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Abstract: The purpose of this Master’s thesis has been to study the
changes made in shelf arrangement and library environment
in a Swedish public library. The aim was to examine the rea-
soning done by the library staff regarding classification, the
Swedish classification system SAB and changes in library
environment.

The basis of our study were three questions:

1. Why has Västervik public library made changes in the
shelf arrangement?

2. What changes were made by the library and how did the
changes affect the library environment?

3. Has it worked as planned according to the librarians?

The study was carried out at Västervik public library in the
spring of 2002. The library staff was interviewed and the
shelf classification and library environment were examined.
The reason for the changes was a desire to make the library
more user-centred and user-friendly. According to the li-
brarians, the users found the Swedish classification system
SAB difficult to understand and to use. In an effort to help
the users, changes were made in the shelf arrangement and in
the library environment in 1992. The librarians’ perceptions
are that the users were positive to, and have been helped by,
the changes, but no user-study has been made by the library
to confirm that view. The changes made in Västervik were
compared to classification theories and to theories and prac-
tices in the area of alternative shelf arrangement.

Nyckelord: klassifikation, SAB, användaranpassning, ämnesindelning,
kategorisering, genreindelning, tredelat bibliotek
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…a library whose shelf arrangement and physical environment encourage browsing
is one of the simple pleasures of civilization. (Rowley & Farrow 2000, s.336)

Under vår utbildning har vi studerat SAB-systemet1, som är ett svenskt klassifikations-
system, och andra större internationella klassifikationssystem som Universella Decimal
Klassifikationen (UDK) och Dewey Decimal Klassifikationen. SAB-systemet är det
dominerande klassifikationssystemet på svenska folkbibliotek idag. Under de senaste tio
åren har det blivit allt vanligare att folkbiblioteken gör förändringar i hylluppställningen
och ämnesindelningen. Hur bibliotek kan frångå den traditionella hylluppställning, som
bygger på SAB-systemet, och göra en mer användaranpassad exponering av bibliotekets
samlingar känns därför intressant för oss att undersöka vidare.

En av bibliotekens viktigaste uppgifter är att göra sina samlingar tillgängliga för använ-
dare. Under vår utbildning har vi fått intrycket att biblioteken till stor del är utformade
för att passa bibliotekarier och vana användare. Hur gör biblioteken för att öka tillgäng-
ligheten för användare?  Det finns användarundersökningar som visar på att majoriteten
av användarna gärna browsar bland hyllorna för att själva hitta böcker i det ämne de är
intresserade av. (Se Atkinson 1990; Losee 1993; Sapiie 1995 och Younger 1990) Skulle
det vara en förbättring för användarna om biblioteken, istället för att använda SAB:s
klassifikationssystem vid hylluppställning, gör en alternativ hylluppställning som inbju-
der till botanisering bland bokhyllorna?

Målgrupperna för vår uppsats är biblioteksstudenter samt bibliotekarier på folkbibliotek
som är intresserade av hur det är möjligt att göra biblioteken mer tillgängliga och at-
traktiva för användare.

����32�4
0

I och med de ekonomiska åtstramningarna på 1990-talet tvingades biblioteken att mer
aktivt och uttalat visa vilken funktion de hade i samhället och vilka behov biblioteken
fyllde hos medborgarna. Frågan var: utnyttjades resurser på bästa sätt och hade bibliote-
ken nöjda kunder?

Fokuseringen på användarna kan ses som en del i denna utveckling mot ett marknads-
anpassat bibliotek. Biblioteket skulle bli mer tilltalande för att locka användare och
icke-användare. Service-begreppet lyftes fram och därmed sattes användarnas åsikter
om verksamheten i fokus. Det debatterades om biblioteksnedläggningar och gjordes
försök med att lägga ut biblioteksverksamhet på entreprenad samtidigt som anslagen
minskade. (Widebäck 1992, s. 7ff.)

Det var vid den här tiden som två större biblioteksprojekt, som syftade till att förändra
biblioteksverksamheten, drogs igång. Både Kampen-projektet och GÖK-projektet hade

                                                
1 Sveriges Allmänna Biblioteksförening
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som mål att göra biblioteken mer användarcentrerade. Detta försökte biblioteken uppnå
bland annat genom att göra förändringar i biblioteksmiljön och i ämnesindelningen.
Idéerna till hur man skulle förändra kom bland annat från Heinz Emunds teori om det
tredelade biblioteket och från de bibliotek i Danmark och Tyskland som genomfört de
teorierna i praktiken.

Gemensamt för båda projekten var att det fanns ett stort engagemang från biblioteksper-
sonalen, som innebar att alla personalkategorier medverkade. Den stora skillnaden mel-
lan projekten var att i Kampen-projektet gick bidraget från Statens kulturråd endast till
gemensamma seminarier och föreläsningar. De förändringar som gjordes på de enskilda
biblioteken genomfördes inom ramen för respektive biblioteks budget. (Kampen-
projektet 1994, s. 1)  I GÖK-projektet fick de deltagande biblioteken fria händer att
uppnå målen med hjälp av bidraget från Statens kulturråd. (Modigh 1993, s. 84)

�����56	
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Det som kom att kallas Kampen-projektet startade 1989 och pågick i tre år. Syftet med
projektet var att få till stånd ett kontinuerligt förändringsarbete som kunde förnya folk-
biblioteksverksamheten. Inspirationen kom från en föreläsning om utvecklings- och
förändringsarbete hållen av Marianne Hiort-Lorenzen, en�dansk bibliotekarie. (Kampen-
projektet 1994, s. 1) Tre barnbibliotekskonsulenter från Örebro, Gävle och Uppsala
satte sig ner och arbetade fram ett projekt som kallades ”Kampen mot de räta linjernas
tyranni”. (Ahlén 1993, s. 61)

För att kunna genomföra projektet tilldelades man 480.000 kr av Statens kulturråd.
Pengarna skulle användas till seminarier, föreläsningar och konferenser. Projektet fick
ett positivt bemötande från landets folkbibliotek och ett tjugotal kommuner presenterade
projektidéer. Hälften av dem innebar ett mer omfattande förändringsarbete, medan res-
ten var mindre projekt.(Kampen-projektet 1994, s. 1) Det som var speciellt med Kam-
pen-projektet var att det utgick från de anställdas initiativ; detta var både projektets
styrka och svaghet. Engagemang från en eller flera eldsjälar visade sig nödvändigt för
att de enskilda projekten skulle slutföras. Det framkom i utvärderingen att de personer
som varit mest pådrivande ofta var nyanställda. (Kampen-projektet 1994, s. 2f) Av de
22 bibliotek som var med när Kampen-projektet drogs igång var tolv kvar när de tre
åren var till ända. (Kampen-projektet 1994, s. 1)

Enligt utvärderingen ledde de mer omfattande projekt som genomfördes på vissa bibli-
otek till stora förändringar. På många håll fick personalen ett helt nytt sätt att arbeta. Det
skedde förändringar i biblioteksmiljön; allt från ommöbleringar till att hela beståndet
fick en ny ämnesindelning. Man provade nya sätt att organisera arbetet och satsade
mycket på personalutveckling, revirtänkandet minskade och man började samarbeta
mer. Personalen såg biblioteksverksamheten med nya ögon. Dessutom uppskattades
förändringarna av biblioteksanvändarna. (Kampen-projektet 1994, s. I)

I utvärderingen, som gjordes av Bibliotekshögskolan på uppdrag av Statens Kulturråd,
studerades fem av de deltagande biblioteken. Tre av dessa - Trelleborg, Åstorp och Ho-
fors - gjorde större förändringar i biblioteksmiljön och/eller i ämnesindelningen. (Kam-
pen-projektet 1994)
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Ett av de bibliotek som utvärderades var Trelleborgs stadsbibliotek. Efter att ha haft en
mycket konservativ och auktoritär chef, som motsatte sig förändringar i verksamheten,
anställdes 1984 en ny chef som var raka motsatsen mot den gamla. Detta ledde till att en
hel del förändringar genomfördes på biblioteket redan innan Kampen-projektet blev
aktuellt. (Kampen-projektet 1994, s. 33) Det främsta målet var att sätta låntagaren i
centrum och att lära sig att ta tillvara på låntagarnas åsikter. Som ett led i förnyelsear-
betet hade man sedan något år tillbaka börjat satsa mer på internutbildning och perso-
nalutveckling. Personalen tyckte själva att internutbildningen var viktig för det fortsatta
förändringsarbetet. Redan 1986 hade det påbörjats en omorganisering i liten skala på
barn- och ungdomsavdelningen och två år senare genomfördes en stor omflyttning av
litteraturen på vuxenavdelningen med syfte att göra det lättare för låntagarna att hitta
bland hyllorna. (Calmstedt & Gisselqvist 1993, s. 64f)

Reaktionen, speciellt från besökarna på barn- och ungdomsavdelningen, var positiv.
Både besöks- och utlåningsfrekvensen ökade med ca 10 procent. Kampen-projektet in-
nebar också att bibliotekspersonalen fick bekräftelse på att det förändringsarbete, man
påbörjat i mitten av 80-talet, var rätt väg att gå. (Kampen-projektet, 1994, s. 36ff)

����":�7�6

På Åstorps bibliotek var personalen  redan tidigare van vid förändringsarbete. Man hade
provat nya sätt att skylta i biblioteket, utställningsverksamheten var livlig, man deltog i
marknadsdagar i byn och ordnade aktiviteter i biblioteket som t ex byggande av peppar-
kakshus. (Kampen-projektet 1994, s. 40) Bibliotekspersonalen  hade två mål med att
delta i Kampen-projektet. Först och främst ville de förändra hylluppställningen genom
att placera böckerna ämnesvis tvärs över klassifikationsgränserna i SAB-systemet.
Dessutom ville man försöka få fler ungdomar att besöka biblioteket, främst genom att
göra det till en mer trivsam mötesplats. (Gederborg Nilsson 1993, s. 74f)

Arbetet med att planera böckernas och hyllornas placering var en lång process. Perso-
nalen prövade sig fram genom att ha små utställningar där böcker exponerades i många
olika miljöer. Arbetet resulterade i en gemensam barn- och vuxenfackavdelning. Man
skapade nya avdelningar som t ex ��$$��, ��
���6� � ��, 7 %� och 8%��!. Hyllorna
vinklades med många möjligheter för överraskningar runt hörnet. (Se bilaga 1) Ett litet
kafé fick också plats och det blev en roligare och mysigare barn- och ungdomsavdel-
ning. (Gederborg Nilsson 1993, s. 74f)

Med några få undantag blev  reaktionerna från besökarna  positiva. Mycket tack vare att
det öppnade ett kafé vid entrén blev biblioteket den mötesplats som man hade strävat
efter och besöksantalet ökade. Kommuninvånarna verkar ha blivit medvetna om att det
hände spännande saker på biblioteket och politikerna visade gärna upp biblioteket för
besökare. Sammanhållningen och samarbetet bland personalen ökade och alla personal-
kategorier var aktiva i förändringsarbetet. Enligt utvärderingen har man i Åstorp åstad-
kommit ”stordåd”. (Kampen-projektet 1994, s. 41ff)
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På Hofors bibliotek fanns det ett stort behov av att förnya biblioteket. Det gjordes därför
en stor satsning på att utveckla alla delar av verksamheten. Bibliotekarierna såg att
böckernas uppställning och hyllornas placering utgjorde ett hinder för många använda-
re. På överfulla hyllor trängdes gamla, smutsiga och trasiga böcker. Därför lade man ner
mycket kraft på att förändra biblioteksmiljön. Det traditionella hylluppställningssyste-
met skrotades och istället ställde man upp det gallrade bokbeståndet enligt teman. Dess-
utom flyttades hyllorna och skyltningen förbättrades. (Kampen-projektet 1994, s. 17)

Bibliotekspersonalen bestämde sig för att satsa på ungdomarna och göra en ny fräsch
ungdomsavdelning, men när man väl började flytta hyllor så blev snart hela biblioteket
berört. Resultatet blev en ny öppen, inbjudande ungdomsavdelning med sköna fåtöljer.
Mitt i bibliotekslokalen placerades ett piano som fick användas av vem som helst. Tid-
skriftsavdelningen fick nya möbler och en kaffehörna. (Kampen-projektet 1994, s. 17f)

Förändringarna ledde till att antalet besökare ökade. Reaktionerna från besökarna var
positiva. Många trodde att biblioteket köpt in många nya böcker, men det hade man inte
gjort, det var bara lättare att se och hitta nya böcker när hyllorna inte längre var över-
fulla. (Chouki 1993, s. 66f) Däremot nådde man inte ut till nya användargrupper så
mycket som man hade önskat. (Kampen-projektet 1994, s. 20)

����,�.6�78	3�	�

GÖK-projektet påbörjades 1991 och avslutades 1994. I Göteborg ingick Linnéstadens
stadsdelsbibliotek, som öppnades i samband med projektets start. Örnsköldsviks stads-
bibliotek deltog och så slutligen Kalmar stadsbibliotek. Den första bokstaven i de delta-
gande städernas namn fick tillsammans bilda projektets namn - GÖK-projektet.

Projektet handlade om att göra biblioteken mer tillgängliga för användare och väckte
starka känslor; debatten gick delvis het även utanför biblioteksvärlden. Kritiken riktades
främst mot gallringen av bokbeståndet samt att man lät användarönskemål styra inköpen
av litteratur, något som kritikerna antog skulle sänka kvalitén på bokbeståndet. (Appel-
qvist 1993, s. 1f)

Statens kulturråd tilldelade projektet bidrag på drygt 1.4 miljoner kronor. Stödet skulle
gå till att utveckla verksamheten och till att hitta nya arbetsmetoder, inte för att likrikta
biblioteksverksamheten, utan för att visa att det fanns flera sätt att arbeta på. Behovet av
förnyelse var stort även i de nedskärningstider som rådde under 90-talet (Modigh 1993,
s. 84)
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Målet med GÖK-projektet var (Modigh 1993, s. 84):
•  ”bryta upp det gängse sättet att ställa upp böcker efter klassifikationssystemet

och i stället ordna en del av beståndet efter genrer och ämnen, såväl inom fack-
som skönlitteratur och också inom olika medier,

•  förenkla och därmed effektivisera inköps- och beställningsrutiner – låntagaren
skall inte behöva vänta länge på beställd bok

•  pröva nya idéer för skyltning och exponering av böcker
•  ta större hänsyn till låntagarnas önskemål när det gäller bokurvalet, dvs. att köpa

böcker på direkt efterfrågan av låntagaren.”

Mycket av det som har skrivits om GÖK-projektet har handlat om förändringar och att
biblioteken måste anpassa sig till övriga samhället. I en sammanfattning av debatten
kring GÖK-projektet, framkommer att projektet inte handlar om att bibliotekarierna ska
göra avkall på sina värderingar om vad som de anser är ”god litteratur”, utan mer om att
större hänsyn ska tas till låntagarnas önskemål och litteratursmak. Bibliotekens uppgift
blir att visa vad som finns på ett sätt som låntagarna lätt kan överblicka. (Appelqvist
1993, s. 17)

Kritiker av GÖK-projektet ansåg att bibliotekets roll var att tillhandahålla så mycket
god litteratur som möjligt och inte låta  populärlitteratur göra sitt intåg på biblioteken
bara för att göra biblioteken mer låntagaranpassade. (Appelqvist 1993, s. 17) Att hjälpa
ovana biblioteksanvändare genom att pröva med en annan hylluppställning än SAB-
systemets principer ansågs inte lika kontroversiellt och uppmärksammades inte lika
mycket av kritikerna.

������;<�0	�1
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På uppdrag av Statens Kulturråd gjorde tre engelska konsulter en utvärdering av hela
projektet. De genomförde intervjuer och enkätundersökningar av bibliotekarier, som
antingen jobbat på ett av biblioteken i projektet eller hade gjort studiebesök på något av
biblioteken. (Greenhalgh, Worpole & Landry 1995, s. 5)

I utvärderingen kom konsulterna fram till att projektet resulterat i en ökning av antalet
användare. Att biblioteken låtit användarönskemål till viss del få styra medieinköpen
hade inte medfört att det bara köpts in populärlitteratur; den stod bara för ca 1-2% av
inköpen. Marknadsföringen hade blivit viktigare. Det hade även gjorts försök med för-
ändrade hylluppställningar och ökad bokexponering. (Greenhalgh et al. 1995, s. 12)

Det framkom också i rapporten vad konsulterna ansåg hindrade bibliotekens föränd-
ringsarbete. Faktorer de lyfte fram var bland annat att biblioteken var en konservativ
institution, att bibliotekarierna utgjorde en relativt homogen grupp både åldersmässigt
och värderingsmässigt, samt att det saknades insikter om marknadsorienteringens bety-
delse. (Greenhalgh et al. 1995, s. 15) Modigh skriver: ”Utländska kollegor förvånas
ibland över att de svenska biblioteken ser likadana ut, gör samma saker på samma gång,
köper samma böcker osv.” (1995, s. 11)
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GÖK-utvärderingens slutsatser var, att när biblioteken får mindre resurser från kommu-
nen måste bibliotekarierna bli bättre på att argumentera för sin existens och visa vilken
betydelse biblioteket har för kommuninvånarna. Biblioteken måste bli mer flexibla,
öppna för förändringar och vara mer nyskapande. (Greenhalgh et al. 1995, s. 7)

����	����	0	/�0	�919/17�	3	�

Ett sätt att förändra biblioteken bygger på en teori som utvecklades i Tyskland i mitten
av 70-talet. Den kallades ’det tredelade biblioteket’ efter den tyske biblioteksfilosofen
Heinz Emunds modell som bygger på två teser (Evald 1997):

•  Om man exponerar efterfrågat material på ett nytt sätt ökar utlåningen.
•  Låntagare vet inte alltid exakt vad de vill och behöver vägledning.

Ett bibliotek, som följer Emunds idé om det tredelade biblioteket, delas in i tre områden.
Det som först möter besökaren är den s k närzonen. Den kan liknas vid ett marknadstorg
där böckerna är uppställda efter genre. I närzonen placeras till exempel populära böcker,
nyinköpta böcker samt böcker som personalen av någon anledning vill uppmärksamma.
Längre in i biblioteket, i den s k mellanzonen, används den traditionella hylluppställ-
ningen enligt klassifikationssystemet, men närbesläktade ämnen placeras tillsammans.
Längst in i biblioteket finns magasinet, som är öppet för användarna att botanisera i.
Tanken med det tredelade biblioteket är att sätta den ovana användaren i centrum, i allt
från inköp till hur medier placeras och hur hyllorna skyltas. (Bergqvist & Herstad 1992,
s. 32f)

Det första biblioteket som fullt ut använde sig av Emunds idéer, var biblioteket i Gü-
tersloh. Biblioteket öppnades 1984 och ägs till 51% av kommunen och 49% av Ber-
telsmannstiftelsen2. (Renborg 1985, s. 88) Biblioteket i Gütersloh fungerade som inspi-
ration för många bibliotek som ville genomföra förändringar. Tanken om de tredelade
biblioteket nådde Sverige via Danmark. Biblioteken i Frederikshavn och Otterup blev
mål för många studieresor i början av 90-talet. (Dalsgaard & Lind 1994, s. 114; Herstad
1992, s. 146)

Örnsköldsviks stadsbibliotek deltog i det tidigare beskrivna GÖK-projektet. (Se avsnitt
2.2) I Örnsköldsvik gjordes förändringar som bygger på Emunds tankar om det tredela-
de biblioteket. När planeringen för det nya biblioteket pågick, gjordes det ett mindre
försök med förändringar i bokexponeringen i en del av vuxenavdelningen på bibliote-
ket. Det gick ut på att de gamla traditionella hyllorna ersattes av nya frontexponerings-
hyllor där man kunde välja mellan att exponera böckerna med framsidan utåt eller på ett
mer traditionellt sätt. Hyllan längst ner kunde bytas ut mot ett utvinklat hyllplan, vilket
gjorde att böckerna längst ner blev lättare att se. Genom att höja bokhyllorna runt väg-
garna, gallra bland böckerna, inrättandet av ett närmagasin och ökad utlåning fick man
rum med fler böcker. Frontexponerade hyllor kräver en aktiv personal som hela tiden
fyller på med böcker så att det inte blir halvtomma hyllor som ger ett oengagerat in-
tryck. (Rutqvist 1994, s. 51f)

                                                
2 Bertelsmannförlaget grundades 1835 i Gütersloh av Carl Bertelsmann, och är idag ett av världens största
förlag.
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Vi ser både GÖK-projektet och Kampen-projektet som en start för ett nytänkande bland
bibliotekspersonal. Målet blev att göra biblioteken och samlingarna mer tillgängliga för
både den vane och ovane besökaren. Detta viktiga förändringsarbete pågår fortfarande.

���=��	�7>?���@2	:�<//
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Vi vill undersöka ett bibliotek som har frångått  SAB-systemets traditionella hyllupp-
ställning. Vi vill se hur bibliotekspersonalen vid ett sådant bibliotek resonerar kring
ämnesindelning, hylluppställning och förändringar i biblioteksmiljön.

Vi utgår ifrån att SAB-systemets hyllplacering är det normala och att alla avvikelser
från den normen kan betecknas som alternativa hylluppställningar.

Syftet med vår uppsats är att undersöka ett specifikt bibliotek; i vårt fall Västerviks
stadsbibliotek. Vi kommer därför inte att kunna göra några generella bedömningar av de
alternativa hylluppställningar som gjorts vid folkbibliotek i Sverige.

Våra frågeställningar ser ut som följer:

•  Varför har Västerviks stadsbibliotek gjort förändringar i ämnesuppställningen? Vil-
ka faktorer har påverkat?

•  Vad har Västerviks stadsbibliotek förändrat i ämnesuppställningen och vilka konse-
kvenser har detta fått för biblioteksmiljön?

•  Hur tycker bibliotekarierna att det fungerat?

����;2�<
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I mycket av den litteratur som vi använt oss av påpekas vikten och behovet av att göra
användarundersökningar som rör hylluppställning och biblioteksmiljö. Vi har dock valt
att inte undersöka användarnas syn på klassifikationssystemet vid Västerviks stadsbibli-
otek. Främsta anledningen är att vårt personliga intresse ligger mer på den kunskapsor-
ganisatoriska aspekten av klassifikationsfrågorna. Dessutom förtjänar användarfrågorna
att behandlas med ett större djup än som skulle varit möjligt i en uppsats med ett upp-
lägg som vårt, där betoningen ligger på bibliotekariernas funderingar kring alternativa
hylluppställningar. Vår förhoppning är dock att det kommer att göras djupgående studi-
er av klassifikationspraxis utifrån användarnas perspektiv. Eftersom vi inte kommer att
göra någon användarundersökning kommer frågan om hur bra förändringarna fungerat
att bygga på bibliotekariernas bedömningar och antaganden.
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Vi kommer inte heller att göra någon jämförelse av klassifikationspraxis vid alla Sveri-
ges folkbibliotek. Det skulle vara mycket intressant att göra en heltäckande studie av
klassifikationspraxisen vid folkbiblioteken för att få en uppfattning om hur pass vanligt
det är med alternativa hylluppställningar. En sådan undersökning är tyvärr inte praktiskt
genomförbar inom ramen för en magisteruppsats; varken i fråga om tid eller omfång.
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När vi sökte material till vår uppsats och började läsa in oss på ämnet insåg vi ganska
snart att det vimlar av beteckningar för de förändringar ett bibliotek gör när det föränd-
rar sin hylluppställning och/eller sin ämnesindelning. Ofta finns det inga definitioner i
de artiklar vi läst och begreppen verkar användas godtyckligt. Det gör det svårt att se
hur de olika termerna förhåller sig till varandra, vilka som kan uppfattas som synony-
mer o s v. En av orsakerna till denna begreppsförvirring kan vara att ämnet är relativt
outforskat rent vetenskapligt och att det till mångt och mycket handlar om ett föränd-
ringsbehov som kommer från bibliotekspersonalen på fältet.

Precis som i magisteruppsatsen 9��� '()��#���$��� $.���� ���!���+���� (Enarsson &
Heinlaid, 1997) har vi valt att använda termen ’alternativa hylluppställningar’ som en
övergripande term. Med alternativa hylluppställningar syftar vi på alla förändringar som
innebär en avvikelse från ett klassifikationssystems tänkta ämnesordning. Det innebär
med andra ord förändringar i ämnesföljden och/eller ämnesindelningen. Förändringarna
kan innebära genreutbrytningar, där en viss del ur en avdelning lyfts ur, exempelvis
deckare från övrig skönlitteratur. Biblioteken kan även förändra hylluppställningen ge-
nom att skapa nya avdelningar för att samla böcker som annars hamnar spritt i systemet.
Att samla delar från flera ämnesavdelningar som ligger nära varandra, som historia,
geografi och reseskildringar, ingår också i vad vi kallar alternativa hylluppställningar.

Kategorisering, bred klassifikation, ����������������*�������*���
�, ����������������������
��$���, hyllklassifikation är alla termer som berör ämnet alternativa hylluppställningar
på ett eller annat sätt.3 En del av dessa begrepp kommer vi att ta upp i större detalj sena-
re i uppsatsen. (Se avsnitt 6.3)

����66:��:	
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I kapitel 1 inleder vi uppsatsen med att motivera varför vi tycker det är intressant att
göra en undersökning av ett bibliotek som har gjort en alternativ hylluppställning. Ka-
pitel 2 innehåller bakgrunden till att bibliotek har börjat fundera kring att förändra sin
hylluppställning för att öka tillgängligheten. Vi tar upp två biblioteksprojekt som under
slutet av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet pågick runt om i landet.

I kapitel 3 beskriver vi vårt syfte med undersökningen och presenterar våra frågeställ-
ningar. Vi tar upp hur vi har begränsat uppsatsens ämnesval och hur vi använder vissa
begrepp. I nästa kapitel motiverar vi vårt val av metod genom att resonera kring olika

                                                
3 Dessa begrepp samt några till tas upp av Sapiie. (Sapiie 1995, s. 144)
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metoder. Vi diskuterar kring vilken intervjuform som passar vårt syfte bäst och beskri-
ver tillvägagångssättet när vi har gjort vår empiriska undersökning.

Kapitel 5 tar vi upp litteratur som är relevant för ämnet. I kapitel 6 inleds med en redo-
görelse för klassifikationsteorin; den teoretiska utgångspunkten i vår uppsats. Vi går
igenom hur SAB-systemet är uppbyggt. Vi fortsätter med en genomgång av alternativa
hylluppställningar ur flera forskares synsätt och hur det praktiskt har fungerat på några
bibliotek. Kapitel 7 innehåller analysen av den empiriska undersökningen. Vi börjar
med en faktagenomgång av Västerviks kommun och stadsbiblioteket. Vi analyserar den
praktiska orienteringen av hylluppställningen och fortsätter med en analys av intervju-
erna.

I kapitel 8 sammanfattar vi den empiriska undersökningen och avslutar med en diskus-
sion där vi besvarar frågeställningarna. Vi avslutar uppsatsen i kapitel 9, där vi gör en
kort sammanfattning. Därefter följer käll- och litteraturförteckning i kapitel 10.
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Vi har valt att göra en fallstudie av hylluppställningspraxis vid Västerviks bibliotek. Att
göra en fallstudie innebär en koncentration på ett eller ett fåtal studieobjekt. Anledning-
en till att man begränsar undersökningen till en undersökningsenhet, istället för att göra
en bredare, mer generell undersökning, är möjligheten att gå djupare; att man kan stude-
ra sitt undersökningsobjekt i större detalj. (Denscombe 2000 s. 41ff)

Enligt Denscombe ligger fallstudiens styrka i att den ger en möjlighet att förklara varför
vissa resultat uppstår, till skillnad från att ”bara” redovisa vilka resultaten är. (Dens-
combe 2000 s. 42) I en fallstudie är syftet att ”förklara, förstå eller beskriva stora förete-
elser, organisationer eller system”.(Backman 1998 s. 49)

Fallstudien är en forskningsstrategi, inte ett metodval. Att göra en fallstudie innebär
alltså inte att man binder sig vid en viss metod, snarare tvärt om, man bör använda sig
av flera olika metoder vid en fallstudie just för att det som studeras kan vara både kom-
plext och svårgripbart. Genom att använda sig av flera olika metoder kan dels olika
aspekter av problemet belysas, dels går det att jämföra om undersökningsresultaten från
de olika metoderna bekräftar eller motsäger varandra. Friheten i metodval innebär att
man måste vara medveten om konsekvenserna av de val som görs. Metodvalen måste
vara motiverade utifrån syfte och frågeställning, så att resultaten ger svar på de frågor
man ställt; både när det gäller vilka metoder som används och i vilken ordning de ut-
förs. (Denscombe 2000, s. 43f) Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bibliotekari-
erna har resonerat kring frågor som hylluppställning och biblioteksmiljö. För att besvara
våra frågeställningar har vi därför valt att göra intervjuer med bibliotekarierna, samt en
praktisk orientering av hylluppställningen på Västerviks stadsbibliotek.

En fallstudie kräver ett fall. Denscombe skriver att ”om man inte har någon föreställning
om en gräns blir det omöjligt att fastställa vad fallet är”. (2000, s. 50) Förutom tydliga
gränser måste fallet vara en i princip självständig enhet. Det är alltså viktigt att man i en
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fallstudie, både när man ska välja ett fall och när man ska redovisa sitt val, kan visa var
avgränsningarna går. Det är viktigt att komma ihåg, att var än avgränsningarna går, så är
de artificiella, eftersom det är omöjligt att isolera företeelser och processer i en fallstu-
die som det går att göra i en experimentell studie. Denscombe skriver att det finns en
risk att man ser fallet som en ”sluten enhet”. (2000, s. 52)

När man, som i vår studie, ser en biblioteksverksamhet som ett avgränsat fall, så finns
det en mängd omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten men, som av rent praktiska
skäl inte kan inkluderas i studien. Vi har valt att begränsa vår fallstudie till själva stads-
biblioteket och kommer inte att ta upp hur hylluppställningen ser ut på filialer eller
skolbibliotek i Västerviks kommun.

Fallstudiens koncentration på en eller några få undersökningsenheter gör att man kan
ifrågasätta om det överhuvudtaget går att dra några generella slutsatser utifrån studiens
resultat. Om motiveringen till valet av fall baseras på att fallet är unikt kan man fråga
sig hur pass representativ fallstudien är; kan dess resultat användas i ett större samman-
hang? Denscombe menar att även om varje fall är unikt i sig så ingår det i ett bredare
sammanhang. (2000, s. 48). Västerviks bibliotek har kanske gjort förändringar som är
speciella för just den verksamheten och verkar i en kontext som är unik för just det bib-
lioteket, men likheterna med andra svenska folkbibliotek är ändå väldigt stora eftersom
Västerviks bibliotek är en del av det svenska folkbiblioteksväsendet. Men det krävs allt-
så att det i studien framgår vilka särdragen i det valda fallet är, samt vilka aspekter av
undersökningen som kan ligga till grund för jämförelser med andra bibliotek. Till detta
kommer praktiska aspekter som t ex svårighet att få tillgång till den information man
behöver, vare sig det gäller dokument, intervjuer eller möjlighet att göra observationer.

����1//;<2�2@
2::<��

Det var inte helt enkelt att hitta ett bibliotek som lämpade sig för vår undersökning och
där personalen dessutom var villiga att ställa upp på att bli undersökta. Vi bestämde oss
ganska tidigt för att inte undersöka något av de bibliotek som ingick i GÖK-projektet
eftersom det redan har skrivits en hel del om de biblioteken. Ett av biblioteken vi var i
kontakt med, men som inte hade möjlighet att ställa upp, tipsade oss om Västerviks
bibliotek och där var personalen intresserad av att hjälpa oss.

Vi har valt att undersöka Västerviks stadsbibliotek eftersom de avviker från hur folk-
bibliotek traditionellt ställer upp medier enligt SAB-systemet. Innan vi besökte Väster-
viks stadsbibliotek bestämde vi oss för hur vi skulle gå tillväga när vi väl var på plats.
Vi ville börja med att  på plats se vilka förändringar som gjorts från traditionell SAB-
baserad hylluppställning till den alternativa hylluppställning som används i Västervik.
Vi ville bilda oss en egen uppfattning om hur hylluppställningen var utformad innan vi
fick personalens synpunkter. Det återkommer vi till i analysen av undersökningen. Där-
efter skulle vi fortsätta med att intervjua bibliotekspersonal för att få deras åsikter och
tankar om hyllplacering och hur biblioteket kan bli mer tillgängligt för användare.

Vi tog första kontakten med Västerviks stadsbibliotek under vecka 10, 2002. Vi fick ett
positivt bemötande och klartecken att vi var välkomna att genomföra en studie av deras
hylluppställning och biblioteksmiljö. I samråd med bibliotekschefen bestämdes det att
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vi  skulle komma under vecka 12. I ett brev till personalen beskrev vi syftet med under-
sökningen och vår uppsats (Se bilaga 2). Denna information spreds sedan till all perso-
nal genom den interna veckojournalen. Bibliotekschefen hjälpte oss även i valet av in-
tervjuobjekt genom att komma med förslag på personer som han trodde skulle vara in-
tressanta för oss att intervjua. Därefter avtalade vi tid med dessa personer och intervjua-
de dem. Med informant A, B, C och D gjordes bandade intervjuer, med informant G
skickades frågor och svar per e-post och med informant E och F gjordes korta infor-
mella intervjuer.

När vi först kom till biblioteket fick vi en guidad tur med en bibliotekarie som berättade
hur de hade genomfört den alternativa hylluppställning som biblioteket haft sedan 1992.
Efter genomgången gick vi själva runt och gjorde anteckningar som redovisas i kapitel
7. När vi gjorde vår genomgång av hylluppställningen passade vi på att prata med per-
sonal som fanns på plats i biblioteket, bland annat en biblioteksassistent och en nyan-
ställd bibliotekarie. Det hade varit intressant att intervjua den nyanställda bibliotekarien
för att få höra hennes synpunkter på ämnesindelningen, men tyvärr var det inte praktiskt
möjligt.

Under den 21-22 mars genomfördes totalt fyra intervjuer med bibliotekschefen och tre
bibliotekarier. En intervju fick ställas in på grund av sjukdom, men informanten fick
istället besvara frågor via e-post.

För att kunna genomföra intervjuerna var det nödvändigt att utifrån våra frågeställningar
formulera ett antal mer konkreta frågor. Dessa frågor grupperades efter innehåll och
strukturerades i teman. De teman vi konstruerat var dels grunden för vår intervjumall,
dels användes de som analysverktyg vid bearbetningen av resultaten.

Vi valde att utgå från sex teman för att vi skulle kunna besvara frågeställningarna: (1)
Introduktion (2) Västerviks hylluppställning (3) Biblioteksmiljön (4) Det praktiska bib-
lioteksarbetet  (5) Utvärdering (6) Önskedrömmar. Introduktionen fungerade dels som
en uppvärmning innan själva intervjun kom igång, dels gav den oss information om
informanternas bakgrund och hur länge de arbetat i Västervik. Frågorna i tema två rörde
sig kring hur bibliotekarierna resonerat kring hylluppställningen, deras syn på SAB-
systemet samt vad syftet med förändringarna var. Tema tre behandlade hur biblioteks-
miljön påverkats av förändringarna i ämnesindelningen. I tema fyra ställdes frågor kring
det praktiska biblioteksarbetet. Vi ville veta om, och i så fall hur, det hade påverkats av
den alternativa hylluppställningen. Eftersom vi var intresserade av hur bibliotekarierna
tyckt att förändringarna fungerat ställde vi i tema fem frågor kring eventuella utvärde-
ringar. Frågan i tema sex var tänkt som en avslutning och gav informanterna en möjlig-
het att prata mer fritt kring ämnet och ta upp sådant som inte kommit fram tidigare i
intervjun.

Indelningen i teman gjorde det också lättare att låta informanterna tala fritt utan att vi
helt förlorade den röda tråden. Efter att informanterna givit sitt samtycke bandades alla
intervjuerna för att underlätta arbetet med att analysera intervjudata. För att intervjuerna
skulle kunna genomföras så ostört som möjligt genomfördes de i ett mindre konferens-
rum på biblioteket. I början av varje intervju berättade vi att vi inte hade för avsikt att
namnge våra informanter i uppsatsen men att vi inte kunde garantera total anonymitet
eftersom vi i uppsatsen skulle tala om på vilket bibliotek som undersökts. Detta upplev-
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des inte som något problem av informanterna eftersom ämnet inte uppfattades som
känsligt. När intervjuerna var klara gjordes en utskrift av samtliga bandade intervjuer.

Eftersom vi ville veta hur personalen på biblioteket resonerat kring de förändringar som
gjorts valde vi att göra en intervjuundersökning. Fördelen med att använda intervju som
metod är att man får detaljerade och mer djupgående data som baseras på informanter-
nas åsikter och de kan utveckla sina idéer och kan identifiera vad de själva anser som
centrala faktorer i ämnets problem. Under intervjun kan relevansen bedömas, det går att
följa upp med fler frågor för att avgöra om det finns substans i det som sägs. Andra för-
delar är att intervjuer kräver enkel utrustning och att man får hög svarsfrekevens efter-
som man avtalar tid för intervjun. Nackdelar med intervjun är att det är en tidskrävande
databearbetning och analys när man inte får standardiserade svar. Dessutom finns det
många som kan bli lite hämmade av en bandspelare och hela intervjusituationen kan
kännas konstlad. (Denscombe 2000, s. 161ff)

När en intervju ska genomföras finns det flera olika intervjuformer att välja på. Vid
strukturerad intervju används ett färdigt frågeformulär som följs strikt. Fördelen är att
alla informanter får identiska frågor och samma begränsade antal svarsalternativ. Det
gör att det blir enklare att analysera den insamlade intervjudatan. I en semistrukterad
intervju används också färdiga frågor, men intervjuformen är mer flexibel. Den ger in-
formanterna större möjlighet att påverka frågornas ordningsföljd och tillåter den inter-
vjuade att öppet utveckla sina tankar. I en ostrukturerad intervju blir intervjuarens roll
att introducera ett ämne och sedan låta informanten prata fritt i ämnet. (Denscombe
2000, s. 134f) Vi kommer att använda oss av den semistrukturerade intervjun eftersom
vi vill låta informanterna tala relativt fritt kring de frågor som vi tar upp, men ändå hålla
intervjun fokuserad kring våra frågeställningar. Det bör vara så stor skillnad som möj-
ligt mellan informanterna när det gäller ålder, kön och position på biblioteket, vilket
kan bli svårt eftersom bibliotekspersonalen ofta är en ganska homogen grupp. Om in-
formanterna skiljer sig åt finns det större möjlighet till relevanta data, men om man
väljer en homogen grupp så kräver det färre intervjuer.(Repstad 1999, s. 46f, 70)

Vi kontaktade per e-post Christer Bergqvist, länsbibliotekarie i Kalmar län och projekt-
ledare för GÖK-projektet i Kalmar när det drogs igång 1992. Vi frågade om han skulle
vara intresserad att besvara några frågor som rör uppsatsens ämne alternativ hyllupp-
ställning och Gökprojektet. Han svarade omgående ja och vi skickade ett brev med frå-
gorna den 20 mars (Se bilaga 4). Eftersom han tyckte att det skulle vara lättare att be-
svara frågorna per telefon så gjorde vi en kortare telefonintervju med honom den 10
april 2002.
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I detta kapitel kommer vi att redogöra för en del av den litteratur som är relevant för vår
uppsats. Studierna kan delas in i tre olika grupper. För det första de studier som har en
klassifikationsteoretisk utgångspunkt och som tar upp hylluppställning i ett sådant per-
spektiv. För det andra de studier som inriktar sig direkt på alternativa hylluppställning-
ar, där alternativen jämförs med de hylluppställningarna som följer något av de etable-
rade klassifikationssystemen. Dessa studier har ofta ett mer praktiskt perspektiv. För det
tredje kommer vi att ta upp studier som rör klassifikation av skönlitteratur. Till skillnad
från de två tidigare grupperna finns det väldigt mycket skrivit rörande klassifikation av
skönlitteratur. Eftersom fokus för vår uppsats inte ligger specifikt på den skönlitterära
avdelningen tar vi främst upp klassifikation av skönlitteratur som ett exempel på hur
man kan resonera kring alternativa hylluppställningar. Det enda material vi har hittat
som tar upp alternativa hylluppställningar ur ett svenskt perspektiv är de magisterupp-
satser som skrivits i ämnet samt redovisningar av olika biblioteksprojekt som genom-
förts.
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I den klassifikationsteoretiska litteraturen behandlas hylluppställningsfrågor oftast
ganska kortfattat. De forskare som betonar kopplingen mellan klassifikationssystem och
hylluppställning är främst Arthur Maltby samt Rita Marcella och Robert Newton.

Marcellas och Newtons (���:�$��%���
��*�������*���
� (1994) tar upp klassifikationste-
ori och klassifikationssystem. Av intresse för oss har främst varit klassifikationsteorin
samt avsnitten som behandlar praktisk tillämpning av klassifikationssystemen. Bland
annat diskuteras vad bibliotekarierna bör tänka på när man väljer klassifikationssytem
för sina samlingar, den fysiska biblioteksmiljön, och de svårigheter som är förknippade
med att göra utbrytningar från ett klassifikationssystem. Marcella och Newton intar en
ganska kritisk hållning till utbrytningar och varnar för de konsekvenser det kan få för
det enskilda biblioteket. Att göra ändringar i ett klassifikationssystem för att få det mer
anpassat till de egna samlingarna kräver en stor arbetsinsats och kan i längden bli en dyr
historia, dels på grund av det merarbete som blir följden av att ha ett eget klassifika-
tionssystem, dels om biblioteket längre fram i tiden vill återgå till den officiella versio-
nen av klassifikationssystemet.

Maltby tar i ;�������*���
������+���&<� (1976) upp klassifikationssystemens begränsning-
ar och svagheter. Han skriver även om hylluppställning och klassifikation och tar upp
försök som gjorts med �����������������������$��� i Storbritannien. Med utgångspunkt
i Deweysystemet tar Maltby upp klassifikationssystemens begränsningar. Han menar att
bred klassifikation kan vara en bra lösning på de problem främst mindre bibliotek har
med alltför detaljerad klassifikation. Maltby ställer sig inte helt främmande till att man
skulle kunna använda olika klassifikationssytem för hyllan respektive katalogen, efter-
som han menar att ett enumerativt system passar bäst för hyllan, medan ett fasetterat
system ger en bättre ämnesbeskrivning. Trots att problemen ser lite annorlunda ut när
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det gäller SAB-systemet – det finns inte samma problem med långa notationer här -
samt att boken skrevs innan biblioteken datoriserades vilket avspeglar sig i Maltbys
resonemang, så är hans diskussion ändå relevant för vårt syfte.

Det finns några magisteruppsatser som tar upp ämnet alternativa hylluppställningar. I
magisteruppsatsen 9��� '()��#���$��� $.���� ���!���+���� tar författarna Enarsson och
Heinlaid upp problem kring hylluppställning och de utbrytningar av SAB-systemet som
olika bibliotek gjort. Deras slutsats är att bibliotekariernas kritik mot att SAB-systemet
är dåligt anpassat till användarbehov är befogad, men även att bibliotekarier i allmänhet
har för dåliga kunskaper om klassifikationsteori och vad ett klassifikationssystem kan
klara av. En grundlig översyn och revidering av SAB-systemet är deras rekommenda-
tion för att förbättra tillgängligheten på folkbiblioteken i Sverige. (Enarsson & Heinlaid
1997)

Blomberg skrev 1999 en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan som analyserade den
genomgripande omorganisering av samlingarna som gjorts på Huvudstabiblioteket i
Solna. Där hade bibliotekarierna ersatt  SAB-klassifikationen med ett system konstrue-
rat av 89 ämnesområden där alla ämnen skrevs ut i klartext istället för i koder (t ex -
�!
6� �����, '�
*!+
�$, /����, �%����� 6� !�����). Syftet var att bibliotekarierna ville ha
möjlighet att lyfta fram ämnesområden som var mycket efterfrågade av låntagarna, men
som i SAB-systemet antingen hamnar långt ifrån varandra eller placeras långt ner i hie-
rarkierna. Hur användarna upplevde förändringen framkommer inte eftersom det inte
gjordes någon användarundersökning i uppsatsen, men bibliotekspersonalens uppfatt-
ning var att låntagarna enklare kunde hitta vad de sökte. Det relativt omfattande extraar-
bete som blev konsekvenserna av att ha ett eget system ansågs därför motiverat.
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Det som skrivits om alternativa hylluppställningar är till största delen redogörelser för
hur specifika bibliotek har ändrat i sin hylluppställning och ämnesindelning. Bibliotek
som gjort omfattande förändringar verkar vara mycket villiga att dela med sig av sina
erfarenheter och berätta om allt man åstadkommit på det egna biblioteket. Om man gör
undantag för några engelska studier på 70-talet och en finsk artikel, så verkar det där-
emot saknas det mer vetenskapliga studier i ämnet.

En av de få vetenskapliga artiklar som är relevant för vårt ämne är ”Feeding with the
spoon: or the effects of shelf classification of fiction in the loaning of fiction” (Saarti
1997). Det är en redovisning av de förändringar som gjordes på tre filialbibliotek i Ka-
jaani, Finland. Försöket inleddes med att två av filialerna ämnesindelade sina skönlitte-
rära avdelningar. Efter en tid gjordes det användarundersökningar på de tre filialerna
med syftet att jämföra om förändringen hade inneburit några förbättringar för användar-
na.

Ainley och Totterdells bok (������������������$���=���:�����
�*+����
��%	��*���	���#
��
*! (1982) är en samling redogörelser för de förändringar som genomförts vid ett antal
engelska folkbibliotek på 70-talet. Syftet med boken är att inspirera andra bibliotekarier,
inte att teoretiskt legitimera förändringarna. Ainley och Totterdell använder ��
*!�*����
�
������
�, ������������ �������$��� och ������� ��������� �������$��� som i stort sett
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synonymer. Alla olika alternativa hylluppställningar som redovisas, både lyckade för-
ändringar och mindre lyckade, har det gemensamt att biblioteken försökt göra media-
uppställningen mer tilltalande och mer lättförståelig för ovana användare. Ett gemen-
samt problem har varit att förändra attityden hos personalen till att bli mer positivt in-
ställda till förändring.

Sapiies artikel ”Reader interest classification: the user-friendly schemes” (1995) är till
stora delar en sammanfattning av en del av artiklarna i Ainley och Totterdells bok, men
artikeln innehåller även en del egna analyser. Enligt Sapiie själv gör hon en översikt av
utvecklingen på området alternativa hylluppställningar.

&���/�::1�13��17
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Precis som vi skrev i kapitlets inledning, finns det mycket skrivet och forskat om klassi-
fikation av skönlitteratur. Att det är intressant att ta upp klassifikation av skönlitteratur i
en uppsats om alternativa hylluppställningar beror på att det har experimenterats mycket
med att bryta upp den långa alfabetiska sekvens som skönlitteraturen vanligen placeras
i. Vi har riktat in oss på den litteratur som tar upp kategorisering, och olika principer
som skulle kunna användas vid en förändring av den skönlitterära avdelningen.

-�*��
�������	������ (Dixon, ed. 1986) är en antologi som tar upp klassifikation av skön-
litteratur ur flera olika perspektiv. I John Dixons bidrag till boken tas för- och nackdelar
med kategorisering av skönlitteratur upp. På det stora hela ställer Dixon sig ganska kri-
tisk till kategorisering.

Artiklarna av Baker och Shepherd (1987) respektive Sapp (1986) är översikter och ut-
värderingar av ett antal klassifikationssystem för skönlitteratur. De förstnämnda tar även
upp principer som är viktiga om skönlitteraturen delas in i underavdelningar.

Dessa olika studier kommer vi att återkomma till i det följande kapitlet där vi går in på
en del av de teorier som finns och redogör för olika studier som gjorts och som vi funnit
vara relevanta för vår empiriska undersökning.
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I detta kapitel kommer vi att ta upp klassifikationsteori, SAB-systemet samt alternativa
hylluppställningar. Att vi har valt att redogöra för klassifikationsteorin på en så pass
grundläggande nivå beror på att klassifikationsteorin är själva fundamentet. Klassifika-
tionsteorin är relevant, inta bara för klassifikationssystemen, den är även högst relevant
för de förändringar i klassifikationssystemet som alternativa hylluppställningar innebär.
Principerna för klassifikation bör följas vare sig det handlar om att konstruera ett nytt
klassifikationssystem eller att göra förändringar i ämnesindelningen på ett redan existe-
rande system. Efter klassifikationsteorin tar vi upp det svenska klassifikationssystemet
SAB. Vi avslutar kapitlet med en genomgång av teorier kring alternativa hylluppställ-
ningar samt ger exempel på förändringar som gjorts på olika bibliotek.
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Genom att klassificera strukturerar vi vår värld; vi skapar ordning ur kaos genom att
ordna, gruppera, strukturera och namnge. Klassifikation innebär att man utifrån en eller
flera indelningsprinciper, grupperar samman saker eller företeelser som delar någon typ
av gemensamma egenskaper och därmed samtidigt skiljer dem från annat som inte har
de egenskaperna.

Den klassifikation som är aktuell i bibliotekssammanhang är den bibliografiska klassifi-
kationen, det vill säga klassifikationen av olika typer av dokument. Ett bibliografiskt
klassifikationssystem har två funktioner (Klassifikationsteori 1998, s. 20):

•  Att sammanföra ämnesmässigt relaterade dokument
•  Att uttrycka ett dokuments ämne så precist som möjligt.

Rowley menar att den bibliografiska klassifikationen ska fungera som en länk mellan
katalogposten och dokumentets placering och ska göra det möjligt att hitta ett dokument
utan att behöva leta igenom hela dokumentsamlingen. Dessutom gör klassifikationen att
användarna kan browsa bland dokument som behandlar samma ämne eftersom de do-
kumenten placerats tillsammans. (Rowley & Farrow 2000, s. 194) Marcella och Newton
skriver om bibliotekens ansvar när det gäller att möjliggöra browsing: ”That responsi-
bility involves not just satisfying the user who comes to the collection knowing that he
or she wants a particular item, but also in showing what other similar works are avail-
able and of potential interest.” (Marcella & Newton 1994, s. 4)

När man klassificerar förs dokument samman som, genom de indelningskriterier som
ställts upp, bedöms vara lika varandra samt olika de dokument som placeras i någon
annan grupp. För att praktiskt kunna använda sig av ett systematiskt arrangemang be-
hövs det hjälpmedel. Ett klassifikationssystem har enligt Rowley och Farrow tre kom-
ponenter (Rowley & Farrow 2000, s. 195):
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1. Själva schemat som systematiskt visar ämnenas relation till varandra.
2. En notation (en kod bestående av siffror, bokstäver eller både och.)
3. Ett alfabetiskt index.

Klassifikationssystemen kan delas upp i universella och speciella system. Universella
klassifikationssystem har som syfte att klassificera allt mänskligt vetande. Exempel på
sådana system är Deweys decimalklassifikation, UDK och SAB. Ett specialsystem be-
gränsar sig däremot till en eller några få discipliner t ex arkeologi eller musik. Ett speci-
alsystem möjliggör djupare, mer precis klassifikation och kan användas om man har
stora samlingar med dokument rörande ett specifikt ämne. (Berntsson 1997, s. 8)
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Ett klassifikationssystem är uppbyggt av ett antal huvudklasser; Dewey har 10, SAB har
25. Dessa huvudklasser är i sin tur indelade i flera steg, från det mer generella till det
mer specifika, så långt man ansett det nödvändigt och praktiskt försvarbart.

Rowley ställer upp fyra kriterier som bör uppfyllas av ett klassifikationssystem (Rowley
1992, s. 178):

1. Alla större discipliner måste finnas representerade. Om inte, kommer det att finnas
dokument som inte går att placera in i systemet.

2. Utrymmet i schemat bör stå i proportion till hur mycket litteratur det finns i respek-
tive ämne. Annars kan stora ämnen bli för grovt indelade och små ämnen alltför
finindelade.

3. Ämnen som är relaterade till varandra ska återfinnas i närheten av varandra.
4. Systemet måste vara flexibelt så det går att anpassa systemet till förändrade förut-

sättningar. (minskad kunskapsproduktion, ökad kunskapsproduktion, nya ämnen,
tvärvetenskap)

Ovanstående punkter gäller för relationen mellan huvudklasserna. Det finns principer att
följa även inom klasserna (Rowley 1992, s. 179). Sålunda måste:

1. Varje enkelt ämne ha en given plats i systemet (t ex poesi)
2. Varje komplext ämne ha en given plats i systemet (t ex tysk 1800-tals poesi)
3. Ordningsföljden i systemet vara förståelig för dess användare och ska främja brow-

sing.
4. Det måste vara möjligt att göra förändringar så att nya underavdelningar kan place-

ras in i systemet.

Till detta kan tilläggas att klasserna i ett system ska vara ömsesidigt uteslutande och
icke överlappande. (Klassifikationsteori 1998, s. 28f)

Det finns två principer för hur ett klassifikationssystem kan konstrueras: enumerativt
respektive fasetterat.

Enumerativa system är hierarkiskt uppbyggda och utgår från huvudavdelningar som i
sin tur struktureras i underavdelningar. Både enkla och komplexa ämnen tilldelas en
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plats i systemet. Ett enumerativt system kan ge intryck av hierarkiska förhållanden
mellan två ämnen även om det inte finns något sådant förhållande. Det är dessutom vik-
tigt att indelningen av klasserna och underklasserna måste följa en princip i taget (t ex
funktion → material → storlek) annars blir systemet oförutsägbart och risken för över-
lappning ökar. Det positiva med enumerativa system är att deras indelningsprinciper är
lätta att förstå även för ovana användare. Däremot är de svårare att revidera; det är till
exempel svårare att placera in nya ämnen. De flesta större klassifikationssystem, som
till exempel Dewey, konstruerades från början som enumerativa system. (Rowley 1994,
s. 180ff)

Ett fasetterat system utgår från olika aspekter av ett ämne, vilka sedan kombineras till
att bilda ett signum4. Detta ger kompakta scheman eftersom man inte behöver räkna upp
alla möjliga kombinationer vid varje huvudklass. Det är viktigt att följa reglerna för
fasetternas ordningsföljd annars blir det svårt att tyda ett signum. Fördelen med ett fa-
setterat system är att det är lätt att inkorporera nya ämnen. Å andra sidan är systemet
inte lika lätt att förstå för en användare som ett enumerativt system kan vara. Det mest
kända fasetterade systemet är Ranganathans Colon Classification, men många av de
enumerativa klassifikationssystemen är numera delvis fasetterade. (Rowley 1994, s.
183f) SAB är ett, delvis fasetterat, men huvudsakligen enumerativt system.
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Klassifikationens praktiska funktion är att samla dokument som rör samma ämne på ett
ställe, klassifikationssystemen spelar med andra ord en viktig roll när det gäller hyllupp-
ställning och ett biblioteks rent praktiska layout.

Hur ett bibliotek väljer att organisera sin dokumentsamling spelar stor roll för hur bra
användarna kommer att klara sig på egen hand i biblioteket. Detta gäller speciellt efter-
som hylluppställningen ofta används som ett återfinningsverktyg. (Rowley & Farrow
2000, s. 336) Det gäller att hitta rätt grad av ämnesindelning och hänsyn måste tas till
format, ämnen och vilken grupp av användare man vänder sig till. Oavsett hur klassifi-
kationssystemet ser ut så kan hylluppställningen bara vara linjär; böckerna kan bara stå i
en ordningsföljd och en bok kan bara stå på ett ställe i biblioteket. (Rowley & Farrow
2000, s. 193)

Det vanliga är att samlingen står i en systematisk hylluppställning som följer klassifika-
tionsschemat.

Rowley och Farrow räknar upp fyra olika principer för hylluppställning (2000, s. 336ff):

1. Detaljerad ”klassifikationsstyrd” ämnesuppställning. Denna uppställning är den som
finns på de flesta bibliotek. Tanken är att man ställer upp ämnena i den ordning som
de kommer i klassifikationsschemat. Av praktiska skäl (bibliotekslokalens utform-
ning) kan man inte alltid följa ämnesordningen som det är tänkt.

                                                
4 pluralis signa.
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2. Bred ämnesuppställning. Ett exempel på det är kategorisering och ������� ��������
�������$���. Klasserna är ofta bredare än i ett normalt klassifikationssystem och
indelningen bygger på användarnas behov och förväntningar.

3. Uppställning enligt titel. Detta är inte vanligt förekommande när det gäller hyllupp-
ställning av stora dokumentsamlingar, men används ofta på tidskriftsavdelningen i
ett bibliotek.

4. Uppställning enligt författare. En helt alfabetisk uppställning är vanligast på den
skönlitterära avdelningen, men används också inom varje ämne i en systematisk
uppställning.

Det finns vissa fördelar med att ställa upp hela dokumentsamlingen i en lång alfabetisk
sekvens. Den gör det enklare att finna litteratur av en viss författare, bokuppställningen
går fortare och det går snabbt att se om en bok är utlånad eller inte. Att ha en sådan upp-
ställning är emellertid ganska ovanligt i bibliotek som har öppna hyllor eftersom nack-
delarna överväger, bland annat blir det oöverskådligt och rörigt när olika format och
ämnen blandas.

Från användarnas perspektiv är det praktiskt med parallella sekvenser där olika typer av
dokument samt olika ämnen separerats. Folianter står i en egen uppställning, kassett-
böcker och barnlitteratur likaså. Detta gör att browsing underlättas och hylluppställ-
ningen blir användarvänligare samt mer attraktiv för låntagarna. Men det kan också göra
samlingen mer svårnavigerad eftersom det gäller att hitta rätt hylla för att hitta doku-
mentet.

Det finns exempel på bibliotek där hela dokumentsamlingen har kategoriserats, men där
böckerna inom de olika kategorierna ställs upp utan inbördes ordning. Dessa bibliotek
har alltså frångått den alfabetiska ordning inom varje ämnesområde, som biblioteken
vanligen har. Det är svårt att se poängen med en sådan slumpmässig uppställning. Att
biblioteket har minskat tidsåtgången för bokuppställningen är knappast tillräcklig moti-
vering för förändringen. Att biblioteken trots det menar sig ha fått positiva reaktioner
från låntagarna har troligen mer att göra med  kategoriseringen som sådan, inte om
böckernas inbördes ordning. (Sawbridge & Favret 1982; Sapiie 1995)
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SAB-systemet är ett av många bibliografiska klassifikationssystem som tillkom i början
på 1900-talet. Systemet utvecklades för att passa svenska förhållanden och används
nästan enbart på svenska folk- och forskningsbibliotek. (Berntsson 1997, s. 2) Det finns
några få undantag där SAB-systemet används utanför Sverige, bland annat Odense Uni-
versitet i Danmark. (Syddansk Universitetsbibliotek 2002) I SAB-systemet sätts Sverige
och svenskt kultur i centrum, vilket gör att det inte blir särskilt användbart som ett in-
ternationellt klassifikationssystem.

Sveriges allmänna biblioteksförening tillsatte 1917 en kommitté med uppdraget att ska-
pa ett svenskt klassifikationssystem som skulle anpassas till den svenska bibliotekarie-
kårens behov. Att ha öppna hyllor på biblioteken var i det närmaste otänkbart bland
kommitténs medlemmar; att användare själva skulle hitta bland hyllorna och ha känne-
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dom om klassifikationssystemets uppbyggnad var med andra ord inte aktuellt vid den
tiden. (Hansson 1995, s. 70)

Det klassifikationssystem som var mest spritt i Europa och USA vid seklets början, in-
klusive i våra nordiska grannländer Norge och Danmark, var Deweys decimal klassifi-
kation. Kommittén tyckte inte att Dewey passade svenska förhållanden och valde istäl-
let att utveckla ett eget klassifikationssystem med utgångspunkt i den praxis som utar-
betats på de vetenskapliga biblioteken. Kommittén ansåg sig behöva göra så stora för-
ändringar i Dewey-systemet om det skulle bli användbart i Sverige, att poängen med att
ha ett internationellt klassifikationssystem skulle gå förlorad. I Danmark valde man någ-
ra år tidigare att skapa ett eget Dewey-baserat system genom att anpassa Dewey till
danska förhållanden. Den första upplagan av ��������!���
���#���$��.�������!� 	�	��
��!
utkom 1921. Inom folkbiblioteken fanns det flera varianter på klassifikationssystem där
det tillämpades en alfabetisk notation. Kommittén tog grundkatalogens 31 avdelningar
som komprimerades ihop till SAB-systemets ursprungliga 22 avdelningar. Notationen
bestod av  bokstavskoder och inte av decimaler som i Dewey-systemet. (Klassifika-
tionssystem för svenska bibliotek 1921, s. 5f )

Hansson, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, skrev en artikel i  Biblio-
teksbladet  i samband med SAB-systemets 75-årsdag 1996, om hur sekelskiftets svens-
ka samhälle och förhållningssätt till omvärlden fortfarande präglar SAB-systemets vär-
deringar. Det har i hög grad påverkat homogeniseringen av svensk biblioteksverksamhet
och Hansson fortsätter med att beskriva SAB-systemet som ”... ett monument över en
tid som flytt.”(Hansson 1996, s. 280) Hansson avslutar sin artikel med att vara tveksam
till om SAB-systemet kommer att överleva till sin 100-årsdag. (Hansson 1996, s. 280)
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SAB-systemet är ett universellt system, alla ämnen ska kunna klassificeras. Det är ett
enumerativt uppbyggt klassifikationssystem där varje ämne har sin plats. Systemet räk-
nar upp alla ämnen som finns men det finns även facetter i systemet för att kunna bli så
specifikt som möjligt. (Berntsson 1997, s. 8f)

Klassifikationssystemet består av 25 huvudavdelningar eller signa som betecknas av en
kod som kallas för notation. SAB-systemets huvudavdelningar består av en notation där
alfabetets versala bokstäver används. Huvudavdelningarna är hierarkiskt uppbyggda och
delas upp i underavdelningar, där notationen utgörs av gemena bokstäver. Vidare kan
varje underavdelning uppdelas i sin tur och för varje ny underavdelning läggs en ny
gemen bokstav till. I SAB-systemet används blandad notation, vilket betyder att man
använder bokstäver (både versaler och gemener), siffror samt olika typer av skiljetecken
för att beteckna ämnen. (Benito 2001, s. 117) Med hjälp av tilläggsbeteckningar som är
specifika för varje signum går det att ytterligare uttrycka olika aspekter på ett ämne. I
systemet finns också möjligheten att beskriva vilken mediatyp och även vilken mål-
grupp som avses. (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 9)
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Ett exempel på hierarkisk uppbyggnad enligt SAB-systemet:

U Naturvetenskap
    Ua Astronomi
          Uaa Universum
                 Uaab Galaxer
                           Uaaba Vintergatan

Ju längre ner i hierarkierna vi kommer så blir klassifikationskoderna längre och längre
och blir också svårare att komma ihåg. För långa klassifikationskoder anses som en
svaghet i systemet och det strävas efter att få så korta koder som möjligt. (Berntsson
1997, s 10) För att lättare kunna placera in ämnen i systemet finns ett ämnesordsregister
som består av två delar, en alfabetisk och en systematisk del. När det gäller tvärveten-
skapliga ämnen kan det vara särskilt svårt att placera in ett dokument på rätt avdel-
ning.(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 9f)

��55�
0��2��;�?4;40�;0	/
1
2��
�B

A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater och 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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Den första upplagan utkom 1921 och det dröjde nästan 35 år innan det gjordes en ge-
nomgripande revision av systemet. I inledningen till femte upplagan, som utkom 1967,
finns en diskussion med om att det på sikt skulle vara mer fördelaktigt att använda något
av de stora internationella systemen. Fördelen ansågs vara att få ta del av de förbättring-
ar och utökningar som gjordes kontinuerligt i till exempel Dewey-systemet. Nackdelen
skulle vara att det skulle behövas göras förändringar i systemet för att passa in på
svenska bibliotek samt att det skulle krävas en stor arbetsinsats om bibliotekens alla
samlingar skulle klassificeras om. (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1967, s.
VII)

Styrelsen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) tillsatte en arbets-
grupp med uppgift att diskutera och utvärdera SAB-systemets framtid. Arbetsgruppen
beslutade om en omfattande revision, som utkom 1984. Det bestämdes även att SAB-
systemet ska genomgå en revision ungefär vart tionde år. Den senaste revisionen publi-
cerades 1997. Ansvaret för administrationen ligger hos SAB:s kommitté för katalogise-
ring och klassifikation5. Inom den gruppen finns klassifikationsgruppen som består av
representanter från forskningsbiblioteken, Bibliotekstjänst och folkbiblioteken. (Klassi-
fikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 7)

För att ett klassifikationssystem ska fungera är det viktigt att det uppdateras regelbundet
och förändras i samma takt som omvärlden den ska representera. Därför pågår ständigt
en uppdatering av systemet genom förslag som lämnas till klassifikationsgruppen som
beslutar om förändringarna och fyra gånger om året skickas KKS-meddelanden6 till alla
berörda bibliotek Detta har man gjort sedan 1986.(Klassifikationssystem för svenska
bibliotek 1997, s. 7)
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Precis som alla andra klassifikationssystem har SAB-systemet sina för- och nackdelar.
Fördelen med SAB-systemet är att det används på i stort sätt alla svenska folkbibliotek
samt på många forskningsbibliotek. Dessutom är notationerna sammansatta av bokstä-
verna i alfabetet, vilket gör att det går att uttrycka ganska specialiserade ämnen med
korta notationer, till skillnad mot klassifikationssystem som använder ett decimalsy-
stem. Korta notationer underlättar arbetet för bibliotekarier och gör det även lättare för
användaren. (Benito 2001, s. 227)

Nackdelen med SAB-systemet är fokuseringen på Sverige och svenska förhållanden,
vilket visserligen kan ses som en fördel också. Som alla andra klassifikationssystem
som har några år på nacken finns det, trots revideringar, rester kvar av tillsynes förlega-
de värderingar som inte hör hemma i ett klassifikationssystem på 2000-talet. (Berntsson
1997, s. 2) SAB-systemet är skapat för bibliotekarier av bibliotekarier. Att användare
själva skulle använda systemet som det görs idag var inte tanken när det konstruerades i

                                                
5 Kommer att ersättas av Svensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska
bibliotek.
6 KKS-meddelanden: information om katalogisering- och klassifikation
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slutet av 1910-talet och det kan göra att det är svårare för användare att förstå systemet
och dess logik. (Hansson 1995, s. 70) Ett annat stort problem har varit ett undermåligt
underhåll; det har tagit alldeles för lång tid mellan revideringar och nya upplagor. För-
ändringar behövs för att ett klassifikationssystem ska hållas vid liv.
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Alternativa hylluppställningar är ett fenomen som uppstått när olika bibliotek har blivit
missnöjda med den hylluppställning som följer de etablerade klassifikationssystemen.
Ofta har förändringarna sin grund i ett antagande att användarna har svårt att förstå lo-
giken bakom ämnesindelningen i klassifikationssystemen. Men det kan även finnas
andra faktorer som spelar in, som till exempel missnöje med revideringstakten.

Sapiie menar att det går att urskilja fyra olika anledningar till att ett bibliotek bestämmer
sig för att använda alternativa hylluppställningar. För det första kan beslutet grundas på
en önskan att tillmötesgå önskemål från användarna. För det andra kan det finnas miss-
nöje med klassifikationssystemet. För det tredje kan det vara ren experimentlusta; man
vill prova olika sätt att organisera biblioteket och exponera medier. Den fjärde, och sista
anledningen, är att yttre omständigheter gör att bibliotekspersonalen börjar se verksam-
heten med nya ögon, till exempel i samband med ett lokalbyte. (Sapiie 1995, s. 145f)
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När ett bibliotek väljer att antingen bryta sig loss från SAB-klassifikationen eller att föra
samman olika ämnen på samma hyllor aktualiserar det samma frågeställningar som när
ett alldeles nytt bibliotek ska välja vilket klassifikationssystem de ska använda. Många
faktorer påverkar, respektive påverkas, av klassifikationssystemet och klassifikations-
policyn. Vilka användargrupper biblioteket vänder sig till, deras behov och förväntning-
ar samt ekonomiska faktorer är bara några av de faktorer som spelar in när det gäller
inköp och implementering av ett klassifikationssystem

Marcella och Newton tar upp fem punkter man bör begrunda när man ska avgöra hur
lämpat ett klassifikationssystem är för den egna verksamheten (Marcella & Newton
1994, s. 184ff):

1. Schemats kvalité. Kan man klassificera på en nivå som är lämplig för sin verksam-
het? Hur djupt respektive brett kan man klassificera? Hur uppdaterat är schemat?
Hur flexibelt är schemat; kan det anpassas till lokala behov?

2. Schemats svårighetsgrad. Är det svårt för klassifikatören att lära sig schemat? Finns
det bra instruktionsmaterial? Hur svårt/lätt schemat är att bemästra påverkar hur
konsekvent klassifikationen blir vilket i sin tur påverkar effektiviteten och använd-
barheten. Hur svårt är schemat att förstå för användarna?

3. Tillgång och revidering av schemat. Hur ser organisationen som står bakom schemat
ut? Hur ofta sker revideringar och uppdateringar? Frekventa revideringar är dyra
och tidskrävande att genomföra men om det går lång tid mellan revideringarna blir
systemet inaktuellt.
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4. Systemets utbredning. Att välja ett klassifikationssystem som används av en mängd
andra bibliotek kan vara fördelaktigt. Det innebär att man kan samarbeta med dessa
bibliotek.

5. Omvärldsfaktorer som påverkar den egna verksamheten. (Exempelvis vilket system
som används inom ”systerverksamheter”, t ex institutionsbiblioteken på ett univer-
sitet eller speciella krav från användarna.)

Marcella och Newton betonar även vikten av att med jämna mellanrum utvärdera sitt
klassifikationssystem för att försäkra sig om att det fungerar så bra som möjligt. Det är
inte helt ovanligt att ett bibliotek anpassar klassifikationssystemet till verksamhetens
speciella behov. För en del scheman finns det förslag på hur man kan göra lokala an-
passningar. Detta gäller t ex Bibliographic Classification. (Marcella & Newton 1994, s.
186)

Det kan finnas anledning till att vara försiktig med oauktioriserade omarbetningar. De
kan leda till att skillnaderna mellan den egna klassifikationen och klassifikationssyste-
met gradvis blir större, vilket kan skapa problem om biblioteket vill samarbeta med
andra bibliotek, eller om man inser att underhållet av de egna anpassningarna kräver
mer tid och pengar än man kan avvara. ”It is when independence is seen as being less
desirable that the difficulties are fully revealed.”(Marcella & Newton 1994 s. 187) Änd-
ringar som gjorts i väntan på en revision kan medföra att det blir mycket merarbete när
en biblioteksverksamhet i ett senare läge vill anpassa sin klassifikation till de uppdate-
ringar som publicerats. (Richmond 1990, s. 21) Marcella och Newton anser att det är
bara i mycket specialiserade samlingar, till exempel lokalt material, som det kan vara
fullt motiverat att göra egna anpassningar. En stor risk med att göra egna adaptioner av
ett klassifikationssystem är att förändringarna inte alltid skrivs ner. Detta gör att man
kan stöta på problem längre fram när nyanställd personal ska försöka förstå hur syste-
met är konstruerat. (Marcella & Newton 1994 s. 187)

Det är inte många svenska folkbibliotek som är så radikala att de försöker frångå SAB-
systemet helt. Ett försök gjordes i samband med planeringen av det nya biblioteket i
Örnsköldsvik. En arbetsgrupp bildades med uppgift att undersöka hur man skulle kunna
ersätta SAB-systemets hylluppställning med ett system som var bättre anpassat för lån-
tagarna. Arbetsgruppen ansåg till slut att det skulle bli både väldigt svårt och dessutom
mycket arbetskrävande att konstruera ett helt eget system. I slutändan blev det inte så
stora förändringar; ����
���, ��
����� och en liten avdelning �
�����6��%��������� place-
rades ihop. Personalen samlade alla böcker om båtar från avdelningarna P och R. Sam-
ma sak med databöcker som annars blivit sprida över tre avdelningar A, Q och P. När
det gäller skönlitteraturen så ville personalen underlätta för användarna genom att gen-
reindela skönlitteraturen. Från början delade man böckerna i fjorton genrer och blanda-
de både skön- och facklitteratur. Efter sex månader minskades antalet kategorier till
hälften. (Rutqvist 1994, s. 57) I Blombergs magisteruppsats (���	�#��������
�����5��'()�
!�������!���
��� beskrivs hur Huvustabiblioteket helt har frångått SAB-systemets klassi-
fikation och konstruerat ett eget system bestående av 89 ämnesområden. (Blomberg
1999)
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Begreppet ’kategorisering’ är ett brett begrepp som i sig rymmer olika typer av alterna-
tiva hylluppställningar. Gemensamt för dem alla är att bibliotekarierna bryter upp den
traditionella hylluppställningen och istället för samman litteraturen i kategorier. Hur
långt de avviker från de etablerade klassifikationssystemen varierar. På vissa håll fort-
sätter man att använda sig av klassifikationssystemet fullt ut och gör förändringar endast
i hylluppställningen genom att föra samman signa; man kan placera historia, geografi
och reselitteratur tillsammans i en land-för-land sekvens. Andra väljer att göra föränd-
ringar bara på vissa avdelningar. Skillnaden mellan kategorisering och bred klassifika-
tion är att bred klassifikation följer klassifikationssystemens ämnesordning, men att
dokumenten inte klassificeras så precist som möjligt. Klassifikationen går inte så djupt
ner i underavdelningarna som den skulle kunna.

Enligt Foskett innebär kategorisering att man helt överger de vanliga klassifikationssy-
stemen och istället använder sig av en indelning i breda ämnesgrupper, där skönlittera-
tur och facklitteratur blandas (vilket är en ganska snäv definition av ’kategorisering’).
Men han menar å andra sidan inte att det behöver betyda att det gamla klassifikationssy-
stemet överges eftersom det fortfarande kan vara mycket användbart för sökningar i
katalogen. (Foskett 1982, s. 215)

Innebörden av termen ”kategorisering” skiftar och det används i litteraturen som be-
teckning för alla de olika varianter av alternativ hylluppställning som beskrivits ovan.

Ett exempel på kategorisering är det projekt som pågick på Naeröy folkebibliotek i
Norge 1987. På Naeröy folkebibliotek och på andra små bibliotek runt om i Norge fanns
ett utbrett missnöje med Dewey-systemet som uppställningssystem, därför ville man
prova alternativa hylluppställningar. (Glas-Albers & Kjernli 1988, s. 3)

Kategoriseringen  gick ut på att man  satte facklitteraturen tillsammans i ämnesgrupper
som  gick tvärs över klasserna i Dewey-klassifikationen. I det här fallet användes 26
ämnesgrupper som t ex  �
		#, �%��6�+�$, >
����!. Varje ämnesgrupp fick en egen
märkning på bokryggen som bestod av de tre första bokstäverna i ämnesgruppens namn.
Skönlitteraturen fick en ganska långtgående genreindelning där varje genre fick en egen
symbol som t ex ett hjärta för kärleksromaner. Man behöll dock den alfabetiska upp-
ställningen för skönlitteraturen men på varje bok placerades genresymbolen på bokryg-
gen. Uppställningen behölls alfabetisk eftersom man inte ville ha verk av samma för-
fattare på olika ställen, vilket kunde blivit konsekvensen om man separerat genrerna.
Dessutom insåg man att det var många böcker som var svåra att genrebestämma. I vissa
fall, som på Astrologihyllan, placerades fack- och skönlitteratur tillsammans. (Glas-
Albers & Kjernli 1988, s. 20ff)

Slutsatsen från projektet var att användare lättare fick en överblick av vad biblioteket
hade för böcker i ett visst ämne, hittade fler böcker och att utlåningen ökade. Även per-
sonalen tyckte att det var många fördelar med det nya systemet. Det gick även lättare att
se vilka kategorier som var populära och bokuppställningen gick snabbare än när man
använde sig av Dewey-klassifikationen. (Glas-Albers & Kjernli 1988, s. 32)
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?������ ��������� �������$��� är en form av kategorisering där kategorierna utformas
speciellt med användarnas behov, vanor och intresse i åtanke. (Maltby 1976, s. 18) Den
centrala frågeställningen när en boks placering ska avgöras är ”var kommer användarna
förvänta sig att hitta boken?”. Varje specifik bok ska placeras där den kommer att ut-
nyttjas maximalt; fungerar det inte så flyttas boken till en annan kategori där den har
större chans att hitta sina läsare. Sapiie menar att syftet med ������� �����������������
$��� är att göra biblioteket självinstruerande. Användarna ska inte behöva använda ka-
talogen eller fråga personalen för att hitta boken de letar efter. (Sapiie 1995, s. 147)
Marcella och Newton kallar detta ”the supermarket approach to classification” (1994, s.
199) och menar att �����������������������$��� innebär att man klassificerar böckerna
mer efter författarnas intentioner och den potentiella läsekretsen än efter själva ämnes-
innehållet. (Marcella & Newton 1994, s. 199)

?����������������������$��� har sina rötter i USA. Ainley och Totterdel daterar förete-
elsen till 1940-talet. Bibliotekarien vid Detroit Public Library, Ralph A. Ulverling,
tänkte sig att klassifikationen i de öppna hyllorna skulle anpassas till ”the ’natural incli-
nation’ of users” (Ainley & Totterdel 1982, s. 8). Systemet bestod av breda kategorier
tänkta för planlös browsing; kategorier med beteckningar som (!�%�����+���������och
-
�!�6�������. Det gjordes ämnessektioner för de användare som hade något mer speci-
fikt ämnesområde i tankarna samt en informationsavdelning där man kunde hitta refe-
renslitteratur och liknande. Avdelningarna delades i sin tur in i underavdelningar och
man konstruerade en blandad notation som användes i hela systemet. (Ainley & Totter-
del 1982, s. 8f)

Idén kom att spridas bland folkbiblioteken i USA, men i Storbritannien var skepsisen
stor och det var inte förrän på 70-talet som det gjordes försök med �������������������
�����$��� i Storbritannien. Enligt Ainley och Totterdel började biblioteken på 70-talet
att fokusera mer på användarna. Det gjordes ett flertal studier av användarnas sökbete-
ende och bibliotekens ekonomi försämrades, vilket tvingade biblioteken att utnyttja sina
resurser på ett mer effektivt sätt. I de användarundersökningar som gjordes upptäckte
man att det från bibliotekshåll hade gjorts antaganden om användarnas behov som inte
stämde med verkligheten; antaganden som påverkat hylluppställningen. Ainley och
Totterdel skriver att användarna hittade vad de sökte trots hylluppställningen, inte tack
vare den. Enligt undersökningarna var 55-75% av användarna browsers som letade efter
något intressant att läsa. De som kom till biblioteket för att låna något om ett specifikt
ämne var färre och allra minst var gruppen som kom för att låna någon specifik titel
eller författare. (Ainley & Totterdel 1982, s. 9f)

Det fanns även ett utbrett missnöje med bokbestånden på biblioteken. ”Attempts to co-
ver the whole field of knowledge at each library, combined with lack of organised stock
control have resulted in simple faliure to provide adequate coverage in the everyday
subjects that are in greatest demand.”(Ainley & Totterdel 1982, s. 10) Lösningen på
detta problem blev för vissa bibliotek att införa �����������������������$���-kategorier
för att tydligare ha koll på bokbeståndet; man skulle ha ett urval av övergripande litte-
ratur av bra kvalité inom alla ämneskategorier, men fylla på de populära kategorierna
med ett större urval. (Ainley & Totterdel 1982, s. 10).

Arthur Maltby ställer sig väldigt positiv till ������� ����������������$��� även om han
efterlyser fler användarundersökningar. Han menar att ett system baserat på ������������
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������������$��� skulle kunna fungera mycket bra, speciellt för mindre bibliotek och
filialer.

It seems just possible that reader interest arrangement could combine an acceptable
shelf order for branch libraries with an economical notation and that suitable re-
search could generate a system based on the reader interest arrangement concept
which could be applied, in fairly uniform manner, across a range of public lending
libraries with the associated advantages which wide acceptance usually brings.
(Maltby 1976, s. 19)
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Vi tar upp klassifikation av skönlitteratur av två anledningar. Dels är resonemangen
kring klassifikation av skönlitteratur exempel på hur man kan fundera kring alternativa
hylluppställningar, dels är det sällsynt att man klassificerar den avdelning i ett bibliotek
där browsing är absolut vanligast – bland skönlitteraturen, detta trots att klassifikation
främjar browsing. Enligt Marcella och Newton har värdet av klassifikation respektive
katergoriindelning av skönlitteratur länge debatterats, däremot har inte mycket gjorts
rent praktiskt. (Marcella & Newton 1994 s. 189)

Jennings och Sear genomförde en undersökning av hur användare vanligen går tillväga
när de väljer skönlitteratur. 34% browsade planlöst bland hyllorna tills de hittade något
intressant, 27% browsade tills de hittade en författare de kände igen, 20% letade efter
böcker i en speciell genre. Undersökningen visade även, inte helt överraskande, att de
användare som var mest nöjda med sitt biblioteksbesök var de som letade efter något av
en speciell författare. (Marcella & Newton 1994, s. 189f)

Att hitta en bok av en bestämd författare är inget problem i en alfabetisk uppställning.
Svårare är om en låntagare letar efter något bra att läsa. Frågan är vad ’bra’ innebär. Det
kan vara en bok i en speciell genre som till exempel en historisk roman, litteratur som
har en språklig stil som man gillar, böcker som tar upp vissa ämnen eller ger uttryck för
ett visst sätt att se på världen. Med andra ord rör det sig om väldigt diffusa kriterier och
det är inte säkert att saker och ting skulle underlättas om bibliotekarierna klassificerade
eller kategoriserade skönlitteraturen. Marcella och Newton menar att biblioteksbesökar-
na har vant sig vid dagens alfabetiska system och att ett mer komplicerat hylluppställ-
ningssystem skulle stjälpa mer än hjälpa. Det finns andra sätt att hjälpa biblioteksbesö-
karna att hitta ”bra” litteratur, till exempel läslistor och mer uppskyltning av böcker.
(Marcella & Newton 1994, s. 191)

Dixon menar att klassifikation av skönlitteratur kräver ett klassifikationssystem som är
gjort speciellt för sådan litteratur (1986, s. 161), vilket inte kan sägas gälla för något av
de stora klassifikationssystemen. Det vanligaste är att  klassifikationssystemen behand-
lar skönlitteratur som en del av litteraturvetenskapen.7 Skönlitteraturen klassificeras inte
efter innehåll utan efter språk och tidsperiod. Man klassificerar alltså inte efter ämne på
samma sätt som med fackböcker. I praktiken gör folkbiblioteken ofta så att de samlar
alla deckare för sig (vanligen markeras böckerna på ryggen för att underlätta vid

                                                
7 Gäller inte för SAB-systemet.
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hylluppställningen). Men längre än så har man oftast inte gått, utan resten av skönlitte-
raturen har placerats i alfabetisk ordning efter författare.

Beghtol, författare till �+��*�������*���
��
����*��
�, anser att det inte behövs någon äm-
nesklassifikation av skönlitteratur. En indelning enligt ursprungsland, språk, form re-
spektive tidsperiod räcker för att göra en bra hylluppställning. (1994, s. 20) Att använda
författarnamnet som uppställningsprincip anser hon är bra eftersom skönlitterära verk
inte kan sägas behandla ett ämne på samma sätt som facklitteratur oftast gör. (Beghtol
1994, s. 22):

I sin studie av lite äldre klassifikationssystem för skönlitteratur kom Baker och
Shepherd fram till att det fanns en del gemensamma ståndpunkter hos skaparna av klas-
sifikationssystemen. Klassifikationen ska göra det lättare för användarna att hitta, den
ska göra användarna uppmärksamma på litteratur och författare de annars inte lagt mär-
ke till, varje verk ska klassificeras enligt genre, format och ämne. Detta gällde visserli-
gen för själva klassifikationen av skönlitteratur, inte för hylluppställningen, men syftet
var att underlätta för låntagarna att hitta litteratur. (Baker & Shepherd 1987, s. 246f)

En av skaparna av dessa tidiga klassifikationssystem var William A. Borden. Han
märkte att låntagare ofta frågade efter en viss typ av litteratur; de ville ha böcker om
kärlek, krig, äventyr osv. Borden gjorde då försök med att flytta om bland hyllorna så
att en del av skönlitteraturen placerades efter genre. Verk som av Borden betecknades
som ”standardverk”, det vill säga verk som efterfrågades för att de var skrivna av en
viss författare, fick stå kvar i en alfabetisk uppställning. (Det framgår inte vilka kriterier
han gick efter.) Försöket pågick i två år. Innan omflyttningen hade majoriteten av de
cirkulerade böckerna bestått av den nyinköpta litteraturen. Efter förändringen stod
istället de utbrutna böckerna för 57% av utlåningen. Bordens slutsats var att en lång
alfabetisk uppställning knappast var till hjälp i låntagarnas sökande efter en bra bok.
(Baker & Shepherd 1987, s. 247)

1991 påbörjades ett experiment på filialbiblioteken i staden Kajaani i Finland. Syftet var
att undersöka om hyllklassifikation hade någon effekt på möjligheterna till browsing
bland skönlitteraturen. På två av filialerna konstruerades elva kategorier baserade på
tidigare experiment och på bibliotekspersonalens erfarenheter. All skönlitteratur katego-
riserades, vilket är lite ovanligt; oftast bryts bara ett fåtal kategorier ut. Resultaten sam-
lades in genom intervjuer, observationer och statistisk analys av utlåningsfrekvensen.
Det forskarna kom fram till var att kategorisering inte påverkade vilka böcker som låna-
des. Låntagarna förändrade inte drastiskt sina vanor på grund av kategoriseringen. Där-
emot innebar den en kvalitativ förbättring i och med att den gjorde det lättare och forta-
re för låntagarna att genom browsing finna böckerna de var ute efter. Det verkar dock ha
tagit tid innan låntagarna vande sig vid det nya systemet: ”after getting used to the new
system – which took about 1-2 years – the division of books according to their genres
helped their browsing…” (Saarti 1997, s.167) Att bryta upp den alfabetiska sekvensen
innebar att låntagarna till en början hade stora problem med att hitta litteratur de sökte.
En annan nackdel var att en författares verk inte längre var samlade på en hylla. För
bibliotekspersonalen bestod svårigheten mest i att det kunde vara svårt att avgöra vilken
kategori en bok skulle placeras i. (Saarti 1997)

Dixon menar att fördelarna med kategorisering är att det snabbt går att få en överblick
över en kategori eftersom de ofta inte är så stora. Läsaren kan snabbt hitta en bok som
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han eller hon vill läsa genom att söka på hyllan med favoritgenren. Det blir också lättare
för bibliotekarierna att se hur stor cirkulationen på en specifik hylla är och anpassa in-
köpen efter det. (Dixon 1986, s. 164)

Dixon är emellertid till övervägande delen kritisk till kategorisering; speciellt kategori-
sering av skönlitteratur. För det första innebär kategorisering att det i kategorierna
klumpas samman material som vänder sig till olika läsekretsar. För det andra är det ofta
inte självklart i vilken kategori boken ska placeras i, vilket gör det svårt för användaren
att veta var hon eller han ska leta. Var placeras en kärleksroman som utspelar sig i histo-
risk miljö? På kärlekshyllan eller bland historiska romaner? För det tredje kritiserar
Dixon försöken att integrera fiktion med facklitteratur. Med detta syftar han på att vissa
bibliotek integrerat till exempel science fiction och astronomi. Dixon menar att den
låntagare som är ute efter att låna science fiction inte med nödvändighet är intresserad
av verklighetens rymdresor. För det fjärde leder kategorisering av skönlitteratur gärna
till att låntagarna tror att all litteratur i deras favoritgenre finns på ett ställe, genrehyllan.
Dixon menar att kategorisering minskar äventyrslusten, låntagarna stöter inte lika lätt på
något som de inte visste att de var intresserade av. (Dixon 1986, s. 164f) Dixon avslutar
med att säga att:

Categorization is really rather a suspect method of promotion; it applies only to
some types of fiction; it diminishes the scope and possible appeal of much of the
stock within these groups; it is often carried out badly and not maintained; it reduces
book promotion to an adjunct of book processing, and it can get in the way of fur-
ther and more consistent promotion. Also it is to a large extent a pretty pointless ex-
ercise. (Dixon 1986, s. 166)

Den litteratur vi använt oss av i det här kapitlet tar upp vad olika forskare kommit fram
till i sina studier. Vi tycker oss inte se en självklar linje, om det är lämpligt eller inte att
göra utbrytningar ur klassifikationssystem. Beroende på vilken utgångspunkt forskarna
har, lägger de olika mycket vikt vid klassifikationsteorin. För de mer praktiskt inriktade
forskarna finns det andra faktorer som väger tyngre, till exempel användarnas behov
och förväntningar. Enligt vår uppfattning, är en av nackdelarna med alternativa hyllupp-
ställningar att vana användare tycks ha svårigheter att hitta på ett bibliotek som använ-
der en alternativ hylluppställning. Om det tar 1-2 år för användarna att lära sig det nya
systemet, som i exemplet från Kajaani, är frågan om det verkligen är värt arbetsinsatsen.
Vi tycker ändå att fördelarna med alternativa hylluppställningar överväger eftersom
syftet är att sätta användaren i centrum. I kapitlet som följer analyserar vi Västerviks
stadsbiblioteks alternativa hylluppställning.
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I det här kapitlet redovisas analysen av det empiriska material vi samlat in. Vi börjar
med en redogörelse av Västerviks kommun för att det ska bli lättare om någon vill jäm-
föra vårt resultat med ett bibliotek i en kommun av samma storlek och med liknande
förutsättningar. Vi fortsätter i avsnitt 7.2 med en genomgång och analys av den alterna-
tiva hylluppställning som finns på Västerviks stadsbibliotek sedan 1992. I avsnitt 7.3
kommer vi att analysera det intervjumaterial vi samlat in. I analysen har vi vår utgångs-
punkt i våra intervjuteman som vi använder som ett analytiskt instrument för att få en
tydligare struktur på det empiriska materialet.

*����3���75�+<:�	�;13�7>?�0	::�919/17�	3

Västerviks kommun är en av Sydsveriges till ytan största kommuner och ligger i norra
delen av Kalmar län. Antalet kommuninvånare var vid årsskiftet 36 950 varav 21 250
bodde i Västervik.(Västerviks kommun 2002) De tre senaste åren har i snitt ca 500 per-
soner/år flyttat från kommunen, vilket innebär att Västervik är en av de mest utflytt-
ningsdrabbade kommunerna i Sverige.8 (Statistiska centralbyrån 2002) Västervik ligger
vid kusten och har en fin skärgård.

Stadsbiblioteket, som ligger i centrala Västervik, har en yta på 2 030 kvm. Kommun-
biblioteket består av stadsbiblioteket och tolv filialer, varav en del är kombinerade skol-
och folkbibliotek. Antalet besökare i snitt under en vecka år 2001 var 3650 personer.
Boklån per invånare är 7.1 och genomsnittet i landet ligger på 7.9. Medialån per invåna-
re ligger lite högre på 7.9 och genomsnittet i landet ligger på 9.0.

Biblioteket har en relativt snålt tilltagen budget jämfört med andra jämnstora kommu-
ner.9 Budgeten för 2002 är på 12 892 000 kr varav 1 494 000 kr är medieanslag. (Jo-
hansson 2001) Räknat per invånare ligger Västervik därmed under länsgenomsnittet när
det gäller anslag till biblioteken. Antalet anställda på stadsbiblioteket är 22 personer,
varav nio är bibliotekarier med bibliotekschefen inräknad.(E-post från informant A
2002)

*����19/17�	3:6�78	3�	����=22�


1994 påbörjades ett av Statens kulturråd finansierat projekt kallat Bryggan, som kom att
pågå i tre år. Syftet med projektet var att finna nya former för samarbete mellan biblio-
tek och föreningar i Västervik. Från bibliotekets sida fanns förhoppningen att samarbe-
tet skulle få till följd att man skulle nå ut till nya användargrupper och få dem att upp-
täcka vad biblioteket hade att erbjuda. För föreningarna innebar samarbetet att de med
hjälp av bibliotekets resurser kunde informera om sin verksamhet samt värva nya med-
lemmar.

                                                
8 Statistik från SCB 31 december 2001:Västervik - 477 personer. Kiruna - 465. Karlskoga - 461.
9 Landskrona: 1,7 milj. Hudiksvall: 1,8 milj. Ängelholm: 2 milj. (Johansson 2001)
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Genom de olika evenemangen (utställningar, teaterföreställningar, föreläsningar) locka-
des kommuninvånare som inte tidigare varit på biblioteket eller som inte visste vad bib-
lioteket hade att erbjuda i form av fjärrlån och liknande. Biblioteket blev en neutral
samlingsplats för de olika aktiviteterna och fick besökarna att känna sig mer hemtama i
biblioteksmiljön. Projektet ledde inte bara till fler besökare, utan det ökade även med-
vetenheten bland personalen av vikten av marknadsföring och service. Erfarenheterna
från projektet verkar ha varit goda och man var från personalhåll positivt inställd till
bibliotekets breddade verksamhet, mycket tack vare att en stor del av personalen varit
inblandade i projektet och att personalen ständigt informerats om vad som pågick. (Al-
nervik 1997)
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Biblioteket består av två våningar. På bottenplan finns in- och utlåningsdisken som be-
mannas av biblioteksassistenter. Här finns fack- och skönlitteraturen för barn och ung-
dom. Här finns också videofilmer, talböcker och datorer som kan användas för informa-
tionssökning. Alldeles intill ingången till biblioteket finns en stor utställningslokal som
kallas för Blickpunkten. När vi var där pågick en utställning under mars och april må-
nad som hette ”Innan duschen kom till Sverige...”. Ansvarig för utställningslokalen är
kommunens kultursamordnare.

Den hylluppställning som finns idag är i stort samma som funnits sedan 1992. Det har
gjorts några små förändringar för att förbättra tillgängligheten för användarna. Efter vårt
besök i mars kommer biblioteket att snart börja använda ett nytt skyltsystem som vi fick
ta del av.
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På andra våningen finns vuxenavdelningen och informationsdisken, som bemannas av
bibliotekarier. Det finns en datorhörna med fyra datorer för informationssökning. Till
höger om informationsdisken finns den skönlitterära avdelningen som skyltas 9
������
6��
$���� och består av signa Hc och Hce. Den är uppställd helt traditionellt i alfabe-
tisk ordning. @#��! Hc.3 har en egen avdelning tillsammans med -
�!������!����� Hc.07.
Av utrymmesskäl står en del skönlitteratur inställt i ett kompaktmagasin som är öppet
för användarna. Detta bygger delvis på tankar som kommer från det  tredelade bibliote-
ket som beskrivs i avsnitt 2.3. Bibliotekspersonalen har delvis gjort en genreindelning
av skönlitteraturen. De genreindelningar som finns är 7�*!���A� '*���*�� ��*��
� och
-�����#. De utbrutna genrerna har fått sin egen märkning som består av prickar av olika
färger och har tydlig skyltning ovanför respektive hylla.

På 8%��!�����������  placeras signum Ij 8%��!A signum X 8%��!����� och signum Y
8%��!������������. CD-skivorna är indelade i sju olika genrer >
�� 6� �
*!A� 2�BB� 6
	�%��A�/��
��6��*+�����A�-
�!$%��!�6�������$%��!, �������!�A )���A�������. Här finns
sittplatser om biblioteksbesökaren vill sitta ner ett tag. Att det saknas avlyssningsmöj-
ligheter beror på att pengarna inte har räckt till. Alldeles utanför musikavdelningen
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finns en vägg med böcker som kallas för ett litterärt smörgåsbord. Kulturrådets distri-
butionsbidrag gör att biblioteket får böckerna utan kostnad. Det är böcker som annars
inte skulle nå ut till mindre eller små bibliotek. I ett hörn mellan musikavdelningen och
memoaravdelningen finns ett bord uppställt på temat ”Gränslandet, om att bli vuxen”.
Det är ett bord med blandade lästips och saker som associerar till resor och upplevelser.
På ett annat ställe har personalen ställt upp ett kåseribord med lite blandade lästips.

På avdelningen 8�$
�����står underavdelningarna Cjz, Dbz, Gcz, Gz, Ijz, Ikz, Ldz och
Lz, det vill säga litteratur om särskilda personer. Ett undantag är avdelningarna Ibz�'���
�!����� !
�������� och Rbz '���!����� ���
���%�.���� som står på respektive avdelning.
Här har bibliotekspersonalen skapat ett rum med hjälp av hyllorna och det finns sittplat-
ser som inbjuder besökaren att sitta ner och bläddra i böckerna. Utländsk skön- och
facklitteratur är placerad tillsammans på en egen avdelning. Här finns också barn- och
ungdomsböcker på vad som bibliotekarierna anser vara typiska invandrarspråk.

Avdelningen �
����6�!
���+������! har fått ett eget litet rum med sittplatser, ungefär
som på memoaravdelningen. I närheten av informationsdisken finns ett ställ för nyare
böcker med sjudagarslån. I informationsdisken säljs ”Bok för alla” som ges ut med
hjälp av statsbidrag. På flera ställen finns broschyren Lästips från Bibliotekstjänst. Vid
informationsdisken finns olika lexikon och telefonkataloger som ofta efterfrågas av
låntagarna. Här finns även avdelningen )
!�6�	�	��
��! som används mest av persona-
len.

Längst in i lokalen finns ����!������
*+ ������������������� där de senaste numren av
respektive tidskrift står i alfabetisk ordning. Om låntagaren är intresserad av äldre
nummer av en tidskrift eller tidning finns de i samma sorts öppna kompaktmagasin som
skönlitteraturen står i. Här finns en hylla med samhälls- och konsumentinformation. Det
finns gott om bord och stolar.

Avdelningen @������6��
�! har placerats i ett eget rum och här finns alla böcker inom
signa K ����
��� och N ��
�����. Böckerna är uppställda efter principen land-för-land
och innehåller både historisk- och geografisk litteratur om varje land. Om det finns vi-
deoband om landet står de där också. I samma rum finns också små avdelningar som
Kyh 8#�������, Qj -��$��!��, J (�!�
�
��, och M -
�!���. Här finns också en stor lo-
kalsamling om � %��	#�����. Där är avdelningen uppdelad på ett intressant sätt genom
att varje huvudavdelning uppdelas med hjälp av kolontillägg. Om en bok t ex handlar
om religion sätter man :c, exempelvis Ncbd:c inrymmer alla böcker som handlar om
Småland och religion. Kalmar län har en likadan uppdelning med hjälp av kolon. Sist på
avdelningen Tjust kommer Ncbdcz '���!�����
���� som står i alfabetisk ordning. I det
här rummet finns även hyllan '��!����
*+����!��
��!���� som innehåller signum L )�
�
����� $���������
��. Längst in i lokalen finns några studieplatser samt en ����������
����.

Till vänster om informationsdisken står fackböckerna placerade i mindre avdelningar
som kan liknas vid små rum. En del av hyllorna är placerade på snedden, vilket ger ett
trivsamt och luftigt intryck. På fackavdelningen finns läsplatser utsprida i lokalen.

Det första besökaren möts av är en avdelning som heter ����6�� . där bibliotekarierna
samlat allt som rör det ämnet. Här finns hela underavdelningen från signum P ��!��!A
���%���� 
*+� !
$$%��!���
�, Prc -���#�� 
*+� � .����A� Prcc� -������	5��� 
*+� �$5	5���,
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Prcd ' .����. Underavdelning Rbd ' .��
���
*+�	5���
�� är också placerad här. En an-
nan underavdelning är Nt C*������
*+�+�� som innehåller litteratur om världsomseg-
lingar som personalen var helt överens om skulle höra dit.

Längst in i lokalen finns avdelningen �%��%��6�$���� och här står allt som rör signum B
med underavdelningar. Därefter följer uppställningen SAB-systemet ett tag och fortsät-
ter med signum C ?�����
�. Därpå följer avdelningen -��
�
��� 6� ���! som innehåller
delar av signum D och avdelning ��
���6�� �� som innefattar resten av signum D och
vissa utbrutna underavdelning från  signum O som t ex Ohi som behandlar (�!
+
�A
���!
��!��
*+ ��!
�����5�
�. På avdelningen ��
���6�� �� finns även signum V 8���*��
med underavdelningar.

I nästa rum finns 9��%�!%��!��A�/�0���A�7 %�A�8�� .�6����%��och������� .+#����. I 9��
�%�!%��!�� ingår hela signum U med underavdelningar med undantag för Uh 8�� .��5�
�
��och Uhc -.�
���������5�
� som placeras på 8�� .�6����%�+#����. På avdelningen
/�0����signum Uf )
����!, står tillsammans med signum Qe �����5����!.����. Det görs
ingen uppdelning om växterna är vilda eller trädgårdsodlade. Samma sak gäller på av-
delningen 7 %�, här görs ingen uppdelning mellan vilda och tama djur. I djuravdelning-
en ingår signum Qdf �%�� %������ med underavdelningar, signum Ug D

�
�� och sig-
num Rbe 7 %���
��. Här står även ������ .+#���� där bibliotekarierna samlat all littera-
tur som behandlar Östersjön ur ett miljöperspektiv.

Sedan följer avdelningen E��
��A���!�6����� som även innefattar biografier och memoarer
av eller om kända idrottsutövare. Nästa avdelning är E ����
������
*+�������������
som fått skylten ������������� och här står även kassettböcker som kan lånas av alla
låntagare, i motsats till talböcker som bara får lånas av personer med särskilda funk-
tionshinder. Sedan följer avdelningen @�������%�������!�� med alla böcker inom signum
G med underavdelningar, undantaget Gz som står på avdelningen 8�$
����.

Avdelningen 7��$���! Hc.02 har fått en egen avdelning och här finns också en del kas-
settböcker. Nästa avdelning �������6����$ med underavdelningarna Ik och Im, resten av
signum I står på antingen �
�������������� eller 8%��!������������ Det finns en hylla
med EU-nyheter med lite blandad information. Avdelningen F '��5! står uppdelat efter
språk. Språkkassettböckerna har, på grund av sin storlek, ställts sist på språkavdelning-
en. '�$+�����6��!
�
$� har fått en gemensam avdelning och består av signa O och Q.
Här står allt som inte blivit utbrutet till avdelning 7 %�A�/�0���A� 2�!�� 6� ���!�A�8���6
��#*! eller �������6��.$���� En liten underavdelning till signum Q finns på @������6
�
�! avdelningen, det är Qm �
�����
*+��%��������� som blivit placerad där som avdel-
ning �%���$. På avdelning 2�!��6 ���!� står Qga 2�!� och Qgb -��!�. 8���6���#*! inne-
håller hela underavdelningen Qca och ������� 6� �.$��� innehåller hela underavdel-
ningarna Qcc- Qcg.

Nästa avdelning är ��!��!�och här står alla böcker om P ��!��!A����%�����
*+ !
$$%���
!���
�, förutom Prc -���#�� 
*+� � .����, Prcc -������	5���� 
*+� �$5	5���, Prcd ' .����
som alla står på avdelning ����6�� .. 7��� har fått en egen mindre avdelning som inne-
håller böcker från avdelning Pu 7��
���� 
*+� ����	�+�������. S 8����������� och T
8���$���! har var sin liten avdelning men inga egna skyltar. En avdelning kallas '�
��
�
�$���och består av folianter i blandade ämnen och storlekar.
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Vid tidskriftshörnan finns en trappa ner till barnavdelningen. Hylluppställningen på
barnavdelningen följer till viss del vuxenavdelningens uppställning. Man använder sig
av samma avdelningar som 7 %�A�/�0���A�-
�!�6�������A�E��
���6���
��, men för övrigt
ställs fackböcker upp enligt SAB-systemet. Centralt på barn- och ungdomsfackavdel-
ningen finns en avdelning, ������A�där personalen har blandat fack- och skönlitteratur.
Man har gjort en avdelning som kallas )����6� �.�������A om barn och ungdomar för
vuxna. Här finns även tidskrifter som är relevanta för ämnet. -.������+#�����består av
vuxenfacklitteratur från underavdelningarna Dofa )����
*+ %���
$���#!
�
�� och Vh
>�������!�	���� %!�
$��. En avdelning kallas 7�!��6�$%��! och här står avdelningarna
Ij 8%��!, X 8%��!����� och H.03.u '!.���������%���
��� �.��%���
$�� tillsammans. ���
���� har en egen avdelning, likaså 7��������. På avdelningen 7 %��står även bilderböck-
er om djur. Längst in finns en sagohörna med soffa, bord och stolar.

Bredvid fackavdelningen finns Talboksavdelningen, där hyllorna är ställda så att de
bildar ett rum. Här har man delat in böckerna i tre stora avdelningar, -�!��A�?
$����
och '�������.

Skönlitteraturen på barnavdelningen är inte genreindelad på samma sätt som på vuxen-
avdelningen med ett undantag: det finns en hylla som kallas -��������!� som innehåller
Science fiction- och Fantasylitteraturen. För övrigt är skönlitteraturen åldersindelad.
Allra längst in finns ungdomsböcker med signa Hce.u och Hc.u som bildar ett eget rum
och där det finns soffa, bord och fåtöljer. Nästa avdelning är Hcg och är skyltad ).*!��
�.����%!��5�����. Här finns också sittmöjligheter. Runt om i lokalen finns flera lästips-
hyllor och skylthyllor som visar vad som kan vara läsvärt.

För de allra minsta barnen finns det en avdelning där böckerna med signum Hcf står.
Den är skyltad '��
��
*+�	����������. Här finns det en viss uppdelning i olika ämnen
som ' %!�
$� 6�+����!���A�(��� �5� ����� �
!�
��A� )���� �� ����� ������A� -�$�� ��A� ();
�����
�A�-����
*+��
�$A��9��%��
*+�$�� .A�-.�����������och�)
���5����� Alla böcker på
Hcf-avdelningen har fått en prick på bokryggen som talar om för personalen var de ska
placeras. Folianter har fått en grön prick, bilderböcker en gul prick och pekböcker en
svart prick. Mitt i avdelningen för de allra minsta barnen finns en rolig bokhylla som
barnen kan krypa in i. Även här finns det en läsfyndshylla från Kulturrådet. De kassett-
böcker som inte är placerade på vuxenfackavdelningen finns placerade nere på barnav-
delningen. Här finns även de videofilmer som finns för utlåning.

*���,;	�:13���;	���	5��1:	��0	�:�5/1
2:�;0	/
1
2��
�

�	5�������������������������������������������������������
Barn & Föräldrar                                 Dofa, Vh
Djur                                                      Qdf, Rbe, Ug
Hav & sjö                                             Nt, Prc, Prcc, Rbd
Kropp & själ                                         Do, Ohi, V
Länder & folk                                       J, K, M, N, Qm
Memoarer                                             Cjz, Dbz, Gcz, Gz, Ijz, Ikz, Lz
Musik                                                    Ij, X, Y
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Samhälle & ekonomi                            O, Qa, Qb, Qi, Qz
Teater & film                                        Hc.02, Ik, Im
Växter                                                   Qe, Uf

Om en underavdelning har brutits ur en huvudavdelning har personalen konsekvent tagit
hela underavdelningen till en temaavdelning. Tanken är att en underavdelning inte ska
spridas i hylluppställningen på flera ställen.

*���D<5���	/:	��;����.:=:�	5	��7>?�+<:�	�;13:�?=//466:�<//
1
2

Västerviks stadsbibliotek följer SAB-systemets hylluppställning till vissa delar på fack-
avdelningen. Det finns undantag där man gjort egna temaavdelningar som )����6 �.��
������A�7 %�A�����6�� .A���
���6�� ��A�@������6��
�!A�8�$
����A�8%��!A�'�$+�����6
�!
�
$�A� ������� 6� ���$� 
*+� /�0���. Där har bibliotekarierna skapat nya avdelningar
genom att sätta ihop närbesläktade avdelningar som de märkt att låntagare ofta kopplar
ihop. Västerviks stadsbibliotek är ett exempel på hur man delvis använder sig av SAB-
systemet vid hyllplacering och där det gjorts utbrytningar med syftet att underlätta för
låntagarna.

Marcella och Newton betonar vikten av att tänka till innan man gör förändringar i ett
klassifikationssystem. De menar att det kräver både tid och pengar att underhålla ett
eget klassifikationssystem. Många gånger finns det inte dokumenterat vad som ingår i
de olika avdelningarna och ställer till svårigheter när ny personal kommer till bibliote-
ket. (1994, s. 187) På Västerviks stadsbibliotek fanns det nedskrivet vad som ska ingå i
de olika temavdelningarna. I utvärderingen av Kampen-projektet framkommer det att
problem kan uppstå när personer som varit pådrivande i förändringsarbetet försvinner
från verksamheten. (Kampen-projektet 1995, s. II, 11) På Västerviks bibliotek har man
inte haft det problemet eftersom personerna som var med om att genomföra förändring-
arna 1992 fortfarande arbetar kvar på biblioteket.

På avdelningen för skönlitteratur finns ett exempel på hur biblioteket avviker från SAB-
systemet som hylluppställning. Här har man till skillnad från SAB-systemet, som bara
skiljer på olika former av skönlitteratur som exempelvis noveller, romaner, poesi och
dramatik,  valt att dela in litteraturen i tre stycken genrer 7�*!���A�-�����# och '*���*�
��*��
�. Övrig skönlitteratur står i vanlig alfabetisk ordning.

Eftersom det inte gjorts någon användarundersökning om vad låntagarna tycker om den
nya hylluppställningen, är det svårt att dra några slutsatser om personalen har lyckats i
sin förnyelse av biblioteket. Det är inte alldeles självklart att bibliotekarier och använda-
re har samma värderingar. Att vi som biblioteksstudenter tyckte att det mesta var väl
genomtänkt och fungerade för oss, säger inte så mycket om hylluppställningen utan mer
om våra förkunskaper.

Om vi jämför Västerviks stadsbiblioteks alternativa hylluppställning, med andra folk-
bibliotek som gjort liknande förändringar, är det inte mycket som skiljer. Genomgående
är tanken att biblioteket vill samla ämnen som vanligen kopplas ihop av användarna.
Det innebär att SAB-systemets ämnesindelning inte alltid passar in i bibliotekspersona-
lens ambition att göra biblioteket mer tillgängligt för användare.
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Efter att vi gjort en praktisk orientering på Västerviks stadsbiblioteks alternativa
hylluppställning genomförde vi intervjuerna. Hur vi gick tillväga finns beskrivet i av-
snitt 4.1. För vår intervjumall, se bilaga 3.

Våra informanter:

Informant A:  Bibliotekschefen
Informant B:  Bibliotekarie/skolbibliotekarie
Informant C:  Bibliotekarie, ansvarig för den uppsökande verksamheten
Informant D:  Bibliotekarie, ansvarig för medieinköp (även skolbibliotekarie)
Informant E:  Kanslist
Informant F:  Bibliotekarie
Informant G:  Bibliotekarie, ansvarig för katalogen samt datasystemet.

*�����32�4
0
Informanterna A, B, D, E och G har alla jobbat i Västervik i minst 20 år. Informant C är
nyare i yrket och kom till Västervik för cirka ett och ett halvt år sedan. Informant F, som
anställdes bara några veckor innan vårt besök i Västervik, har inte heller varit bibliote-
karie så länge. Majoriteten har alltså varit knutna till Västerviks bibliotek en längre tid
och var delaktiga i de förändringar som gjordes 1992.

*���+<:�	�;13:�?=//466:�<//
1
2
Eftersom vi själva gjorde en praktisk orientering av hur hylluppställningen och biblio-
teksrummet i Västervik såg ut, bad vi inte informanterna om några utförliga redogörel-
ser av hylluppställningen i intervjuerna. Det kändes onödigt att begära en detaljerad
redovisning av något som vi kunde se med egna ögon. Istället inriktade vi oss på frågor
som varför man gjort förändringar, var inspirationen kom ifrån och så vidare.

Diskussioner kring SAB-systemet verkar ha startat någon gång i slutet av 80-talet och
början av 90-talet. Klassifikationssystemet upplevdes som alltmer otidsenligt och
otympligt. Biblioteket hade blivit lite stelbent och tråkigt; bibliotekspersonalen ville och
behövde förändra både i ämnesuppställningen och i biblioteksmiljön. ”Idén låg väl lite i
luften” som en informant uttryckte det. (inf. B) I samband med en om- och utbyggnad
1992 gjorde man studiebesök bland annat på Trelleborgs stadsbibliotek som ju ingick i
Kampen-projektet och inspirerades av de förändringar som gjorts där. Informant D
tycker sig även minnas att man gjorde studiebesök i Simrishamn och i Hässleholm, men
är inte helt säker. Alla de intervjuade informanterna som jobbade i Västervik 1992 näm-
ner ombyggnaden som en viktig faktor för att förändringarna överhuvudtaget kom till
stånd.

Syftet med förändringarna var att göra biblioteket mer anpassat till användarnas behov,
förväntningar och kunskaper. Personalen i Västervik hade märkt en vilja hos användar-
na att klara sig själva och personalen ville hjälpa dem med det. Idealet var det självin-
struerande biblioteket där användarna skulle klara sig själva så mycket som möjligt.
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Dessutom ville bibliotekspersonalen förändra själva biblioteksmiljön för att göra bibli-
oteket mer välkomnande och attraktivt. Idén om biblioteket som ett offentligt vardags-
rum; en neutral mötesplats dyker upp i flera av intervjuerna. Delvis påverkades man av
tankarna om det tredelade biblioteket, vilket bland annat resulterade i det öppna maga-
sinet.

Även om våra informanter märkte att SAB-systemet var svårförståeligt för användarna
och att det inte riktigt hängde med i utvecklingen, såg man ingen anledning till att helt
frångå SAB-systemet. (inf. D) Informant C menar att SAB-systemet fungerar bra som
arbetsredskap för bibliotekarierna, men inte för låntagarna. Liknande tankar framförs av
informant D som menar att det trots allt suttit ett antal intelligenta människor och kon-
struerat systemet och att det fungerar bra som en bas. Till skillnad från till exempel
UDK är det dessutom ett klassifikationssystem som är anpassat för svenska förhållan-
den. En nackdel med SAB-systemet är att det saknas ett tvärvetenskapligt synsätt. (Inf.
G)

När ett bibliotek börjar fundera kring alternativa hylluppställningar menar Marcella och
Newton  att det bör göras samma överväganden som när ett nytt bibliotek ska bestämma
vilket klassifikationssystem som ska användas. Det är många faktorer som påverkar, det
är bland annat viktigt att undersöka vilka användargrupper som biblioteket vänder sig
till och se vad de har för behov. (Marcella & Newton 1994, s. 184f)

Bibliotekarierna hade märkt att vissa ämnen, som stod på skilda platser i SAB-systemet,
kopplades ihop av låntagarna. Låntagarna förstod inte varför de inte kunde hitta tam-
djur/husdjur och vilda djur på samma ställe; en av informanterna tar upp exemplet iller
som kan vara både husdjur och vilt djur. (inf. D) Att böcker om ett land, till exempel
Bulgarien, fanns både på geografihyllan och på historiehyllan verkade ologiskt för lån-
tagarna och innebar mycket spring mellan de olika hyllorna. Låntagarna ”förstod inte
riktigt SAB-systemets spetsfundigheter” (Inf. D). Alltså satte bibliotekspersonalen sig
ner och funderade över vilka ämnen som skulle vara lämpliga att placera tillsammans,
funderade lite till, strök lite och ändrade lite. Enligt en av informanterna skyndade man
långsamt och det tog ett bra tag innan man visste hur man skulle förändra; ”det var ju
lite pionjärabete” (inf. D).

På samma sätt gjorde Örnsköldsviks stadsbibliotek, men där insåg personalen till slut att
det blev för komplicerat att göra omändringar i SAB-systemet och det var svårt att för-
utse hur det skulle fungera för användarna. (Rutqvist 1994, s. 57 ) Maltby menar att när
avdelningar ska sammanföras till nya avdelningar måste det tas hänsyn till användarnas
behov och intressen. Böcker ska placeras där användaren förväntas kunna hitta boken.
(1976, s. 18f) Ainley och Totterdel tar upp användarundersökningar som är gjorda i
England på 1970-talet som visar att bibliotekspersonalens antagande om vad användare
har för behov inte alls stämde överens. (1982, s. 9f). Det bästa sättet att få alternativa
hylluppställningar att fungera för användare måste vara att börja med en undersökning
av vilka användargrupper biblioteket har och analysera deras sökbeteende och behov.

Bibliotekarierna i Västervik ville förändra i klassifikationssystemet och anpassa det till
de lokala förutsättningarna. Exempel på sådana lokala anpassningar är kategorin ����6
� . som man ville prioritera eftersom man är en kuststad. På avdelningen ���� 6� � .
samlades allt som handlade om fartyg, sjöfart, båtsport och hav; låntagarna skulle med
andra ord hitta allt samlat på ett ställe och inte utspritt på olika platser i biblioteket, vil-
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ket blivit resultatet om SAB-uppställningen följts. Det innebar också att man kunde
lyfta fram den lilla avdelningen Nt och koppla den till annat ”vattenrelaterat”. (inf. D)
Samma omflyttning till mer intressebaserade kategorier gjordes för geografiE�arkeologiA
etnologi och historia som blev�@������6��
�!A�för���
���6�� ��A�för������� & ���$ osv.

Vid ombyggnaden -92 tillkom även de öppna magasinshyllorna. Bibliotekspersonalen
ville ha en luftigare uppställning och glesare på hyllorna och då valde man att placera en
del av skönlitteraturen i kompaktmagasin i anslutning till hyllorna med skönlitteratur. I
början vågade låntagarna inte använda sig av magasinet, men efter att det satts upp tyd-
liga skyltar så uppfattades det inte längre som ”bibliotekariernas domän” och började
fungera som det var tänkt. Senare infördes även samma system för tidskriftsmagasinet.
Tidigare fick låntagarna gå till lånedisken och be bibliotekarierna att plocka fram den
tidskrift låntagaren ville ha, men eftersom det ofta betydde mycket köande vid lånedis-
ken, så beslöt bibliotekarierna sig för att prova med ett öppet tidskriftsmagasin. Där-
emot vågar man inte låta låntagarna ställa tillbaka tidningarna när de är klara, utan då
läggs de i en röd återlämningslåda som står vid tidningshörnan och sen ställs tidningar-
na tillbaks av bibliotekarierna. (Inf. B)

Det har inte gjorts så stora förändringar efter -92, utan mest små justeringar. Våra in-
formanter tycker på det stora hela att det mesta har fungerat bra. Det som gjorts på sena-
re tid är att referensböckerna placerats ut på respektive ämneshylla. Referensböckerna
för till exempel ekonomi, står numera först på ekonomiavdelningen. Tidigare hade man
alla referensböcker samlade på en hylla, men tyckte att det skulle vara mer logiskt att
placera allt som hörde till en avdelning på ett ställe. Problemet är att låntagarna inte vant
sig riktigt än och att de inte riktigt förstår att referensböckerna inte går att låna; vilket
var tydligare när alla stod samlade på en hylla. Den här förändringen diskuterades redan
tidigt, men personalen var inte överens. I samband med att @������6��
�! flyttades till
det så kallade Tjust-rummet så bestämde man sig för att ändra referensböckernas pla-
cering. (Inf. B) Tyvärr har referensböckerna på avdelningen Aa )�	��
������� blivit för-
visade till kompaktmagasinet. (Inf. G)

En annan förändring är att man flyttat ������ .+#����� från @������6� �
�! till 8�� .�6
���%�. På ������ .+#���� återfinns böcker som behandlar Östersjön ur ett miljöperspek-
tiv. Flytten gjordes eftersom böckerna på ������ .+#����� oftast lånades av skolelever
som skrev om Östersjön ur ett miljöperspektiv. (inf. C och D) Böcker som behandlar
Östersjön ur historiskt eller geografiskt perspektiv står kvar på @������6��
�!�

Det har även skett en del förändringar på )���� 6� �.�������-hyllan. Avdelningen Vg
�#��!
�
���
*+�����
�
�� stod från början där, men flyttades senare upp till ��
���6
� ��, där resten av avdelning V finns. Personalen kom fram till att de böckerna kanske
inte var så lämpade att ha på barnavdelningen. (Inf. D)

Andra förändringar som gjorts på biblioteket har mest varit omflyttning av hyllorna,
bland annat på grund av vattenläckor, som förstörde nästan alla språklexikon, samt in-
stallation av nytt ventilationssystem. När biblioteket fick tillgång till en utställningslokal
i bottenplanet så flyttades @������6��
�!, samt lokalsamlingen, till det rum som tidigare
varit utställningsrum. Bibliotekarierna har märkt att biblioteksbesökarna inte går in i det
rummet så mycket, men det hoppas man ska förändras när det nya skyltsystemet kom-
mer på plats. (Inf. A) Bibliotekets yta har utökats några gånger under åren och det har
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medfört att en del avdelningar har flyttats om (man har precis gjort en sådan omflytt-
ning). (Inf. A)

När det gäller den skönlitterära avdelningen har bibliotekarierna gjort tre utbrytningar:
7�*!���A '*���*�� ��*��
� och -�����#. Bibliotekarierna har valt att bryta ut de genrer
som låntagare ofta frågar efter. Det är dessutom tre genrer som det går lätt att definiera.
Deckare kan, enligt informant G, kännetecknas av att de innehåller (1) brott, vanligen
ett mord, (2) en mordgåta (3) en problemlösare (4) ofta har seriekaraktär (dvs att samma
problemlösare återkommer i flera böcker.) Science fiction och Fantasy är båda motsat-
ser till den ”realistiska” litteraturen. Skillnaden mellan dem är att Science fiction skild-
rar sådant som kan bli tekniskt möjligt medan Fantasy håller sig till en fantasivärld. (Inf.
G)

Utbrytningen av Science fiction- och Fantasylitteraturen kom till på initiativ av infor-
mant C. Hon menade att en helt alfabetisk uppställning av all skönlitteratur gör det svårt
att hitta och ofta är låntagarna mer intresserade av en viss genre. Helst skulle hon se att
man gjorde ännu fler utbrytningar. (Inf. C) Vi frågade informant D om man hade några
planer på att göra finare indelning av skönlitteraturen men han tyckte att fler utbrytning-
ar skulle göra uppställningen för plottrig. Det är svårt att fastställa tydliga definitioner
på vad som skulle placeras var; ”ska Catherine Cookson dela plats med Charles Bu-
kowski på �����!�+#����?” (Inf. D). Dessutom kan en uppdelning göra att låntagarna
tror att böcker om kärlek bara finns på �����!�+#���� och inte på något annat ställe. Ett
annat argument emot en uppdelning är att man inte vill sprida en författares verk på
flera olika hyllor, vilket hade blivit fallet för författare som skriver i mer än en genre.
(inf. D) På Naeröy folkebibliotek löstes det problemet genom att låta genreindelad
skönlitteratur stå kvar i den alfabetiska uppställningen. Istället fick varje genreindelad
bok fick en symbol på bokryggen för att markera vilken genre den tillhörde. (Glas-
Albers & Kjernli 1988)

En förutsättning för att genreindelningen ska bli lyckad är att det finns klara kriterier för
hur de olika genrerna definieras. Syftet är att det ska underlätta för användare. Enligt
undersökningen som Jennings och Sear gjorde söker ungefär 20% av användarna efter
en speciell genre. (Marcella & Newton 1994, s. 189f). Dixon, som är kritisk till genre-
indelning av skönlitteratur, menar att det är svårt att göra en indelning som verkligen
underlättar för användaren. Han anser att användare blir sämre på att upptäcka nya för-
fattare genom att de begränsar sina lån till en genre. (Dixon 186, s. 164f) Beghtol är av
samma åsikt. Hon menar att det inte behövs någon indelning av skönlitteratur mer än
ursprungsland, språk, form och tidsperiod. (Beghtol 1994, s. 20)
På ���	
!������������ har man nyligen gjort en uppdelning i tre stora avdelningar,
-�!��A '������� och ?
$����. Uppdelningen har gjorts av informant C. Tidigare stod
alla i en alfabetisk sekvens. (Inf. C)

Västerviks stadsbibliotek har många filialer och vi undrade om de hade samma system
som huvudbiblioteket. Enligt informant B så får filialerna välja själva hur de ville ha
det. Alla har integrerat Hc och Hce-avdelningarna och de flesta har ställt samman /�0�-
och 7 %��������������, men i övrigt har personalen fått utforma ämnesindelningen på
det sätt som är mest praktiskt vid respektive filial. Många av filialerna är väldigt små,
vissa inte större än ett klassrum, och har begränsat med böcker och då är det inte me-
ningsfullt att göra alltför detaljerade indelningar. Gymnasiebiblioteket har ungefär
samma uppställning som stadsbiblioteket.
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Bibliotekspersonalen håller på att konstruera ett nytt skyltsystem. Det ingår i ett större
arbete med att göra biblioteket tillgänglig för alla kommunens invånare, även de med
funktionshinder eller andra handikapp. Det ska vara ett skyltsystem som fungerar för så
många som möjligt, vilket inte är helt enkelt! (Inf. A)

Det är bara en av informanterna som kan påminna sig om att de haft studiebesök från
andra bibliotek som velat titta på Västerviks-uppställningen. (Inf. D) I samband med
GÖK-projektet kom det bibliotekarier från Kalmar stadsbibliotek för att diskutera för-
ändringarna.(Inf. B) På somrarna dyker det emellanåt upp en del biblioteksintresserade
semesterfirare från till exempel Stockholm och Tyskland (ofta bibliotekarier som till en
början håller sig lite inkognito) och då kan personalen få frågor om hur man har gjort
och varför. Men, som en informant säger, ”vi är så pass genomtänkta att det inte är någ-
ra problem att förklara”. (Inf. D)

Bibliotekarierna som jobbat i Västervik sedan innan förändringarna gjordes har själv-
klart inga problem med att hitta i biblioteket; de ”kan” ju sitt bestånd. Men för infor-
mant C, som är lite mer av en nykomling, så ställde ämnesindelningen till lite problem i
början. Informanten hade tidigare arbetat på bibliotek där man hade en traditionell SAB-
uppställning, men tycker att det ändå gick ganska snabbt att lära sig Västerviks-
uppställningen. Det krävdes att man lärde in vilka signum som hörde samman; det gick
inte att bara följa bokstavsordningen som man normalt kan göra i SAB-uppställningen.
Informanten menar att systemet i Västervik är så pass logiskt att det inte är några större
problem för nya bibliotekarier. (Inf. C) Ungefär samma sak sa informant F, som bara
varit anställd i Västervik några veckor.

När det gäller att lära sig ämnesindelningen har man hjälp av bokuppställningsschemat.
De anställda är indelade i lag där varje lag har hand om bokuppställningen i en sektion.
Efter tre månader byter man sektion. Det innebär inte bara att man delar på det tunga
bokuppställningsjobbet, utan även att personalen lär sig vilka böcker som står var, vilket
en av kanslisterna tyckte var mycket bra eftersom de då lär sig hur ämnena är uppställda
i biblioteket. Dessutom får personalen en uppfattning om vilka ämnen och vilka böcker
som cirkuleras mest. (Inf. B och E)

Vi undrade om omflyttningen hade inneburit merarbete för bibliotekarierna, men en
informant menar att det är snarare tvärt om. Jämfört med de bibliotek som hon arbetat
på tidigare så blir det mindre spring mellan olika hyllor nu. (Inf. C) Det hänger så klart
ihop med att ämnen som är närbesläktade har placerats tillsammans.
Enligt informant E påverkas kanslisternas och biblioteksassistenternas jobb inte så
mycket av hur hylluppställningen ser ut. När besökare kommer och frågar så hjälper
kanslisterna i utlåningsdisken till så gott de kan och är det lite klurigare frågor så hänvi-
sar de till bibliotekarierna.

*����19/17�	3:51/8�


När bibliotekspersonalen fick chansen att förändra biblioteket 1992 fanns det tankar om
att vidga perspektiven och samarbeta med museer och verkligen bygga miljöer som var
intressanta för besökarna. Det sprack bland annat på grund av att lokalerna inte räckte
till. (Inf. A) Biblioteksytan har utökats stegvis under åren och nu har biblioteksperso-
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nalen förhoppning om att få överta en lokal som gränsar till barnavdelningen, men om
det blir så vet man inte än. Att få större yta är ett önskemål som framförs i mer än en
intervju. En av informanterna skulle speciellt vilja göra den skönlitterära avdelningen
större; gärna så att man fick plats med några fåtöljer. (Inf. B)

Personalen har fått göra vissa kompromisser i ämnesuppställningen på grund av rent
fysiska hinder. Man skulle gärna vilja samla CD-skivor, musikavdelningarna och lyrik-
avdelningen på ett ställe, helst i ett eget musikrum, eftersom man tycker att de tre av-
delningarna hör samman; ”kommer man och vill ha texter av Evert Taube så kanske
man också vill låna en skiva.” (Inf. D) Detta har inte varit praktiskt möjligt, utan lyrik-
hyllan har istället fått placeras på ett annat ställe i biblioteket och musikrummet har fått
bli en musikhörna. (Inf. D) Eftersom ytan är ganska begränsad, är det inte heller någon
katastrof om det inte går att placera musik och lyrik tillsammans eftersom avdelningarna
kommer att vara ganska nära varandra ändå. (Inf. D) Där har Västerviks stadsbibliotek
en fördel gentemot större bibliotek. Informant B ser ingen anledning till att det inte
skulle kunna göra liknande ämnesindelningar som de i Västervik på ett större bibliotek
så länge man är tydlig med skyltning och orienteringskartor.

Ett av målen, i både Kampen-projektet och GÖK-projektet, var att förändra biblioteks-
miljön för att göra biblioteket mer attraktivt och därigenom tilltala nya användare. En-
ligt Emunds modell av det tredelade biblioteket ökar utlåningen om medier exponeras
på nya sätt, exempelvis med fronthyllor istället för traditionella hyllor. På Örn-
sköldsviks stadsbibliotek tog personalen fasta på idéer från det tredelade biblioteket
genom att böcker exponerades på ett nytt sätt i speciella frontexponeringshyllor. (Rut-
qvist 1994, s. 51f)

Den tydligaste förändringen i biblioteksmiljön på Västerviks stadsbibliotek är att de
raka hyllraderna brutits upp och istället används hyllorna för att skapa rum i rummet.
Exempel är memoarhörnan,  musikhörnan och konsthörnan, där det finns fåtöljer som
biblioteksbesökaren kan slå sig ner i och läsa lite. (Inf. B). Samma strävan att skapa rum
i rummet, hade personalen på Åstorps bibliotek när de förändrade biblioteket i samband
med Kampen-projektet. (Se bilaga 1)

På frågan om det finns någon tanke bakom hur avdelningarna placerats i lokalen; om
populära ämnen placerats nära disken till exempel, så svarar informant B att placeringen
av ämnena har styrts delvis av vilka ämnen som är mest frekventerade. Bibliotekarierna
ville inte göra som med mjölkpaketen i affären och placera det mest populära längst in.
Men hänsyn har även tagits till hur stor respektive avdelning är och hur man skulle kun-
na göra trevliga avdelningar (som musikhörnan t ex). Informant C påpekar att ��
���6
� �� har hamnat ganska långt in i biblioteket trots att det är en av de mer populära avdel-
ningarna eftersom det finns vårdutbildning i Västervik. Bibliotekarierna  försöker lyfta
fram avdelningar som ����6� � . och @������6� �
�!, som man vet är populära bland
låntagarna.

På frågan ”om du fick fria händer vad skulle du göra då?” handlade flera av svaren om
förbättringar av biblioteksmiljön, vilket möjligen hänger samman med intervjuernas
ämnesinriktning. Önskningarna sträcker sig från mer blygsamma önskningar, som att
skönlitteraturen skulle få större yta så att det skulle finnas plats för några fåtöljer (Inf.
B), till mer ”visionära” önskningar om att biblioteket ska hjälpa människor att förverk-
liga sina drömmar och livsprojekt (Inf. A).
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Det är speciellt förbättringar av biblioteksmiljön som ligger högt på önskelistan. Det
finns en önskan om att biblioteket ska bli en mötesplats där det finns spännande, över-
raskande miljöer; där man kan träffa sina vänner och slå sig ner ett tag och kanske spela
spel och där det finns ett trivsamt kafé; ett ställe där det pågår saker hela tiden och där
man kan få kulturupplevelser av alla de slag. (inf.A och C) Det är viktigt med aktiviteter
av olika slag som kan göra att nya användargrupper upptäcker biblioteket; det kan vara
föreläsningar, författaraftnar, musikkvällar, poesiuppläsning osv. Informanterna vill helt
enkelt utnyttja lokalerna bättre. (Inf. D)

Svaren handlar också till stor del om att göra biblioteket användarvänligare. Biblioteket
ska utformas utifrån låntagarnas behov, inte från bibliotekariernas. Det är viktigt med
skyltning och orienteringskartor; biblioteket skall gärna vara självinstruerande. (inf.A,
C, D) Vikten av användarutbildning nämns också. En av informanterna berättar om ett
bibliotek där det varje lördag arrangeras visningar av biblioteket, vilket ger låntagarna
en möjlighet att lära sig mer om vad biblioteket har att erbjuda. (Inf. C)

Det är också viktigt att bibliotekarierna gallrar bland beståndet, speciellt bland facklitte-
raturen där mycket kan vara inaktuellt. Det är inget självändamål att ha så mycket böck-
er som möjligt, det är viktigare vad det är för böcker man har. (Inf. C) Den erfarenheten
gjorde även personalen på Hofors bibliotek. Där trodde flertalet av låntagarna att bibli-
oteket köpt in många nya böcker när personalen enbart hade gallrat. Gallringen resulte-
rade i att böckerna blev mer ”synliga”. (Chouki 1993, s. 66). Efterfrågan på kurslittera-
tur har blivit större på Västerviks stadsbibliotek, vilket skapar problem eftersom biblio-
teket inte har möjlighet att köpa in sån litteratur. (Inf. C) Bibliotekschefen säger, att
även om det är viktigt att biblioteket är en del av det nya kunskapssamhället och det
livslånga lärandet, så är det också viktigt att den andra sidan inte glöms bort; den sidan
som är ”fri, obunden, anarkistisk och tvärtemot och helt hämningslös och allt sånt, alltså
det som skönlitteraturen står för”. (Inf. A)

Förhoppningen bland personalen är att det nya skyltsystem, som ska tas i bruk under
våren 2002, kommer att göra biblioteket mer tillgängligt för alla användare. Det inklu-
derar även personer med olika slags funktionshinder. Det pågår ett projekt på länsbibli-
oteket i Kalmar som heter ”Funktionshindrades tillgång till biblioteket” där länsbiblio-
teket tillsammans med kommunbiblioteken ska arbeta för att öka tillgängligheten. Ut-
gångspunkten är att alla människor ska ha samma tillgång till kultur. (Kalmar Läns
Bibliotek 2002)

Som en del av det nya skyltsystemet kommer en orienteringstavla att sättas upp. Där
kommer varje avdelning att få en egen färg, nummer och pictogramsymbol. Pictogram-
met är tecknad symboler i vitt mot en svart bakgrund. Varje pictogram står för ett ord
eller begrepp som lätt kan förstås av alla. På avdelningarna kommer det att finnas stora
skyltar med avdelningens färg, namn, nummer och symbol. Till detta ska det också fin-
nas ett ämnesregister där låntagarna kan se vilken avdelning de ska söka boken på.

Sapiie menar att ökad betoning på bra skyltning är ett genomgående tema för de biblio-
tek som gjort ett �����������������������$���. (Sapiie 1995, s. 150)  I alla de bibliotek
som tas upp i litteraturen har det lagts ner ett stort arbete med att vägleda användarna
genom hylluppställningen. Det ses av bibliotekarierna som ett led i användaranpass-
ningen, eftersom de märkt av användarnas motvilja mot att använda katalogen eller frå-
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ga bibliotekarierna. Att skyltningen ses som viktig framkommer även i vår undersök-
ning av Västerviks stadsbibliotek.

*�����;<�0	�1
2

Enligt bibliotekschefen har det inte gjorts någon ordentlig utvärdering sedan den nya
ämnesindelningen infördes. Bibliotekspersonalen har istället försökt vara lyhörda för
låntagarnas synpunkter och gjort förändringar på de ställen där man tycker att det funge-
rat mindre bra. (Inf. A) Från låntagarna har man varken fått ”stora protester eller ovatio-
ner” (Inf. A). Det är svårt att uttala sig om huruvida låntagarna märkte vad som gjorts;
de reaktioner som kom de kom ifrån äldre ”alfabetiskt kunniga” personer  som var vana
vid SAB- systemet och hade lärt sig att hitta den litteratur de sökte. (Inf. B) ”det var nog
ganska mycket gny i början, det var det. Det har jag full förståelse för, man är ju vane-
människa och de äldre framför allt; de frågade inte utan gick runt och tittade och skaka-
de på huvudet (…) de yngre var med på noterna med en gång.” (Inf. D)

Informant D menar att det är viktigt att man förklarar för låntagarna varför man gjort si
eller så och att man är lite pedagogisk och inte bara pekar var boken står, utan att bibli-
otekarierna visar i katalogen, följer med till hyllan och så vidare.

Det går inte heller att dra några slutsatser utifrån besöks- eller utlåningsstatistik efter-
som det är så mycket annat som påverkar de siffrorna. Under installationen av ett nytt
klimatsystem så var biblioteket bara delvis öppet, men å andra sidan har öppettiderna
utökats. Att befolkningen minskar har också betydelse. Något som påverkar utlånings-
statistiken är åldersfördelningen bland invånarna; om det finns många barn i bokslukar-
åldern så märks det i utlåningsstatistiken. (Inf. A)

Vi undrade om personalen har någon uppfattning om hur bra låntagarna klarar sig på
egen hand i biblioteket. Flera av informanterna är att uppfattningen att låntagarna klarar
sig ganska bra i biblioteket. Men, som informant C påpekar, att låntagarna som klarar
sig själva ”syns” ju inte; de låntagare som bibliotekarierna kommer i kontakt med är de
som behöver hjälp och vågar fråga. Frågorna som bibliotekarierna får handlar oftast om
böcker som biblioteket inte har eller om böcker som är utlånade. (Inf. B)

Målsättningen är att låntagarna ska klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt.
Personalen märker att det finns en vilja hos låntagarna att klara sig på egen hand. (Inf.
A) Men det kan även finnas en poäng i att flytta om bland hyllorna i biblioteket då och
då, att bryta det invanda och överraska lite, eftersom det gör att låntagarna upptäcker
nya böcker. (Inf. B) Västervik är en relativt liten stad, vilket gör att personalen lär känna
låntagarna och låntagarna lär känna biblioteket. Biblioteket är ju också så pass litet att
det går ganska snabbt att lära sig var en avdelning finns.
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För att få en bild av hur vanligt det är med alternativa hylluppställningar i Kalmar län
och om de förändringar som görs på de enskilda biblioteken får konsekvenser för sam-
arbetet inom länet, kontaktade vi Christer Bergqvist, länsbibliotekarie i Kalmar län. En-
ligt honom är det relativt vanligt med alternativa hylluppställningar i länet; han bedömer
att det rör sig om cirka en tredjedel av folkbiblioteken i länet och fler är på gång, bland
annat Hultsfred och Högsby. Christer Bergqvist tror även att fenomenet alternativa
hylluppställningar är ganska vanligt överhuvudtaget i Sverige.

Christer Bergqvist känner inte till något bibliotek som helt frångått SAB-systemet. Han
menar att det finns ingen poäng med att göra något så drastiskt, eftersom det för biblio-
tekariernas del är bra med så många ingångar som möjligt till ett dokument. Från läns-
bibliotekets håll ställer man sig väldigt positiva till, och rekommenderar, att biblioteken
gör sådana förändringar. Att enskilda bibliotek gör utbrytningar ställer inte till med någ-
ra problem när det gäller samarbete i länet, till exempel vid fjärrlån.

Eftersom Christer Bergqvist var inblandad i GÖK-projektet så passade vi också på att
ställa lite frågor om GÖK-projektet. Vi undrade om GÖK-projektets idéer påverkat bib-
lioteksverksamheten i ett längre perspektiv; lever göken? Christer Bergqvist menar att
det som skett på senare år är att brukarperspektivet har slagit igenom helt. Användarna
och servicen till dem prioriteras. Dessutom är biblioteken mycket mer medvetna om sin
omvärld idag, de hänger med mer i utvecklingen. Idag skulle han inte bli utslängd från
ett bibliotek om han skulle säga till dem att de borde gallra bort 30% av sitt bestånd.
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I det här kapitlet kommer vi att göra en sammanfattning av analysen. Vi avslutar med en
diskussion där frågeställningarna besvaras.
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Vid vårt besök på Västerviks stadsbibliotek upplevde vi att personalen utgjordes av en
ganska samstämd grupp människor, men det framkom under intervjuerna att de ändå har
sina egna intresseområden och tillför sina egna erfarenheter till verksamheten. Persona-
len verkar komplettera varandra väl. Vi upplevde det som att det välkomnades att per-
sonalen hade olika åsikter så att det kan bli diskussion. Vi stötte inte på några större
oenigheter kring hylluppställningen eller biblioteksmiljöns utformning. Det verkade
råda konsensus, vilket kan bero på att man tänkt mer praktiskt och pragmatiskt än teo-
retiskt när man gjort förändringarna.
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Det är nu tio år sedan man beslöt sig för att prova alternativa hylluppställningar på
Västerviks stadsbibliotek. Övergången till alternativ hylluppställning kom före GÖK-
projektets start, men hade ändå samma mål, att förändra uppställningen av böcker. Per-
sonalen funderade kring de här frågorna ett bra tag innan förändringarna genomfördes
vilket innebara att omflyttningarna var väl genomtänkta innan de fullföljdes. Genomgå-
ende har vi sett att de bibliotek som gjort förändringar i ämnesindelning och hyllupp-
ställning tagit god tid på sig, vilket vi tycker är bra.

Bland bibliotekspersonalen var man inte nöjd med SAB-systemets ämnesindelning ef-
tersom det märktes att den i vissa delar var ologisk för låntagarna. En alternativ
hylluppställning innebar att bibliotekarierna kunde placera ämnen, som man på något
sätt ansåg relaterade, i närheten av varandra. Trots nackdelarna med SAB-systemet har
bibliotekarierna inte sett någon anledning till att göra SAB-systemet till ett internt sy-
stem, som inte syns ut mot användarna. Informanterna var eniga om att SAB-systemet
fungerar bra som ett arbetsredskap för bibliotekarierna. Med de lokala anpassningar som
gjorts samt den skyltning i klartext som gör det enklare att hitta det ämne man söker, så
fungerar Västerviks hylluppställning ganska bra.

Det har gjorts några förändringar i ämnesplaceringen och en del omflyttningar av hyl-
lorna sen det nya systemet infördes 1992. Det förstnämnda beror på att bibliotekarierna
märkt att vissa avdelningar inte hamnat ”rätt”, som till exempel ������ .+#����. Den
rent fysiska omflyttningen av bokhyllorna har bland annat berott på förändringar av
lokalens yta.
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På avdelningen för '!.���������%� har man valt att integrera Hc och Hce. Undantaget är
de genrer man brutit ur och som står på egna hyllor F� 7�*!���A� '*���*�� ��*��
� och
-�����#. Det är de genrer som bibliotekarierna menar är lätta att särskilja från den andra
skönlitteraturen. Däremot har man gjort en luftigare uppställning bland böckerna, vilket
antagligen underlättar en del och gör böckerna ”synligare”.

Det personalen har gjort stämmer bra överens med Maltbys beskrivning av  ������������
����� �������$���, en form av kategorisering som utformas efter användarnas behov,
vanor och intressen. Maltby är positiv till alternativa hylluppställningar, men påpekar
även att det behövs fler användarundersökningar som rör klassifikation, så att anpass-
ningarna verkligen görs utifrån användarnas behov, och inte vad bibliotekarierna tror att
användarna behöver. (Maltby 1976, s. 18f)

-����19/17�	3:51/8�


Biblioteket har både gjort förändringar i själva biblioteksrummet och i ämnesuppställ-
ningen och till viss del påverkar de två varandra. Bibliotekslokalen utgör ju en begräns-
ning som påverkar hur det är praktiskt möjligt ställa hyllorna, vilket i sin tur påverkar
hur ämnena placeras i förhållande till varandra. Ett exempel på det är musikhörnan där
personalen fick göra en kompromiss och placera lyrikavdelningen på ett annat ställe i
biblioteket eftersom den helt enkelt inte fick plats. Samtidigt påverkas biblioteksrummet
av hur man väljer att indela och inreda det, t ex med rum i rummet, möbleringen och
kompaktmagasinet.

Tanken med det tredelade biblioteket är att låntagarna, när de kommer in i biblioteket,
ska mötas av en bokhandelsliknande miljö, där böckerna görs attraktiva genom bra ex-
ponering och där ofta efterfrågat material placeras väl synligt. I Västervik hade praktis-
ka överväganden har fått prioriteras, men i intervjuerna finns både åsikten att de mest
använda avdelningarna placerats centralt och åsikten att det kan vara bra att inte göra
det alltför enkelt för låntagarna, utan få dem att gå långt in i biblioteket.

När det gäller det praktiska biblioteksarbetet ställer ämnesindelningen inte till några
problem för de bibliotekarier som arbetat i Västervik en längre tid. Det har varit svårare
för nya bibliotekarier eftersom de delvis måste lära sig ett nytt system. En fördel med ny
personal är, att de kan se biblioteket utifrån ett nytt perspektiv och kan bidra med erfa-
renheter och synpunkter. Det är lätt att bli hemmablind, som en informant utryckte det.
Om man låter nyanställd personal komma med sina åsikter kan det tillföra mycket till
biblioteksverksamhetens utveckling.

Att visa låntagare till rätt hylla blir i vissa fall lättare eftersom böcker som är närbe-
släktade och som ofta efterfrågas som t ex avdelningen @������6� �
�! som innehåller
både K ����
���  och N ��
�����. Är man intresserad av ett specifikt land vill de flesta
låntagare läsa både om landets historia och geografi. Bibliotekarierna har helt enkelt
tagit fasta på vad låntagarna frågar efter och gjort en ämnesindelning som bygger på
personalens erfarenheter. På det viset blir det lättare att visa låntagare till rätt avdelning
och personalen får mer tid över till att svara på frågor i informationsdisken.
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Förbättringar av biblioteksmiljön står högt på önskelistan hos alla informanterna. Perso-
nalen vill göra biblioteket till en mötesplats där alla ska vara välkomna. Ett kafé står
högt på önskelistan. Bibliotekslokalen kan användas för många olika aktiviteter. Perso-
nalen vill att biblioteket ska erbjuda många olika kulturupplevelser. På det sättet tror
personalen att man skulle kunna locka till sig nya användargrupper. Personalen uttryck-
er en önskan att göra biblioteket mer användarvänligt. Användare och deras behov ska
stå i centrum och inte bibliotekariernas. Därför är det viktigt med enhetliga, tydliga
skyltar som gör det möjligt för låntagare som vill klara sig själva kan göra det. Till det
kommer också en ordentlig orienteringstavla som på ett överskådligt sätt ska visa lånta-
gare tillrätta.

Vikten av någon form av användarutbildning framkommer också i intervjuerna. Vi har
den uppfattningen att katalogen inte används i så stor utsträckning, vilket kan bero på att
det saknas koppling mellan hylluppställningen och hur mediernas placering presenteras
i katalogen. I katalogen står klassifikationskoden, men är boken placerad på en temaav-
delning så anges inte det som hyllplacering utan det anges ”vuxenavdelningens fackav-
delning”.
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Vi tycker att det är en nackdel att det inte gjorts någon ordentlig utvärdering av Väster-
viks stadsbiblioteks förändrade hylluppställning och hur låntagarna upplevt ändringarna.
Personalen har istället försökt vara så lyhörda som möjligt för låntagarnas åsikter. Pro-
blemet är att det går inte att få en helhetsbild av vad låntagarna egentligen tycker om
man inte gör en större användarundersökning.

Det är oftast ett fåtal personer som verkligen berättar för personalen om sina åsikter.
Personalen upplever det som att de varken fått några större protester, men inte heller
många positiva reaktioner. Det har varit mest äldre personer som haft svårt att vänja sig
vid det nya hylluppsställningen medan yngre personer inte haft samma problem. Det är
samma sak när varor får nya platser i mataffären, först hittar ingen men snart har alla
accepterat förändringen. Det är troligt att de flesta låntagarna hittar bra själva. De som
vill ha hjälp ber om den i informationsdisken, andra förutsätts klara sig själva.

Det finns ingen besöks- eller utlåningsstatistik som kan bekräfta resonemanget om hur
låntagarna har reagerat på förändringen. Det finns flera orsaker till att statistiken inte
kan användas för att jämföra besöks- respektive utlåningsfrekvens före och efter föränd-
ringarna. Några av orsakerna är att öppettiderna utökats sen 1992 och att det gjorts om-
byggnationer av lokalen då biblioteket har haft både begränsade öppettider och minskad
tillgång till samlingarna. Kommunen har dessutom en minskande befolkning, vilket
också bidrar till att statistik inte blir tillförlitlig.

Personalen vill gärna vara pedagogiska och lära sina låntagare var de olika avdelningar-
na finns i biblioteket. De har märkt att många besökare vill klara sig själva på bibliote-
ket och att de gärna vill strosa omkring och sitta ner bläddra lite i böckerna. Västerviks
stadsbibliotek är ganska litet så att det finns möjligheter för låntagarna att få en bra
överblick över beståndet.
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Syftet med denna uppsats var att göra en fallstudie på ett bibliotek som frångått SAB:s
traditionella hylluppställning. Vi var intresserade av vad bibliotekspersonalen ansåg
vara problemet med SAB-systemets ämnesindelning och hur man hade förändrat för att
göra klassifikationssystemet och biblioteksmiljön mer användarvänlig och tilltalande för
låntagarna. Biblioteket vi undersökte var Västerviks stadsbibliotek. Vi genomförde fyra
längre intervjuer, två kortare, ställde frågor per e-post till en informant samt gjorde en
kortare telefonintervju.

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår undersökning och jämföra de förändringar
som gjorts i Västervik - hur personalen resonerat kring förändringarna och vad föränd-
ringarna fått för resultat - med de teorier och studier kring alternativa hylluppställningar
som vi tagit upp i kapitlet om klassifikationsteori och alternativa hylluppställningar.
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Som framgår av de projekt vi tar upp i bakgrundskapitlet, pågick det en hel del föränd-
ringsprojekt på Sveriges folkbibliotek i början och mitten av 90-talet. Gemensamt för de
projekt som vi beskriver är att de syftade till att sätta användarna i centrum genom att
öka tillgängligheten. Att fokusera på användarnas behov och färdigheter är också en
gemensam nämnare som dyker upp i beskrivningar av förändringsarbete på enskilda
bibliotek, i våra intervjuer och i litteratur om alternativa hylluppställningar.

Anpassningen till användarbehoven kan ses som en reaktion på de ekonomiska åtstram-
ningar som gjordes i början på 90-talet. Biblioteksverksamheten ifrågasattes och bibli-
oteken tvingades att bli mer aktiva och utåtriktade. Gjorde biblioteken vad de kunde för
att nå nya användargrupper och var de användare man redan hade nöjda med den servi-
ce som erbjöds? Denna utveckling var troligen en av orsakerna till att man från biblio-
tekshåll började intressera sig för att göra förändringar i biblioteksmiljön samt i
hylluppställningen. Motsvarande utveckling genomgick biblioteken i Storbritannien,
fast 20 år tidigare. (se kap. 6.3.2)

Biblioteket i Västervik var relativt tidigt ute med att göra ändringar i hylluppställningen.
Syftet med förändringarna var att göra ett bibliotekarieanpassat bibliotek användaran-
passat. Användaranpassningen bestod dels av att göra biblioteksmiljön mer attraktiv och
lättöverskådlig, dels av att göra en ämnesuppställning som var mer logisk ur användar-
nas perspektiv. Samma motivering återfinns även hos andra bibliotek som resonerar
kring alternativa hylluppställningar och i projektrapporterna från Kampen-projektet och
GÖK-projektet.
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I litteraturgenomgången och i den empiriska undersökningen framkommer det att
många bibliotekarier upplever SAB-systemet som otympligt, dåligt anpassat för använ-
dare och att det uppdaterades alltför sällan, men att det trots allt är ett användbart arbets-
redskap.

Ett exempel på de problem som finns i SAB-systemet är att djur placeras på två avdel-
ningar beroende på om de räknas som tama djur eller vilda djur, placeringar som använ-
dare har svårt att förstå logiken bakom. Dessutom finns det djur som både kan räknas
som ett tamt husdjur och ett vilt djur som exempelvis en iller. Detta har personalen på
Västerviks stadsbibliotek tagit fasta på och fört samman de avdelningarna i teman istäl-
let. Trädgårdsodlade växter och vilda växter får ofta en gemensam avdelning av samma
skäl som djuren, att låntagare inte skiljer dem åt. Nackdelen med stora temaavdelningar
är att de kan bli för stora; det kan bli svårt att hitta en bok om spackel om �%��6�+�$-
avdelningen är flera hyllor lång.

När nya ämnen tillkommer är det svårt att placera in dem i ett enumerativt klassifika-
tionssystem som SAB-systemet. Det finns flera exempel på nya ämnen som många an-
vändare är intresserade av till exempel datorer och miljö, men litteratur som rör dessa
båda ämnen är spridda över flera avdelningar i SAB-systemet, vilket skapar förvirring.
Om vi tar ett ämne som datorer, så placeras enligt SAB-systemets ämnesindelning de
flesta fackböckerna om datorer på signum P ��!��!A����%�����
*+�!
$$%��!���
��� och
på följande underavdelning Pu 7��
����
*+�����	�+�������. Om vi vill hitta böcker om
hur man använder ordbehandling så tillhör det signum Q G!
�
$��
*+� ������������.
Vill man läsa om Internet inte bara om praktisk tillämpning utan ur ett samhällsperpek-
tiv hänvisas man till signum B (��$���� 
*+� 	������ på underavdelning Bv E��
�$��
��
����!��!. Databöcker som handlar om desktop publishing placeras på avdelning A
)
!�� 
*+� 	�	��
��!������. En spridning av datorrelaterad litteratur kan motiveras rent
ämnesmässigt eftersom datorlitteraturen  behandlar ett stort område med många olika
inriktningar. Ur användarperspektiv är det antagligen bättre att samla all datorlitteratur
på en avdelning, eftersom spridningen på flera avdelningar, enligt vår mening, kan kän-
nas ologisk och skapa onödig förvirring.

När det gäller Västerviks ämnesindelning hade bibliotekspersonalen funderat en längre
tid innan de gjorde förändringen. Att de omflyttningar som slutligen gjordes var så ge-
nomtänkta är säkert en av anledningarna till att förändringarna, enligt personalen, har
fungerat bra. Problemet som fanns i England på 1980-talet, när alternativa hylluppställ-
ningar prövades på många bibliotek, var att förändra attityden hos personalen. Det pro-
blemet verkar inte alls ha funnits i Sverige på 1990-talet. De flesta förändringarna har
kommit direkt från personal som har haft daglig kontakt med användarna.

Det visar det sig att flera av biblioteken, som använder sig av alternativ hylluppställ-
ning, inte har gjort så stora förändringar och i samtliga fall har man utgått från persona-
lens erfarenheter av hur man tror användare tänker. Genomgående kan vi säga att alla
bibliotek, som beskrivits i litteraturen, har velat ha en tydlig vägledning så att flertalet
användare kan klara sig själva om de vill det. Biblioteken vill underlätta för användare
att hitta medier inom det ämnesområde som de är intresserade av, men också exponera
böcker så att användare ser vilka andra ämnesområden som finns på biblioteket. På vis-
sa bibliotek har det visat sig att när entusiastiska eldsjälar har slutat har det varit svårt
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att upprätthålla ett alternativt hyllsystem. Det finns inte alltid nedskrivet vilka kriterier
man utgått ifrån när man gör nya ämnesindelningar.

Den avdelning, som inte ämnesindelas som resten av bibliotekens samlingar, är de
skönlitterära avdelningarna. Flera forskare påpekar att den skönlitterära avdelningen är
den avdelning som är minst anpassad för browsing, men att det är just där som besökar-
na browsar. En alfabetisk uppställning gynnar dem som letar efter en speciell författare
eller ett speciellt verk, en så kallad !�
:�����$� ����*+�� En genreindelad skönlitterär
avdelning är det som passar bäst när låntagaren browsar för att hitta något intressant att
läsa. Enligt flera undersökningar tillhör de som är ute efter en specifik författare mino-
riteten, medan browsarna tillhör majoriteten. Det kan alltså finnas goda skäl till att göra
en genreindelning bland skönlitteraturen.

Att genreindela skönlitteratur är inte helt oproblematiskt. Det finns några självklara gen-
rer som är lätta att identifiera, som exempelvis deckare. I SAB-systemet finns ingen
indelning efter innehållet i skönlitteratur utan systemet tillåter endast indelning efter
form. Ett problem är att en författare som skriver böcker, som kan placeras på flera oli-
ka genrer, inte blir samlad på en hylla, utan sprids i samlingen. Nästa problem är hur
man ska avgöra vad som hamnar på exempelvis Kärlekshyllan; det finns många aspek-
ter och värderingar i ordet kärlek. Det framkommer tydligt i undersökningen som gjor-
des i Kajaani att även om man genreindelade all skönlitteratur, så ändrade inte låntagar-
na sina vanor. Däremot kunde det konstateras att browsing underlättades.

På Naeröy folkebibliotek gjorde personalen en genreindelning av skönlitteraturen men
behöll den alfabetiska uppställningen. Varje bok fick sin genresymbol på ryggen och
kunde därefter placeras tillsammans med resten av skönlitteraturen som inte var genre-
indelad. Det hade flera fördelar, böcker av samma författare hamnade alltid tillsammans
och problemet med böcker som är svåra att genreindela löstes. Dixon menar att det inte
finns någon poäng med att genreindela skönlitteratur och anser att det finns andra sätt
att vägleda användare. Han anser att genreindelningen kan göra att användare enbart
läser sin favoritgenre och glömmer bort att det finns så mycket mer att upptäcka. Även
Marcella och Newton tar upp andra sätt att vägleda låntagarna. Ett sätt kan vara lästips-
listor. Ett exempel är BTJ:s lästipsbroschyrer där bibliotekarier runt om i Sverige re-
kommenderar skönlitteratur i olika genrer.

Miljön på biblioteket är viktig, det ska vara inbjudande att komma in och alla ska kunna
känna sig välkomna. När Kampen-projektet drogs igång var målet för de flesta medver-
kande bibliotek att man ville göra något åt miljön för att locka nya användargrupper.
Många bibliotekarier tyckte det var viktigt att ungdomar kom till biblioteket. Flera av de
bibliotek som gjorde någon förändring i sin biblioteksmiljö, såg kaféverksamhet som
mycket viktig för att göra biblioteket till en naturlig mötesplats.

Det går tydligt att se att flera av de bibliotek som deltog i Kampen-projektet, och andra
som blivit inspirerade av projektet, har tagit fasta på att undvika de ”räta linjernas ty-
ranni”. Åstorp och Västervik är två bra exempel på hur man har frångått de vanliga raka
raderna av hyllor och i stället ställt hyllorna snett, bildat små rum eller avdelningar för
de olika tematiserade ämnesavdelningarna. I förändringsarbetet finns gallring av bibli-
otekens samlingar med som en viktig del. Det framkommer i litteraturen vi läst och
även i intervjun med länsbibliotekarien i Kalmar län, att det är viktigt att regelbundet
gallra i sin samling. I Hofors trodde flertalet låntagare att biblioteket köpt i många nya
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böcker när man enbart hade gallrat. När man har gallrat är det en bra idé att använda sig
av öppna kompaktmagasin där låntagare har möjlighet att själva gå in, vilket var en av
idéerna med det tredelade biblioteket.

På Västerviks stadsbibliotek har man lyckats med att skapa rum i rummet på biblioteket.
Där det varit praktiskt möjligt har bibliotekspersonalen skapat ett rum med hjälp av
bokhyllorna och gärna med sittplatser som på Musikavdelningen, Konstavdelningen och
Memoaravdelningen. På ställen där det inte varit möjligt att skapa ett rum har man ändå
gjort en tydlig markering med hjälp av hyllorna var avdelningen slutar och nästa börjar.
Tanken på Västerviks stadsbibliotek har varit att skapa spännande, roliga och överras-
kande miljöer. Ambitionen var från början att samarbeta med museer för att förverkliga
idén med spännande och inspirerande miljöer men bibliotekslokalen visade sig vara för
liten.
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Erfarenheterna från de bibliotek som provat alternativa hylluppställningar har till största
delen varit positiva. Eftersom det inte verkar ha gjorts någon större utvärdering av hur
alternativa hylluppställningar fungerar rent generellt, och om de verkligen underlättar
för användarna, är det svårt för oss att bedöma om de förändringar man gjort i Västervik
är lyckade eller inte. Personalen där tycker att det har inneburit förbättringar och deras
uppfattning är att användarna tycker likadant. Det kan emellertid finnas andra faktorer,
än just hylluppställningen, som kan ha påverkat hur väl användarna kan använda bibli-
oteket. En sådan faktor är användarutbildningar. En annan kan vara att användarna, på
grund av vana att söka på internet, har förändrat sitt sökbeteende och utökat sina kun-
skaper i informantionssökning.
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När ett bibliotek gör förändringar i hylluppställningen så innebär det ofta att de får prö-
va sig fram till något som fungerar för det egna bibliotekets användare. Inget av biblio-
teken vi stött på har kopierat ett annat biblioteks lösningar rakt av. Kanske är detta inte
så konstigt eftersom själva poängen med att förändra hylluppställningen är att göra bib-
lioteket mer anpassat till de egna användarna och deras speciella behov. Å andra sidan
är förändringar i hylluppställningen ett ganska omfattande projekt, som kräver mycket
tankearbete och försök med olika lösningar och inte ens då är det säkert att slutresultatet
fungerar som det är tänkt. Det har visat sig att det är vissa avdelningar som nästan alltid
dyker upp bland de som förändrats. Det verkar finnas en enighet om att vissa ämnen och
SAB-avdelningar ställer till med problem för användarna. De olika biblioteken ställs
alltså inför liknande problem som ska lösas. Alla bibliotek är olika men ändå lika. Vi
tycker därför att det är lite konstigt att det inte verkar förekomma mer samarbete mellan
olika bibliotek i de här frågorna. Det är ju möjligt att det byts erfarenheter på ett mer
informellt plan, men det är svårt för oss att avgöra. Men något organiserat samarbete
mellan olika bibliotek där man hjälpts åt att arbeta fram bra hylluppställningslösningar
har vi som sagt inte stött på.
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Vi tycker att det är viktigt att förändringar i hylluppställningen och ämnesindelningen är
väl genomtänkta, annars dyker det troligen upp problem längre fram. Flera bibliotek har
upptäckt att förändringar inom en avdelning ofta får konsekvenser för hela systemet.
Eftersom alla avdelningar i ett klassifikationssystem är uppbyggda i relation till var-
andra kan även små förändringar sprida sig som ringar på vattnet genom hierarkierna i
hela klassifikationssystemet. Det är viktigt att ständigt fundera över förändringar och
förbättringar som kan göras. Både omvärlden och låntagarna förändras över tid och det
bör även ett alternativt hyllsystem göra, hur väl genomtänkt systemet än var när det in-
fördes. Eftersom förändringar i hylluppställningen får konsekvenser för hela biblioteket
är det mycket viktigt att bibliotekarierna tänker långsiktigt och funderar över vilka pro-
blem förändringarna kan leda till i ett längre perspektiv. Det är inte minst viktigt att do-
kumentera förändringarna så att nyanställd personal kan sätta sig in i systemets upp-
byggnad.

En slutsats vi kan dra är att missnöjet med SAB-systemet verkar breda ut sig. Uppfatt-
ningen är att allt fler bibliotek använder sig av alternativa hylluppställningar. Detta är
tecken på ett missnöje med SAB-systemet. Borde inte det missnöjet rimligen få konse-
kvenser för SAB-systemets utformning? Det finns inget självändamål med att behålla
ett klassifikationssystem intakt bara för sakens skull. Klassifikationssystemet ska ju
fungera ett hjälpande verktyg.

Tidigare i uppsatsen har vi påpekat behovet av användarundersökningar rörande alter-
nativa hylluppställningar och biblioteksmiljö. (Se avsnitt 3.1) Det verkar råda en röran-
de enighet bland forskare och bibliotekarier att de förändringar som görs måste förank-
ras i användarbehoven samt att det saknas en överblick av vad som gjorts och görs ute
på biblioteken när det gäller hylluppställningen. En heltäckande undersökning av klassi-
fikationspraxisen på svenska folkbibliotek skulle antagligen ge användbar kunskap om
vilka problemområden det finns och hur man kan lösa dem.

Ett komplement till vår uppsats skulle kunna vara en användarundersökning av Väster-
viks stadsbiblioteks låntagare. Det skulle inte bara ge värdefull information om använ-
dare i allmänhet, utan skulle även kunna ställas i relation till vår undersökning och ge en
helhetsbild.

Sammanfattningsvis tycker vi att syftet med alternativa hylluppställningar är lovvärt,
men att det krävs mer kunskap om användarnas behov och önskemål. Det görs för
många antaganden från bibliotekariernas sida om vad användarna vill ha och behöver.
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Syftet med vår uppsats har varit att undersöka ett utvalt bibliotek som använder sig av
alternativ hylluppställning. Vi ville undersöka hur bibliotekspersonalen på det valda
biblioteket har resonerat kring ämnesindelning, hylluppställning och förändringar i bib-
lioteksmiljön.

De frågeställningar som vi utgick ifrån var:

•  Varför har Västerviks stadsbiblioteket gjort förändringar i ämnesuppställningen?
Vilka faktorer har påverkat?

•  Vad har Västerviks stadsbiblioteket förändrat i ämnesuppställningen och vilka
konsekvenser har det fått för biblioteksmiljön?

•  Hur tycker bibliotekarierna att det fungerat?

Undersökningen vi gjorde för att besvara frågeställningarna genomfördes på Västerviks
stadsbibliotek på våren 2002. Vi avgränsade medvetet vår uppsats till att enbart kon-
centrera oss på biblioteket och dess personal. Vi avstod helt ifrån att göra en användar-
undersökning vilket givetvis kan ses som en brist, men vi ansåg att det skulle blivit för
svårt att genomföra en heltäckande användarundersökning på den tid vi hade till förfo-
gande. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform som grundade sig på sex
stycken frågeteman som sedan användes som ett analytiskt instrument i analysarbetet.
Vi gjorde en praktisk orientering av Västerviks stadsbiblioteks hylluppställning och hur
det påverkat biblioteksmiljön.

Litteraturen vi använt oss av syftar till att sätta in de förändringar som gjorts på Väster-
viks stadsbibliotek i en större kontext, både klassifikationsteoretiskt och i jämförelse
med hur andra bibliotek har förändrat i hylluppställning och ämnesindelning.

I analysen av undersökningen beskriver vi dels vad våra informanter har berättat vid
intervjutillfällena och dels vad vi kommit fram till vid vår egen genomgång av det alter-
nativa hyllsystem som finns på Västerviks stadsbibliotek. Analysen innehåller också en
del fakta för att sätta in Västerviks stadsbibliotek och kommunen i ett sammanhang för
att underlätta jämförelser med andra folkbibliotek.

Vi avslutar uppsatsen med en diskussion där vi har besvarat frågeställningarna. På den
första frågan varför bibliotek har gjort förändringar i hylluppställning och ämnesindel-
ning är svaret genomgående att biblioteken har haft ambitionen att sätta användarna i
centrum. Det har blivit viktigt att prioritera användarnas behov istället för att fokusera
verksamheten på hur bibliotekarier vill ha det. Att kunna locka till sig nya användar-
grupper blev också ett argument för att anpassa verksamheten efter användarnas behov.
En faktor som påverkat förändringsarbetet på folkbiblioteken är den ekonomiska åt-
stramning som gjordes i början av 1990-talet. Bibliotekspersonalen började ifrågasätta
hur verksamheten bedrevs och funderade över hur det skulle gå att göra biblioteket mer
attraktivt.

På frågan vad biblioteken gjort för förändringar i ämnesuppställningen och i biblio-
teksmiljön blir svaret som följer. De flesta bibliotek har fört samman avdelningar som
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personalen upptäckt att användare gärna kopplar ihop. Där det ansetts möjligt har bibli-
otekspersonalen skapat egna avdelningar som kan vara unika för just det biblioteket
eller mer generella avdelningar som många bibliotek använts sig av. Nya intresseområ-
den som miljö och datorer har svårt att hitta sin plats i ett enumerativt klassifikationssy-
stem och där har bibliotekspersonalen skapat nya avdelningar där dokumenten samlats
istället för att spridas, som resultatet blir om SAB-systemets ämnesindelning följs. För
att göra det lättare för användare att hitta bland skönlitteraturen har många bibliotek
använt genreindelning i ett försök att underlätta sökandet efter en bra bok. Att biblio-
teksmiljön har varit viktig att förbättra är tydligt.

Hur har det fungerat på de bibliotek som använder en alternativ hylluppställning är den
sista frågan. På bibliotek som prövat alternativa hylluppställningar har personalen utgått
från sina användare och överlag anser bibliotekarierna att det fungerat bra. Både perso-
nal och användare där de har tillfrågats är nöjda med resultatet. Det finns emellertid
problem och svårigheter med att använda sig av alternativa hylluppställningar och det är
viktigt att vara medveten om de svårigheterna. Avsaknaden av användarundersökningar
har lett till att det görs för mycket antaganden från bibliotekariernas sida om vad använ-
darna behöver.
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Telefonintervju med länsbibliotekarie Christer Bergqvist (2002-04-10)
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Före Kampen-projektet.

Efter Kampen-projektet.

Illustration från Gederborg Nilsson (1993, s.75)
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Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som skriver vår magisteruppsats nu i
vår. Vårt uppsatsämne är alternativa hylluppställningar/utbrytningar från SAB-systemet.
Vi vill göra en undersökning på er arbetsplats för att se vilka faktorer som påverkar för-
ändringar�i hyllplaceringen.

Vi skulle vilja intervjua personal som är intresserade att berätta för oss sin egen syn och
åsikter vad som påverkat förändringsarbetet och hur det fungerat och uppfattats av era
låntagare. Era svar kommer att ingå i resultatet av vår undersökning och om ni vill vara
anonyma är det inga problem.

Vi planerar att besöka Västervik under några dagar vecka 12, förslagsvis 21-22/3. Vill
ni ha mer information så är ni välkomna att höra av er till oss.

Väl mött!

Hälsningar,

Kerstin Olsson & Annika Olsson

Kerstin Olsson
Adress
Telefonnummer
E-post

Annika Olsson
Adress
Telefonnummer
E-post
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Hur länge har du arbetat som bibliotekarie/bibliotekschef?
Hur länge har du arbetat på Västerviks stadsbibliotek?

��+<:�	�;13:�?=//466:�<//
1
2
Vilka förändringar har biblioteket gjort?
Varför har biblioteket valt att frångå traditionell SAB hylluppställningspraxis?
Vad i SAB-systemet tycker du fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?
Vad var syftet med förändringarna?

���19/17�	3:51/8�

Har förändringarna på hyllorna påverkat biblioteksmiljön? På vilket sätt?

���	��6��3�1:3��919/17�	3:��9	�	�
Är det svårt/lätt att ställa upp återlämnade böcker?
Blir det merarbete för personalen med det nya systemet jämfört med det traditionella
hylluppställningen?
Är det enklare att ställa upp böcker i det nya systemet?
Går det snabbt och lätt att hitta böcker för personalen?
Hur har det nya hylluppställningen påverkat ditt arbete?

Hur går det praktiskt till när nya böcker ska placeras in? Vad avgör om boken ska gen-
replaceras eller inte?
Finns det samarbete med andra bibliotek i länet när det gäller utbrytningar från SAB?
Har du någon uppfattning om hur vanligt det är med utbrytningar i Kalmar län?
Hur ser länsbiblioteket på att enskilda bibliotek gör utbrytningar?

&���;<�0	�1
2
Har det gjorts någon utvärdering av det nya hyllsystemet?
Vad kom den fram till?
Har det märkts i utlåningsstatistik/besöksstatistiken?

Om inte:
Har det gjort någon användarundersökning angående de förändringar som gjorts?
Hur tycker du att det har fungerat för användare? Någon feed-back från användarna?
Har användare märkt att biblioteket har gjort förändringar?
Hur reagerar nyinflyttade vana biblioteksanvändare?

'�,
:3	0��55��G
Om du fick fria händer och obegränsad budget vad skulle du vilja förändra då?
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Borås 2002-03-20

!	8� ?�1:�	�I

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan som skriver vår magisteruppsats. Den kom-
mer att handla om alternativa hylluppställningar/utbrytningar från SAB-systemet. Vi
skickade ett mail till dig den 6 mars och undrade om du skulle kunna svara på några
frågor vi har om biblioteken i Kalmar län och om GÖK-projektet.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde ta dig tid att besvara våra frågor. Vi vet
att du ofta är på tjänsteresor och därför skickar vi brevet utan att först ha pratat med dig.

Här är våra frågor:
Hur vanligt det är med utbrytningar i Kalmar län?
Hur ser länsbiblioteket på att enskilda bibliotek gör utbrytningar från SAB?

Hur aktuella är GÖK-projektets idéer idag? Lever göken? Är idéerna fortfarande kon-
troversiella eller ha de blivit en naturlig del av biblioteksverksamheten?

Är det något du undrar över så ta kontakt med oss per e-post eller telefon.

Tack för hjälpen!

Hälsningar,

Kerstin Olsson & Annika Olsson

Kerstin Olsson
Adress
Telefonnummer
E-postadress

Annika Olsson
Adress
Telefonnummer
E-postadress


