökaren uppfattar bibliotekets 
tillgänglighet.  
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Det är möjligt att en tillämpning av Det frågeorienterade biblioteket skulle kunna 
underlätta för användaren att se vad som finns tillgängligt. Att all information som 
biblioteket har att erbjuda kring ett specifikt ämne finns att tillgå utifrån användarens 
eget sätt att ställa frågor. En stor del av tanken bakom Det frågeorienterade biblioteket 
bygger på att biblioteket ska vara organiserat på ett intuitivt sätt. Detta gäller inte bara 
den fysiska presentationen av bibliotekets bestånd, utan även till exempel katalogen. 
Om biblioteket kan ses som en helhet, kan detta kanske underlätta för användarna att gå 
utanför sitt vanliga sökbeteende. Även de som aldrig använder katalogen kan känna att 
den har något att tillföra deras informationssökning och att de kan hantera den. 
 
 

6.2 Upplevelse av temaavdelningarna 
 
Den medvetenhet som saknas kring skyltningen på bibliotekets fackavdelning saknas 
även kring uppdelningen i teman. På frågan om det är några särskilda temaavdelningar 
som respondenterna har lagt märke till rörde sig de svar vi fick kring dessa personers 
intresseområden. Det som vi ville komma fram till genom att fråga kring vilka 
temaavdelningar som respondenterna hade lagt märke till var om det var något tema 
som respondenten upplevde vara en bra lösning eller tvärtom, som en olämplig 
indelning. Att respondenterna uppgav sina egna intressen gav oss inte den information 
som vi förväntade oss. Däremot uppmärksammade det oss ytterligare på att den vanlige 
biblioteksbesökaren inte är tillräckligt medveten om hylluppställningen för att ha 
reflekterat över denna. Det är heller ingen av våra respondenter som saknar något tema. 
Fyra av våra respondenter svarar att de saknar fler böcker inom vissa ämnen, snarare än 
nya teman. En möjlighet till att respondenterna inte har funderat kring detta är att 
bibliotekets temaavdelningar fungerar väl. Vår uppfattning är att något som fungerar 
tillfredsställande inte väcker någon vidare reflektion. Detta sker först när problem 
uppstår. När problem ändå uppstår är det inte nödvändigtvis så att hylluppställningen 
ifrågasätts.  
 
De flesta respondenter anser att ämnesindelningen stämmer överens med deras 
uppfattning trots att de inte har funderat över den. Eftersom de upplever att det fungerar 
att hitta har de inte haft anledning att fundera över ämnesindelningen. Men även de 
respondenter som ibland upplever problem med att hitta på biblioteket uppgav att de är 
nöjda med ämnesindelningen. Vi upplevde att många av dessa lägger skulden på sig 
själva när de har problem med att hitta något. Vi tror att detta kan bero på att dessa 
respondenter upplever att de är för obekanta med biblioteket för att ha rätt att ifrågasätta 
hylluppställningen. Även synen på bibliotekets oföränderlighet, som vi tidigare har 
nämnt, kan vara relaterad till detta. De biblioteksbesökare som vi har pratat med verkar 
dock ha en positiv bild av biblioteket, då flera ser intervjun som ett tillfälle att framföra 
positiva kommentarer kring biblioteket. 
 
Även om majoriteten av våra respondenter inte är insatta i SAB-systemet är det endast 
två stycken som ibland upplever problem med att SAB-systemet fortfarande fungerar 
som underavdelningar. Dessa två respondenter säger dock att det fungerar för det mesta. 
Den ena av dessa specificerar att problemet är att samma bokstav inom det traditionella 
SAB-systemet kan användas inom flera temaavdelningar. Detta försvårar browsing för 
dem som är insatta i SAB-systemet och enbart går till hyllorna. Dessa användare kan 
behöva ta hjälp även av katalogen för att se var relaterade böcker står.  
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Som vi nämnde i presentationen av vårt empiriska material upplevde vi att vi fick 
mycket bättre svar på frågorna kring SAB-systemet då vi visade en utskrift av 
huvudavdelningarna för respondenten. Vi tror att detta beror på att deras medvetenhet 
kring skillnaderna mellan temaavdelningarna och SAB-systemet ökade genom detta, 
vilket ökade deras möjligheter att ge utförliga svar. Namnet SAB-systemet verkar inte 
vara inte något som är känt för den vanlige biblioteksbesökaren, men de allra flesta 
känner igen och har någon sorts förhållande till en förteckning över dess 
huvudavdelningar. Det är just hyllsigna som är bekanta. Respondenterna är medvetna 
om bokstavskombinationerna på bokryggarna, även om de inte är insatta i vilka 
underrubriker dessa representerar. Ett par av våra respondenter är medvetna om 
skillnader i hylluppställningen mellan deras bibliotek och andra som de har besökt. 
Majoriteten pekar dock även här på skillnader som inte gäller hylluppställningen utan 
snarare storleken på biblioteken och deras bestånd.   
 
Samtliga respondenter tycker att det fungerar att SAB-systemet finns kvar inom 
temaavdelningarna. Detta trots att majoriteten av dem, som vi tidigare har nämnt, inte 
uppgav sig vara insatta i hur SAB-systemet är uppbyggt. SAB-systemet följer en logisk 
kunskapsstruktur som dock inte alltid känns naturlig längre (Enarsson & Heinlaid 
1997), och därmed inte är särskilt användarvänlig. Eftersom användarna uppgav att det 
fungerar att underavdelningarna utgår från SAB-systemet kan en tanke vara att det, trots 
att uppbyggnaden inte längre känns naturlig, ändå finns en viss intuitivitet i SAB-
systemet. Denna intuitivitet kan ha förstärkts genom att biblioteken i vår studie har 
försökt åtgärda de mest uppenbara problem som uppstår i mötet mellan SAB-systemet 
och användarna. Vi tror dock att det faktum att respondenterna upplever att SAB-
systemet fungerar som underavdelningar snarare är kopplat till den brist på medvetenhet 
som vi tidigare har nämnt. Detta på grund av att medvetenhet kring hylluppställning 
först uppstår när problem uppstår. 
 
Att några respondenter uppgav att de tycker att det är svårare att hitta det som de söker 
på vissa andra bibliotek som de brukar besöka kan vi inte dra några slutsatser utifrån. Vi 
kan inte göra några jämförelser då vi inte är insatta i hur hylluppställningen ser ut på 
dessa bibliotek. Skillnaden kan bero på andra faktorer, som till exempel storlek.  
 
 

6.3 Respondenternas sökmetoder 
 
Om syftet med alternativa hylluppställningar är att göra biblioteket mer användarvänligt 
så är det av vikt att veta hur användarna går till väga när de söker. Detta för att 
hylluppställningen ska kunna vara organiserad och anpassad efter användarnas 
sökbeteende. Marcella och Newton menar att de flesta användare föredrar att browsa 
bland hyllorna oavsett om de vet vad de söker eller inte (Marcella & Newton 1994, s. 
159-161). Rowley och Farrow menar att browsing föredras av användare som inte vet 
exakt vad de söker. De menar också att de användare som inte vill eller kan ägna sig åt 
mer målinriktad sökning föredrar att söka direkt bland hyllorna. (Rowley & Farrow 
2000, s. 104) Detta sökbeteende återfinns bland våra respondenter. De utgår ifrån att 
hylluppställningen ska kunna användas som en sökmetod. Många föredrar att gå direkt 
till den hylla med det ämne som de är intresserade av, framförallt om de inte söker en 
specifik titel. Katalogen och bibliotekarierna tillfrågas ofta först om respondenten stöter 
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på problem och inte hittar vad han eller hon söker. Några respondenter föredrar dock att 
först gå till katalogen men de flesta av våra respondenter använder aldrig denna.  
 
Höglund och Klingberg skriver att även kunniga biblioteksbesökare i hög grad ägnar sig 
åt browsing, vilket stämmer in även på våra respondenter (Höglund & Klingberg 2004, 
s. 41). De flesta av våra respondenter föredrar att gå direkt till hyllorna men det finns 
vissa variationer beroende på om de söker något specifikt eller inte. Som vi har nämnt 
tidigare beskriver Willard och Teece dessa skillnader mellan olika sorters browsing. 
Användare kan ägna sig åt browsing oavsett om de browsar för nöjes skull (General 
browsing) eller söker något specifikt (General purposive browsing) (Willard & Teece 
1983). Den tredje formen av browsing, Specific browsing, är inte aktuell för vår analys 
då den utförs av forskare och vetenskapsmän. Våra respondenter verkar vara mer 
benägna att tillfråga katalogen eller bibliotekarierna om de söker något specifikt. 
Sökmetoden varierar beroende på hur mycket respondenten vet om det som eftersöks, 
och detta ofta är beroende av om han eller hon söker för sin egen skull eller för en ålagd 
uppgift. Vi anser därför att det finns ett samband mellan Kuhlthaus kriterium om uppgift 
(det vill säga ’vad ämnar informationssökaren åstadkomma?’), hur komplex 
informationssökaren upplever uppgiften vara, och dennes val av sökmetod.  
 
Även Kuhlthaus kriterium tid är en faktor som kan påverka. Användaren kan, utifrån 
egen vana och kunskap i informationssökning, göra sina val av informationskällor 
utifrån den tid som finns att tillgå. Studenter har ofta ett inlämningsdatum att anpassa 
sig efter medan de som söker utifrån ett eget intresse inte har någon tidsgräns på samma 
sätt. Vår uppfattning är också att studenter vanligen måste gå igenom ett stort antal 
källor på relativt kort tid och därför kan vara benägna att använda fler sökmetoder. Den 
som söker kring sitt intresse har på ett annat sätt tid och möjlighet att uttömma varje 
sökmetod innan hon eller han går vidare. Detta speglas dock inte i vårt empiriska 
material då de respondenter som vi uppfattade vara studenter, inte använder sig av fler 
sökmetoder i högre grad än de övriga respondenterna, utan även de föredrar att främst 
gå direkt till hyllan.  
 
Alla fyra bibliotek använder samma program för sina bibliotekskataloger. Detta gör att 
de ser relativt lika ut. Tre av dem har dessutom valt att visa mediets placering i 
biblioteket på samma sätt. För att hitta till rätt temaavdelning måste dock användaren 
öppna upp katalogposten. Namnet på temaavdelningen står under rubriken Placering. 
Det fjärde biblioteket har valt att skriva temaavdelningens namn under rubriken 
Avdelning istället, annars skiljer det sig inte från de andra biblioteken. För att hitta rätt 
inom själva avdelningen behövs även SAB-signumet, vilket även detta återfinns i 
katalogposten. I träfflistan anges endast mediets SAB-signum, vilket kan tyckas vara 
förvirrande då även temaavdelningen behövs för att hitta rätt. Ingen av de utav våra 
respondenter som använder katalogen uppger dock att de har haft några problem att 
finna det valda mediet i biblioteket. Endast en respondent anser att det kan vara ”lite 
luddigt” att förstå ibland. Det är av stor vikt att katalogen är anpassad för den alternativa 
hylluppställningen och att det tydligt framgår på vilken hylla mediet står. Vi ser det som 
en självklarhet att katalogen ska vara användarvänlig vad gäller gränssnitt och 
utformning. Vi har dock valt att inte ta upp varför vissa användare inte använder 
katalogen alls, istället har vi varit mer intresserade av huruvida katalogen är till hjälp för 
användare som utnyttjar katalogen då det gäller att hitta i biblioteket.  
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Vår tanke är att den alternativa hylluppställningen ska kunna vara ett komplement till en 
målinriktad sökning i katalogen. Detta då flera relevanta medier förhoppningsvis finns 
samlade på samma hylla som den bok användaren funnit intressant i katalogen, trots att 
de kanske inte enligt SAB-klassificeringen har samma hyllsignum. Användaren kan 
alltså genom att söka upp ett relevant dokument i högre utsträckning finna fler på 
samma plats. Att blanda en alternativ hylluppsställning med uppställning enligt 
SAB-systemet är dock inte enbart positivt. Detta framfördes av den respondent som 
föredrog SAB-systemet då han anser att det kan vara svårt att hitta då samma 
SAB-avdelning återfinns inom flera temaavdelningar. 
 
Alternativa hylluppställningar i den form som våra utvalda bibliotek har, är tänkta att 
underlätta för användarna som ägnar sig åt browsing. Eftersom de flesta av våra 
respondenter uppgav att de gärna browsar bland hyllorna och inte upplever några större 
problem så är det lätt att dra slutsatsen att för just dessa användare har biblioteken 
lyckas underlätta informationsökningen. Alla respondenter var dock inte nöjda. Den 
respondent som uttryckte att han föredrog hylluppställning enbart enligt SAB-systemet, 
verkade vara mycket insatt i det traditionella klassifikationssystemet. De som kan 
förlora på en alternativ hylluppställning är de användare som är välbekanta med SAB-
systemet och har lärt sig att uppskatta dess fördelar. Då det är bibliotekets uppgift att 
tillgodose så många som möjligt bör hylluppställningen vara anpassad efter det sätt att 
söka information som föredras av majoriteten av användarna.  
 
En biblioteksbesökare kan mycket väl genom att enbart browsa bland hyllorna uppnå en 
känsla av att ha funnit tillräckligt med information, och det är främst dessa personer 
som kan vara hjälpta av en alternativ, ämnesindelad, hylluppställning. Men som vi har 
nämnt tidigare är det först med hjälp av katalogen som informationssökaren kan få en 
fullständig bild av vad biblioteket erbjuder. Detta är enligt Kuhlthau en förutsättning för 
att framgångsrikt kunna fortsätta och slutföra den informationssökningsprocess som har 
påbörjats, då informationssökaren begränsas av vad hon eller han tror finns tillgängligt. 
Vilket informationsökningssätt som är tillräckligt för att användaren ska kunna uppleva 
att hon eller han har funnit tillräckligt med information, är som vi tidigare har 
diskuterat, även beroende av Kuhlthaus kriterium om uppgift, det vill säga i vilket syfte 
informationen söks. Till exempel kan den som söker för en ålagd uppgift ha pålagda 
krav att genomföra en mer uttömmande sökprocess. 
 
 

6.4 Exponering av bibliotekets bestånd 
 
Alla bibliotek som ingår i studien exponerar en viss del av beståndet. Det rör sig främst 
om böcker som ställs med framsidan utåt där det finns plats i bokhyllorna. Biblioteken 
använder sig också i olika grad av särskilda exponeringshyllor, som sitter på 
bokhyllornas gavlar eller är helt fristående. Vi anser att exponering är en viktig del i 
arbetet med att få biblioteket att kännas mer tillgängligt och att göra det mer 
användarvänligt. Precis som Höglund och Klingberg anser vi att det krävs mer än enbart 
öppna hyllor för att åstadkomma detta. Särskilt exponerade böcker ökar chansen att 
besökarna finner böcker som annars hade försvunnit bland det övriga beståndet. I den 
litteratur som vi har tagit del av, kan två linjer angående exponering utskiljas. Vissa 
menar att exponeringen ska utnyttjas till att styra in besökarna på att läsa god litteratur 
eller att lyfta fram den litteratur som inte lånas ut så ofta. Andra ser exponering som ett 
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sätt att placera de populära böckerna på ett lättåtkomligt sätt för de besökare som enbart 
är intresserade av den sortens litteratur. Eftersom vår studie är inriktad på användare så 
vet vi inte hur bibliotekarierna på de bibliotek som vi har besökt resonerar kring 
exponering. Att en del av beståndet är exponerat verkar dock vara uppskattat av våra 
respondenter.  
 
Alla respondenter som uppgav att de brukar låna hem böcker, utom två, sade att det 
händer att de lånar oplanerat, det vill säga att de lånar en bok som de inte hade tänkt 
låna när de kom till biblioteket. Vi kan inte dra några generella slutsatser av vår 
kvalitativa studie men vi tror att browsingbeteendet tillsammans med exponering av 
bibliotekets bestånd ökar chansen för oplanerade lån. Vi frågade våra respondenter om 
det är större chans att de lånar böcker som är exponerade. Respondenterna på 
Falköpings och Söderköpings bibliotek svarar alla att det är större chans att de lånar en 
oplanerad bok som är exponerad än en som står som vanligt i hyllan. På Kalmar 
bibliotek anser sig respondenterna inte påverkas i lika hög grad. Många på Kalmar 
bibliotek menar att även om det är större chans att de lägger märke till de exponerade 
böckerna så är det inte större chans att de lånar dem. En av respondenterna sade dock att 
”det händer nog” och en annan av respondenterna anser att det är bättre när böckerna 
står med framsidan utåt. På Vänersborgs bibliotek anser tre av respondenterna att de inte 
påverkas av exponeringen. De övriga sade i olika grad att det är större chans att de lånar 
exponerade böcker. Vi upplever att det finns en större medvetenhet gällande exponering 
än, som vi tidigare har diskuterat, temaavdelningar och skyltning. En tänkbar anledning 
till detta kan vara att respondenterna är medvetna om att det rör sig om en sorts 
uppenbar marknadsföring, vilket människor idag möts av från flera olika håll i 
samhället. Som vi tidigare har diskuterat fanns det de respondenter som sade att 
exponeringen inte påverkade deras val av böcker. Denna medvetenhet kring 
exponeringen menar vi kan vara kopplad till att det i allmänhet inte ses som något 
positivt att falla för reklam. De respondenter som däremot sade sig påverkas av 
exponeringen uppgav även att de tycker att det är positivt med exponering, att den till 
exempel kan ge dem tips om böcker.  
 
Även om vi inte syftar till att göra någon jämförelse mellan biblioteken så är det ändå 
intressant att fundera kring hur skillnader i exponeringen påverkar respondenternas svar. 
I och med att de exponerade böckerna på Vänersborgs bibliotek främst stod ovanpå 
hyllorna kändes de inte helt tillgängliga för oss, då vi upplevde att de hamnade utanför 
blickfånget. Detta upplevde vi inte på något av de andra biblioteken. 
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7 Slutsatser 
 
Genom att sammanfatta det som vi har diskuterat i vår analys vill vi här tydliggöra 
svaren på våra frågeställningar. Vi funderar även kring vårt metod- och teorival, samt 
kring utformningen av hylluppställningar i framtiden.  
 
Alla de fyra bibliotek som ingår i vår empiriska studie har liknande 
hylluppställningssystem. Majoriteten av våra respondenter tycker att ämnesindelningen 
stämmer överens med deras uppfattning av hur det borde se ut och det var också en 
majoritet som sade att de inte upplever några problem när de söker på biblioteket. Även 
de respondenter som anser att de ibland har svårigheter tillägger att det för det mesta går 
bra. En av dessa respondenter sade att problemet är att samma bokstav från SAB-
systemet kan finnas fördelad på flera temaavdelningar. Majoriteten av respondenterna 
uppgav sig dock inte ha några problem med att SAB-systemet finns kvar inom 
temaavdelningarna. Detta trots att de flesta sade sig inte vara insatta i SAB-systemet.  
 
Många av våra respondenter väljer att gå direkt till en temaavdelning och söka på de 
aktuella hyllorna. Detta gäller i många fall oavsett om de söker något specifikt eller inte. 
Detta visar på hur viktig hylluppställningen kan vara som sökmetod och att den därför 
bör betraktas som en sådan. Att hylluppställningen fungerar väl, är naturligtvis även 
viktigt för dem som söker i katalogen. Av vikt är också att mediernas placering framgår 
tydligt i katalogen då det annars kan det vara svårt för användaren att i biblioteket finna 
det som han eller hon har hittat i katalogen. Problem med detta kan tänkas uppstå då 
biblioteken i vår studie har valt att använda egenskapade temaavdelningar men att ha 
kvar SAB-systemets underavdelningar inom dessa. Respondenterna uppgav dock att de 
inte har något problem med detta och de respondenter som sade att de använder 
katalogerna tycker att dessa är tydliga.   
 
Flera av respondenterna sade att de upplever sig påverkas av bibliotekens exponering 
och menar att det är större chans att de lånar böcker som har exponerats. Även de som 
sade att det inte är större chans att de lånar exponerade böcker, sade att de i alla fall 
uppmärksammar dessa extra. Att böcker exponeras ses som positivt av våra 
respondenter. Det är även anmärkningsvärt att respondenterna är mer medvetna om 
exponeringen än temaavdelningarna och skyltningen.  
 
I vår studie framkom det även att det saknas en medvetenhet bland respondenterna kring 
hylluppställningarna på biblioteken gällande såväl temaavdelningar som skyltning. Det 
fåtal av respondenterna som sade sig vara insatta i SAB-systemet var också de som 
visade störst medvetenhet. Vi menar att bristen på medvetenhet kan bero på att det som 
fungerar sällan orsakar funderingar. Många av våra respondenter ifrågasätter inte 
hylluppställningen då de är så vana vid sitt bibliotek och har lärt sig att hitta det som de 
söker. För andra verkar det snarare vara så att de inte upplever sig känna biblioteket 
tillräckligt väl för att ifrågasätta det. Det kan också vara så att biblioteket i egenskap av 
institution inte ses som något som skulle kunna vara annorlunda och därmed har 
respondenterna inte funderat över detta. 
 
Då vårt empiriska material bygger på ett mindre antal kvalitativa intervjuer har vi inte 
kunnat dra några generella slutsatser. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut 
om vi hade valt ett annat tillvägagångssätt. Om vi hade valt bibliotek vars 
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hylluppställningar hade skiljt sig åt mer, hade uppsatsens fokus kunnat vara jämförelser 
mellan användarnas åsikter på de olika biblioteken. Detta var dock inte vårt syfte. I 
efterhand är vi nöjda med vårt val att genomföra intervjuer istället för enkäter. Detta på 
grund av bristen på medvetenhet hos respondenterna. Dels tror vi att det hade varit 
svårare för oss att upptäcka denna avsaknad, dels har vi kunnat bistå respondenterna när 
bristen på medvetenhet har gjort att frågorna har krävt omformulering eller ytterligare 
förklaringar. Detta hade inte varit möjligt med enkäter. Risken hade då varit att 
respondenterna valt att inte svara på dessa frågor. Om vi hade valt att spela in 
intervjuerna med hjälp av bandspelare, hade vi troligtvis kunnat göra en mer utförlig 
analys av det empiriska materialet. Det som nu ligger till grund för analysen är våra 
anteckningar, vilka innehåller vår omedelbara tolkning av vad respondenterna har sagt. 
Om vi hade haft inspelningar av intervjuerna hade vi i efterhand kunnat lyssna på sådant 
som inte har antecknats, till exempel tonfall etc. Vad gäller vår teoretiska referensram 
tycker vi att även den har fungerat.  
 
Under våra studier i biblioteks- och informationsvetenskap har vi fått intrycket av att det 
pågår diskussioner kring att eventuellt ersätta SAB-systemet som standard för svenska 
bibliotek. År 2006 kom en rapport från Kungliga biblioteket, kring vilka konsekvenser 
en svensk övergång till Deweys Decimalklassifikation skulle få för biblioteken. I 
rapporten menas att det blir upp till varje enskilt bibliotek att lösa de praktiska 
problemen kring hylluppställning och det ges en rad exempel på tänkbara lösningar. 
(Svanberg 2006, s. 39-42) Rapporten tar dock inte upp att inte heller Deweys 
Decimalklassifikation anses vara särskilt användarvänligt, vad gäller hylluppställningen. 
Många av de traditionella stora klassifikationssystemen har egentligen samma problem 
som SAB-systemet vad gäller hylluppställningen i förhållande till användarvänlighet. 
Vi menar därför att det inte i detta avseende kommer att lösa några problem att enbart 
byta ut SAB-systemet mot något annat.  
 
Ifall SAB-systemet ersätts som standard för svenska bibliotek kommer det självklart att 
påverka den hylluppställning som finns idag. Behovet av att ha en användarvänlig 
hylluppställning kommer dock fortfarande att vara aktuellt. Innan vi vet om det 
överhuvudtaget kommer att ske, och vilket system som i så fall tar över, kan vi inte 
uttrycka oss om eventuella för- och/eller nackdelar med detta system i jämförelse med 
SAB-systemet.  
 
För att kunna utveckla en hylluppställning som till fullo har användaren i fokus behövs 
det bland annat fler studier kring hur användarna upplever hylluppställningen och kring 
deras sökbeteende. Vi vill föreslå att det genomförs fler användarstudier kring olika 
varianter av alternativa hylluppställningar, framförallt i större omfattning så att mer 
generella slutsatser kan dras.  
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8 Sammanfattning 
 
Idag är det standard med öppna hyllor på biblioteken. För att användarna ska kunna 
utnyttja detta på bästa sätt krävs att beståndet är arrangerat på ett sätt som utgår ifrån 
användarna och deras sätt att söka information. Det finns bibliotek som har valt att 
avvika från att ordna hylluppställningen enligt något av de traditionella stora 
klassifikationssystemen i världen för att försöka göra hylluppställningen mer 
användarvänlig. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur användare på fyra svenska 
folkbibliotek upplever ett antal aspekter på den alternativa hylluppställningen på 
respektive biblioteks fackavdelning. Vi har följande frågeställningar:  
 

1. Hur upplever användarna a) de alternativa hylluppställningarnas tillgänglighet 
och b) de temaavdelningar som utgör den alternativa hylluppställningen?  

2. Vilka sökmetoder föredras av användarna?  
3. Hur upplever användarna exponeringen av bibliotekets bestånd? 

 
Då vi anser skyltningen på biblioteket vara en del av användarnas upplevelse av 
hylluppställningen, och därmed även deras upplevelse av bibliotekets 
användarvänlighet, har vi även studerat hur användarna upplever denna.  
 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med totalt 26 respondenter på fyra olika 
folkbibliotek. För att kunna välja ut lämpliga bibliotek började vi vår undersökning med 
att skicka ut en enkät till biblioteken i södra Sverige. Syftet med denna enkät var att få 
en bild av vilka bibliotek som har en alternativ hylluppställning och hur dessa alternativ 
är utformade. Biblioteken som kom att ingå i studien är: Falköpings bibliotek, 
Söderköpings bibliotek, Kalmar bibliotek och Vänersborgs bibliotek. Intervjuerna 
genomfördes på respektive biblioteks fackavdelning. Urvalet av respondenter skedde 
även det på plats. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjumall som gav oss 
utrymme att anpassa frågorna efter situationen och respondenten. 
 
I uppsatsen redovisas även litteratur kring alternativa hylluppställningar som vi anser 
vara relevant för uppsatsen. Vi presenterar svenska och internationella tillämpningar av 
alternativa hylluppställningar i form av projekt, översikter samt magisteruppsatser. Här 
återfinns bland annat presentationer av svenska GÖK-projektet, Kampenprojektet och 
det pågående projektet ”Det frågeorienterade biblioteket”. 
 
Vår teoretiska referensram innehåller litteratur av normativ karaktär gällande 
hylluppställning på bibliotek, både traditionell och alternativ. Här ingår även Kuhlthaus 
modell över informationssökningsprocessen, samt ett avsnitt om browsing. Dessa syftar 
till att ge oss en grund vad gäller biblioteksanvändaren och hans eller hennes 
sökbeteende. Denna litteratur har vi sedan förhållit oss till i vårt analys- och 
diskussionskapitel. 
 
I empirikapitlet presenterar vi respondenternas svar fördelade på respektive bibliotek. 
För att få en struktur då vi redogör för vårt empiriska material har vi delat in detta i fyra 
aspekter.  
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Dessa aspekter är: 
• upplevelse av tillgänglighet 
• upplevelse av temaavdelningarna 
• respondenternas sökmetoder 
• exponering av bibliotekets bestånd 

 
Resultaten diskuteras och analyseras sedan i efterföljande kapitel. Vi utgår liksom 
tidigare även här ifrån de fyra aspekterna men har valt att inte diskutera varje bibliotek 
för sig.  
 
Våra 26 respondenter fördelar sig relativt jämnt över kön och ålder. De flesta av dessa 
är frekventa biblioteksbesökare med minst ett besök per vecka. Majoriteten tycker att 
det går bra att hitta det som de söker på biblioteket även om de ibland upplever 
problem.  
 
Organisationen av hylluppställningen är en viktig del av hur biblioteket uppfattas och 
bör därför vara begriplig för användarna. Respondenterna utgår ifrån att 
hylluppställningen ska kunna användas som en sökmetod. Detta visas bland annat 
genom att majoriteten av dem föredrar att i första hand gå direkt till hyllan för att leta 
efter det som de söker. Denna slutsats bekräftas även i den litteratur som vi har tagit del 
av. Det fåtal av respondenterna som använder katalogen upplever att den fungerar för 
deras del, vad gäller att visa var den eftersökta boken finns.  
 
För att förstå de val som användarna gör när de söker information på biblioteket har vi 
använt oss av Kuhlthaus informationssökningsmodell samt de fyra kriterier som hon 
anser påverka informationsökningsprocessen. Framförallt ett av kriterierna, 
tillgänglighet, anser vi vara starkt kopplat till hylluppställningen. Detta då det är av vikt 
att hylluppställningen reflekterar så mycket som möjligt av vad som är tillgängligt på 
biblioteket eftersom användare som endast ägnar sig åt browsing annars kan missa 
relevant information. 
 
Ämnesindelningen på bibliotekens fackavdelningar stämmer väl överens med 
respondenternas uppfattning av hur denna bör se ut. Dock är det många av våra 
respondenter som tillägger att detta inte är något som de har funderat över. Denna brist 
på medvetenhet kan utläsas i många av svaren och gäller såväl temaavdelningarna som 
skyltningen. Vi har i vår analys diskuterat olika tänkbara orsaker till detta, bland annat 
att våra respondenter är vana vid sina bibliotek och inte funderar över hur det är 
uppbyggt så länge allt upplevs fungera. I en del fall verkar respondenterna uppleva att 
de är för obekanta med biblioteket för att ifrågasätta hylluppställningen. En annan orsak 
kan vara att respondenterna ser bibliotekets utformning som oföränderlig, något som de 
inte kan påverka.  
 
Medvetenhet hos respondenterna finns det däremot kring att biblioteket exponerar vissa 
böcker, till exempel med framsidan utåt. Detta upplevs av de flesta respondenter som 
positivt, även om det inte var alla som uppgav att de låter sig påverkas till att låna en av 
dessa böcker.  
 
För att kunna utveckla hylluppställningen på ett sätt som i så hög grad som möjligt 
gynnar användarna förslår vi slutligen att det genomförs mer omfattande 
användarstudier på området.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som ska skriva vår magisteruppsats 
under våren. Vi är intresserade av vad användarna tycker om alternativa 
hylluppställningar såsom t.ex. utbrytningar från SAB-systemet. Just nu söker vi 
bibliotek där det kan vara lämpligt att utföra vår användarstudie, vilken kommer att 
bygga på intervjuer med biblioteksbesökare. Därför vore vi tacksamma om ni kunde 
besvara några korta frågor om ert bibliotek samt eventuella filialer.  
 
 
1. Har ert bibliotek (eller någon av era filialer) någon form av alternativ hylluppställning 
på fackavdelningen för vuxna? Med alternativ avser vi en hylluppställning som på något 
sätt avviker från SAB-systemet. 
 
Om ja:  
 
2. I vilken utsträckning, och vilka ämnesavdelningar inom SAB är berörda? Beskriv 
kortfattat hur den alternativa hylluppställningen ser ut. 
 
3. Hur länge har hylluppställningen haft denna utformning? 
 
4. Ungefär hur många besöker huvudbiblioteket dagligen? 
 
 
Det är viktigt för oss att ni svarar även om svaret på fråga 1 är nej.  
Vänligen skicka era svar snarast möjligt, helst inom en vecka, till: xxxxxxx@utb.hb.se 
Eventuellt kommer vi att kontakta er igen, hoppas att det går bra. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotte Frederiksen och Darina Gustavsson 
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Bilaga 2: Intervjumall 
 
 
RESPONDENTEN 
 
Kön        Kvinna  Man Ålder -30     31-50     51-  
 
BESÖKSVANOR 
 
Hur ofta besöker du biblioteket?  
 
(1/flera gånger i veckan     1/flera gånger per månad     Mer sällan) 
 
 
Vad gör du på biblioteket? 
 
Läser/lånar… 
skönlitteratur  
facklitteratur 
tidningar 
tidskrifter  
film 
musik 
använder dator 
 
 
RESPONDENTENS UPPLEVELSER AV ATT SÖKA PÅ BIBLIOTEKET 
 
Hur upplever du att det fungerar att hitta det du letar efter? 
 
Hur upplever du att det fungerar att utifrån skyltningen orientera sig på biblioteket? 
 
Hur brukar du göra för att hitta de böcker du vill ha?  

- gå och leta lite här och där i hyllorna för att se om jag hittar något eller leta 
upp rätt avdelning i hyllorna och titta där 

- leta i katalogen 
- fråga bibliotekarien 

 
Agerar du olika beroende på om du vet vilken specifik bok du vill ha eller om du letar 
mer allmänt inom ett ämne? 
 
 
Lånar du böcker som du inte hade tänkt på innan du såg dem på hyllorna? 
Upplever du att det är större chans att du lånar en bok som har exponerats särskilt än en 
som står med ryggen utåt?  
 
 
Upplever du att katalogen hjälper dig att veta var boken finns? 
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Här på bibliotekets fackavdelning är vissa böcker uppställda efter teman.  
 

- vilket/vilka teman har du lagt märke till? 
 

- finns det några ytterligare teman du skulle vilja ha?   
 
Hur väl stämmer ämnesindelningen överens med din uppfattning av hur det borde se ut?  
 
 
Har du funderat över skillnaden mellan uppställningen med temaavdelningar här på 
biblioteket och den traditionella bibliotekshylluppställningen? 
 

(Om du besöker andra bibliotek också, har du lagt märke till någon skillnad i 
hylluppställningen där jämfört med det här biblioteket?) 

 
Är du insatt i och kan använda dig av klassifikationssystemet? 
 
Hur tycker du att det fungerar att SAB-systemet fortfarande finns kvar inom 
ämnesavdelningarna? 
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Har du några andra tankar kring böckernas placering? 
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Bilaga 3: Översikt Falköpings bibliotek 
 
Data & Vetenskap 
Bv, Pu-Puc, Qbg, T-Ta, U-Ud 
 
Växter & Djur 
Qd-Qf, Qg-Qgb, Rbe, Ue-Uhg 
 
Folk & Länder – då och nu 
Be, J-Jr, K-Ky, L-Ls utom Ldz, M-Mza, N-Ny, Qm 
 
 Språk & Undervisning 
 F-Få, språkkurser på kassett, CD och CD-ROM 
A-Af, B-Bd, Bf-Bk, Br-Bu, E-Ex 
 
Pengar & Företag 
Q-Qbm, Qci, Qi-Qz utom Qm, Kyh, Konsumentinformation 
 
Juridik & Samhälle 
O-Op,  EU-information, S-Sv 
 
Själ & Tanke 
Bl, C-Cn, D-Dop  
 
Idrott, Lek & Spel 
R-Rbc, Rbg-Rh, 
 
Mat & Hälsa 
Qc-Qcaf, Qcg, Pmb, V 
 
Teknik & Hantverk 
Ih-Ihk P-Pm, Pp-Prde, Qcb-Qccc , Rbd, Rbf, Rbfd 
 
Litteratur & Konst 
Bg, G-Gy, I-Ig, 
 
Media & Underhållning 
B, utom Ba, Be, Bg, Bl, Bv. Ik-Ikb, Im-Imb Pn-Pnb  
 
Musik 
Ij-Ijx, X-Xyd, Y, CD-skivor och musikfilmer 
 
Västgötarummet 
Ncbh och böcker från alla avdelningar som handlar om Västra Götaland och Falköping med omnejd. 
 
Memoarer & Biografier 
Alla biografier utom Ibz  
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Bilaga 4: Översikt Söderköpings bibliotek 
 
Båtar och hav 
Nt, Prc, Rbd 
 
Djur, natur och miljö 
Qd-Qg, Rbe, Ue-Ug, P.08, Uh  
 
Historia och Geografi   
Be, J, K (Kd – Ks blandat med Nd – Ns), N utom Nt, M, Qm   
 
Hobby  
(ett urval av titlar ur följande avdelningar:) 
B utom Ba-Bu, Iey, If-Ih, Ky, P.09, Pg, Ph, Pj, Pm, Pn, Qj, Rd 
 
Hus och hem  
Pg, Pj, Pm, Ppb, Qc utom Qcd, Qe  
 
Kropp och själ  
Bl, C, D, E, Ohf, Ohfh, Ohj, Qcd, R utom Rbd, Rd och Rbf, V 
 
Litteraturhistoria  
G, G.092, Gc 
 
Lokalhistoria 
Ncbg  
Östgöta- och Sörpingshyllor 
 
Memoarer  
z-signaturer, Ls  
 
Samhälle och politik 
Bf-Bu, O utom Ohf, Ohfh, Ohj, Q-Qb 
 
De sköna konsterna   
A, Ba-Bd, I  
 
Släktforskning  
L, Ld, Övriga böcker som passar bäst för släktforskare 
   
Språk  
F 
 
Språkkurser  
 
Teknik och vetenskap  
P utom Prc, P.08, P.09, Pg, Ph, Pj, Pm, Rbf, S, T, U-Ud 
 
Noter 
X   
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Bilaga 5: Översikt Kalmar bibliotek 
 
Bok och bibliotek  Djur och natur 
A   Qd, Qf, Qg, Rbe, Ue utom Uea, Ueb, Ue.05, Uf, Ug 
 
Allmänt   Trädgård 
B   Qe 
 
Religion   Idrott  
C   R utom Rbd, Rbe 
 
Memoarer   Naturvetenskap 
Eaz, Gcz, Gz, Ijz, Ikz, L  U utom Ue, Uf, Ug, Uh, Uea, Ueb 
 
Kropp och själ 
D, V 
 
Undervisning 
E utom Eaz 
 
Språk 
F 
 
Litteraturhistoria 
G utom Gcz, Gz 
 
Film och teater 
Hc.02, Hce.02, Ik utom Ikz, Im 
 
Musik 
Ij utom Ijz, X 
 
Konst 
I utom Ij, Ik, Im 
 
Länder och folk 
J, K utom Kyh, M, N utom Nt, Qm, S 
  
Teknik och hobby 
Kyh, P utom P.08, Prc, Pu, Qjfb 
 
Båt och hav 
Nt, Prc, Rbd 
 
Samhället 
O utom Oe 
 
Juridik 
Oe 
Data och matematik 
Pu, T 

 
Ekonomi och handel 
Qa, Qb, Qci, Qi, Qj utom Qjfb, Qz 
 
Hem och hushåll 
Qc utom Qci 
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Bilaga 6: Översikt Vänersborgs bibliotek 
 
Musik och Film 
Ij-Im, X 

 
Kropp och själ 
Bl, C, D, Qca-Qcg utom Qcc, R, V 
 
Biografier 
Ldz, Ls, Lz 
 
Länder och folk 
K utom Ky, Kyd, Kyh och N följs åt, J, M, Qm 
 
Teknik, hus och hobby 
P, Qc-Qf utom Qca-Qcg 
 
Samhälle 
O, Qa-Qb, Ky, Kyd, Kyh, S, T, B utom Bl 
 
Språk och undervisning 
F, A, E 
 
Natur 
U, Qg 
 
Konst och litteratur 
G, Ib-Ii 
 
Lokalsamling 
Västgötasamlingen, Dalslandssamlingen (var för sig enligt SAB) 
 
Släktforskning 
Ld, Lm 
 

 


