
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2008:3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem hittar hylla Hcf.03? 
En studie av en alternativ hylluppställning på en barnavdelning 

 
 
 
 
 

LISA BERGWALL 
CHRISTINA STÅLNACKE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Lisa Bergwall/Christina Stålnacke 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 2 

Svensk titel: Vem hittar hylla Hcf.03? En studie av en alternativ hylluppställning på en barnavdelning 
 
Engelsk titel: Who can find shelf Hcf.03? A study of an alternative shelf arrangement at a children department  
 
Författare: Lisa Bergwall, Christina Stålnacke 
 
Kollegium: 2 
 
Färdigställt: 2008 
 
Handledare: Jan Larsson 
 
Abstract:  The objective of this Bachelor’s thesis is to investigate how the public library in Luleå has set 

about implementing an alternative classification system for its children's books section and to 
explore why this was done. We wanted to investigate both how they have adapted the new 
system to the children's own way of seeking information and the library personnel's experience 
of using the new shelving system.  

We have done seven interviews to answer these questions and our choice of literature is intended 
to put the process of change into a wider context. The answers show that the library was 
dissatisfied with the former system and have instead expressed a desire to shift the focus of their 
classification system to their users. A significant factor behind the change was that they wanted 
to make children the basis of the new system. Here, they have instigated a change to the whole 
children's section and this new system is founded upon children's behaviour with regard to 
searching for information. The broad subject groupings have been given names that the children 
themselves use when they ask for books and, in order to facilitate the actual finding of the books 
on the shelves, the books have easily-recognisable symbols on the spine.  

According to our research, the staff in Luleå has found that both the users and they themselves 
are pleased with the new system, although an official evaluation has yet to be undertaken. We 
conclude that the advantages of the alternative systems outweigh the disadvantages. 

 
 
Nyckelord: alternativ hylluppställning, barnavdelning, barns informationssökning, Luleå stadsbibliotek 
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1. Inledning 
 
 

Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket.  
Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för  
verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska  
erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. 
 

                                                                 Svensk biblioteksförening 
 
 
I ANI-kursen (Användares interaktion med informationssystem), hösten 2006, skrev vi en 
rapport om barns informationssökning. I kursen ingick även att göra en intervju med en 
användare, i vårt fall en pojke på sex år. Vi fick då i uppdrag av honom att leta reda på en bok 
där han själv kunde läsa om varför löven faller på hösten. För att lösa uppgiften gick vi till 
barnavdelningen vid det gamla stadsbiblioteket i Luleå. Vi fick leta länge innan vi till slut 
fann en hylla med naturböcker för barn och insåg att barnen måste ha ännu svårare att hitta 
bland dessa hyllor än oss vana biblioteksbesökare. Vi visste dock att ett nytt kulturhus var 
under uppbyggnad och att även stadsbiblioteket skulle flytta till de nya lokalerna. Att ett visst 
förändringsarbete då skulle ske på barnavdelningen var vi medvetna om, men inte i vilken 
omfattning det skulle göras. Där och då bestämde vi oss för att undersöka hur det nya 
barnbiblioteket blivit när det var färdigt och om man anpassat det efter barnens behov.  
 
Ett barnbibliotek ska i första hand vända sig till barnen och i andra hand till föräldrar, lärare 
och andra som jobbar med barn. Barnbiblioteket ska även ha en trivsam, lättorienterad och 
stimulerande miljö som är utformad efter barnens behov. SAB:s klassifikationssystem ska 
endast ses som en grund och det krävs ofta ytterligare indelningar av skönlitteraturen t.ex. 
hästböcker, sagor etc. Även skyltning och utställningar är av betydelse samt att man 1994 
ansåg att ett överensstämmande ämnesordsystem, även för skönlitteraturen, var viktigt för att 
öka sökmöjligheterna i barnlitteraturen (Eriksson, 1994, s.45f). 
 
Barnavdelningen på det tidigare stadsbiblioteket var från början en sluten avdelning där en 
barnbibliotekarie, en skolbibliotekarie och två biblioteksassistenter ansvarade för all planering 
och inköp av barnböcker. Alla böcker var uppställda efter det klassiska SAB-systemet. 
Biblioteket var mörkt och det var trångt, både lokalmässigt och i hyllorna, vilket gjorde det 
svårt för både användare och personal att hitta böcker. I samband med att en ny 
barnbibliotekarie började på stadsbiblioteket, fattades ett beslut om att avgränsa 
barnavdelningen upp till tolv år. Därefter gjordes en omorganisation där man tog bort den 
slutna barnavdelningen och istället skapades fyra ämnesgrupper som även ansvarade för inköp 
av material till både vuxna och barn. Personalen på biblioteket hade själva under en längre tid 
tyckt att barnavdelningen borde göras om, ha en annan placering och exponering av beståndet. 
Det slutgiltiga beslutet att göra om barnavdelningen togs när det nya biblioteket var under 
planering och man sökte då bidrag från Kulturrådet för att kunna genomföra detta projekt. 
 
Man bestämde sig för att utgå från hur barn frågar och anpassa det nya biblioteket efter 
barnens, och inte personalens, behov. För att ta reda på vad barnen själva hade för önskemål 
utlystes en teckningstävling där barnen fick rita sitt drömbibliotek. Dessa teckningar låg sedan 
till grund för hur lokalen utformades. 
 
En av barnbibliotekarierna hade tidigare arbetat på ett annat bibliotek i Norrbotten där hon 
varit med om att bryta loss delar av barnbeståndet från SAB-systemet och döpa genrerna efter 
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barnens språk, frågor och sätt att använda biblioteket. På det biblioteket är, förutom 
pekböckerna, bilderböckerna och de böcker som tillhör barnboksdepån, skönlitteraturen på 
barn- och ungdomssidan indelad i genrer efter de ämnen de handlar om. Hcg och uHc 
blandas. Facklitteraturen står enligt SAB-systemet, men avdelningarna historia, geografi och 
djur är placerade på egen plats och med skyltar som i text talar om vilka hyllorna är. Historia 
och geografi står tillsammans eftersom dessa ämnen hör ihop. På djurhyllan finns allt som har 
med djur att göra, även Jakt och fiske och Häst- och hundsport. Exempel på facklitteraturens 
ämnen är Husdjur, Dinosaurier och Jakt och fiske. Exempel på skönlitteraturens (Hcf, Hcg) 
ämnen är Kärlek och vänskap, Roliga böcker och Äventyr etc. Dessa erfarenheter tog 
barnbibliotekarien sedan med sig till Luleå. 
 
En barngrupp med bibliotekarier och assistenter bildades där man gick igenom vilka 
ämneskategorier som skulle finnas och förslagen skickades ut på remiss till de fyra 
ämnesgrupperna. Ämnesgrupp 1 omfattar signumen G, H och L, grupp 2 omfattar C, D, E, O 
(även offentligt tryck), P, T och V. Ämnesgrupp 3 innehåller F (inklusive språkkurser), J, K, 
M, N, S, U samt H på alla språk utom svenska och engelska och den fjärde ämnesgruppen 
består av A, B, I, Q, R, X (inklusive CD- och LP-skivor), Y, samtliga medietyper (video, 
tidskrifter, talböcker, digitala medier, ljudböcker etc.  
 
När man valt ut ämnena och namngett dem diskuterades dessa i fokusgrupper med barn som 
fick hjälpa till att placera in böckerna där de tyckte att de passade in. De fick även komma 
med synpunkter på ämnesnamnen. När namnen på ämnesområdena var klara skickades dessa 
till en lokal konstnär som hade i uppdrag att rita symboler till dessa som skulle vara enkla och 
tydliga. Nu har alla ämnesområden varsin symbol, utom böckerna av t.ex. Astrid Lindgren 
och Jacobsson & Olsson, eftersom man p.g.a. copyrighten inte fick tillåtelse att utforma nya 
symboler till dessa författares böcker. 
 
I februari 2007 slog Kulturens Hus och det nya biblioteket upp portarna. Hela beståndet på 
barnavdelningen hade då brutits loss från SAB-systemet och det nya symbolsystemet, med ca 
80 ämnesområden, togs i bruk. Exempel på nya ämnesområden är Dinosaurier, Dikter, Roligt 
etc. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför man på Luleå stadsbibliotek beslutat sig för att 
bryta loss hela sin barnavdelning från SAB-systemet, hur man gått tillväga och vilka 
förändringar som gjorts. Vi har också för avsikt att undersöka vilken betydelse barnens 
informationssökning har haft för det nya systemet, vilka för- och nackdelar som finns och hur 
bibliotekarierna upplever det nya systemet. Syftet är också att se hur man gjort för att få 
miljön och inredningen i biblioteket att smälta samman med hylluppställningen. 
 
 

• Vilka faktorer ligger bakom utbrytningen från SAB-systemet?  
• Vilka förändringar har gjorts och hur har dessa påverkat biblioteksmiljön?  
• Vilken betydelse har barnens informationssökning för det nya systemet?  
• Hur upplever personalen det nya systemet jämfört med SAB-systemet?  
• Hur tycker bibliotekspersonalen att den nya hylluppställningen fungerar för personal 

och användare?  
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1.2 Avgränsning 
 
Vi har valt att begränsa vår studie till endast en barnavdelning, då vi inte har för avsikt att 
göra någon jämförande studie med andra liknande barnbibliotek. Vi kommer dock ändå att i 
analysen och diskussionen dra vissa paralleller till tidigare undersökningar som gjorts vid 
andra bibliotek för att se hur den alternativa hylluppställningen upplevts där. Det vi vill 
undersöka är varför och hur förändringsarbetet på barnavdelningen skett eftersom det är ett 
helt nytt bibliotek. Vi kommer endast kort att beskriva det övriga biblioteket. Vi tänker inte 
alls ta upp hur hylluppställningen ser ut på filialerna, trots att även de börjar övergå till 
stadsbibliotekets modell. Vi kommer även att begränsa oss till personalens syn på den nya 
alternativa hylluppställningen och inte genomföra någon användarundersökning. 
 
 
1.3 Disposition  
 
I kapitel 1 börjar vi med att förklara varför vi valt att studera barnavdelningen på 
stadsbiblioteket i Luleå och fortsätter med att beskriva vilket syftet med uppsatsen är och 
vilka frågeställningar vi söker svar på och vilka avgränsningar som gjorts.  I kapitel 2 finns en 
genomgång av den litteratur vi läst och vilken tidigare forskning som gjorts inom ämnet. 
Kapitel 3 innehåller teori där vi tar upp barns informationssökning, deras datorbaserade 
informationssökning, hur barn frågar, browsing och alternativ hylluppställning. Metoden, 
urval, det tillvägagångssätt vi haft och hur vi funnit vårt material beskrivs i kapitel 4. Vi ger i 
kapitel 5 en kortfattad presentation av SAB-systemet och tar i detta kapitel även upp 
klassifikation och klassificering och indexering av skön- och barnlitteratur och redogör även 
för några tidigare projekt, både internationellt och svenska. Redovisningen av det empiriska 
materialet kommer i kapitel 6 och analysen av empirin finns i kapitel 7. I kapitel 8 redovisar 
och diskuterar vi kring våra slutsatser. En sammanfattning av hela uppsatsen görs i kapitel 9 
och sist kommer källförteckningen och bilagor. 
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för en del av den litteratur som är relevant för vår 
uppsats. För att kunna bidra till en kunskapsutveckling inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och få en inblick i bl.a. vilka faktorer som ligger bakom bibliotekens 
alternativa hylluppställning och hur en sådan påverkar barns informationssökning har vi 
studerat litteratur som behandlar dessa ämnen. Vi har även studerat litteratur om 
katalogisering, SAB-systemet, browsing, klassifikation och klassifikation av barnlitteratur för 
att få en överblick över det traditionella SAB-systemet och hur man genom klassifikation kan 
underlätta barns informationssökning. Om katalogisering och klassifikation är det lätt att hitta 
både böcker, artiklar och rapporter o.s.v, medan det material vi hittat om alternativ 
hylluppställning mest består av uppsatser och artiklar. Det finns också ett antal 
magisteruppsatser som behandlar ämnet alternativ hylluppställning. Dessa uppsatser har vi 
läst för att bl.a. kunna se hur och varför andra bibliotek i de olika uppsatserna har genomfört 
sina förändringar och hur personalen upplevt den alternativa hylluppställningen. Trots att vi 
inte har för avsikt att göra någon jämförande studie anser vi det vara av intresse att se om 
skillnader och likheter finns med vårt undersökta bibliotek. 
 
 
Artikeln The Retrieval of Information in an Elementary School Library media Center: An 
Alternative Method of Classification in The Common School Library, Amherst, Massachusetts 
(1997) av Linda Cooper handlar om ett alternativt klassifikationssystem som använder sig av 
färger och symboler som utformats av skolbiblioteket. Studien visar på att barn kan använda 
sig av klassifikationsscheman som är utformade efter deras utvecklingsnivå och som 
innehåller färger och symboler som underlättar deras sökningar på biblioteket, vilket även 
biblioteket i Luleå har tagit fasta på.  
 
I artikeln Methodology for a project examining cognitive categories for library information in 
young children (2002) av Linda Cooper presenterar författaren en översikt av några metoder 
som användes i ett projekt som undersökte barns förståelse av biblioteksinformation och hur 
dessa aspekter förändras under de första fem skolåren. Syftet var att se biblioteksbeståndet ur 
ett barnperspektiv. Barnen fick välja vilka böcker som skulle finnas på biblioteket, hitta 
lämpliga termer som representerade böckerna som var indelade i olika avdelningar. Barnen 
fick därefter namnge dessa avdelningar. Även biblioteket i vår undersökning har arbetat på ett 
liknande sätt, därför anser vi denna text vara relevant för uppsatsen. 
 
Pat Dixon & Andrew K Shenton har skrivit artikeln How Do Youngsters Use Public Libraries 
to Find Non-Fiction Books? The Results of a recent Research Project (2004). Artikeln 
handlar om hur barnen går tillväga för att hitta faktaböcker på bibliotek. Barnen hade olika 
tillvägagångssätt för att hitta det material de var ute efter. En del barn visste var materialet 
fanns och en del hade ingen aning om var de skulle leta materialet de var ute efter utan 
browsade igenom hyllorna på måfå. Vissa barn tittade på hyllbeteckningen och andra frågade 
personalen. Författarna avslutar artikeln med att ge rekommendationer för hur man praktiskt 
skall gå tillväga för att underlätta för barnen att hitta i biblioteket utifrån undersökningens 
resultat. För att få en förståelse för hur barn söker information och beter sig på bibliotek har vi 
läst denna artikel. 
 
Även artikeln The Challenge of Information Seeking: How children Engage in Library Work 
(2002) av Corinne Laverty handlar om svårigheter att hitta material på hyllorna. Studien 
genomfördes med elever i femte klass och ett av problemen var bland annat att barnen inte 
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hade tillräckliga kunskaper om klassifikationssystemet, men de kan förstå system som är 
anpassade efter deras nivå. Detta är något som också vår studie visar, därför har vi valt att 
använda denna artikel. Studien visar också att eleverna kan förklara 
informationssökningsprocessen men saknar kunskaper om bibliotekssystemet och förmågan 
till alternativa sökvägar. 
 
Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving beskriver och analyserar i 
Informationssökning och lärande- en forskningsöversikt (2002) vad informationssökning är 
och hur begreppet hanteras och preciseras i forskningen inom olika discipliner. Den grundsyn 
som framkommer i boken, ser informationssökning som en process som innehåller tankar, 
känslor och handlingar. Forskningen som presenteras visar också att informationssökningen 
bör vara en del av lärandet och att de som är involverade i undervisning, t ex lärare och 
bibliotekarier bör ha en bättre grundutbildning i dessa frågor. Det mest relevanta i denna text 
som vi relaterar till i analysen handlar om barnens sökmetoder. 
 
Bokhuset- barnens egen katalog (1997) av Lena Lundgren är en slutrapport från det så kallade 
”Bokhusprojektet”. Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Gävle, 
Stockholm och Uppsala. Bokhuset är en svensk översättning av det danska Boghuset, som är 
en bibliotekskatalog med alla nödvändiga funktioner samt tips på läsning. Då Luleå 
samarbetat med barn för att hitta lämpliga ämnesord och syftet med bokhusprojektet var att 
undersöka det svenska Bokhusets användbarhet och utveckla nya metoder i 
förmedlingsarbetet genom att bland annat fortsätta arbetet med att testa ut ämnesord för barn, 
samarbeta med skolklasser i läsfrämjande projekt för att bland annat frambringa beskrivningar 
på böcker, är denna rapport relevant för vår forskning. 
 
I Barn frågar – kan biblioteket svara (2000) som baseras på referensarbete på barnbibliotek 
försöker författaren Lena Lundgren dra några generella slutsatser om hur barn frågar utifrån 
sin undersökning och andra studier. Efter som biblioteket som undersöks i uppsatsen velat 
utgå från barns sätt att fråga är kapitlet som tar upp detta relevant för vår undersökning. 
 
Rita Marcella och Robert Newtons bok A New Manual of Classification (1994) handlar om 
klassifikationsteori och -system. De kapitel som för oss varit mest intressanta handlar om 
varför och hur man klassificerar, hylluppställning och browsing. De tar bl.a. upp vilka 
funktioner den systematiska indelningen av dokument har och hur ett bibliografiskt 
klassifikationssystem är uppbyggt. De beskriver browsingtekniken och tar upp för- och 
nackdelar med den. Marcella och Newton förhåller sig ganska kritiska till utbrytningar och 
anser att det kräver mycket arbete att anpassa systemet efter de egna samlingarna och svårt att 
byta tillbaka om man vill återgå till det ursprungliga systemet. 
 
Artikeln Reader-Interest Classification: The User-Friendly Schemes (1995) av Jacquelyn 
Sapiie bygger på undersökningar om alternativ hylluppställning som gjorts vid 
engelskspråkiga bibliotek och där hon gör en översikt av litteratur från 1980 och framåt. 
Relevansen i denna artikel ligger i att hon tar upp olika orsaker till varför biblioteken gjort 
förändringar i hylluppställningen och hur detta har gått till. Författaren nämner för- och 
nackdelar och hur bibliotekarierna har upplevt resultatet av förändringsarbetet. Här har vi 
kunnat dra paralleller till vår undersökning. 
 
Shu-Hsien L. Chen beskriver i artikeln Searching the Online Cataloge and the World Wide 
Web(2003) elevers sökmetoder när de använder sig av OPACer och webben. Studien visar att 
eleverna delar flera av problemen som uppstår vid katalog och webbsökningar. Problemen 
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kan bland annat vara svårigheter med stavning, formulera sökstrategier och utvärdera 
sökresultaten. Författaren menar att lärare och mediaspecialister bör instruera eleverna i hur 
man söker på webben och i katalog, för att de skall bli duktiga i informationssökning. Att barn 
har problem med katalogsökning bidrar till att biblioteken vill förändra systemen, vilket är 
något vi beskriver i uppsatsen. 
 
Charlotta Alberius och Birgit Nylander har 2006 skrivit magisteruppsatsen Alternativ 
hylluppställning: en studie på Jönköpings stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning.  
Syftet med uppsatsen var att studera ett bibliotek som valt att frångå SAB-systemets 
hylluppställning, varför det gjorts samt hur den nya alternativa hylluppställningen ser ut och 
upplevs av de anställda och användarna. Alberius & Nylander har inriktat sig på avdelningen 
för skönlitteratur. Studien har genomförts genom intervjuer med bibliotekarier samt genom en 
enkätundersökning riktad till barn i åldern 9-15 år. Anledningen till förändringen var att göra 
biblioteket så användarvänligt som möjligt. Inspiration hämtades bland annat från GÖK-
projektet, och från bibliotekariernas långa erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar. 
Bibliotekarierna har placerat de mest populära böckerna på favorithyllor och man tittar 
kontinuerligt på utlåningsstatistiken som används som ett verktyg för skyltning och ändring i 
hyllorna. 
 
Även Christina Blomberg har i sin magisteruppsats Att bryta sig loss från SAB-
klassifikationen från 1999 undersökt bibliotek som valt att frångå SAB-systemet. Hon visar 
vilka faktorer som påverkar bibliotek att bryta sig loss från SAB-klassifikationen och vilka 
egenskaper hos SAB-systemet som gör att den processen sätts igång. Hon undersöker också 
hur man gått tillväga för att göra detta och vilka problem och lösningar som finns. Blomberg 
tar också reda på hur det nya systemet fungerar för bibliotekarierna och användarna. För att 
besvara dessa frågor undersöker hon Huvudstabibliotekets och Norrtälje biblioteks 
hylluppställningssystem. En av de slutsatser som dras är att människors olika syn på indelning 
av vetande kan utgöra grunden till nya tankegångar vid bokuppställning. 
 
Kajsa Bäckius presenterar i sin magisteruppsats Hylluppställning och klassifikation på 
barnbibliotek från 2003 sin undersökning av hur man kan förändra hylluppställning och 
klassifikation på barnbibliotek och varför detta sker. Hon har i uppsatsen undersökt och 
redovisat hur barnavdelningarna på fyra folkbibliotek jobbar med hylluppställning och 
klassifikation. Bäckius baserar sin undersökning på intervjuer med en bibliotekarie från varje 
bibliotek, studier av bibliotekslokalen och den praktiska hylluppställningen. Det som 
framkom i studien var att anledningen till att man förändrat hylluppställningen och 
klassifikationen var på alla fyra biblioteken att man ville göra det lättare för barnen att hitta, 
materialet skulle vara mer lättillgängligt och sökbart på ett enkelt sätt. Hon skriver också att 
yttre faktorer som flytt och ombyggnad har hjälpt till att genomföra förändringarna. 
 
Anna-Lena Lüddeckens skriver i sin kandidatuppsats från 2004, Barn-OPACers grafiska 
gränssnitt, att det redan på 70-talet konstaterades att de traditionella katalogerna på 
biblioteken inte var gjorda för barns intressen eller barns sätt att uttrycka sig. Syftet med 
hennes uppsats var att undersöka om dagens gränssnitt för barn-OPACer är anpassade för 
barnen. För att göra detta gör hon en litteraturstudie och undersöker tre barn-OPACers 
gränssnitt. Det hon slutligen kommer fram till är att det är svårt att dra några generella 
slutsatser utifrån studien, men att de tre undersökta barn-OPACerna endast är någorlunda 
anpassade efter barnen. Hon skriver också att det viktigt att veta hur barn ställer sina frågor 
när man ska utforma gränssnitt till barn-OPACer. 
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 Alternativ hylluppställning: en undersökning av hylluppställning och biblioteksmiljö på 
Västerviks stadsbibliotek är skriven 2002 av Annika Olsson och Kerstin Olsson. 
Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka ett bibliotek som frångått SAB-systemet och 
ta reda på vilka förändringar som gjorts, varför biblioteket gjort dessa förändringar samt hur 
bibliotekarierna tycker att det fungerar. Studien har genomförts genom intervjuer med 
bibliotekarierna. På biblioteket är facklitteraturen uppställd efter teman och den skönlitterära 
avdelningen har tre utbrytningar. Barnavdelningens hylluppställning liknar 
vuxenavdelningens hylluppställning. Det ”tredelade biblioteket” är en teori som har legat till 
grund för planeringen av den nya biblioteksmiljön och innebär att biblioteket är indelat i tre 
delar: närzonen där böckerna är uppställda efter genre, mellanzonen med den traditionella 
uppställningen efter klassifikationssystemet och det öppna magasinet längst in i biblioteket.  
Detta arbete har gjorts för att personalen ville anpassa biblioteket efter användarnas behov, 
förväntningar och kunskaper samt göra det mer självinstruerande och attraktivt. 
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3. Teori 
 
I följande kapitel presenterar vi den litteratur vi kommer att förhålla oss till i analysen och 
diskussionen av vårt empiriska material. Vår uppsats handlar om en alternativ 
hylluppställning vid ett biblioteks barnavdelning, dess bakomliggande faktorer och hur det 
nya systemet upplevs. Därför är litteratur som behandlar alternativ hylluppställning av stor 
vikt för vårt arbete. I detta kapitel tar vi också upp barns informationssökning då vi har för 
avsikt att ta reda på hur barnens informationssökning har påverkat Luleås nya system. Även 
litteratur som behandlar barns sätt att ställa frågor är användbar för vår uppsats då de i Luleå 
utgått just från barnens frågor då det gäller benämningen på de nya ämnesgrupperna. Målet 
med den alternativa hylluppställningen i Luleå är att göra bibliotekets barnavdelning 
tillgänglig och lättförståelig för dess huvudsakliga användare.  
 
 
3.1 Barns informationssökning 
  
Enligt Limberg, Hultgren & Jarneving är informationsanvändning en i huvudsak intellektuell 
aktivitet som visar sig i olika handlingar och tankar, som att läsa, reflektera över muntlig och 
skriftlig information, jämföra olika källor, analysera, granska och värdera, att skapa mening ur 
information. Ser man på denna beskrivning är det inte svårt att förstå att detta är någonting 
som barn gör hela tiden. 
 
Trots de hjälpmedel som finns, börjar barnen ofta med att gå direkt till hyllorna och leta på 
måfå. Detta kräver minst kognitiv ansträngning. De flesta svenska bibliotek är ordnade enligt 
SAB-systemet. För att kunna hitta specifik information eller litteratur i biblioteket måste man 
veta vilken eller vilka ämnesgrupper det handlar om. Man måste också ha kunskap om den 
terminologi som vuxna eller bibliotek använder för att beskriva ett ämne. Att känna igen och 
kombinera olika ämnesgrupper har visat sig vara svårt för barn eftersom kategoriseringen för 
det mesta utgår från ett abstrakt språk som inte används av barn (Limberg et al, 2002, s.28, 
49). 
. 
I artikeln av Corinne Laverty beskrivs en studie som gjorts med elever i femte klass som visar 
att de har svårt att hitta böcker på hyllorna eftersom de inte har tillräcklig kunskap om hur 
man söker. Detta beror, enligt studien, på svårigheter med klassifikationssystemet, böckernas 
ordningsföljd från den lägsta till den översta hyllan med fortsättning på den angränsande 
avdelningen. När eleverna hittade en hylla, sökte de från vänster till höger och gick inte 
tillbaka till avdelningens början. Eleverna valde material genom lämpliga ämnesord framför 
boktitlar. Eleverna undersökte också böckernas storlek, illustrationerna på bokens omslag 
samt förekomst av bilder i böckerna. Studien visade också att eleverna kan beskriva de 
grundläggande stegen i informationssökningsprocessen, men att de ofta saknar de kunskaper 
som behövs när det gäller att förstå bibliotekssystemet samt alternativa strategier när deras 
informationssökning misslyckas (2002, s.2f).  
 
Ytterligare problem som förekommer vid barns informationssökning på bibliotek kan vara att 
formulera nyckelord (keyword) eftersom barnets kunskaper om ämnet är begränsat. Det kan 
även vara svårt att formulera alternativa söktermer, variera nyckelord mot bakgrund av 
sökresultaten samt att hitta de önskade böckerna på hyllorna ( Dixon & Shenton, 2004, s. 79). 
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I en studie om en alternativ klassificeringsmetod kom man fram till att barn i 
grundskoleåldern har förmågan att använda sig av ett klassificeringssystem som är skapat 
utifrån deras utvecklingsnivå och som använder sig av både färger och symboler för att 
underlätta informationssökningen. Undersökningen visar också att det behövs ett alternativt 
klassificeringssystem för barn. Grundskolebarn har den kognitiva förmågan att förstå och på 
ett framgångsrikt sätt använda sig av klassifikationssystemet, om systemet är anpassat till 
barnens utvecklingsnivå och varierade förmågor. Användandet av färger tillsammans med 
symboler kan vara ett kompletterande grafisk verktyg i skolbiblioteket, och underlätta 
tillgången till biblioteksmaterialet för grundskolebarnen. I andra undersökningar som gjorts, 
har det visat sig att användningen av bilder och symboler kan underlätta kommunikationen för 
dem som precis börjat läsa (Cooper, 1997, s.1-19).   
 
I en annan studie har man låtit barn få kategorisera och klassificera utifrån sin egen 
utvecklingsnivå. Barnen fick beskriva vilka böcker som skulle finnas på biblioteket, sedan 
gruppera böckerna på hyllor som bestod av kategorier och till slut märka upp de olika 
kategorierna. Barnen som gick i förskolan kunde inte läsa och hade svårt med finmotoriken 
samt saknade den sociala kompetensen för att kunna fatta beslut i grupp.  Förskolebarnens 
utvalda böcker vars framsida stämde överens med de mest använda termerna, visades för 
klassen. Om termen var katt, valde man en bok med en katt på framsidan, bibliotekarien 
hjälpte barnen att sortera böckerna som de ansåg höra ihop, därefter fick de märka upp dessa 
grupper och bibliotekarien antecknade det barnen bestämde (Cooper, 2002b, s.4).  
 
 
3.1.1 Browsing 
 
Browsing ses ofta som en osystematisk teknik, men är verkligen en väldigt vanlig och 
ovärderlig metod att ta itu med i en bibliotekssamling, speciellt i ett bibliotek som används 
ofta och metoden tillhandahåller för det mesta den snabbaste vägen till information. 
Majoriteten av användarna, som knappt vet var de ska gå, är alldeles nöjda med att arbeta på 
det här sättet och klassifikationsschemanas interna egenskaper har på många bibliotek 
designats för att innefatta den här söktekniken. Men det finns vissa nackdelar och framgången 
med denna metod är beroende av effektiva hjälpmedel när det gäller att guida användarna runt 
biblioteket via skyltar, hylletiketter och kanske kartor över avdelningen. Browsing föredras av 
många användare, speciellt på folkbiblioteken, och har lett till kritik av en formell 
klassifikation och dess detaljerade underkategorier. Det räcker att ha breda ämnesgrupper och 
tydliga ämnesmarkeringar vid hyllorna (Marcella & Newton, 1994, s.159f). 
   
Både barn och vuxna browsar hela tiden eftersom de hela tiden undersöker okända saker i sin 
omgivning. Eftersom mycket mer är okänt för barn än för vuxna gäller detta speciellt för barn. 
Browsing sker på olika platser och med små hopp istället för att ta in all information inom ett 
speciellt område gång på gång. Barn föredrar browsing framför andra strategier. De går mer 
på information de får genom bilder än genom text. Barn kan se saker utifrån sin egen 
synvinkel, och detta kan vara förklaringen till varför barn föredrar bilder de själva kan se hur 
saker ser ut och görs, framför text där någon annan förklarar och barnet måste ”översätta” 
texten till bilder i sitt huvud (Cooper, 2002a, s.17). 
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 3.2 Barns datorbaserade informationssökning  
  
Att barn föredrar att leta i hyllorna, fråga någon bibliotekarie eller lärare och undviker att 
använda bibliotekskataloger, kan bland annat bero på att ju yngre barnet är, desto mindre är 
deras ordförråd. Ämnesord som används i biblioteket kan ligga över barnens 
förståelseförmåga. Det blir därför svårt att välja söktermer. Det är också svårt för yngre barn 
att tyda katalogposter, t.ex. att skilja mellan titel och författare, mellan förlag och 
hyllbeteckning. Detta kan resultera i att det är svårt för barnen att hitta från katalogen till rätt 
hylla.  
 
Ju yngre barnen är desto svårare är stavning och de flesta kataloger kräver korrekt stavning. 
Barnens koncentration på stavning gör att de inte har kognitiva resurser tillgängliga till annat 
som har med systemet att göra. Men det största problemet är att bibliotekskataloger oftast är 
utformade endast med hänsyn till vuxna. Både barn och vuxna har lättare att känna igen 
information än att dra fram termer ur minnet. Barn vet dessutom mindre om olika 
ämnesområden och ju mindre de vet, desto mer troligt är det att barnen behöver något 
igenkännande för att kunna erinra sig och utveckla en lämplig sökstrategi (Limberg et al, 
2002, s.49ff). 
 
Forskningen pekar på att barn och ungdomar har problem med att använda sig av exempelvis 
OPACer. De vanligaste problemen de har är att stava rätt och hantera tangentbordet, skapa 
alternativa söktermer, behärska keywordsprincipen, planera sökstrategier samt utvärdera 
sökresultaten ( Shu-Hsien L, 2003, s. 2ff). 
 
Barnen vill hellre ha personlig hjälp av bibliotekarier för att hitta böcker och information 
istället för att använda sig av de automatiserade bibliotekskatalogerna, som man har utformat 
efter hur vuxna söker information. Detta gäller även till viss del OPACer som skall vara 
anpassade till barn.  Beroende på barnens ålder och hur många ord de känner till kan det 
ibland vara svårt att förstå vad det är de söker. Vad som kan göras för att underlätta 
tillgängligheten för barnen i bibliotekskatalogerna är att skaffa kunskaper om barnens 
utvecklingsnivåer, framförallt om deras språkliga utvecklingsnivåer, hur de uttrycker sig och 
vilka intressen de har. Det är även viktigt att veta hur barnen frågar och vad de frågar om när 
man skall utforma gränssnitt till OPACer . Man bör även tänka på att barnen, helst de yngre 
skall kunna söka böcker som liknar andra de har läst eftersom yngre barns frågor utgår från 
bildintryck. Bokomslag bör därför ingå i en katalog för barn, tillsammans med en beskrivning 
av innehållet. Browsing har också visat sig vara en lämplig metod att ta till i början av 
sökningen. All data som visas på skärmen skall vara tydlig och konsekvent. Det får inte vara 
för mycket färger, text, eller bilder (Lüddeckens, 2004,s.4-9).  
 
 
3.3 Barn frågar  
 
Att traditionella kataloger inte varit anpassade till barns sätt att fråga och söka, har alla 
barnbibliotekarier erfarenhet av. Redan 1977-79 genomförde Birgit Wanting, lärare vid den 
danska biblioteksskolans Aalborgsavdelning, en undersökning av hur barn frågade på de 
danska biblioteken och konstaterade då bl.a. att de traditionella bibliotekskatalogerna varken 
var anpassade till barns sätt att uttrycka sig eller till barns intressen. De begrepp som barn 
använder finns inte som ämnesord i katalogerna och barn frågar ofta om sådant som man 
överhuvudtaget inte kan hitta via katalogerna, t.ex. bilder (Lundgren, 1997, s.4). 
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I och med bibliotekens datorisering öppnades nya möjligheter att skapa låntagarvänliga 
kataloger men den möjligheten har utnyttjats i mycket begränsad omfattning. Wanting gjorde 
1986 en uppföljning av sin tidigare undersökning och studerade då hur barnen klarade av att 
söka i de datoriserade bibliotekskatalogerna. Det konstaterades då att det var svårt för barnen 
att förstå hur de skulle göra för att få fram de uppgifter som de behövde och letade efter (ibid., 
s. 4). 
 
I Barn frågar- kan biblioteket svara? undersöker barnbibliotekarien Lena Lundgren barns sätt 
att fråga på bibliotek. Utifrån den egna undersökningen om hur barn frågar och 
bibliotekspersonal svarar samt andra liknande studier kommer hon fram till dessa iakttagelser:  
 
                      Barn väljer det konkreta ordet före det abstrakta 
                      Barn använder processbeskrivande ord, t.ex. ”hur man bakar kakor”. 
                      Barn använder okonventionella och målande ord 

Barn frågar efter en bok som ger en viss upplevelse. Boken ska vara rolig eller 
spännande. 
Barn missförstår ibland ord eller uttrycker sig oklart 
Barn frågar ofta efter huvudpersonen i en bok 
Barn frågar också ofta efter serier av böcker 
Barn frågar ofta efter böcker som liknar andra böcker  
 
(Lundgren, 2000, s.58-62) 

 
 
Slutsatserna hon drar är att de som arbetar med kataloger och indexering måste sträva efter att 
katalogerna/databaserna i mycket större utsträckning ska närma sig den vanliga användaren, i 
det här fallet barnen. Det är viktigt att indexera skönlitteratur lika noggrant som 
facklitteraturen. Ämnesordslistorna ska bestå av konkreta, tydliga ord och man bör undvika 
breda, allmänna, abstrakta begrepp. Man bör även utforma olika tillägg till katalogposterna, 
exempelvis, seriebeteckningar, huvudpersonernas namn (Lundgren, 2000, s.62ff). 
 
 
3.4 Alternativ hylluppställning 
 
I artikeln Reader-Interest Classification: The User-Friendly Schemes gör Jacquelyn Sapiie en 
överblick av litteratur från 1980 och framåt om alternativ hylluppställning. Artikeln bygger på 
undersökningar som gjorts vid framförallt amerikanska och engelska bibliotek. 
 
Reader-interest, den alternativa hylluppställningen, är en enkel och bred klassifikation som 
strävar efter att spegla läsarnas speciella intressen hellre än endast bokens innehåll. En tidig 
dokumenterad användning av reader-interest gjordes vid Detroit Public Library redan 1945. 
(Sapiie, s143) Gemensamt för biblioteken som i någon mån använder en alternativ 
hylluppställning är att de vill förbättra servicen för användarna. Genom att sätta användaren i 
centrum uppmuntrar man till självservice och ökar tillgängligheten till informationen.  
 
Majoriteten av dem som har en alternativ hylluppställning är folkbibliotek.  
En djup förståelse för användarnas behov är av stor vikt vid ett bibliotek och genom enkäter 
kunde behoven identifieras. Sapiie menar att det finns fyra orsaker till varför biblioteken 
genomför dessa förändringar.  Den första är en önskan att tillfredsställa användarens behov. 
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En stor del av alla användare browsar och är ofokuserade vid informationssökningen. Dessa 
tycker att det är svårt att hitta på biblioteken och är mer påverkade av information overload. 
Den andra orsaken är att det finns ett missnöje med klassifikationssystemet, ofta Dewey 
Decimal Classification system (DDC). En tredje orsak är att den alternativa 
hylluppställningen görs som ett experiment efter att ha inspirerats av t.ex. bokhandlar (ibid, 
s.145). Den fjärde är att biblioteken p.g.a. förändringar av olika slag getts möjligheter att 
prova nya idéer, t.ex. vid flytt av lokaler. 
 
I de flesta fall var bibliotekarierna själva ansvariga för att skapa en lista med kategorier utifrån 
läsarnas intresse. De utgick från sin egen erfarenhet när de skulle namnge kategorierna 
eftersom behoven ofta inte överensstämmer med de redan färdiga kategorierna och genrerna. 
Antalet kategorier varierar på grund av t.ex. hur stor del av beståndet som är omorganiserat 
och vilka delar. Kategorierna ska vara så få som möjligt och lätta att hantera storleksmässigt 
(ibid, s.146). En lyckad kategori ska svara på läsarnas intresse och ha ett enhetligt material. 
En fördel med alternativ hylluppställning är att man lätt kan göra ändringar, kategorier kan 
bytas ut och böcker kan lätt flyttas mellan de olika kategorierna om det behövs. Man 
upptäcker lätt om böcker inte lånas ut, dessa kan därför fort omplaceras eller tas bort. 
 
När det gäller alternativ hylluppställning ska den vara enkel att förstå och minimera 
användandet av katalogen eller personalen för att hitta den information som eftersöks. Den 
självservice som finns vid dessa bibliotek uppmuntrar till större användning av biblioteken, då 
observationer visat att användarna inte gärna ber om hjälp. Majoriteten av de bibliotek som 
frångår de traditionella systemen omorganiserar endast en del av sitt bestånd. Hur böckerna 
märks varierar mellan de olika biblioteken. En del använder båda signa (DDC och symboler 
eller färger) på bokryggarna, andra använder båda signa på det gamla beståndet medan nya 
böcker får endast den nya kategorin på ryggen (ibid, s.147). 
 
Hur den alternativa hylluppställningen ser ut är olika från bibliotek till bibliotek. En del har 
fört samman facklitteratur från vuxenavdelningen med facklitteratur för ungdomar. Det 
vanligaste systemet sammanför skönlitteratur med delar av facklitteraturen som ibland står på 
samma hylla. En nackdel med att litteratur förs samman i ämnesområden är att andra böcker 
av samma författare ofta hamnar i två, eller tre, andra ämneskategorier. Placeringen inom 
kategorierna är vanligtvis slumpmässig, ibland står de i alfabetisk ordning och ibland efter 
deras DDC-signum. Alla bibliotek som omorganiserat sitt bestånd har använt sig av 
marknadsföringsprincipen att det som syns säljs. Den bästa placeringen är nära ingången där 
användarna ser dem, eller att ha skyltar nära ingången eller där många människor rör sig. 
Fristående hyllor föredras samt böcker som står med framsidan utåt då de får mer 
uppmärksamhet än de som står med ryggarna ut (ibid, s. 149). Tydlig skyltning och tydlig 
märkning av böckerna är också viktig. 
 
Försöken med alternativ hylluppställning har visat att det blir lättare för bibliotekarierna att 
uppskatta hur många böcker biblioteket har inom ett visst område och vilka böcker som 
efterfrågas när inköp och gallring ska ske eftersom beståndet är indelat i grupper som visuellt 
är lätta att överblicka. En oväntad fördel var tidsbesparingen vid hylluppställningen, eftersom 
de flesta bibliotek inte ställer upp böckerna i någon speciell ordning inom ämnesområdena. 
De flesta användarna var positiva till den nya hylluppställningen och en undersökning visade 
att barn som använder systemet blir mer oberoende biblioteksanvändare. Studier vid stora 
bibliotek visar att genom att indela skönlitteratur i kategorier så hittar användarna lättare den 
typ av bok de söker. Andra bevis på att omorganisationen är lyckad och att användarna är 
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nöjda med systemet är att antalet besökare ökar, material som tidigare inte varit utlånat ofta 
har fått ökad cirkulation (ibid, s.150f). 
 
Även Marcella & Newton (1994, s.199) tar upp Reader interest arrangement, och säger att 
enligt detta sätt att klassificera så stämmer kategorierna överens med användarnas behov och 
intressen. Bokens placering ska höra ihop med var den troligast blir mest synlig och utlånad. 
Om det visar sig att boken inte får tillräckligt med uppmärksamhet i en kategori och kanske 
passar bättre i en annan, så blir den helt enkelt flyttad och får en chans att bli mer utlånad. 
Detta kallas för ”the supermarket approach”, det viktiga är var objektet ska placeras för att 
uppnå så hög försäljning/utlåning som möjligt. 
 
 
3.5. Tillämpning av teori 
 
Författarna i kapitlen om barns informationssökning/datorbaserade informationssökning 
beskriver hur barn söker och agerar på bibliotek. De beskriver problem som finns, t.ex. 
svårigheter med att förstå klassifikationssystem och hitta i hyllor, men tar även upp hur man 
kan underlätta för barnen bl.a. genom att använda färger och symboler. I kapitlet Barn frågar 
redogörs för Lundgrens iakttagelser hur barn frågar på bibliotek. Hon säger bl.a. att barn 
använder konkreta och processbeskrivande ord framför abstrakta och att de ofta frågar efter en 
bok som ger en viss upplevelse eller böcker som liknar andra böcker. I kapitlet Alternativ 
hylluppställning redogör Sapiie för fyra orsaker till varför bibliotek bryter sig loss från de 
traditionella systemen och beskriver även hur försöken med de nya hylluppställningarna 
utfallit.  
 
De första kapitlen relaterar till varandra genom att de behandlar barns informationssökning 
och deras biblioteksbeteende ur olika synvinklar. Kapitlet som behandlar alternativ 
hylluppställning relaterar till de tidigare genom att man med en alternativ hylluppställning vill 
tillfredsställa användarens behov och göra informationen mer tillgänglig. För att kunna göra 
detta på en barnavdelning måste man förstå barnens behov och deras beteende.  
 
Med hjälp av ovanstående material kan vi reflektera över faktorer som ligger till grund för 
förändringsarbetet i Luleå, vi kan se hur förändringarna påverkat biblioteksmiljön och förstå 
på vilket sätt barnens informationssökning påverkat det nya systemet. Vi kan även genom att 
se hur försök med alternativ hylluppställning utfallit vid andra bibliotek dra paralleller till vår 
egen undersökning, och på så sätt se om resultatet blivit det som personalen förväntat sig.  
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4. Metod 
 
I det här kapitlet beskriver vi vad en kvalitativ studie är, vilka för- och nackdelar som finns 
och varför vi har valt att göra en sådan. Vi beskriver även hur vi har gått tillväga för att 
genomföra intervjuerna och samla in övrigt material. Kapitlet avslutas med en disposition av 
uppsatsen. För att på bästa sätt utforska bibliotekpersonalens upplevelser och attityder har vi 
valt att göra en kvalitativ studie av den nya barnavdelningen på Luleå stadsbibliotek, med 
hjälp av intervjuer med personalen.  
 
Kvalitativ forskning är ett gemensamt namn för flera olika typer av samhällsforskning som 
bygger på bl.a. sociologi, socialantropologi och socialpsykologi. Begreppet kvalitativ 
forskning innebär att det finns ett intresse för betydelser och de sätt människor förstår saker på 
och ett intresse för beteendemönster. Fokus ligger på regelbundenheter i en social grupps 
ritualer, traditioner och relationer, och det uttryckssätt dessa aktiviteter har, som 
beteendemönster, kulturella normer och olika typer av språk. Det karaktäristiska för kvalitativ 
forskning är det speciella tillvägagångssättet vid insamling och analys av data, som gör att den 
helt skiljer sig från den kvantitativa forskningen. Många olika forskningsmetoder kan 
användas för att samla in data, och ske på många olika sätt, t.ex. fältanteckningar, 
intervjuutskrifter, texter etc. Innan man analyserar materialet måste det dock organiseras 
(Denscombe, 2000, s.243ff). 
 
Fördelarna med en kvalitativ undersökning är bl.a. att beskrivningar och teorier är förankrade 
i verkligheten, som visas som den är och inte på något förenklat sätt. Datamaterialet är 
innehållsrikt och detaljerat. Den kvalitativa forskningen kan hantera komplexa och invecklade 
sociala situationer och visa att det finns många nyanser i livet. Ytterligare fördelar är att 
tvetydigheter och motsägelser tolereras och att det finns möjligheter till flera giltiga 
förklaringar, eftersom undersökningen är beroende av hur forskaren tolkar materialet. Olika 
forskare kan dra olika slutsatser, trots att de använder samma metoder. 
 
Den kvalitativa forskningens nackdelar är att det är svårare att konstatera om djupstudien av 
en eller få enheter går att generalisera i förhållande till andra liknande enheter. Tolkningen 
görs utifrån forskarens egen identitet, förförståelse och egen övertygelse. När analysmaterialet 
kodas och kategoriseras finns det en risk att orden tas ur sitt sammanhang, och det finns även 
en risk att analysen blir alltför förenklad. Inkonsekvenser, tvetydigheter och alternativa 
förklaringar kan göra det svårt att dra en klar och tydlig slutsats (ibid, s. 259ff).  
 
En kvalitativ intervju kännetecknas av att den skall vara helhetsorienterad men också 
målinriktad. En kvalitativ intervju måste även vara flexibel, med detta menas att intervjun 
måste kunna anpassas och förändras (Repstad, 1999, s.64f). Den kvalitativa intervjun är 
lämplig när man vill ta reda på hur människor tänker, handlar och känner (Trost, 2005, s.33).  
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med personalen för att få en fördjupad förståelse för 
hur en alternativ hylluppställning ser ut och hur den fungerar på just detta bibliotek och för att 
bidra till en kunskapsutveckling genom förståelse av fenomenet. Vi kan genom dessa 
intervjuer också dra paralleller till andra studier som gjorts inom barns informationssökning 
och alternativ hylluppställning. Med denna typ av studie kan vi få djupare svar än de som är 
möjliga att få vid en enkätundersökning. I våra intervjuer har vi kunnat tala relativt fritt runt 
ett ämne, och ställa följdfrågor och diskutera runt frågorna för att få så utförliga svar som 
möjligt. Vi är dock medvetna om att vår förförståelse och inställning till ämnet kan ha 
betydelse för studiens resultat. Med en kvantitativ studie hade vi kunnat ta reda på hur besöks- 
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och lånestatistiken ser ut och om siffrorna skiljer sig från statistiken på det gamla biblioteket. 
Vi hade då däremot inte fått reda på varför utlånen och besöken ev. ökat eller minskat och fått 
utförlig information om hur förändringsarbetet praktiskt gått till. 
 
 
4.1 Urval och tillvägagångssätt  
 
Vi ville med vår uppsats ta reda på hur barnavdelningen kom till och varför. Vi vill också 
belysa bibliotekariernas upplevelser av den nya hylluppställningen. Därför har vi valt att göra 
kvalitativa intervjuer med personal på biblioteket, både bibliotekarier och biblioteksassistenter 
för att dessa ska få prata fritt kring ämnet. Vi har även valt att intervjua personal som varit 
med att utveckla barnavdelningen, personal som ofta arbetar vid avdelningen och personal 
som endast arbetar där då och då. 
 
Vi började med att skicka ut ett e-mail till stadsbiblioteket i Luleå med en förfrågan om de 
ville ställa upp på intervjuer. Vi skrev att vi ville intervjua manlig och kvinnlig personal, 
bibliotekarier och assistenter samt personal som ofta och mer sällan arbetar på 
barnavdelningen. Vårt önskemål var även att prata med någon som varit med i 
förändringsarbetet från starten. Vårt önskemål att intervjua både män och kvinnor var inte för 
att tolka dessa ur ett genusperspektiv, utan detta var för att få ett så brett urval som möjligt. 
De som var intresserade av att ställa upp som informanter kontaktades. Vi bokade då tid för 
intervjuer och skickade ut en mall med intervjufrågor som vi delat in i fyra områden. Frågorna 
handlar om bakgrunden och arbetet innan barnavdelningen kunde öppnas, om upplevelsen av 
den nya hylluppställningen, hur beståndet hanteras och en utvärdering av resultatet (se bilaga 
1).  
 
Vi har intervjuat sju personer som vi valt att kalla A, B, C etc. på grund av att vi vill värna om 
deras anonymitet, trots att de själva kanske kan känna igen varandra och att de vet vilka som 
blivit intervjuade. Intervjuerna med informant A och E skedde utan bandspelare, där förde vi 
istället anteckningar. Vi har från de intervjuerna valt att inte göra några direkta citat eftersom 
de blev utskrivna utifrån anteckningarna och därför kan vi inte vara säkra på att vi ordagrant 
minns vad som sades. De övriga fem intervjuerna, B, C, D, F och G, har spelats in på band. 
Informanterna har inte läst den färdiga intervjusammanställningen, däremot uttryckte de en 
önskan om att få läsa den färdiga uppsatsen. 
 
När det gäller urvalet av källorna i databaserna, valde vi dokument som fanns tillgängliga via 
högskolebiblioteket i Borås. Vi har sökt vårt material i SAMSÖK, i databaserna LISA, 
LIBRIS, artikelsök samt Borås högskolebiblioteks egen katalog. Vi har även använt oss av 
uppslagsverk som Nationalencyklopedin samt gjort sökningar i Google och vi har även läst 
igenom referensförteckningar i litteraturen och uppsatser. Vi har även läst igenom 
referensförteckningar i litteraturen och uppsatser och det empiriska materialet till uppsatsen 
har vi fått via sju kvalitativa intervjuer. På grund av våra språkkunskaper har vi begränsat oss 
till dokument skrivna på svenska och engelska. 
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5. Bakgrund 
 
Det svenska klassifikationssystemet, SAB, som infördes i början av 1900-talet finns på i stort 
sett alla folkbibliotek i Sverige. Vad som framkommit under vårt uppsatsarbete är att det är ett 
system som är skapat av bibliotekarier för bibliotekarier och att det är svårhanterligt 
framförallt för barn. Vi vill i detta kapitel kort beskriva vad klassifikation är och varför man 
klassificerar. Vi presenterar även SAB-systemet kortfattat och tar upp dess för- och nackdelar, 
vi tar även upp klassificering och indexering av skön- och barnlitteratur för att få en bild av 
hur litteraturen kan göras mer tillgänglig. Många bibliotek har nu börjat införa alternativa 
hylluppställningar, anpassade efter användarnas behov och intressen och i slutet av detta 
kapitel presenteras några av dessa projekt. 
 
 
5.1 Klassifikation 
 
Klassifikation är något man ägnat sig åt i alla tider. En stor del av människornas 
inlärningsprocess sker genom klassifikation och det är genom att dela in världen i olika 
klasser som barn utvecklar kunskapen om denna. Denna process pågår sedan genom hela livet 
(Rowley & Farrow, 2000, s.192). Att klassificera betyder enkelt sett att man för samman 
saker av liknande kvalitet eller karaktär med varandra, och att man även sorterar bort det om 
inte hör dit (Hunter, s.1). Den äldsta etablerade användningen av bibliografiska 
klassifikationssystem är för att ordna ett biblioteksbestånd (Rowley & Farrow, s.193). 
 
Klassifikation kan definieras som indelningen av böcker och andra dokument efter ämne, och 
som en systematisk indelning i kataloger och indexingångar. Detta är speciellt användbart för 
dem som antingen söker en specifik bok utan att känna till titel eller författare, eller för dem 
som söker de bästa och mest relevanta källorna till ämnet som önskas. Klassifikationssystem 
strävar efter att tillhandahålla en struktur för organiseringen av material så att ett dokument 
kan hittas med hjälp av dess innehållsliga karaktär. Dokument klassificeras så att när man 
söker ett dokument inom ett specifikt ämnesområde kan dokumentets identifieras i systemet 
(Marcella & Newton, s.3). Den systematiska indelningen av dokument i en samling har två 
viktiga funktioner. Dels ger den oss en överblick av hela ämnesområdet och dels gör den det 
möjligt för oss att hitta information om ett ämne utan att man ska behöva söka igenom hela 
beståndet (Rowley & Farrow, s 192). 
 
Alla bibliografiska klassifikationssystem är uppbyggda av klasser eller kategorier. Dessa 
system börjar med en generell klass som är gjord för att innefatta generella samlingar, 
uppslagsböcker och andra dokument som är för omfattande för att kopplas ihop med andra 
ämnen och som omfattar all slags kunskap. I en del system innefattar denna klass även 
biblioteks- och informationsvetenskap som kan tillämpas på många ämnesområden. Efter den 
allmänna klassen kommer de stora ämnesområdena, bl.a. konst, litteratur, historia o.s.v. Vart 
och ett av dessa breda ämnesområden är indelade i mindre, mer specifika undergrupper (ibid, 
s.15f). 
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5.2 SAB-systemet 
 
Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) tillsatte 1917 en kommitté som hade i uppdrag 
att utforma ett katalogsystem för folk- och skolbibliotek med regler hur boktitlar och arbeten 
skulle förtecknas och klassificeras. ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (SAB-
systemet) utkom första gången 1921 och infördes genast i alla folk- och skolbibliotek. 
Systemet används än idag och är ett system som vi i stort sett är ensamma om i världen, trots 
att vi inom många andra områden har anpassat oss till internationell standard. 
 
Nya upplagor kom 1943 och 1950, men först i den fjärde upplagan som kom 1956 
moderniserades systemet och byggdes ut. Avsikten var att det skulle passa alla svenska 
allmänbibliotek samt för svenska bibliografier och bokkataloger. Nu började även 
universitetsbiblioteken använda SAB-systemet. 1963 utkom den femte upplagan och trycktes 
med några små ändringar två gånger till innan det i oktober 1980 beslöts av DFI (Styrelsen för 
vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning) att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att se 
över SAB-systemets framtida existens. Detta utmynnade i ett beslut om att systemet skulle 
genomgå en omfattande revision. Den sjätte omarbetade upplagan utkom 1984. 
 
Ett klassifikationssystem är inget statiskt system, utan ändringar och uppdateringar av SAB-
systemet görs hela tiden. Vem som helst kan komma med förslag till ändringar och en 
expertgrupp tar ställning till dessa. Fyra gånger per år utkommer KKS-meddelanden: 
information om katalogiserings- och klassifikationsfrågor från SAB:s kommitté för 
katalogisering och klassifikation (ISSN 0283-4081) och där redovisas de ändringar som gjorts 
(Berntsson, 1997, s.3f). 
 
SAB-systemet är ett kodat system, vilket innebär att det innehåller koder, klassifikationssigna, 
som betecknar ämnen. SAB-systemet behandlar varje tänkbart ämnesområde och betecknas 
därför som ett universalsystem. Det består av 25 breda huvudavdelningar (se bilaga 5) och 
dessa delas i sin tur vidare in i olika underavdelningar. Ju större samlingen är, desto större är 
behovet av strukturering (Berntsson, 1997, s.6ff). 
 
Som de flesta klassifikationssystem har SAB-systemet sina för- och nackdelar. Författarna 
Olsson & Olsson tar i sin magisteruppsats upp exempel på dessa. En fördel är att systemet 
används på nästan alla folkbibliotek i Sverige samt på många forskningsbibliotek. 
Notationerna är sammanfogade av bokstäverna i alfabetet, som gör det möjligt att uttala 
ganska specialiserade ämnen med korta notationer, om man jämför med klassifikationssystem 
som använder ett decimalsystem. Korta notationer hjälper bibliotekarierna i arbetet samt 
användarna.    
 
En nackdel kan vara att SAB-systemet endast är koncentrerat på Sverige och svenska 
förhållanden och som alla andra klassifikationssystem som har funnits med ett tag, har man 
försökt göra förändringar. SAB-systemet är även utformat för bibliotekarier av bibliotekarier. 
När SAB-systemet utformades i slutet av 1910-talet, var inte tanken att användarna skulle 
använda systemet som de görs idag och detta kan leda till att användarna har svårare att förstå 
systemet och dess logik. Ett annat problem har varit det bristfälliga underhållet av systemet. 
Det har tagit för lång tid mellan omarbetningar och nya upplagor och förändringar behövs för 
att ett klassifikationssystem ska fungera på ett tillfredsställande sätt (Olsson & Olsson; 2002, 
s. 25f).    
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5.3 Klassificering och indexering av skön- och barnlitteratur 
 
SAB:s barn- och ungdomskommitté ansökte 1993 om medel hos Statens kulturråd i syfte att 
ta fram ett ämnesordsregister för barn i åldrarna fem till femton år. Projektet hette ”Ämnesord 
– kompass i bokskogen” och gick ut på att skapa en gemensam ämnesordlista för alla folk- 
och skolbibliotek i hela landet och för att de som arbetar med barn skall kunna använda dessa 
ämnesord som ett sökhjälpmedel. Ämnesordslistan (se bilaga 6) var tänkt att användas till 
både skön- och facklitteratur, men med tyngdpunkt på skönlitteraturen samt som ett 
hjälpmedel för barn vid katalogsökning (Alberius & Nylander, 2006, s. 11). 

 
För att ta några andra exempel är mytologi och religion inordnade under livsfrågor, språk 
hittar man under skola och arbete. Hobby, lekar, dans, teater, film, böcker, konst och musik 
finns under Hobby och fritid, och väderlek hittar man under Natur och miljö etc. (ibid, s.18). 
 
Svensk biblioteksförening bildade 2001 en specialgrupp för indexering av skönlitteratur, vars 
uppgift var att utforma två ämnesordslistor, en för skönlitteratur för vuxna och en för barn och 
ungdomar, samt en handledning i indexering av skönlitteratur. Arbetet slutfördes 2004 och 
gruppens förhoppningar var att ämnesordslistorna och handledningarna skulle användas på 
biblioteken och göra skönlitteraturen mer tillgänglig för både användare och 
bibliotekspersonal (Att indexera skönlitteratur: handledning, 2004, s. 3). 
 
Skillnaden mellan fack- och skönlitteratur gör att man ibland måste använda speciella 
ämnesord för skönlitteraturen. Det primära syftet med en skönlitterär barnbok, är inte att ge en 
förklaring till innehållet utan snarare att väcka läslust. Klassifikationskoder och 
innehållsförteckningar som används vid återvinning av facklitteratur, är inte aktuellt för 
återvinning av skönlitteratur. Det är därför viktigt med ämnesord för att kunna söka 
skönlitterära böcker i bibliotekskatalogerna (ibid, s.5). 
 
I ämnesordslistorna för barn och ungdomar har man i gruppen valt att utgå från barns 
intressen och barns sätt att fråga och man har valt konkreta ord framför abstrakta och 
vardagliga sammansatta uttryck framför substantiveringar. Ibland har man gjort en avvägning 
och valt bort kontrollerade ämnesord till förmån för ett vanligt ord i barns miljö. Till exempel 
så används ordet cirkus istället för cirkusmiljö. 
 
Ämnesordslistans systematiska del för barn och ungdomar har fem fasetter med tillhörande 
undergrupper och liknar en tesaurus.  
Dessa fasetter är: 
 

Genre och form: termer för barnlitterära kategorier, åldersindelning och yttre 
utförande. 
Tid: anger i vilken tid berättelsen utspelar sig. 
Plats: Anger plats eller miljö. 
Ämne: Anger centrala ämnen eller motiv med tretton undergrupper. 
Person: anger huvudpersoner och litterära motiv (ibid, s.6). 
 
 

Den alfabetiska delen fungerar även som ett register över ämnesordens placering i den 
systematiska delen. Dessutom innehåller den hänvisningar till rekommenderade termer samt 
ämnesmässigt närliggande ord. När ämnesordslistan tryckts 2004, innehöll den ca 1400 
ämnesord och hänvisningar (ibid, s.6f). 
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5.4 Ett försök i Denver 
 
Sandlian beskriver i sin studie hur folkbiblioteket i Denver utformade sitt barnbibliotek med 
hjälp av idéer som barnen uttryckte i fokusgrupper och i samarbete med både personal och 
arkitekter. Personalen och arkitekterna ville att biblioteket skulle utnyttjas optimalt och 
biblioteket utformades utifrån barns utforskande natur och barnens informationsbehov som är 
viktigt för deras utveckling. 
 
Något som fungerade bra för barnen var utformningen av de låga hyllorna och att 
bilderböckerna och faktaböckerna delades in i färgglada zoner. Bilderboksområdet påminde 
om ett barns sovrum, med gosedjur, kuddar och gungstolar. Faktaboksområdet var en labyrint 
som ett barn lätt kunde följa. Hyllorna stod i rader, men var kreativa och färgrika med en 
konstnärs bilder som pekade ut vägen till favoritområdet med t.ex. ormar och dinosaurier.  
Enligt personalen blev biblioteket en plats för utbildning, rekreation, vila samt inspiration. Det 
blev en plats som stöttade barnens naturliga vetgirighet i deras strävan mot svar, lösningar, 
experimentlusta och behovet av att läsa en bok i lugn och ro (Sandlian, 1999, s.5-12). 
 
 
5.5 GÖK-projektet 
 
I november 1990 besökte representanter från tre kommuner, Göteborg, Örnsköldsvik och 
Kalmar, ett tyskt bibliotek som infört det s.k. tredelade biblioteket (BBL 1992:5, s.146). De 
svenska besökarna inspirerades av den tyska modellen där användaren stod i centrum och 
beslöt sig för att genomföra något liknande. Kulturrådet beviljade en ansökan om bidrag och 
så startade GÖK-projektet med Linnéstadens bibliotek i Göteborg, huvudbiblioteket i 
Örnsköldsvik och Kalmar stadsbibliotek och som pågick under tre år. 
 
De huvudsakliga målen med projektet var att göra biblioteket mer tillgängligt för både vana 
och ovana biblioteksanvändare och att lyssna mer till användarnas önskemål vid inköp av 
böcker. Ett sätt att uppnå målen var att bryta sig loss från det rådande SAB-systemet och i 
stället ordna en del av beståndet enligt genrer och ämnen. Nya sätt att exponera böckerna och 
att skylta på prövades och man uppmanade även användarna att ge inköpsförslag (Kulturrådet 
6:1995, s.10f).  
 
De tre biblioteken arbetade mot samma mål, men använde sig av olika sätt för att nå dessa. 
Huvudbiblioteket i Kalmar hade det tredelade biblioteket som förebild, de omgrupperade 
hyllor och bestånd och gjorde ett öppet närmagasin med delar av det äldre beståndet. 
Tidningsrummet placerades vid entrén liksom ett café.  
I Örnsköldsvik har man arbetat med att höja personalens kompetens, främst när det gäller att 
välja och köpa in böcker. Olika sätt att exponera media har prövats. 
Linnéstadens bibliotek i Göteborg öppnades i helt nya lokaler och hade alltså inga etablerade 
rutiner att bryta mot. Där har användarnas inflytande på bokurvalet varit stort (BBL 1993:3, 
s.99f). 
 
För att se hur projektet utfallit gjordes 1995, på uppdrag av Kulturrådet, en utvärdering av ett 
engelskt konsultföretag, Comedia. Projektet innebar att verksamheten gick från att främst ha 
varit ett personalintresse till att bli ett intresse för användarna. Interna omorganisationer, 
utbrytningar från klassifikationsystemet, ny hylluppställning och nya rutiner vid bokinköp var 
förändringar som gjordes. Utvärderingen visar bl.a. att besöken och utlåningen ökade kraftigt. 
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Användarnas önskemål och behov blev tydligare för personalen och det öppnades dörrar för 
nya verksamhetsformer, t.ex. för utlåning av musik. Även biblioteksmiljön förbättrades. Det 
ökade användarinflytandet på bokinköpen medförde endast en marginell försämring av 
bokbeståndet, något som många tidigare trott skulle försämras radikalt. 
 
Många bibliotekarier kan vara motståndare till den nya tekniken samtidigt som den därför 
måste göras mer användarvänlig. Utbildning och kompetensutveckling behövs på detta 
område. Enligt kritikerna var det ett problem att biblioteken i projektet erbjuder mångfald 
istället för god litteratur. De anser att biblioteken ska vara ett alternativ till de kommersiella 
intressena och ha en fostrande roll, medan anhängarna vill att biblioteken ska utgå från 
användarnas intressen (Kulturrådet 6:1995, s.12ff). 
 
 
5.6 Det frågeorienterade biblioteket 
  
Det frågeorienterade biblioteket är ett pågående projekt med syfte att utveckla några 
bibliotek, eller delar av bibliotek, i Uppsala och Stockholms län till tillgängliga och begripliga 
rum som möter användarnas villkor och behov. Det frågeorienterande bibliotek är ett 
bibliotek där rummet och samlingarna är ordnade efter användarnas frågor och behov samt 
där klassifikationssystemet har ett komplement i ett, enligt projektbeskrivningen, mer intuitivt 
och logiskt system. Projektet kommer att fortlöpa mellan 2007 och 2009. Cirka femton olika 
bibliotek i Uppsala och Stockholms län deltar i projektet . 
 
Under hösten 2005 beviljades ett bidrag till en förstudie om hur man kan skapa ett 
användarvänligt bibliotek. Förstudien blev klar våren 2006 och visar att det finns en orsak att 
bygga vidare på erhållna erfarenheter och ta ett steg till i riktning mot att utforma bibliotek 
som ser till användarnas villkor och behov. De deltagande biblioteken skall genomföra ett 
antal användarundersökningar, exempelvis genom fokusgrupper och enkäter, som skall leda 
till att biblioteken skapar planer för ett mer tillgängligt och användarvänligt bibliotek. 
Arbetsuppgifterna skall också fokusera på att göra mediesamlingarna mer lättbegripliga 
utifrån användarnas frågor och behov. Ett orienteringssystem som underlättar steget ”från 
katalog till hylla” kommer att testas (Länsbiblioteket i Uppsala och Regionbiblioteket i 
Stockholm 2007). 
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6. Resultatredovisning 
 
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av Luleå stadsbibliotek, dess barnavdelning och 
informanterna för att ge en bakgrund till intervjuerna. Resultatet av intervjuerna redovisas 
längre fram i kapitlet och är indelad i fyra avsnitt baserade på intervjumallen. Avsnitten 
behandlar bakgrund till förändringsarbetet, upplevelsen av katalog och hylluppställning, 
hantering av beståndet och utvärdering. Vi har i intervjuavsnitten försökt skriva på 
informanternas eget språk utan att lägga till någon ytterligare information. 
 
 
6.1 Luleå kommun och dess bibliotek 
 
Luleå kommun har ca 73 000 invånare och inklusive grannkommunerna finns i regionen 
nästan 170 000 invånare. I Luleå finns också ett tekniskt universitet med ca 13 000 studenter 
och kommunen har blivit utsedd till 2007 års Kulturkommun. 
 
I januari 2007 invigdes Kulturens Hus i Luleå, ett hus på 14 000 kvm som rymmer 
stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar, turistbyrå, café och restaurang. 
 
Luleå stadsbibliotek är en öppen lokal i tre plan. Här finns 24 Internetdatorer för besökarna. 
Det finns fyra diskar för information och service och det finns över 200 000 medier. På vart 
och ett av de tre planen finns öppna magasin där de äldre böckerna finns. 
 
Två trappor upp finns bl.a. skönlitteratur för vuxna och barn, böcker på andra språk, 
litteraturhistoria, biografier, noter och musikböcker, talböcker samt tidskrifter. En trappa upp 
ligger faktaavdelningen där många av böckerna är indelade i teman, t.ex. Natur, kultur och 
teknik och Språk och religion. Även på den här våningen finns tidskrifter. På entréplanet finns 
dagstidningar, skivor, filmer och lånedisken. Här ligger också barnbiblioteket. 
 
Det finns två ingångar till barnbiblioteket. Den ena är en kort gång med målade bilder på 
väggarna. Det är lätt att förstå att den leder till barnavdelningen. Den andra ingången är stor 
och öppen och direkt till vänster när man kommer in på barnavdelningen finns barnens 
informationsdisk. Disken är röd och halvcirkelformad med ett litet torn där en färgglad figur 
snurrar runt på toppen. Disken är inte sluten, utan har öppningen mot ingången och textat på 
trappsteget upp finns ett ”HEJ!” textat som visar barnen att de är välkomna in (se bilaga 2). I 
början av lokalen finns en liten småbarnsavdelning med bl.a. pekböcker och böckerna om 
Mamma Mu och Alfons. Här finns också en liten lekhörna. Nära ingången finns även 
bilderböckerna som är placerade i tråg runt en u-formad soffa och framför den finns en mörk 
grotta med mjuka kuddar och små lampor som lyser som stjärnor i taket. 
 
Till vänster genom barnavdelningen finns fyra skepp med facklitteratur, ett skepp med 
berättelseböcker om djur och hästar, ett skepp med litteratur på engelska och ett skepp med 
tidningar och blindskriftsböcker. Här finns också en seriehylla och längst in i lokalen finns 
böcker på andra språk. Till höger i biblioteket, efter bilderböckerna, står hyllorna på ett 
labyrintliknande sätt. Här är berättelseböckerna, indelade efter olika teman, placerade. I 
mitten av labyrinten finns en cirkelformad soffa. 
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6.2 Bakgrund till förändringsarbetet 
 
Sju anställda på Luleå stadsbibliotek anmälde sitt intresse för att låta sig intervjuas: 
 
Informant A: manlig biblioteksassistent, 20 år i yrket, arbetar då och då på barnavdelningen 
Informant B: manlig bibliotekarie, 25 år i yrket, arbetar sällan på barnavdelningen 
Informant C: kvinnlig bibliotekarie, 28 år i yrket, en av initiativtagarna till förändringsarbetet 
Informant D: kvinnlig barnbibliotekarie, 20 år i yrket, arbetar ofta på barnavdelningen 
Informant E: kvinnlig biblioteksassistent, 31 år i yrket, arbetar sällan på barnavdelningen 
Informant F: kvinnlig bibliotekarie, 23 år i yrket, arbetar sällan på barnavdelningen 
Informant G: kvinnlig barnbibliotekarie, 9 år i yrket, en av initiativtagarna till 
förändringsarbetet 
 
  
Vi började intervjuerna med att fråga när och varför personalen på stadsbiblioteket i Luleå 
bestämde sig för att frångå SAB-systemet på barnavdelningen (se bilaga 1). 
Informant A menar att man måste se förändringen ur ett historiskt perspektiv. På det gamla 
stadsbiblioteket var barnavdelningen en sluten avdelning med en barnbibliotekarie, en 
skolbibliotekarie och två biblioteksassistenter som ansvarade för planering och inköp av 
böcker. I samband med att en ny barnbibliotekarie började, togs ett beslut om att avgränsa 
avdelningen till barn upp till tolv år. Detta var steg ett, berättar informanten. Efter detta 
gjordes en omorganisation där man tog bort den slutna barnavdelningen och istället inrättade 
fyra ämnesgrupper, där personalen ansvarade för olika avdelningar, som fick i uppgift att 
ansvara för inköpen till både vuxna och barn.  T.ex. så ansvarade grupp fyra för avdelning A, 
B, Q, R och X. Det bestämdes också att personalen skulle rotera mellan dessa ämnesgrupper. 
Från början tog man med sig kunskapen till de olika ämnesgrupperna, men nu får man istället 
kunskap i grupperna. I dagsläget finns en ny tvärgrupp, tvärgrupp barn, avslutar informant A.  
 
Informant C säger att det slutgiltiga beslutet att frångå SAB-systemet på barnavdelningen, 
kom i samband med planeringen av det nya biblioteket. Beslutet har också vuxit fram under 
en längre tid, eftersom personalen hade en känsla av att det borde ske en förändring av 
placeringen och exponeringen på barnavdelningen. Informant C har även arbetat på ett 
webbaserat barnbibliotek där man arbetade med temaavdelningar, symboler och bilder 
berättar hon.  
 
Informant F berättar att det började när den nuvarande barnbibliotekarien, som jobbat med 
detta på sin tidigare arbetsplats, började på stadsbiblioteket,. Hon kommer däremot inte ihåg 
exakt när själva planeringen började, men att det var på det gamla biblioteket och att tanken 
var att det skulle fungera i det nya biblioteket. Informant F menar också att den nuvarande 
barnbibliotekarien var den drivande, mycket på grund av att hon jobbat med detta tidigare och 
hade mycket att komma med, men att många andra också tyckte idén var bra. 
 
Att man skulle frångå SAB-systemet var enligt informant G redan bestämt innan hon började 
arbeta på stadsbiblioteket i Luleå i maj 2005. En ansökan hade skickats till kulturrådet där 
man sökte pengar för att titta på barnavdelningen som helhet. När informant G började tog 
man itu med arbetet mer ingående eftersom hon hade erfarenhet av hur man skulle utföra 
arbetet och vad man inte skulle göra. Hon berättar också att redan 2004 började 
barnbibliotekarierna i Norrbotten att jobba i nätverk. De jobbade i olika grupper kring olika 
teman. Under denna tid arbetade informant G på ett annat bibliotek i länet och hon var med i 
gruppen som arbetade med hur barnavdelningarna på biblioteken i länet kunde utvecklas. 
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Även den nuvarande chefen på stadsbiblioteket, som då var barnbibliotekarie, var med i 
gruppen. Tanken var att titta allmänt på lokaler som helhet och skyltning och arbetade ett 
tillfälle vardera med lokalerna och med skyltning, säger informanten. 
 
Informant G berättar också att de var på ett studiebesök på Kalix bibliotek, där de har jobbat 
med detta i många år, för att se hur de hade gjort, vad som passade dem och vad som inte 
passade. Hon berättar vidare, att hon på sin tidigare arbetsplats bara hann med att bryta ut 
skönlitteraturen och lite av facklitteraturen. Det personalen i Luleå lärde sig från Kalix var att 
det alltid blir en del över som man inte vet vad man skall göra av. De övriga böckerna, som 
inte var utbrutna, stod från A-Ö, men barnen föredrog att gå till de andra hyllorna, exempelvis 
kärleks- eller djurhyllan. Så ville de inte ha det i Luleå, säger informanten, utan de ville bryta 
ut hela beståndet.      
 
Varför man beslöt sig för att bryta loss hela barnavdelningen beror enligt informant A på att 
barnen inte tänker biblioteksmässigt. Informant F menar att det beror på att man ville utgå 
från hur barn tänker och frågar. Hon tycker också att det alltid varit lite besvärligt att förklara 
SAB-systemet för barn, men att vissa, framförallt vuxna, blir väldigt irriterade när man börjar 
rucka på SAB-systemet. Informant C tyckte inte det kändes bra som det var. Hon tror inte 
SAB-systemet är bra för någon, vuxna har också svårt att hitta. Det är inte ett logiskt system 
utan ganska kryptiskt, säger hon. Ett exempel kan vara dinosaurier. Hon ställer sig själv 
frågan hur många som går till Ud, geologiavdelningen, för att leta reda på böcker om 
dinosaurier. Andra exempel som nämns i intervjun är hästböcker som finns på flera olika 
ställen och att barnen inte frågar efter specifika författare när de söker en skönlitterär bok utan 
efter roliga böcker, hästböcker och mysterieböcker. De har försökt ta hänsyn till hur barn gör 
och hur de frågar. Informant G menar också att anledningen till att förändra var att systemet 
inte är anpassat för barn, efter hur barn tänker och frågar. Även informant G tar upp exemplet 
om dinosaurier och menar att om barn skall ha böcker om dinosaurier, då går de inte till Ud-
hyllan, utan de tänker på dinosaurier som djur och går till djurhyllan och blir besvikna när det 
inte hittar några dinosaurieböcker utan måste fråga någon för att hitta.  
 
Utifrån informant G:s tidigare erfarenheter fick de mycket frågor om hästböcker och 
personalen fick fråga barnen om de sökte faktaböcker eller berättelser om hästar. Ville de ha 
berättelseböcker, då stod de tillsammans med alla andra Hcf, Hcg, uHc eller samlingar. Skulle 
barnen ha faktaböcker om hästar stod böckerna antingen på R, U eller Q beroende på vad det 
är för häst. Hon menar att för barnen spelar det ingen roll, häst som häst, och att det var 
utifrån detta som de anpassade sig efter hur barn frågar.   
Informant C tar även upp ett annat exempel på varför de bestämde sig för att frångå SAB-
systemet. Det unika med barnavdelningen på Luleå stadsbibliotek är att de temaindelat hela 
beståndet. Det finns många bibliotek som gjort försök i mindre skala och brutit ut en del av 
skönlitteraturen eller någon avdelning, men inte hela beståndet. På grund av att det nya 
biblioteket skulle byggas, har de haft en tidspress eftersom allt skulle vara klart. Om inte det 
nya biblioteket hade byggts, vet informanten inte om de hade börjat med projektet, men att de 
fick en chans att förändra tack vare det nya biblioteket. Hon är dock osäker på om de hunnit 
så här långt om de varit kvar i de gamla lokalerna. 
  
På frågan om hur de gått tillväga för att göra utbrytningen svarar informant G att vid ett så 
stort bibliotek som Luleå med väldigt många inblandade är information viktig. Alla kan inte 
vara inblandade i jobbet, men alla måste veta vad som händer och bli informerade. Det var så 
de gjorde hela tiden, berättar hon. De jobbade lite för att sedan informera de andra om vad de 
gjort och fortsatte sedan arbetet. Det bildades en liten barngrupp med två bibliotekarier och tre 
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assistenter, en representant från varje ämnesgrupp, som började arbeta med faktaböckerna, 
eftersom de ansåg att det var den svåraste avdelningen att ämnesindela. Informanten säger att 
faktaböckerna har en ännu större uppbrytning och berättar vidare att de gick igenom alla 
böckerna och tittade på ett ungefär hur de ville att det skulle se ut, för att sedan göra ett färdigt 
förslag utifrån Kalix och Arvidsjaurs uppdelning och av hela beståndet. Hon tycker också att 
det är jätteviktigt, oavsett om man är på ett litet eller stort bibliotek, att man skall utgå från sitt 
eget mediabestånd, sina besökare och låntagare eftersom det inte går att göra på samma sätt 
överallt. Det informant G gjorde på sin förra arbetsplats gick inte bara att ta och stoppa in i 
Luleå på grund av att det skiljer för mycket mellan de olika biblioteken, säger hon. 
 
Informanten berättar vidare att barngruppen gick igenom allt och kom med förslag på vilka 
avdelningar de skulle ha och skickade förslagen på remiss till alla ämnesgrupper och fick 
sedan tillbaka en massa synpunkter som var väldigt nyttiga. Ibland riktades en specifik fråga 
till den grupp som låg inom ämnesområdet säger hon och tar upp ett exempel, bondgården, 
där gruppen ifrågasatte om ämnet skulle innehålla enbart djuren eller om även traktorer och 
hönsskötsel etc. skulle ingå. Ämnet blev slutligen djur på landet. Hon berättar också att de 
hade mycket diskussioner om fordon, just för att de hade i åtanke vilka ord som skulle väljas, 
att de ville hålla sig på barnens nivå och använda barns språk i stället för ord som inte barn 
förstår. Ämnet kan inte heta fordon, som i och för sig förklarar hela innehållet, men som inte 
barnen vet vad det är, anser informanten och nämner vidare signat Ci, kristendom, som hon 
tycker är en avdelning som barn inte alls förstår. Ett annat exempel på svåra ord för barn, som 
informant G tar upp, är sällskapsdjur och prydnadsdjur som ämnesord i SAB:n. Ord som vilda 
djur, husdjur och däggdjur förstår många barn, men inte de minsta. Därför var det bl.a. viktigt 
att få in dinosaurier på djuravdelningen tycker hon. Först ansåg personalen det vara självklart 
att de skulle ha alla religioner uppdelade i olika avdelningar, men insåg sen att det inte fanns 
så många böcker. De ville ha minst femton, kanske tjugo böcker i varje temaavdelning. Det 
hela slutade med en enda avdelning Religion, som innefattar alla religioner. Informant G 
berättar att systemet inte är statiskt, de har redan hunnit flytta böcker då de upptäckte att 
böckerna stod på fel ställe, men det var lätt att göra, både i katalogen och på skyltarna. Hon 
tillägger slutligen att illustratören från början ville att ämnesnamnet skulle stå på symbolen, 
men personalen sa bestämt ifrån, eftersom de ville ha möjligheten att kunna ändra 
ämnesnamnen i efterhand om det skulle behövas. 
 
Informant G berättar också om en teckningstävling som arrangerades redan 2004, genom den 
s.k. lokalgruppen med barnbibliotekarier från Luleå, Arvidsjaur, Kalix, Boden, Arjeplog etc. 
Tävlingen gick ut på att barnen fick skriva, rita och berätta om sitt drömbibliotek. Utifrån 
dessa teckningar såg man hur barnen tänkt. De hade ritat in olika sorters belysning, material 
till möblerna, mysmöbler och mattor. Det som framkom när personalen tittat igenom alla 
teckningar från alla kommuner, var att barnens fritid och deras vardag fanns i biblioteket.  
Barnen såg hela biblioteksrummet, lampor, böcker, golvet samt personalen på ett sätt som inte 
vuxna gör, säger informant G och menar också att de upptäckte saker i teckningarna som 
aldrig skulle ha kommit fram under intervjuer. Hon berättar vidare om själva flytten av 
böckerna. Det fanns ett visst antal hyllmetrar till förfogande och där skulle böckerna in. De 
kunde inte mäta dem, eftersom det bara fanns skisser på hyllorna. De hade däremot fått 
bestämma hur hyllorna skulle se ut, om det skulle vara lutande hyllor eller raka samt hur 
många hyllplan som skulle finnas på varje hylla. I december 2005 skulle planeringen vara 
klar, ett år innan de skulle flytta in i det nya biblioteket. Monteringen gjorde de själva, berättar 
informanter och säger också att det även var viktigt med mycket skyltutrymme, som det fanns 
lite av i det gamla biblioteket. 
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När det gäller förebilder och idéer berättar både informant A och D att man hämtat inspiration 
från Arvidsjaur och Kalix och personalen i Luleå vidareutvecklade deras idéer. Informant C 
berättar att det finns flera utländska bibliotek som hunnit längre när det gäller 
symbolsystemet, bl.a. i Holland och Italien. På biblioteket i Kalix har man i många år ställt 
upp böckerna efter teman, vilket man även gjort i Arvidsjaur. Barnavdelningen i Luleå har 
inte kopierat något direkt utan plockat idéer lite här och lite där, som hon uttrycker sig. Den 
slutgiltiga utformningen av hela barnbiblioteket beror dock på hur de själva omsatt de olika 
tankarna och idéerna till sitt eget.  
 
Informant C nämner bland annat ett nationellt projekt i Holland där alla bibliotek använder sig 
av samma symboler, och berättar vidare att det svenska DOFF-projektet har jobbat på ett 
liknande sätt och är samtidigt hierarkiskt, medan de i Luleå har frångått det hierarkiska 
eftersom det inte överensstämmer med barns sätt att tänka. Personal från Stadsbiblioteket var 
på studiebesök på biblioteket Imola i Bologna, Italien, där de använder sig av ett 
symbolsystem. De har inte så många teman, säger informanten, utan de har övergripande 
avdelningar. Det italienska biblioteket använder sig av både bilder och färger och har arbetat 
tillsammans med en konstnär, som i sin tur arbetat tillsammans med barn och det var ett barn 
som gjort deras bilder.  
 
Informant G, som arbetat med utbrytning från SAB-systemet vid ett annat bibliotek, berättar 
att hon tog med sig erfarenheterna därifrån och även hon nämner att de tittat mycket på 
biblioteket i Kalix och berättar om studiebesöket i Italien där de fick idéer till symbolerna, 
men att de inte ville ha ”de här blafforna” som de hade på sina böcker utan ganska små och 
enkla symboler. Hon säger också att det finns en del bibliotek som arbetat med alternativ 
hylluppställning, men inte så konsekvent som de har gjort i Luleå.  
 
Personalen har vid planeringen av det nya biblioteket arbetat mycket med hur lokalen ska 
inredas och se ut. De har arbetat för man direkt när man kommer in ska kunna se vilken del 
som är gjord för småbarn och vilken del som är för större barn, berättar informant C. Den 
första inredningen som planerades såg ut som ett traditionellt bibliotek med hyllor på räta 
rader och med studieplatser, men personalen kände att de var ute efter något annat. Efter en 
del invändningar gjorde de om hela ritningen, klippte och klistrade som de själva ville ha det. 
Arkitekten har hjälpt till att göra ritningen professionell och skalenlig.  
 
Vidare berättar informant C att facklitteraturen på det gamla stadsbiblioteket hade en ganska 
undanskymd plats och var väldigt hopträngd. Eftersom många barn lånar faktaböcker även på 
fritiden ville personalen lyfta fram dessa i placeringen. De böcker som är mycket efterfrågade 
av barnen, t.ex. Alfons Åberg och Mamma Mu, har de försökt samla ihop på ett och samma 
ställe för att de ska vara lättare att hitta och för att man ska slippa bläddra igenom alla 
bilderböcker. 
 
Informant G berättar att personalen utgick framför allt från sina egna erfarenheter av hur barn 
frågar och vilka frågor personalen får när det nya systemet skulle skapas. Barn frågar ofta 
utifrån ämnet: ”Har du en rolig bok, en spännande bok?” Personalen fick då gå till hyllorna 
och söka efter ämnet som efterfrågades. Många böcker glömdes bort, speciellt samlingarna 
som nu i stället är integrerade i det övriga beståndet. 
 
Informant G pratar om att biblioteket är ett browsingvänligt bibliotek för barnen. De har satt 
upp skyltar med symbolerna på pelarna för att man ska kunna se vilka avdelningar som finns. 
Böckerna syns också bättre i hyllorna. Barn ögnar igenom beståndet och det gör att 
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symbolsystemet är mer vänligt att bara gå att titta på. Böckerna står också glesare i hyllorna 
nu än tidigare, säger hon, vilket även det gör att de lättare kan browsa igenom beståndet.  
 
Eftersom att stadsbiblioteket fått bidrag till projektet från både Statens Kulturråd och 
Framtidens kultur bestämde de direkt att en del av de pengarna skulle avsättas till något extra, 
säger informant G. Många bibliotek har valt att bryta ut några avdelningar och har då kunnat 
använda bilder som var gratis. Nu skulle det i stället kunna göras professionellt och på en hel 
barnavdelning. Ett samarbete hade inletts med Teknikens Hus och genom dem fick personalen 
höra talas om konstnären Anna Almqvist. De visste ungefär vilken stil hon hade och begärde 
in en offert, säger informanten vidare.  
 
Informant A berättar, när vi frågar hur symbolerna valdes, att personalen lade ut förslag på 
namn i ämnesgrupperna. Det skulle vara korta samlingsnamn, ”snärtiga och lockande”. Fem 
stycken ur personalen gick sedan igenom barnbeståndet för att bestämma vilken bok som 
skulle placeras var.  
 
När personalen kommit lite mer än halvvägs när det gällde att bestämma namn på de olika 
temaavdelningarna, så arbetade de tillsammans med barngrupper för att få deras åsikter om 
ämnesnamnen, berättar informant F och säger att det är mycket svårare att arbeta med 
fokusgrupper bestående av barn än av vuxna. Barnen ska helst känna varandra, känna till 
miljön man frågar om och känna till personalen de pratar med för att våga säga vad de tycker 
och inte vad de tror att personalen vill höra. Det var 10-15 barn i varje fokusgrupp, berättar 
informanten vidare. Personalen hade plockat ut ett antal jättetravar med böcker och valt ut ca 
tio olika teman. Barnen fick inte se vilka teman personalen hade, utan fick tala om ungefär 
vad böckerna handlade om och var de skulle placera dem. Informanten säger också att 
personalen kunde ställa frågor till barnen: ”Magi och fantasi, vad skulle ni placera där?” Det 
visade sig, säger hon, att personalen tänkt ganska rätt och att det bara var ett fåtal böcker där 
barnen hade andra åsikter om placeringen och då lyssnade man på barnen och ändrade 
placeringen. 
 
Själva symbolerna är specialgjorda för stadsbiblioteket i Luleå, berättar informant C. När det 
var bestämt vad temaavdelningarna skulle heta fick den lokala konstnären Anna Almqvist i 
uppdrag att göra symboler till dem. Hon träffade personalen från biblioteket några gånger för 
att få veta ungefär hur de tänkte. Tre eller fyra bilder skickades till biblioteket, där de direkt 
kände att det var precis som de hade tänkt sig. Efter det fick konstnären fria händer att 
fortsätta, förklarar informanter och säger vidare att Anna Almqvist snabbt förstod vad 
biblioteket ville ha och de i sin tur hade varit väldigt tydliga med att berätta vad de ville visa 
med symbolerna och varför. 
 
Informant G säger att de ville ha symboler som beskriver temaavdelningen och att de ska vara 
tydliga och enkla för att de dels ska fungera i det stora formatet, och dels i 1x1 centimeter 
svartvitt. Informanten påpekar också att de absolut inte ville ha ”något gulligullande”.  Hon 
minns inte riktigt om det var konstnären själv som beslöt att symbolerna skulle vara röda, 
svarta och vita eller om det skedde via en dialog.  
 
När det gäller symbolerna så är vissa lite omgjorda i den svartvita versionen, för att det inte 
skulle bli för stora kontraster, säger informant G. Hon berättar också att konstnären fått följa 
med i hela arbetet och allt eftersom förändringar gjorts har dessa skickats till henne. Det har 
nog varit ett svårt arbete för Anna Almqvist och för personalen på biblioteket, tror hon, 
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eftersom ingen av dem fått någon rumslig känsla, utan bara kunnat följa projektet på ritningar 
till att börja med. ”Så hon har gjort ett hästjobb. Fantastiskt duktig!” avslutar informanten. 
 
 
6.3 Upplevelse av katalog och hylluppställning 
 
Alla informanter som svarat på frågan om hur personalen upplever katalogen säger att den 
fungerar bra. De säger att katalogen fungerar precis som tidigare. De nya ämnesnamnen står i 
katalogen och därmed kan man lätt hitta till hyllan. En av informanterna som endast har pass 
då och då på barnavdelningen säger att det tog tid innan hon lärde sig hitta rätt placering 
eftersom det finns avdelningar som tangerar varandra och att det tog tid att lära sig vilken 
symbol som hörde ihop med vilket ämnesord. Ytterligare ett problem som informanten tar 
upp är den tekniska biten med mediaplanering och statistik. Det tar mycket längre tid göra 
statistiska uträkningar med det nya systemet, men det är något man får acceptera när det bara 
görs ungefär en gång om året, säger informanten. 
 
Alla informanter uppger att de nästan aldrig ser vuxna och barn söka i katalogen på 
barnavdelningen. Informant F berättar att det ibland kommer vuxna eller ungdomar till 
informationsdisken på vuxenavdelningen som har hittat något i katalogen, t.ex. ”I stallet”, och 
inte förstått att det är en barnbok. Informanten upplever att det är svårt att göra en 
publikkatalog tillgänglig när man kan tolka uppgifterna i den på så många sätt. Biblioteket 
använder termer som är tydliga för dem, men för en vanlig besökare är avdelning och 
placering samma sak. Detta är något personalen på biblioteket arbetar med att förbättra. 
Informanten säger även att det på barnavdelningen finns en publik dator som både har Internet 
och katalog, och att de istället skulle vilja ha en dator som är låst till endast katalogen. Fler 
kanske skulle söka i katalogen om den sidan alltid var framme, tror hon. 
 
Informant G tycker att det som förvirrar i katalogen, och som biblioteket själva inte kan styra 
över, är att de gamla signumen fortfarande står kvar. Någon har kommit till disken och frågat 
var hylla Hcg finns, att man inte hittat hyllan berättar hon, men säger även att 
barnavdelningen har fått så stor uppmärksamhet och att många som kommer till biblioteket 
redan innan har hört talas om den nya uppställningen. Det personalen skulle vilja arbeta 
vidare med är att även lägga in symbolerna i katalogen, men informanten är osäker på om det 
är möjligt att genomföra, på grund av att det inte är biblioteket som äger systemet. 
 
Alla informanterna menar att barnen har lättare att hitta i hyllorna än de vuxna, men att det 
samtidigt blivit mycket lättare för personalen också. Informant B säger att det är mycket 
lättare för honom att hjälpa till att hitta böcker än tidigare, eftersom barn sällan frågar efter en 
specifik författare utan vill ha ”någon annan rolig bok”. Även om barnen frågar efter en 
speciell titel eller författare är det lättare att ge ett alternativ om det skulle visa sig att just den 
bok de frågat efter är utlånad, sägen informant D. 
 
Informant C säger att hylluppställningen fungerar jättebra för barnen. De hittar mycket bättre 
och klarar sig själva. När det gäller personalen så var en del lite skeptiska från början och 
trodde inte att de skulle lära sig att hitta, men att de flesta nu har lärt sig. Många som sitter i 
lånedisken, som får en del barnfrågor när inte barndisken är bemannad, upplever enligt 
informanten att det är mycket lättare nu att gå till barnavdelningen och visa var de 
efterfrågade böckerna finns. Nu kan man visa barnen till rätt hylla, där det dessutom finns 
många fler böcker av samma slag, säger hon. 
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I början vimsade man runt lite grann, innan man lärde sig var hyllorna stod, säger informant 
D, men att det gick fort att lära sig eftersom det finns en tanke bakom placeringarna. 
Informanten anser att det finns en logisk följd i systemet i stället för en hierarkisk, t.ex. så är 
alla djuren placerade nära varandra, oavsett om det är ormar eller husdjur, vilket inte är fallet i 
SAB-systemet. Informant F pratar om att det var lite förvirrat innan hon lärt sig vilken symbol 
som hör till vilken placering, men att de som arbetar på biblioteket lär sig fort ändå eftersom 
de rör sig där varje dag. 
 
Vad gäller övriga vuxna, t.ex. lärare och föräldrar, så finns det två kategorier. De vana 
biblioteksbesökarna, som är vana det traditionella systemet, vet inte riktigt hur de ska hitta, 
medan många pedagoger och föräldrar spontant sagt: ”Vad bra att ni äntligen gjort det här!”, 
berättar informant C och säger vidare att de flesta vuxna är positiva, men att det finns en 
större skepsis hos de vuxna än hos barnen. Andra vuxna kan ha problem, säger även 
informant F, och då får personalen förklara att det nya systemet är anpassat utifrån hur barnen 
söker och tänker. Då brukar de förstå att det kanske inte är så dumt ändå, säger informanten. 
 
 
6.4 Hantering av beståndet 
 
Enligt informant A utgår man från beställningslistorna och BTJ-recensioner när man ska 
bestämma vilket ämne en bok tillhör. Det är en av biblioteksassistenterna som sköter den 
biten och de lägger även in den gamla biblioteksposten, SAB-signumet.   
 
Enligt informant C är det inte bara en person eller en grupp som beställer böcker till 
barnavdelningen utan alla är med och ansvarar för barnavdelningen, i fyra olika 
ämnesgrupper. När böckerna kommer är det redan bestämt var de skall placeras. Om det är 
några böcker som man inte på förhand kan se var de skall placeras, går de tillbaka till 
ämnesgruppen för diskussion. Böckerna görs i ordning av ämnesgrupperna, symbolerna 
klistras på och placeringen görs i katalogen förklarar informanten. 
 
Informant D menar att man använder sig av ledtrådar från SAB-systemet. Om boken är en 
Pra, så förstår man att det handlar om bilar, säger hon och förklarar att de sedan ändrar 
signumet till deras egen symbol som sedan skrivs ner på beställningslistorna. Förfaringssättet 
har inte ändrats mycket, det enda nya momentet är att klistra symbolen på utsidan. Informant 
F anser att det är lättare att välja symboler till faktaböckerna än till skönlitteraturen. 
  
Informant A nämner att kapitelböcker med hästar placeras i temaavdelningen I stallet och 
faktaböcker om hästar placeras i avdelningen Hästar. Informant C tar upp Daisy-skivor med 
plastficka som ett exempel. De ser ur som vanliga böcker, men det kan vara svårt att veta var 
en sådan ska placeras och hur den ska märkas. Detta lämnas till barngruppen som får 
bestämma placeringen. Även informant D pratar om temaavdelning Hästar. Hon berättar att 
faktaböcker (Hästar) och kapitelböcker (I stallet) står var för sig, men att hon hellre valt att 
ställa dessa avdelningar tillsammans. Hästarna står tillsammans med de andra husdjuren. När 
det gäller indianer och cowboys, har man blandat och det har nog med att göra att det är en 
liten avdelning, säger hon. Informant E tar också upp exemplet Indianer och cowboys. På 
barnavdelningen står de tillsammans och hon vet inte riktigt hur de tänkt när det gäller dessa 
böcker, men säger att det måste finnas en logik i placeringen. 
 
Informant F beskriver att bilderböckerna finns i början av barnavdelningen och att man sedan 
har försökt ställa de skönlitterära genrerna på den ena halvan och facklitteraturen på den 
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andra. Hon anser att placeringen är en praktisk fråga, dels för att böckerna ska hållas ihop lite 
och dels för att faktaböckerna ofta har ett stort format. Det handlar om hyllmetrar, säger hon. 
Att det ändå blir gränsöverskridningar tycker hon är bra, men anser att problemet är att 
platsen tar slut. Ska all litteratur blandas måste ett hyllplan tas bort och hon tror det kommer 
att förändras eftersom det redan skett förflyttningar. 
 
Enligt informant A finns alla placeringar på papper vid inköpen av böcker. Informant C 
berättar att det finns riktlinjer som vuxit fram under tiden som arbetet fortskridit. Hur allt skall 
hanteras finns nedskrivet och eftersom den nuvarande barnbibliotekarien är tjänstledig och 
filialerna skall påbörja sitt förändringsarbete var det nödvändigt att ha skrivna riktlinjer på hur 
arbetet skall gå till, säger hon och förklarar också att alla symboler och knubbetiketter läggs ut 
på intranätet, så att all personal kan ta del av informationen och göra egna tryckningar. 
Informant E tror däremot inte att det finns några riktlinjer alls, medan övriga informanter 
svarar att de inte vet om det finns riktlinjer eller inte. 
  
 
6.5 Utvärdering 
 
På frågan om barnen hittar nya slags böcker, nya ämnen och böcker de inte lagt märke till 
tidigare, med det nya systemet svarar informant A att barnen hittar mycket bättre eftersom 
personalen får mycket mindre frågor. Han tycker det är ”kanonbra”. Informant C tror också 
att barnen hittar nya böcker eftersom, som hon säger, de kanske går förbi en hylla som 
handlar om mobbing, eller Världen förr och lånar böcker som verkar spännande som man från 
början inte tänkt låna. Men hon tror också att det även kan vara tvärtom, att barnen fastnar i 
sina hästböcker eller djurböcker och aldrig tittar sig omkring. Den risken har dock även 
funnits tidigare. Informant F säger att det inte gjorts någon mätning på om barnen hittar nya 
böcker, men att hon kan tänka sig att det är så. Det borde åtminstone vara så att man hittar 
andra böcker av det man är intresserad av, anser hon och säger vidare att det alltid är så att 
vissa böcker är populära och då vill alla läsa dem och att det inte går att undvika. 
 
Informant G tar upp samlingarna och poesin som exempel på böcker, som hon anser kommer 
fram på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Hon berättar också att de gick igenom varenda bok 
innan flytten för att se när den var senast utlånad, hur den såg ut och om den var i bra skick. 
De tänkte då när det gällde en del böcker som sällan lånats ut att de eventuellt skulle få en ny 
chans om de placerades i en populär temaavdelning som t.ex. Spöken och rysare. Hon nämner 
att det på hennes tidigare arbetsplats först fanns en ämnesgrupp som hette Poesi, tills 
personalen upptäckte att det inte är ett ord som barn använder. Barnen använder ordet dikter. 
Därför kunde de i Luleå använda ämnet Dikter direkt, säger informanten och tror att 
diktböckerna är mer synliga nu. ”Vem hittar hylla Hcf.03?” säger hon. Även böcker som inte 
har så rolig titel tror hon kan bli mer utlånade när de hamnar på en intressant hylla och 
nämner att också personalen har hittat böcker som de inte hade en aning om fanns. Hon ser 
arbetet som en enorm kompetensutveckling. 
 
Informant A svarar på frågan om vilka för- och nackdelar det nya systemet har, att han som 
icke kunnig i barnböcker har mycket lättare att hitta och att även barn och vuxna har det. 
Informant B ser fördelar med att hitta genrer, hitta alternativ till det som efterfrågas.  
 
Informant C tycker att det nya systemet känns mer tydligt och konkret efter som det utgår från 
barnen själva, hur de tänker, frågar, letar och vad de kallar saker och ting. Hon tar även upp 
exemplet med avdelning Fordon, som också informant G tidigare gjort, och menar att fordon 
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är ett jättebra ord men att barnen inte använder det. Det är mycket sådant de ställs inför, men 
påpekar att det är nyttigt att tvingas gå igenom olika formuleringar. Hon tycker även att det 
nya systemet är roligare, finare och att bilderna är mycket viktiga. Lokalen ser mer 
fantasieggande och inspirerande ut och det kan locka till att fler besöker biblioteket för att 
låna. Hon berättar vidare att de första veckorna de hade öppet, lånades det väldigt mycket 
barnböcker och att det periodvis är tomt på en del hyllor. Det rör på sig väldigt mycket, men 
de har inte gått in i detalj i statistiken. Hon upplever att det är betydligt fler barn och vuxna på 
barnavdelningen och att man stannar betydligt längre nu än tidigare. Användarna lånar inte 
bara böcker utan stannar även någon timme för att leka och läsa.  
 
Informant D tycker att fördelen med det nya systemet är att det innehåller begrepp som alla 
förstår och säger att ordet dinosaurie känns självklart i jämförelse med Paleontologi. Att 
använda vanliga ord som barn använder eller känner igen, har varit en självklarhet vid valet 
av begrepp och det anser hon vara den största fördelen. Fördelen med det nya systemet, enligt 
informant E, är att barnen söker själva om man visar var böckerna finns, och informant F 
menar att det är en fördel att man har skönlitteraturen genreindelad både på hylla och i 
katalog. I katalogen finns både symbolsystemet och SAB-systemet och det är bra för den som 
jobbar om man vill söka med hjälp av SAB:n. 
 
Det svåra, enligt informant B, var från början att hitta i lokalen och att veta var böckerna står. 
Han säger att det fortfarande är lite svårt att hitta eftersom han bara arbetar var sjätte vecka på 
barnavdelningen. De nackdelar som informant C ser med det nya systemet är att det blir 
merarbete för personalen vid bokhanteringen. Vid bokbeställningen måste man tänka på 
placeringen, man ska lägga in en placering i katalogen och klistra symboler på böckerna. Men 
hon säger också att detta merarbete uppvägs av att det är betydligt lättare för besökarna att 
hitta i lokalerna och att de nu har mer tid till att svara på frågor, ge högläsningstips, lästips etc. 
Det kan också vara en nackdel för besökare att de inte känner igen sig på andra bibliotek 
eftersom de är vana vid Luleås system, men samtidigt tror hon att även om man som liten 
besöker deras bibliotek ändå kan växa in i det traditionella systemet och lära sig efterhand. 
Hon anser också att om systemet är pedagogiskt upplagt och man lär sig hitta, blir man mer 
motiverad att fortsätta eftersom man inte skrämts bort redan från det man var liten. 
 
En nackdel kan enligt informant D vara att man måste veta vad en bok handlar om för att 
kunna placera den rätt. Angående facklitteratur är det inte så svårt, men gäller det en 
skönlitterär bok måste personalen ibland läsa boken för att se vad den innehåller och det kan 
även vara svårt att välja avdelning eftersom en bok kan handla om flera saker. Informant E 
tycker att det är en nackdel att barnen kan fastna vid en enda avdelning och inte upptäcker 
andra böcker. Det är även alfabetiskt svårare att ge tips och söka för personal och för barnen 
säger hon och tycker vidare att en bok kan passa in på flera ställen och då blir det svårt att 
placera den. 
 
En annan nackdel kan vara att det blir väldigt mycket information att hålla reda på i 
katalogen, säger informant F. Symbolerna har även en benägenhet att lossna, säger hon, och 
det krävs lite mer underhåll. Enligt informant G kan det nya systemet försvåra för dem som 
arbetat med SAB-systemet en längre tid eller för dem som varit biblioteksbesökare i många år 
och som tycker sig kunna SAB-systemet. Hon nämner även att en annan nackdel är ”duttandet 
och klistrandet” av symbolerna på böckerna, men tillägger samtidigt att biblioteket är till för 
barnen. 
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På frågan om det blev som de tänkt sig svarar informant A att han är part i målet, men tycker 
att det blev jättebra. Biblioteket är till för låntagarna och han vet var han skall börja söka 
säger han. På sikt har de även tänkt göra utbrytningar på det övriga biblioteket, berättar han 
och förklarar att de nu har lagt ihop hundsport med övriga hundböcker och att blommor, 
prydnadsväxter är placerade nära blommor i naturen. Han förstår inte hur man kan ha kvar 
barnböcker enligt det gamla systemet med tanke på att SAB-systemet är från 1907. ”Det här 
är inget dött bibliotek” avslutar han. 
 
Informant B tycker att det nya systemet är bra, men att det kanske är svårare att tänka om med 
SAB-systemet i ryggraden. Informant C menar att det i stort sett blev som de tänkt sig, men 
att det inte känns riktigt färdigt ännu. Det måste kännas realistiskt när det gäller tidsaspekten 
och det känns nödvändigt att ta det successivt, för att allt skall mogna. Det är även viktigt att 
kunna erkänna att vissa saker inte blev så bra, menar hon.  Personalen måste tänka på att vara 
lyhörda och lyssna in och observera hur barnen och de vuxna beter sig, exempelvis hur de 
letar sig fram längs hyllorna, hur de använder böckerna och vilka lekar som sätts igång.  Hon 
berättar också att nästa steg är att sätta in symbolerna i katalogen och likaså bilderböckerna, 
som i dagsläget står i alfabetisk ordning efter författare, ska temaindelas. I dagsläget håller 
även filialerna på att förändra hylluppställningen, berättar hon vidare och menar att i Luleå 
skall barnen kunna känna igen sig på alla bibliotek. 
 
Informant D anser att det blev som hon tänkt sig. Hon har tidigare arbetat på filial och sett allt 
från sidan, men att det blev så bra som man kan förvänta sig. Informant F har inte haft så 
mycket tankar om hur barnavdelningen skulle se ut när det var färdigt, utan i hennes fall 
handlade det mest om hyllmetrar. Det var ett enormt arbete och hon tycker det blev bra med 
tanke på tiden de hade till förfogande och när dagisgrupperna kommer hänger de av sig 
bredvid disken och sedan går de på led rätt in i grottan. Enligt informant G blev det i stort sett 
som de tänkt sig. En del justeringar måste dock göras efterhand eftersom biblioteket inte ska 
vara statiskt, påpekar hon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

7. Analys  
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera intervjuerna utifrån de frågeställningar vi har för avsikt 
att svara på. Vi kommer att tolka intervjuerna kvalitativt och falla tillbaka på och koppla till 
den teori vi tidigare tagit upp i uppsatsen, bl.a. barns informationssökning, hur de frågar, 
browsing o.s.v.  
 
 
7.1 Vilka faktorer ligger bakom utbrytningen från SAB-systemet? 
 
När stadsbiblioteket i Luleå skulle flytta till nya lokaler så valde man att, som vi tidigare 
nämnt, i samband med flytten att bryta sig loss från SAB-systemet. Varför man bestämde sig 
för att göra denna utbrytning beror på att man ville utgå från hur barnen beter sig på 
biblioteket, hur de tänker och frågar. Redan på 70-talet gjordes en undersökning som visade 
att de traditionella bibliotekskatalogerna inte var anpassade vare sig efter barns språk eller 
efter barns intressen. Barn frågar ofta om sådant som inte går att hitta via katalogen 
(Lundgren, 1997) och vill hellre ha personlig hjälp av personalen för att hitta böcker i stället 
för att söka i katalogen (Lüddeckens, 2004). 
 
Barn som söker information använder konkreta och processbeskrivande ord. De frågar efter 
en bok som ger en speciell upplevelse, t.ex. rolig eller spännande. Ofta frågar de också efter 
böcker med liknande innehåll som andra böcker (Lundgren, 2000). Personalen på Luleå 
stadsbibliotek anser att SAB-systemet är ett kryptiskt system som är svårt att förstå för både 
barn och vuxna. Även deras erfarenhet är att barn ofta frågar temainriktat när de söker böcker, 
de söker t.ex. roliga böcker, hästböcker eller spännande böcker istället för specifika författare 
eller titlar. 
 
Sapiie (1995) tar i sin artikel upp fyra orsaker till varför biblioteken väljer en alternativ 
hylluppställning. Dessa är att de vill tillfredsställa användarnas behov, man är missnöjd med 
det rådande klassifikationssystemet, den alternativa hylluppställningen görs som ett 
experiment efter inspiration från andra håll och att man får möjlighet att göra förändringar på 
grund av ombyggnader eller flytt av lokaler. I de intervjuer vi gjort nämns alla fyra orsaker till 
varför man i Luleå genomfört sitt förändringsarbete. 
 
 
 
7.2 Vilka förändringar har gjorts och hur har dessa påverkat 
biblioteksmiljön? 
 
Förändringsarbetet i Luleå inleddes i samband med att en ny barnbibliotekarie började på det 
gamla stadsbiblioteket. Det bestämdes att barnavdelningen skulle avgränsas till barn upp till 
tolv år och det slutgiltiga beslutet att helt frångå SAB-systemet på barnavdelningen togs i 
samband med att ett nytt stadsbibliotek var under planering. Personalen bildade en liten 
barngrupp med representanter från varje ämnesgrupp. De gick igenom hela beståndet och kom 
med förslag på vilka ämnesgrupper som skulle finnas, sedan fick ämnesgrupperna komma 
med synpunkter. Man arbetade även med fokusgrupper med barn som fick diskutera om 
ämnesnamnen.  
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Resultatet av förändringsarbetet blev att man på hela barnavdelningen frångått SAB-systemet, 
och i stället infört ett symbolsystem, där det finns symboler på bokryggar och hyllgavlar. Det 
finns ca 80 nya ämnesområden som fått namn utifrån barns frågor och intressen. Sapiie (1995) 
skriver i sin artikel att de flesta bibliotek som genomför en alternativ hylluppställning endast 
omorganiserar en del av sitt bestånd. Hon skriver också att alla bibliotek som omorganiserat 
sitt bestånd har använt sig av principen att det som syns säljs och att tydlig skyltning och 
märkning av böckerna är viktig, något som också biblioteket i Luleå utgått ifrån enligt flera 
informanter.  
 
 
7.3 Vilken betydelse har barnens informationssökning för det nya 
systemet? 
 
Personalen på stadsbiblioteket i Luleå anser att det tidigare systemet inte var anpassat för 
barn, och att de nu har utgått från barns sätt att söka information, hur de frågar och vilket 
språk de använder. I stället för de tidigare avdelningarna Geologi och paleontologi (Ud) och 
Poesi (Hcf.03) har man valt att döpa om dessa till namn som barn kan förstå, Dinosaurier och 
Dikter. När barn söker böcker frågar de sällan efter specifika författare, utan frågar mer 
ämnesorienterat, t.ex. vill de ofta ha en rolig eller spännande bok. Utifrån dessa frågor har 
man skapat de olika ämnesområdena. Femteklassare, i en studie av Laverty (2002), valde 
material genom lämpliga ämnesord framför boktitlar. 
 
Eftersom barn oftast ögnar igenom beståndet gör symbolsystemet och att böckerna står 
glesare i hyllorna biblioteket i Luleå mer browsingvänligt. Enligt Marcella & Newton (1994) 
föredras browsing av många användare och har lett till att många formella och detaljerade 
klassifikationssystem har kritiserats. Breda ämnesgrupper och tydliga ämnesmarkeringar vid 
hyllorna räcker för på folkbiblioteken finna det som eftersöks. Cooper (2002a) skriver att 
eftersom barn har lättare att förstå bilder än text så föredrar de browsing framför andra 
sökmetoder.  
 
Enligt Shu-Hsien (2003) visar forskningen att barn och ungdomar har problem med att 
använda OPACer. De har också svårt att hantera tangentbordet, stava rätt och hitta alternativa 
söktermer, något som även Dixon & Shenton (2003) tar upp.  
 
Limberg et al (2002) skriver att barn oftast går direkt till hyllorna och söker på ett 
slumpmässigt bland böckerna. Barn saknar ofta den kunskap som krävs för att förstå 
bibliotekssystemet och kan inte heller använda sig av alternativa sökstrategier. En studie visar 
att barn i grundskoleåldern kan använda sig av klassificeringssystem som är anpassade efter 
deras utvecklingsnivå och innehåller både färger och symboler. Även andra studier visar att 
bilder och symboler kan underlätta kommunikationen för de barn som just lärt sig läsa 
(Cooper, 1997). 
 
 
 
7.4 Hur upplever personalen det nya systemet jämfört med SAB-
systemet? 
 
En fördel är att systemet på barnavdelningen i Luleå utgår från barnen och innehåller begrepp 
som barnen förstår, medan SAB-systemet är gjort för bibliotekarier av bibliotekarier. 
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Personalen i Luleå anser att barnen hittar bättre nu eftersom de ställer färre frågor. De tror 
även att barnen hittar böcker nu som de inte såg förut, böckerna kommer fram på ett helt 
annat sätt nu. Även personalen, särskilt de som inte arbetar ofta på barnavdelningen, har 
lättare att hitta de böcker som efterfrågas. Detta är något som också Marcella & Newton 
(1994) tar upp. Med Reader interest arrangement ställs boken upp där man tror att den får 
mest uppmärksamhet. Märker man sedan att den passar bättre på en annan avdelning kan den 
lätt flyttas för att kanske utlånas oftare. 
Ytterligare en fördel är att litteraturen är indelad i ämnesgrupperna både i hylla och i katalog. 
I Luleå finns både ämnesorden och de gamla SAB-signumen i katalogen, vilket är bra för 
personal och användare som vill söka med hjälp av SAB:n anser informanterna.  
 
De nackdelar som nämns i våra intervjuer är att det är svårt att hitta var i lokalen hyllan finns 
för den som arbetar där sällan. Det blir även ett merarbete för personalen vid bokhanteringen, 
man måste veta vad boken handlar om för att veta var den ska placeras och det tar tid att 
klistra symbolerna på böckerna. Det kan också vara svårt att hitta på andra bibliotek, när man 
är van vid en alternativ hylluppställning. Samtidigt kan det vara svårt för vana 
biblioteksanvändare att hitta i Luleå om man är van vid SAB-systemet. En annan nackdel kan 
vara att barnen kan fastna för ett ämnesområde och inte bryr sig om att söka andra böcker.  
 
Limberg et al skriver att de flesta svenska bibliotek är ordnade enligt SAB-systemet och för 
att kunna hitta specifik information eller litteratur i biblioteket måste man veta vilken eller 
vilka ämnesgrupper det handlar om. För ett barn är det svårt att känna igen och kombinera 
olika ämnesgrupper eftersom kategoriseringen för det mesta utgår från ett abstrakt språk som 
inte används av barn och för att beskriva ett ämne måste man ha kunskap om den terminologi 
som vuxna eller bibliotek använder för att beskriva ett ämne. Därför är SAB-systemet till 
nackdel för barn. 
 
 
7.5 Hur tycker bibliotekspersonalen att den nya hylluppställningen 
fungerar för personal och användare? 
 
Personalen tycker att katalogen fungerar precis som tidigare och bra för personalen. 
Skillnaden är att nu finns även de nya ämnesorden med i katalogen och underlättar när man 
ska hitta till hyllan. Alla informanter säger att barnen har lättare att hitta i hyllorna än vad de 
vuxna har, men det har också blivit lättare för personalen att hitta böcker som barnen frågar 
efter. Barnen hittar lättare med den nya alternativa hylluppställningen än med det tidigare 
systemet. De biblioteksanvändare som är vana vid det traditionella systemet har svårare att 
hitta, medan många pedagoger och föräldrar tycker att den nya utbrytningen är positiv.  
 
Sapiie (1995) skriver i sin artikel att de flesta användarna i de olika studierna var positiva till 
den nya hylluppställningen och att barn som använder det nya systemet blir mer självständiga 
biblioteksanvändare. Hon säger även att ökat besökarantal och ökad cirkulation är ett bevis på 
att förändringen har varit lyckad. I Luleå har man ännu inte hunnit utvärdera hur systemet 
utfallit, men mycket tyder på att antalet besökare och utlån ökat. 
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7.6 Sammanfattning av analysen  
 
Vi har efter våra intervjuer fått den uppfattningen att de flesta i personalen ansåg att SAB-
systemet är svårt att förstå för barnen och att personalen var missnöjda med hur 
barnavdelningen på det gamla stadsbiblioteket såg ut. Även om en del var tveksamma till det 
nya systemet i början, så verkar de flesta ändå godta att man utgått från barnen när man gjort 
förändringarna och kunna acceptera merarbetet som blivit. Ingen utvärdering av hur det nya 
systemet utfallit har ännu gjorts, men personalen verkar ändå vara eniga om att systemet är 
bra både för personal och för användare. 
Den nya hylluppställningen i Luleå skulle utgå från barns beteende på biblioteket, hur de 
tänker och frågar. Den innebar att hela barnbeståndet delades in i olika temaavdelningar, som 
fick namn efter barnens sätt att uttrycka sig. Till exempel fick den avdelning som tidigare 
hette Ud (Geologi och paleontologi) nu heta Dinosaurier och hylla Hcf.03 (Poesi) har nu 
namnet Dikter. De allra flesta böcker har nu fått egna symboler på ryggarna, och det finns ca 
80 olika ämnesområden med minst 15 böcker i varje avdelning. 
 
Att barnen har fått komma med idéer och förslag på hur barnavdelningen ska se ut, bl.a. med 
hjälp av en teckningstävling, är ett konkret tecken på att personalen har lyssnat på barnens 
önskemål och idéer när det gäller utformningen av biblioteket. Även om alla barnens förslag 
inte har varit möjliga att genomföra, så har man fått en helhetsbild av barnens syn på 
biblioteket. De har kommit med förslag på såväl möbler, lampor och material och även sett 
personalen. 
 
Det är lätt att hitta på den nya barnavdelningen. Småbarnsavdelningen med pekböcker och 
lekhörna finns i början och sedan kommer till höger bilderböckerna och berättelseböckerna, 
medan faktaböckerna finns till vänster i lokalen. Böckerna är logiskt uppställda. Exempelvis 
så står alla djuren tillsammans, och faktaböcker och berättelseböcker om samma ämne, t.ex. 
Indianer och cowboys står tillsammans för att underlätta för barnens informationssökning.  
 
En av informanterna berättar att barnen stannar kvar på det nya barnbiblioteket mycket längre 
än de gjorde på det gamla. De har inte bråttom nu, utan stannar länge både för att leka och 
läsa, något de inte gjorde tidigare. Detta kan ses som ett tecken på att den nya miljön är 
trivsammare för både barnen och de vuxna som följer med.  
 
Ingen utvärdering av den nya barnavdelningen i Luleå har ännu hunnit göras, eftersom att 
biblioteket är relativt nytt. Det vi har att utgå ifrån i detta avsnitt är de gjorda intervjuerna och 
våra egna upplevelser. Personalen upplever att utlåningen på biblioteket har ökat, men kan 
ännu inte säga om det är en ökning som kommer att bestå, eller om det beror på nyhetens 
behag. Många besökare kommer för att de är nyfikna på det nya biblioteket. 
 
Personalen har från de flesta håll fått positiv respons och upplever användarna som nöjda med 
det nya systemet. De användare som varit tveksamma till förändringen har ändå, efter att 
personalen förklarat varför den genomförts, förstått att det är ett bra system för barnen.  
 
Den personal som endast arbetar då och då eller sällan på barnavdelningen upplever att det är 
svårare att hitta bland hyllorna nu, men att de har lättare att hjälpa barnen hitta alternativ till 
böckerna de frågar efter, när personalen själva inte vet vad böckerna handlar om. Personalen 
som ofta arbetar på barnavdelningen är mycket nöjd med systemet, både hur det fungerar för 
barnen och dem själva.  
 



 40 

8. Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att genom en kvalitativ undersökning se hur man på Luleå 
stadsbibliotek gått tillväga för att bryta loss hela barnavdelningen från SAB-systemet. Vi ville 
ta reda på varför man gjort detta och hur personalen upplever den nya hylluppställningen. Vi 
ville också undersöka hur man fått miljön och inredningen att smälta samman med 
hylluppställningen. Vi genomförde sju intervjuer för att få svar på våra frågor.  
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion om vår undersökning och besvara våra 
frågeställningar och redovisa de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer att diskutera varje 
frågeställning för sig och avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning. 
 
Ett problem vi är medvetna om är att det i denna uppsats föreligger en viss risk att vi själva 
omedvetet har haft ett för positivt förhållningssätt till den alternativa hylluppställningen, trots 
att vi försökt att hålla oss neutrala och genomföra undersökningen på ett objektivt sätt. Detta 
kan då ha påverkat våra slutsatser. 
 
 
8.1 Vilka faktorer ligger bakom utbrytningen från SAB-systemet? 
 
De fyra vanligaste orsakerna till varför hylluppställningen på bibliotek förändras är att man 
vill tillfredsställa användarnas behov, det finns ett missnöje med det rådande 
klassifikationssystemet, experimentlusta och möjlighet till förändring p.g.a. flytt eller 
ombyggnad av lokaler (se kap. 3.4). Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att alla dessa fyra 
faktorer har legat till grund även för Luleå stadsbiblioteks förändring av barnavdelningen.  
 
Den främsta anledningen till varför personalen i Luleå valt en alternativ hylluppställning var 
att de ville utgå från barnens behov. De ansåg att SAB-systemet var gjort av bibliotekarier för 
bibliotekarier och att barn inte kan förstå uppbyggnaden. Som framgår i ett tidigare kapitel så 
kan barn i grundskoleåldern använda sig av klassificeringssystem, under förutsättning att det 
utgår från deras utvecklingsnivå och använder sig av färger och symboler (se kap. 3.1). I 
Luleå har man förstått att barn har lättare att förstå ett sådant här system och använder sig 
därför av just symboler på bokryggarna. 
 
Varför ett helt nytt system har kunnat skapas beror på att ett nytt bibliotek skulle byggas. I 
samband med detta öppnades nya möjligheter. Vi tror att den största orsaken till att Luleå har 
lyckats göra detta fullt ut beror på personalens engagemang. Den personal som arbetade med 
förändringen hade till viss del jobbat med detta tidigare i andra projekt och på andra bibliotek. 
Hade inte personalen haft kunskap om förändringsarbete, är det inte säkert att projektet hade 
lyckats eller ens påbörjats. Något som vi också upptäckt och som vi tror är viktigt för att 
kunna ro det här projektet i land är att de som varit ansvariga för barnavdelningen hela tiden 
informerat den övriga personalen om hur arbetet fortlöpt. Alla har på något sätt varit delaktiga 
i förändringsprocessen, vilket har lett till att alla har arbetat mot samma mål. Utifrån detta drar 
vi slutsatsen att för att kunna genomföra ett förändringsarbete av detta slag så är det viktigt att 
all personal får känna sig delaktiga och att informeras kontinuerligt om den fortskridande 
processen. 
 
I de intervjuer vi gjort nämns alla dessa orsaker till utbrytningen från SAB-systemet, och även 
på biblioteket i Jönköping var den främsta orsaken till förändringen att man ville göra 
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biblioteket användarvänligt och lättillgängligt (Alberius & Nylander, 2006). Också GÖK-
projektets huvudsakliga mål var att lyssna mer till användarna och göra biblioteket 
lättillgängligt genom att bryta sig loss från SAB-systemet (Kulturrådet, 6:1995). Även 
Bäckius (2003) tar upp ombyggnation, missnöje med det befintliga systemet, experimentlusta 
och vilja att tillfredsställa barnens behov som orsaker till den alternativa hylluppställningen.  
 
Något som också haft betydelse för projektets framgång är att biblioteket fått bidrag från olika 
håll och kunnat engagera bl.a. pedagoger, barn, journalister, arkitekter och en konstnär för att 
kunna utforma biblioteket på bästa sätt. Att konstnären och bibliotekspersonalen dessutom 
förstod varandra så bra, gjorde att arbetet gick relativt smidigt.  
 
Tanken att utgå från användarna och göra biblioteken mer lättillgängliga har funnits länge, 
bl.a. med GÖK-projektet. Det som man nu gjort på stadsbiblioteket i Luleå är alltså ingenting 
nytt, utan vi ser de utbrytningar från SAB-systemet som fortsätter göras på bibliotek efter 
bibliotek som ett tecken på att det traditionella systemet inte är tillräckligt för användarnas 
behov och att barnen är i ännu större behov av anpassade system.  
 
 
8.2 Vilka förändringar har gjorts och hur har dessa påverkat 
biblioteksmiljön? 
 
För att förändra barnavdelningen bildade personalen en liten barngrupp som gick igenom hela 
beståndet för att bestämma vilka ämnesområden som skulle finnas. Man lät även en 
fokusgrupp med barn vara med och tycka till om ämnesnamn och vilka böcker som skulle 
ingå där. Detta gjordes även vid ett försök i Denver, där barnen fick komma med idéer om hur 
barnbiblioteket skulle se ut (Sandlian, 1999). Det frågeorienterade biblioteket är ett pågående 
projekt där även de arbetar med fokusgrupper för att bättre förstå användarnas behov 
(Länsbibliotek i Uppsala och Regionbiblioteket i Stockholm, 2007). 
 
När temaavdelningarna hade fått sina namn fick konstnären Anna Almqvist i uppdrag att 
utforma symboler till de olika ämnena. Symbolerna är klistrade på bokryggarna och finns 
även på bokhyllornas kanter. De nya ämnesnamnen står i katalogen, men SAB-signumen 
finns fortfarande kvar. Hela barnavdelningen är nu indelad i ca 80 olika ämnesområden, med 
minst 15 böcker i varje avdelning. Ämnesområdena har nu fått nya namn som Konst, Här bor 
vi, I stallet och Magi & fantasi (se bilaga 4).  
 
Eftersom att biblioteken när de gör utbrytningar från SAB-systemet utgår ifrån användarnas 
behov, sitt eget mediabestånd och sina egna erfarenheter så ser utbrytningarna inte exakt 
likadana ut på biblioteken som ändrat sin hylluppställning. Alla bibliotek har sitt eget system 
och verkar ha kvar vissa delar som inte ingår i utbrytningen, och de avdelningar som brutits ut 
verkar vara de mest populära delarna av beståndet. I Luleå har man dock valt att helt och 
hållet frångå SAB-systemet, eftersom man ville ha ett enhetligt system. 
 
Av det material vi har läst verkar Luleå vara unikt som har brutit ut hela beståndet på 
barnavdelningen. Vid Jönköpings stadsbibliotek har man kvar SAB-systemet, men valt att 
bryta ut vissa delar. Det finns en Favorithylla med de för tillfället mest utlånade böckerna, det 
finns avdelningar som Sport/Manga (Killhyllan), SF-Fantasy, Hästböcker och 
Småbarnsböcker. För att avgöra var en bok ska placeras tittar man bl.a. på 
utlåningsstatistiken, placeringarna syns i katalogen och en klisterlapp på baksidan av boken 
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visar var den ska stå. Har en bok inte lånats ut på ett år gallras den normalt sett ut (Alberius & 
Nylander, 2006, s. 27).  
 
Vid de bibliotek som Bäckius har undersökt finns det tre sätt att dela in skönlitteraturen: 
uppställning efter genre, symboler på bokryggarna eller ämnesord i katalogen. När det gäller 
facklitteraturen skriver hon att man antingen kan förenkla det system som redan finns eller 
skapa ett nytt system. Vid ett av biblioteken i Bäckius studie (2003, s.36) har man ändrat 
knubbtexten så att Bok- och biblioteksväsen (A) nu kallas Böcker, bibliotek & att skriva, och 
Geologi och Paleontologi (Ud) heter Dinosaurier, urtid & stenar. 
 
Att intresset har varit stort för den nya hylluppställningen och det faktum att man får 
studiebesök från hela Sverige tyder på detta. Att biblioteket har väckt stort intresse i hela 
landet, tror vi kan innebära att fler bibliotek i framtiden kan komma att bryta ut hela sitt 
barnbestånd. Vår slutsats är att detta i sin tur kanske kan leda till att ett gemensamt 
symbolsystem för flera barnavdelningar kan utvecklas. 
 
Vi anser att biblioteket i Luleå har lyckats bra när det gäller att få miljön och inredningen att 
smälta samman med hylluppställningen. Småbarnsavdelningen finns i början av lokalen, 
vilket vi anser vara bra då de små barnen inte behöver springa genom hela barnavdelningen 
för att komma till pekböckerna. Genom att småbarnsavdelningen är placerad i början, stör inte 
heller de minsta barnen de större. Bilderböckerna är placerade bredvid grottan, där de lite 
äldre barnen leker och bläddrar i böckerna. Här finns även en soffa för både barn och vuxna. 
En bit längre in i lokalen finns skönlitteraturen för de ännu lite äldre barnen, som kan sitta 
avskilt och läsa på soffor som döljs av bokhyllor. Vad vi tror har bidragit till den välanpassade 
utformningen av lokalerna är att personalen samarbetat med både pedagoger, arkitekter och 
konstnärer som kunnat bidra med kunskap om barn och miljö. I intervjuerna har det 
framkommit att besökarna stannar längre tid på barnavdelningen än tidigare. Vi drar då 
slutsatsen att biblioteksmiljön är viktig för både användarna och personalen. I en trivsam 
miljö stannar användarna kvar längre, vilket i sin tur eventuellt leder till att man hittar fler 
böcker och att utlånen då ökar.  
 
 
8.3 Vilken betydelse har barnens informationssökning för det nya 
systemet? 
 
Det framkommer vid intervjuerna att barn sällan frågar efter specifika författare eller titlar 
utan deras frågor är mer ämnesorienterande. Detta tar vi upp även i teoridelen, där en studie 
visar att elever väljer material utifrån lämpliga ämnesord framför boktitlar (se kap. 3.1). En av 
informanterna nämner också att barnavdelningen är browsingvänlig och att symbolsystemet 
man använder sig av i Luleå gör att det är lätt för barnen att ögna igenom beståndet. I vårt 
avsnitt om browsing skriver vi att barn föredrar browsing framför andra strategier, eftersom 
de har lättare att ta till sig information via bilder än text. Vi upplever även själva att det är 
mycket lättare nu att få en överblick av beståndet, än vad det var på det gamla biblioteket. Vid 
ett av biblioteken i Bäckius (2003) har man placerat konkreta föremål ovanpå hyllorna för att 
barnen lättare ska hitta rätt hylla, t.ex. finns en jordglob vid geografiavdelningen och en 
plastdinosaurie vid dinosauriehyllan. Detta kan också hjälpa barnen att komma ihåg var 
böckerna stod nästa gång de besöker biblioteket, skriver hon. 
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Personalen i Luleå anser att katalogen fungerar precis som tidigare. Här har inga stora 
förändringar gjorts. SAB-signumen finns kvar, det man har gjort är att de nya ämnesorden är 
inlagda i katalogen. Själva symbolen har man dock ännu inte kunnat lägga in, men det är ett 
önskemål från personalen att kunna göra det så småningom. Vi anser att det nya systemet 
skulle vinna mycket på att infoga symbolerna i katalogen. En slutsats, som går i linje med 
personalens uppfattning, är att om symbolen fanns inlagd i katalogen så skulle barnen se 
bilden före texten och lättare hitta från katalog till hylla. 
 
Att både de nya och gamla signumen står kvar i katalogen anser en av informanterna vara 
förvirrande. Detta problem tar vi upp i teorikapitlet. Yngre barn har svårt att tyda 
katalogposter, att skilja mellan författare och titel, mellan förlag och hyllbeteckning, vilket 
innebär att barnen kan ha svårigheter att hitta från katalogen till hyllan. Vi tror, att om man 
tog bort de gamla signumen skulle en del ha lättare att förstå katalogposten. De som redan kan 
SAB-systemet kanske däremot skulle ha svårt att veta om en bok tillhör skön- eller 
facklitteraturen. Även om det nya systemet är anpassat för barnen så är det trots allt flest 
vuxna som söker i katalogen, även på barnavdelningen. Shu-Hsien skriver som tidigare 
nämnts i kap. 3.2 att barn har svårt att söka i OPACer och har svårt att hantera tangentbordet 
och hitta alternativa söktermer. Detta är enligt oss ett tecken på att man måste ändra även 
katalogposterna, för att underlätta barns katalogsökning. 
  
När barn söker böcker använder de konkreta och processbeskrivande ord. De frågar efter 
roliga eller spännande böcker, efter huvudpersoner och serier av böcker. De frågar också ofta 
efter böcker som liknar andra böcker, men kan ofta uttrycka sig oklart och missförstår ord, 
vilket vi diskuterat i kapitel 3.3. Våra informanter nämner under intervjuerna ofta att barnen 
frågar utifrån just dessa kriterier och att personalen anpassat ämnesnamnen efter barnens 
frågor. Flera av informanterna säger också att SAB-systemet är kryptiskt och att det nya 
systemet är mer logiskt för barnen. Med detta menar de, tror vi, att de små barnen ännu inte 
kommit så långt i sin språkliga och kognitiva utveckling så att de skulle kunna använda sig av 
SAB-systemet på ett tillfredsställande sätt. Små barn tänker i bildform eftersom de ännu inte 
lärt sig bokstäver och att läsa. Även större barn som kan läsa tänker ofta också i bilder. SAB-
signumen består av bokstäver och siffror som barnen inte kan tyda. Orden som beskriver 
kategorierna är ofta abstrakta. Med det nya systemet kan alla användare se på symbolerna, 
medan de läskunniga även kan se på skyltar och i katalogen vilka ämnesorden är, och förstå 
dessa eftersom det är konkreta ord som barnen, och även vuxna, använder i sitt vardagliga 
språk. Även vi anser det nya systemet vara mer konkret och logiskt än SAB:n. Ett exempel är 
avdelning Q som står för ekonomi och näringsväsen. Att böcker om krukväxter ingår under 
denna avdelning tycker vi är svårt att förstå om vi inte läser underrubrikerna, vilka oftast inte 
står på skyltarna i biblioteket. 
 
I ämnesordslistorna för barn som Svensk biblioteksförening utformat har man också utgått 
från barns intressen och sätt att fråga och valt konkreta ord framför abstrakta. 
Förhoppningarna var att listorna och handledningarna skulle användas på biblioteken och göra 
skönlitteraturen mer tillgänglig för både användare och bibliotekspersonal. Att även Svensk 
biblioteksförening har utformat dessa speciella ämnesordslistor gör att vi kan dra slutsatsen att 
SAB-systemet är svårt att förstå för barn. 
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8.4 Hur upplever personalen det nya systemet jämfört med SAB-
systemet? 
 
En av fördelarna med det nya systemet är, enligt personalen, att barnen frågar mindre, vilket 
man kan tyda som att de hittar bättre. Det här är en effekt som även Bäckius (2003, s. 55) 
upptäckt och tar upp i sin analys. 
 
Det framkommer också att även personalen har lättare att hitta alternativ till efterfrågade 
böcker. Det vi har upptäckt är att samtidigt som ovan personal har lättare att hitta alternativen, 
så har all personal svårare att placera in böcker i rätt ämnesgrupp om de inte har läst boken. 
Vi tror att van personal dock har lättare att placera böckerna, då de har kännedom om 
barnlitteratur och vilka ämnen vissa författare föredrar i sina böcker. Personal som inte har 
denna kunskap, måste i större utsträckning läsa böckerna för att kunna bedöma innehållet, tror 
vi. Det som komplicerar saken ytterligare är att en bok kan passa in på flera ämnen. Ser man 
att boken sällan lånas ut, kan man enkelt med det nya systemet flytta den till en mer lämplig 
hylla. 
 
En fördel med SAB-systemet är, enligt Olsson & Olsson (2002), att det används på nästan alla 
bibliotek i Sverige och känner man till hur det fungerar kan det vara svårt att förstå 
hylluppställningen i Luleå, samt att användare från Luleå kan ha svårt att hitta på 
barnavdelningar på andra bibliotek.  
 
Ytterligare nackdelar kan vara att personal som endast arbetar sällan på barnavdelningen har 
svårt att hitta i lokalen. Enligt vårt sätt att se på saken, är nog detta endast ett problem i 
början. Även den personal som sällan arbetar på barnavdelningen lär sig till slut att hitta bland 
hyllorna. Ett merarbete uppstår för personalen vid bokhanteringen då man, som vi tidigare 
nämnt, måste veta vad boken handlar om för att kunna placera den rätt. Det tar även tid att 
klistra fast symbolerna på böckerna. En nackdel som nämns i intervjuerna är att barnen kan 
fastna för ett ämnesområde och inte bry sig om att söka böcker i andra genrer. Även Bäckius 
(2003, s. 55) nämner denna nackdel i sin studie där hon också påpekar att även en viss effekt 
av serendipity förloras om man bara koncentrerar sig på en genre. Detta anser vi dock inte 
vara något stort problem, utan tycker att det är bra att det finns böcker som passar alla.  En 
annan nackdel som Bäckius tar upp och som man på barnbiblioteket i Luleå har arbetat för att 
undvika, är att böcker som inte brutits ut i populära kategorier och genrer lätt glöms bort. 
 
Sapiie skriver i sin artikel att barn som använder ett system med alternativ hylluppställning 
blir mer oberoende biblioteksanvändare, än de som använder ett traditionellt system. Vi är av 
den uppfattningen att barn som ofta besöker bibliotek till viss grad blir oberoende användare 
oavsett vilket system som är i bruk. Vi tror dock att en alternativ hylluppställning gör att 
barnet lättare och fortare lär sig hitta bland böckerna. Personalen vid Luleås stadsbibliotek 
nämner flera gånger att de får färre frågor av barnen sedan det nya systemet infördes, vilket vi 
tolkar som att de blivit mer självständiga vid sin informationssökning. Att systemet ser mer 
inbjudande ut med sina fina och roliga symboler gör också att barnen tycker att det är roligare 
att leta böcker än tidigare, tror vi.  
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8.5 Hur tycker bibliotekspersonalen att den nya hylluppställningen 
fungerar för personal och användare? 
 
Personalen upplever att den nya hylluppställningen fungerar bra, både för personalen och för 
användarna. Responsen har till största del varit positiv bland både pedagoger och föräldrar. 
Vad barnen själva har för åsikter om det nya systemet jämfört med det gamla är svårt att svara 
på, då inga intervjuer har gjorts med barnen. Personalen har dock märkt att barnen hittar 
lättare än tidigare och att det även verkar som om de hittar böcker som de inte skulle ha 
upptäckt med det gamla systemet.  
 
Även i de magisteruppsatser vi läst, har biblioteken som gjort utbrytningar från SAB-systemet 
varit positiva till den alternativa hylluppställningen. Bibliotekarierna på biblioteket i 
Jönköping de menar att barnen hittar lättare och att det underlättat för personal från förskolor 
och andra vuxna (Alberius & Nylander, 2006, s.46-49). Olsson & Olsson skriver att 
personalen tycker att hylluppställningen inneburit förbättringar och att användarna är av 
samma åsikt. Författarna anser dock att de haft svårt att bedöma om de förändringar som 
gjorts är lyckade eller inte, då det inte har gjorts någon större utvärdering av 
hylluppställningen. Även på biblioteket i Jönköping är personalen positiva till det nya 
systemet och upplever att både barn och vuxna hittar lättare på barnavdelningen. Också 
barnen och ungdomarna är positiva till systemet skriver Alberius och Nylander (2006). 
 
Vi ville, p.g.a. att vi vid ett besök vid det gamla biblioteket upptäckte att vi själva hade svårt 
att hitta på barnavdelningen, undersöka om den nya barnavdelningen var mer användarvänlig. 
Efter att ha gjort ett flertal besök vid det nya biblioteket har vi upptäckt att vi själva har lättare 
att hitta böcker, detta på grund av den nya hylluppställningen. Och just därför anser vi oss 
kunna dra slutsatsen att den nya hylluppställningen gjort det lättare att hitta, trots att ingen 
utvärdering ännu gjorts. 
 
 
8.6 Förslag på fortsatt forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en användarundersökning av Luleå 
stadsbiblioteks alternativa hylluppställning, eftersom att någon utvärdering ännu inte gjorts. 
Det som också skulle vara intressant att veta är om barnen skulle ha lättare att hitta från 
katalog till hylla om symbolerna också fanns med i katalogposten, men då dessa inte ännu 
finns där är detta dock inte möjligt att undersöka. Ytterligare en sak som kan undersökas är 
om en alternativ hylluppställning gör barnen till mer oberoende biblioteksanvändare än vad en 
traditionell hylluppställning gör. 
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9. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man på stadsbiblioteket i Luleå gått tillväga 
för att bryta loss sin barnavdelning från SAB-systemet, varför detta skett och hur 
bibliotekspersonalen upplever den nya hylluppställningen.  
Frågeställningarna var: 
 

• Vilka faktorer ligger bakom utbrytningen från SAB-systemet? 
• Vilka förändringar har gjorts och hur har dessa påverkat biblioteksmiljön? 
• Vilken betydelse har barnens informationssökning för det nya systemet? 
• Hur upplever personalen det nya systemet jämfört med SAB-systemet? 
• Hur tycker bibliotekspersonalen att den nya hylluppställningen fungerar för personal 

och användare? 
 
De sju intervjuerna som gjorts för att svara på dessa frågor genomfördes med personal från 
Luleå stadsbibliotek under hösten 2007. Intervjuerna gjordes utifrån en intervjumall, som vi 
sedan pratade relativt fritt runt beroende på informantens svar. Vi valde att endast undersöka 
biblioteket utifrån personalens perspektiv och har inte gjort någon användarundersökning på 
grund av tidsaspekten då vi skrivit en kandidatuppsats. Hade vi haft mer tid på oss hade detta 
dock varit intressant att göra. 
 
Litteraturen som använts avser att placera in förändringsarbetet som gjorts vid Luleå 
stadsbiblioteks barnavdelning i ett större sammanhang både när det gäller barns 
informationssökning, alternativ hylluppställning och klassificering. Även likheter och 
skillnader när det gäller liknande förändringsarbeten vid andra bibliotek är något som tas upp 
i uppsatsen. 
 
I redovisningen av empirin har det beskrivits vad informanterna berättat vid intervjuerna och i 
analysen av empirin har intervjuerna analyserats utifrån de frågeställningar vi hade för avsikt 
att svara på. Intervjuerna har tolkats kvalitativt och gjort kopplingar har gjorts till de teorier 
som tidigare tagits upp.  
 
Uppsatsen avslutas med en diskussion av analysen där frågeställningarna besvarats. Svaren 
visar att bibliotek som väljer att bryta sig loss från SAB-systemet gör detta på grund av att de 
vill sätta användarna i fokus och utgå från deras behov. Det finns ett missnöje med det 
rådande klassifikationssystemet, och i Luleå var en stor orsak till förändringen att man ville 
utgå från barnen, deras språk och informationssökning. Här har man brutit ut en hel 
barnavdelning till skillnad mot de flesta andra bibliotek där man fört samman delar av 
beståndet. Det nya systemet utgår från barnens informationsbeteende, ämnesgrupperna har 
fått namn som barnen själva använder när de frågar efter böcker och böckerna har symboler 
på ryggarna, som gör det lätt att hitta i hyllorna. 
 
Det som framkommit, både i Luleå och på andra bibliotek, är att det finns både för- och 
nackdelar med alternativ hylluppställning, men att fördelarna är övervägande. Personalen i 
Luleå upplever att både användarna och de själva är nöjda med det nya systemet, trots att 
ingen utvärdering ännu gjorts. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 
Bakgrund 
 
När bestämde ni er för att frångå SAB-systemet på barnavdelningen? 
 
Varför bestämde ni er för att frångå SAB-systemet? 
 
Hur har ni gått tillväga för att bryta er loss från SAB-systemet? 
 
Hade ni några förebilder och idéer från andra bibliotek? 
 
Har ni anpassat det nya systemet utifrån barns sätt att söka information? 
 
Hur valde ni symbolerna till barnavdelningens olika temaavdelningar? 
 
 
Upplevelse av katalog och hylluppställning 
 
Hur upplever personalen katalogen? 
 
Hittar barn och vuxna i katalogen? 
 
Hur upplever ni att hylluppställningen fungerar för. 

a) barnen 
b) andra vuxna 
c) personalen 
d) tillfällig personal 

 
Hantering av beståndet 
 
Hur hanterar man nya böcker? 
 
Vilka böcker placeras var? 
 
Finns det skrivna riktlinjer för hantering av beståndet? 
 
 
Utvärdering 
 
Hittar man nya slags böcker med hjälp av det nya systemet? 
 
Vilka för- och nackdelar har det nya systemet jämfört med det gamla? 
 
Blev det som ni tänkt er? 
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Bilaga 2: Barnens informationsdisk 
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Bilaga 3: Exempel på symboler  
 

 Sagor   Konst   
 

 Här bor vi  Religion 
 

 Bilar, båtar,           Dinosaurier 
flygplan & motorcyklar 
 

 I stallet  Dikter 
 

 Roligt   Indianer & cowboys 
 
© Luleå Stadsbibliotek 
Symbolerna har använts med tillstånd från Luleå Stadsbibliotek. 
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Bilaga 4: Temaavdelningarna 
 
abc 123    byggnader 
det ska vi fira   riddare 
bovar & banditer   vilka är vi 
vilda djur    blommor & växter 
english – engelska   spel, lek & gåtor 
småkryp    rymden 
fåglar    experiment 
djur på    häxor, magi & drömmar 
landet    roligt att göra 
husdjur    mat & bak 
hästar    bilar, båtar, flygplan & motorcyklar 
grodor, ormar, ödlor & krokodiler  vampyrer, monster & spöken 
dinosaurier    trolleri & cirkus 
hur gör djur    teknik 
djur    känslor 
i vattnet    sol, vind & vatten 
i stallet    idrott 
bert & sune    kroppen 
astrid lindgren   spännande 
krig    fakta 
magi & fantasi   tidningar 
förr i tiden    barn är författare 
sport    DAISYtalböcker 
roligt    serier 
dikter    särskilt för dig 
indianer & cowboys   börja läsa 
kärlek & vänskap   spöken & rysare 
mobbing    spänning & äventyr 
svårt & sånt    mysterier 
konst    lyssna på en bok 
musik    frans, mini, matilda & king-kong 
samer 
elsa beskow 
h.c. andersen 
sagor 
dans, teater, film & litteratur 
teckna & måla 
här bor vi 
sverige 
folk, länder & städer 
samhälle 
religion 
uppfinningar & vetenskapsmän 
gudasagor 
natur & miljö 
greker & romare 
vikingar 
historia 
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Bilaga 5: Sammandrag av SAB-systemet 
 
 
 
A Bok och biblioteksväsen 
B Allmänt och blandat 
C Religion 
D Filosofi och pedagogik 
E Uppfostran och undervisning 
F Språkvetenskap 
G Litteraturvetenskap 
H Skönlitteratur 
I Konst, musik, teater, film 
J Arkeologi 
K Historia 
L Biografi med genealogi 
M Etnografi, socialantropologi och etnologi 
N Geografi  
O Samhälls- och rättsvetenskap 
P Teknik, industri och kommunikationer 
Q Ekonomi och näringsväsen 
R Idrott, lek och spel 
S Militärväsen 
T Matematik 
U Naturvetenskap 
V Medicin 
X Musikalier 
Y Musikinspelningar 
Ä Tidningar 
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Bilaga 6: Huvudämnesord 
 
 
1. Huvudperson                    
2. Människokroppen                              
3. Kärlek och känslor           
4. Familjeliv                         
5. Livsfrågor                                                   
6. Skola och arbete                 
7. Hobby och fritid                                                      
8. Sport och uteliv 
9. Djur 
10. Natur och miljö 
11. Förr i tiden 
12. Frihet och förtryck 
13. Stad och land 
14. Sverige 
15. Andra länder 
16. Rymden 
17. Teknik 
18. Äventyr 
19. Övernaturligt 
20. Litterär form 
21. Bokens syfte 
 
(Blomberg, 1999, s. 17f) 
 


