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When the Tranemo library rnaved to new localities in 1991 there were also some changes 
made to make the library more user-friendly. The purpose of this essay is to see how a user
oriented change can be don e and how it has been perceived by members of the library staff 
and the library users. 

This is done by the following means: 

l) interviews with members of the library staff, 
2) a questionnaire to the users in Tranemo, 
3) a comparative questionnaire to users of the libraries in Skara and Lerum. 

The comparison was concentrated on how the library presents its material. The result of this 
camparisen shows that even though there is a difference among the three libraries, the differen
ce is small and it is impossible to say for sure that it has anything to do with the changes that 
have been done. The interviews and questionnaire in Tranemo give a positive picture of that 
library. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: I samband med flyttningen till nya lokaler 1991 ändrade Tranemo 
bibliotek om i ett försök att bli mer användaranpassade. I de nya lokalerna forsökte 
personalen skapa en biblioteksmiljö efter vad man trodde att användarna skulle känna 
sig hemma med. Man ändrade också delar av sin ämnesindelning från SAB till ett 
eget system som anpassades mer till biblioteksbesökamas kunskaper. 
Bibliotekspersonalen har sedan fortsatt att vidareutveckla sitt system med nya 
avdelningar kontinuerligt. 

~Vi är nyfikna på varfor ett bibliotek väljer att frångå det traditionella sättet att 
presentera sina medier och skapa ett nytt. Vi vill ta reda på vad som gjorts och hur det 
upplevs av personal och biblioteksbesökare ochjärnfora det sistnämnda med hur 
användare av biblioteken i Skara och Lerum upplever traditionell medieuppställning. 
Jämförelsen är koncentrerad på merlieuppställning och tar inte upp övriga delar av 
forändringen i Tranemo. 

Avgränsning: Enkätundersökningen gäller enbart de biblioteksbesökare som kommit 
till biblioteket där enkäterna delats ut under perioden 95.05.22 till 95.1 0.28. Vi har 
haft en ambition att intervjua all personal som varit på plats vid de tillfållen vi varit på 
biblioteket. Tyvärr var den bibliotekarie som var arbetsledare under förändringen inte 
på biblioteket under den period då vi arbetat med insamlingen. På biblioteken i Skara 
och Lerum delades det sammanlagt ut 150 enkäter varav 143 st inlämnades under 
vecka åtta 1996. 

Genomforan de: Enkäter till besökare som kommit till de tre biblioteken och 
intervjuer med personalen på biblioteket i Tranemo. Enkäterna har analyserats med 
kvantitativ metod for de frågor med fasta svarsalternativ på enkäten, de öppna 
frågorna med kvalitiativ metod. Intervjuerna har analyserats kvalitativt. 

Resultat: Personalen ändrade om i biblioteket for att de ville underlätta för 
användarna. De har koncentrerat sig på biblioteksmiljön och medieuppställningen. 
Intervjuerna och enkäterna ger en positiv bild av biblioteket och de förändringar som 
gjorts där. 
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l Inledning 

När vi skulle börja med magisterarbetet bläddrade vi igenom den pärm med förslag 
som skickats in från landets bibliotek och vi fastnade för följande rader från Tranemo: 
"Vi frångår i största möjliga mån SAB-systemetl både i biblioteket och i datan till ett 
eget system (andra bibliotek har liknande) för att underlätta för användarna. "2 

Förslaget ledde till många frågor. Vad innebar det egna systemet? Till vilken grad har 
de gått ifrån SAB-systemet och varför har de gjort en sådan här förändring? 
Förändringen innebar en anpassning av SAB-systemet till vad personalen ansåg var 
användaranpassat plus att miljön på biblioteket ändrades för att minska 
institutionskänslan och få besökarna att känna sig mer "hemma" på biblioteket. 
På flera håll i landet har bibliotek letat efter alternativ till SAB-systemet och det mest 
kända är GÖK-projektet. Det består av biblioteken i Kalmar, Örnsköldsvik och 
Linnestaden i Göteborg som försökte hitta nya metoder att nå användarna. Projektet 
finansierades av Statens kulturråd som gav de tre biblioteken sammanlagt tre 
miljoner. I det ingick en förändring av uppställningen. 
Ett annat bibliotek som förändrat uppställningen är alltså biblioteket i Tranemo. Vi 
har också försökt göra en jämförelse mellan vad användarna i Tranemo anser om 
medieuppställning och vad användare på biblioteken i Skara och Lerum anser om 
detsamma. Dessa båda bibliotek använder sig av SAB-systemet. På det sättet får vi en 
jämförelse mellan ett okonventionellt och ett traditionellt system. En mindre 
jämförelse av ämnesindelningen i Tranemo och Borås har också gjorts. Vi ämnar 
också att undersöka biblioteket i Sölvesborg som inspirerat personalen i Tranemo när 
det gäller utformningen av lokalerna (se avsnitt 5.1.3). Den här studien är i första 
hand e!llpirisk av två anledningar. Först och främst var det här arbetet tänkt som en 
utvärdering av förändringarna på Tranemo bibliotek och trots att syftet ändrats något 
sedan dess är det fortfarande en viktig del av arbetet. För det andra är den teoretiska 
litteraturen inom det här området inte så omfattande. 

l Hierarkiskt ämnesindelningssystem utvecklat av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1921. 
NE, bd 17, s.539 
2förslagspärm, BHS, 1995 
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2 Vårt syfte 

Vi är nyfikna på varför ett bibliotek har valt att frångå det traditionella sättet att 
presentera sina medier och skapa ett helt nytt bibliotek. Vi vill ta reda på vad som 
gjorts och hur det upplevts av personal och biblioteksbesökare. 

För att ta reda på det har vi gjort en enkätundersökning där användare av biblioteket 
har svarat på ett antal frågor ( se bilaga l). Utifrån resultatet av den första 
enkätundersökningen bestämde vi oss för att sammaställa ytterligare en enkät som 
skulle delas ut på två bibliotek som har ett traditionell SAB-uppställning, Skara och 
Lerum. 
I enkätundersökning nummer två har vi valt att koncentrera oss på ämnesindelning, 
för att kunnajämföra det resultat vi fått av enkätundersökningen i Tranemo med vad 
användare på de två andra biblioteken anser om traditionell ämnesindelning. I 
Tranemo har vi intervjuat ett flertal av personalen på biblioteket för att få veta hur 
förändringen har gått till och vilka konsekvenser de sett av förändringen, både när det 
gäller deras eget arbete och eventuella reaktioner från användare. Vi har även läst 
litteratur om biblioteksförändring och service management. 
Genom detta arbete hoppas vi få en bild av vad en användaranpassning kan innebära. 
Först går vi igenom vad som har gjorts och sedan försöker vi med hjälp av den 
information vi fått från personal och användare diskutera resultatet av förändringen. 

2.1 Problemformulering 

Vi vill undersöka en användaranpassning av medieuppställningen på Tranemo 
bibliotek ochjämföra denna med en traditionell medieuppställning. 
Detta kan brytas ned i följande frågor: 
1. Varför vill man göra en användaranpassning av medieuppställningen? 
2. Hur går man tillväga? 
3. Användarrespons på förändrad merlieuppställning och övriga förändringar. 
4. Jämförelse med traditionellt system, baserat på SAB. 

2.2 Avgränsningar 

Tyvärr har det hunnit gå fyra år sedan förändringen gjordes, så här långt efteråt går 
det inte att göra en jämförelse mellan Tranemo nya och gamla bibliotek. Istället har vi 
valt att göra en jämförelse mellan det nya biblioteket i Tranemo och två bibliotek som 
arbetar helt enligt det traditionella systemet, Lerum och Skara. 
Denna studie gäller ju ett förändringsarbete och då vill vi gärna ha reda på hur 
biblioteket såg ut innan förändringen och vad användarna då tyckte om biblioteket. 
Det är svårt att fråga om vad användare tyckte om det gamla biblioteket eftersom vi 
då får reda på vad personen anser om det gamla idag, inte vad personen ansåg före 
1991 då det gamla biblioteket var igång. Det finns också en stor risk att den 
tillfrågade inte varit på det gamla biblioteket överhuvudtaget. 
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Vi kan inte vänta oss något tillforlitligt svar på frågan hur de tyckte att den dåvarande 
bokuppställningen fungerade. Men vi vill ändå forsöka ta reda på om någon lagt 
märke till någon skillnad mellan det gamla och det nya biblioteket. Hur det gick 
redovisar vi i avsnittet 7.2.7. 
Vi frågade personalen om hur det fungerade innan flyttningen till de nya lokalerna. 
Eftersom de befinner sig på biblioteket mer är det troligt att de har ett tydligare minne 
av hur det fungerade, men även då får vi svar som visar vad de idag tycker om det 
gamla biblioteket, inte vad de ansåg då. 
En utvärdering direkt 1991 hade varit intressant. Det skulle då ha varit möjligt att 
göra en jämfdrelse mellan det nya och det gamla biblioteket i Tranemo. Såhär efteråt 
kan vi bara uttala oss om hur det nya biblioteket fungerar men ingenting om det 
gamla. Möjligtvis kan intervjuerna med personalen visa hur de idag ser tillbaka på de 
gamla forhållaodena och vad de ansåg åskådliggörs i avsnitt 6.1.3. 
Vi vill också poängtera att de tendenser vi sett kan ha andra orsaker som inte syns i 
den här studien (t ex användarutbilningar). Vi är medvetna om att sådana orsaker kan 
existera men vi har valt att koncentrera oss på de orsaker som har med förändringen 
att göra. 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Biblioteksförnyelse 

Bibliotekens förutsättningar förändras. Den försämrade offentliga ekonomin och den 
ökade betydelsen av kunskap och information ger krav på förändring av biblioteken 
och denna förändring måste skapas lokalt säger Göran Wide bäck. 3 Han menar också 
att svensk offentlig förvaltning visar klara tecken på en förskjutning från en givandets 
ekonomi till en "resultatekonomi".4 
Biblioteket som serviceföretag : kunden i centrum är en bok som tar upp samhällets 
förändring och hur nödvändigt det är för biblioteken att hänga med i förändringarna 
och inte halka efter. 

Sven Nilsson beskriver klassifikationen som bibliotekets mentala struktur. Han 
skriver att den anses vara perfekt, men är också en oerhört konservativ del av 
biblioteket som står i vägen för förändring. När klassifikationen blir föråldrad är den 
inte längre till hjälp för att göra biblioteket effektivt utan en belastning. Bibliotekets 
personal måste komma ihåg att det är besökarna de tjänar, inte bibliotekssystemet 
Målet är att mötet mellan biblioteksbesökaren och biblioteket skall fungera så bra 
som möjligt. 5 

3.5 Service, tjänster och kvalitet 

Biblioteket är en del av den offentliga sektorns service. Det kan då vara relevant att 
titta lite på vad service, tjänster och kvalite på tjänster kan innebära. Vad som följer är 
i mycket hämtat från Grönroos och Monthelies bok Service management i den 
offentliga sektorn. 
Att verksamheten är serviceinriktad betyder att den i första hand styrs och utvecklas 
utgående från kundernas, användarnas, behov och önskemål. Enligt Ginman är de tre 
viktigaste dragen hos en serviceorganisation att kunden är viktig och synlig, 
flexibilitet och personalen. 6 

3 Widebäck, 1992, s. 9 
4 Widebäck, 1992, s. 14 
5 Nilsson, 1992, s. 20 
6 Ginman, s. 78 
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Användaranpassningen på biblioteket i Tranemo gjordes som de följande intervjuerna 
visar för att ge användarna bättre service och för att förbättra kvaliten på bibliotekets 
tjänster. Vad är kvalite när det gäller tjänster? Grönroos och Monthelie skriver att 
total kvalite på en tjänst består av tre delar: 
- teknisk kvalite, dvs vad kunden får 
- funktionell kvalite, dvs hur processen upplevs 
- organisationspro fil, image, hur organisationen upplevs. 7 

Det som krävs för att utveckla och genomföra en tjänsteide är: 
l . Undersökning av kunders behov och önskemål. 
2. En klart uttalad verksamhetside. 
3. Lämpliga resurser för tjänsteproduktionen. 
4 . Nonner och värderingar som styr arbetssättet i organisationen. 

Snabbhet i handläggningen vilket gör det möjligt att öka kvaliten på en tjänst kan man 
få genom att lägga över en stor del av förberedelsearbetet på kunden. Genom att göra 
det lättare för användarna att själva hitta till rätt hylla avlastas personalen som då kan 
koncentrera sig på svårare frågor som kräver mer än att peka ut rätt hylla. På så sätt 
utnyttjas personalresurserna bättre. 
Vad innehåller en bibliotekstjänst? 
- informationen eller upplevelsen, mediet, vetandet som förmedlas. Den förmedlingen 
kan underlättas av en lättare klassifikation. 
- bemötandet, servicen, dvs personal och miljö. 
- lokalen, upplevelsen av organisationen. 
Det kan också delas in i två delar, vad kunden får och hur kunden får det. 8 

Grönroos och Monthelie menar att en tjänst består av flera delar. Olika typer av 
tj ärrster bildar tillsammans en helhet, ett n grundtjänstepaket n. 9 

- kärntjänsten, dvs vetandet eller upplevelsen som kunden sökte. 
- bitjänster, på ett bibliotek t ex datakatalogen, beställnings- och lånerutiner, 
skyltning, medieuppställning. 
- stödtjänster, t ex läsplatser, fika, lokalemas utseende 
Utöver detta finns något som författama kallar utvidgat tjänstepaket, som förutom det 
ovanstående innehåller: 
-tjänstens tillgänglighet, dvs öppettider, geografiskt läge m.m. 
- interaktionen mellan organisationen och kunden 
- kundmedverkan 

Det finns ett samband mellan kundmedverkan och kundemas kunskapsnivå. lO För att 
kunna medverka måste kunderna ha en viss kunskap, i bibliotekets fall en förståelse 
för hur ämnesindelning och hyl1uppstäl1ning fungerar. När inte kunskapen räcker kan 
man åtgärda detta antingen genom att utbilda kunderna el1er genom att förändra 
systemet så att det krävs en lägre kunskapsnivå av kunderna. 

7 Grönroos, 1994, s.23 
8 ibid, s. 46 
9 ibid, s.SO 
1 o i b id, s. 54 
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På så sätt kan man motverka glappet mellan kundemas kunskap och systemets krav 
på kunskap. 
Tjänsteproduktionssystemet skall fungera interaktivt. Den kontaktperson som möter 
kunderna skall också utvärdera hur kontakten fungerar. Den personen skall vid behov 
initiera och vidta korrigerande åtgärder.ll 
Alltså är det personalen på biblioteket som möter användarna som ser när tjänsten inte 
är tillfredställande och de skall då direkt forsöka förbättra situationen. 

Vid forändringarbete i allmänhet finns det ett klart samband mellan positiv inställning 
hos personalen och de fOrändringar som gjorts. Påverkan finns åt båda hållen, det 
krävs positiv inställning for att genomfora en lyckad forändring och när den är 
genomförd påverkar forändringen personalens inställning, positivt eller negativt 
beroende på hur resultatet upplevs. 

Var skall synlighetsgränsen för kunden gå, dvs vilka delar av organisationen skall 
användaren se när han besöker biblioteket? Främst gäller det var 
klassifikationssystemet hör hemma. Grönroos och Monthelie menar att det skall vara 
så lätt som möjligt för kunden, och då skall man flytta interna fackspråk bakom 
synlighetsgränsen.l2 

3.6 Tidigare studier av Tranemo bibliotek 

Vi lyckades hitta två uppsatser som tar upp biblioteket i Tranemo, båda arbeten gjorda 
på Bibliotekshögskolan. 1985 gjordes en enkätundersökning om kultur-, läs- och 
biblioteksvanor i Tranemo kommun. 
Det var ett specialarbete som ingick i ett projekt om kultur i Älvsborgs län. Detta var 
innan flyttningen och huvudbiblioteket var då inhyst i trånga lokaler i utkanten av 
centrum. En flyttning diskuterades redan. Större delen av arbetet bestod av en 
enkätundersökning gjord med postenkäter. Vi hade en ambition att försöka göra vårt 
material jämförbart med denna undersökning, men det gick tyvärr inte. Främst därfor 
att det var en postenkät de använde sig av, deras undersökningsgrupp hade en helt 
annan sammansättning än vår. De jämförelser vi försökt göra har inte gett något 
användbart resultat. 
Vi tittade också på en projektuppgift gjord hösten 1994. Den gav oss en snabb 
introduktion till hur biblioteket såg ut, plus ideer om hur vi skulle inleda vårt arbete. 
Författama tog upp frågan om "vardagsrumskänsla" 13 och huruvida den är önskvärd 
på biblioteket eller inte. Det väckte vårt intresse for hur användarna upplever 
biblioteksmiljön, detta går vi igenom i avsnitt 7.2.5. 

l I ibid, s. 59 
12 ibid, s. 60 
13 Gulliksson, 1994, s. 13 
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4 Metod 

4.1 Undersökningen i Tranemo 

Vi började med att konstruera enkäter samtidigt som vi läste in oss på ämnet. 
Enkäterna var färdiga och började delas ut i slutet av maj 1995. Insamlingen kom 
alltså att ske under sommaren, då biblioteksutnyttjandet är lägre än under resten av 
året. Därfor gick utdelandet väldigt trögt. Majoriteten av enkäterna hämtades i 
augusti, efter det har vi fyllt på med svar som kom senare allt eftersom fram till 
oktober då vi avslutade den delen av informationsinsamlingen. 
Enkätundersökningen gick till så att vi lämnade våra enkäter på biblioteket, där 
personalen bad besökarna att fylla i enkäten. När enkäten fyllts i lämnades den in i 
lånedisken. 

Att välja att dela ut enkäter i biblioteket var ett bekvämlighetsval eftersom det 
underlättade vårt arbete betydligt, men det var också lämpligt utifrån vad vi ville veta. 
Vi behövde komma i kontakt med invånare i Tranemo som har varit på biblioteket for 
att kunna få en uppfattning om vad de tycke om biblioteket. Nackdelen är att vi själva 
inte har haft möjlighet att vara med när enkäterna fyllts i for att motivera och svara på 
frågor. Vi har inte heller någon kontroll över personalens medverkan när enkäterna 
delas ut, ifall användarna får en möjlighet att fylla i enkäterna helt anonymt utan att 
någon ser vad de skriver. Vi gav inte personalen några direkta instruktioner om hur 
det skulle gå till, utan bad dem helt enkelt att dela ut och samla in enkäterna. 
Enkäterna delades ut under perioden 95.05.22 till95.10.28. 

4.2 Undersökningarna i Skara och Lerum 

För att ha någonting att jämföra enkätundersökningen i Tranemo med gjorde vi 
ytterligare en enkät som delades ut på biblioteken i Skara och Lerum. Den här gången 
delade vi ut enkäterna personligen och samlade in dem igen på plats, till skillnad från 
enkäterna i Tranemo som vi överlämnade till personalen som sedan skötte 
utdelningen. När vi personligen var på plats genomfordes undersökningen betydligt 
snabbare, plus att undersökningsgruppen hade möjlighet att komma med 
kommentarer och frågor direkt till oss. Enkäten var koncentrerad på klassificeringen 
av medierna och hur den upplevdes av de tillfrågade. Vi valde att dela ut enkäterna i 
just Lerum och Skara därfor att vi befann oss på de orterna, valet var alltså 
slumpmässigt. Det enda kravet på de bibliotek som vi skulle järnfora med var att de 
skulle ha en traditionell medieuppställning. 
Vi delade ut 75 st enkäter på varje bibliotek, sammanlagt 150 stycken. 
ILerum kom det in 73 st och i Skara 70 st, totalt 143 st. Innan vi började med 
utdelningen frågade vi respektive bibliotekschef om vi fick komma och dela ut 
enkäter. Väl på biblioteket presenterade vi oss för besökare och forklarade syftet med 
vår studie och undrade om de kunde ta sig tid att fylla i enkäten. Rent generellt sett 
kan man säga att det var inte många som vägrade hjälpa oss, den vanligaste ursäkten 
var att man hade ont om tid. 
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Tillvägagångssättet att få tag i enkätsvararna var helt enkelt att leta reda på dem, 
bland hyllorna, vid utgången och vid informationsdisken eller utlåningsdisken. 
På båda biblioteken var materialinsamlingen avklarad på två dagar. Den skedde under 
vecka åtta 1996, iLerum på måndagen kl13.00 • 17.30 och tisdagen kl15.20 · 17.20, 
och i Skara på onsdagen kl12.00 · 15.00 och torsdagen kl13.00- 14.00. 
Större delen av insamlingen skedde alltså på eftermiddagen. Hur lång tid det tog 
berodde på hur många besökare som fanns på biblioteken. Skara bibliotek är något 
större än det i Lerum, därför var insamlingen snabbare avklarad där. 

4.3 Litteratur om enkätmetod 

För att få hjälp med att utforma enkäten läste vi Enkätboken av Jan Trost, som är en 
grundbok i enkätmetodik. Den behandlar saker som undersökningens syfte och 
perspektiv, population och urval, hur frågorna och formuläret skall utformas, 
standardisering och strukturering av enkäten och dess tillförlitlighet och validitet. Den 
innehåller tips om hur själva insamlingen kan gå till och till slut behandlas kodning 
och inläsning, samt analys av data man samlat in. Författarens utgångspunkt är de 
undersökningar med enkäter han själv har varit inblandad i. 
Trast skriver att man måste utgå ifrån ett klart och preciserat syfte får att kunna ställa 
rätt frågor. Utifrån vad man vill få reda på utformar man sedan enkäten. 
När det gäller kvalitativt eller kvantitativt förhållningssätt sägs det att om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man använda sig av 
kvantitativ metod, men om den gäller att förstå eller att hitta samband skall man göra 
en kvalitativ studie.14 Vi använder en kombination av kvalitativt och kvantitativt 
synsätt, därför att vi vill försöka skapa en balans mellan våra öppna och slutna frågor. 
För många öppna frågor som kräver att enkätbesvararen formulerar ett svar själv kan 
leda till ett stort bortfall, då undersökningsgruppen hoppar över frågor som känns för 
svåra att besvara. 
En kombinerad metod ger också en bra bild av det som skall undersökas. 
Vi får svar på exempelvis procentandelar plus vi får lite längre kommentarer. 
Förhoppningsvis bildar sedan svaren en heltäckande bild av det undersökta. 

4.3.1 Utformning av enkät 

När man utformar enkäten skriver Trast att man skall tänka på att den bör vara 
standardiserad, frågorna och situationen skall vara så lika som möjligt för alla som 
frågas, for att göra det möjligt att jämföra. 
Graden av strukturering innebär till vilken grad uppläggningen av formuläret är 
genomtänkt, frågorna skall handla om ämnet som man preciserat i 
problemformuleringen och inget annat. Frågorna kan också vara öppna eller icke 
öppna. De beror på ifall det finns fasta svarsalternativ eller inte. Öppna frågor skall 
man vara försiktig med, eftersom de, som vi tidigare nämnt, är tidsödande för 
enkätbesvararen. När frågan känns för krävande att besvara minskas svarsfrekvensen. 

14 Trost, 1994 s. 2 1 f f 
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Men det är bra att avsluta enkäten med en öppen fråga eftersom det ger den svarande 
en chans att lägga till kommentarer som inte fått plats någon annanstans i enkäten.l5 
När man konstruerar svarsalternativen till frågorna skall man tänka på att de skall vara 
varandra uteslutande och inte överlappa varandra. Det finns också en psykologisk fara 
vid uppställningen av svarsalternativ eftersom det alternativ som kommer först ofta 
ses som det "riktiga" som man förväntas fylla i. 

Jan T rost går också igenom en lista med detaljer att betänka vid utformandet av själva 
enkäten som vi tyckte var mycket användbara:l6 
l . Enbart en fråga per fråga ( undvik och). 
2. Använd vanligt språk, begripligt och utan facktermer. Gör frågorna enkla och 
lättbegripliga, undvik krångliga ord och satser. 
3. Undvik negationer. 
4. Var konsekvent. 
5. Blanda inte skeenden (handling, process) med tillstånd (stadium). 
6. Betänk sättningstekniska aspekter som samma avstånd och konsekvent placering av 
svarsboxarna. Underlätta för den som svarar! 
7. Undvik värdeladdade ord. 
8. ~rågornas ordningsföljd. Bered väg för känsliga frågor. Kom in på fenomenet och 
gör det till något bekant. 
9. Formuläret skall se attraktivt ut. 
10. Lämna inga halvtomma sidor, det ser slarvigt ut och det kan verka som enkäten är 
slut. 

4.3.2 Valet av enkätfrågor 

Eftersom vi inte vet något om personerna som förväntas fylla i enkäten, men räknar 
med att det blir väldigt olika personer som alla skall kunna besvara frågorna, är de 
mycket allmänt ställda. Därför har vi också flera frågor som täcker samma ämne, 
olika personer uppfattar frågor olika, med flera frågor ökar chansen att någon av 
frågorna besvaras, så kallad kongruens.l7 
Det finns en balansgång mellan hur mycket en person bryr sig om och orkar med att 
besvara och hur mycket information man vill ha ut av en undersökning. 
Vi tror att med tre öppna frågor i Tranemoenkäten och två öppna i 
Lerum/Skaraenkäten finns det en chans att de flesta orkar med att besvara frågorna. 
Eftersom frågorna med fasta svarsalternativ är de som går fortast och är enklast att 
besvara har vi valt att låta dem dominera. Risken är att de fasta alternativ vi valt inte 
stämmer överens med vad personen egentligen skulle vilja svara. 
De fasta frågorna ger inte samma möjlighet till detaljerad information från varje 
individ, men de är lättare att använda somjämförelsematerial för att försöka göra en 
jämförelse mellan våra olika enkäter och bibliotek. 
De som fyllt i enkäten har i princip svarat på alla frågor med fasta svarsalternativ. Det 
bortfall vi har är koncentrerat på de öppna frågorna. 

15 ibid, s. 68 ff 
16 ibid, s75 ff 
17 ibid, s. 58 
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Enkäten i Tranemo är på tre sidor, och det verkar som om just att gå vidare till den 
tredje sidan är for mycket för många i undersöknings gruppen. Den kortare enkäten i 
Lerum/Skara hade mindre bortfall vilket troligtvis berodde på att den bara bestod av 
två sidor. 
Vi avslutade båda enkäterna med en standardavslutningsfråga såsom Trost foreslagit 
for att ge enkätbesvararna en möjlighet till egna kommentarer och att skriva av sig.l8 
De som svarat i Tranemo har ofta inte skrivit något som handlar om forändringen av 
biblioteket, utan svaren består till stor del av allmänna kommentarer och önskningar 
om till exempel ökade öppettider. I Skara och Lerum fick vi en del relevanta 
kommentarer, se avsnitt 8.3.5. 

4.3.3 Sammanfattning av enkätfrågorna 

Enkäten som delades ut i Tranemo innehöll foljande frågor: 
- Ålder och kön. 
- Besöksfrekvens på biblioteket. 
- Sysselsättning på biblioteket, där personen uppmanas att kryssa fOr ett eller flera 
fasta alternativ, t ex lånar böcker, läser tidskrifter, fikar. 
-Hittar personen vad hon/han söker på biblioteket, ifyllaren fick välja mellan alltid, 
ofta, sällan eller aldrig. I en följdfråga finns möjlighet att ange vad som gör det lätt 
eller svårt att hitta. 
-Ifall personen tar hjälp av personalen for att hitta, här kan man välja mellan 
alternativen alltid, ofta, sällan eller aldrig. 
- Ifyllaren ombeds välja ett eller flera fasta alternativ som hon/han tycker 
karaktäriserar biblioteket. Exempel på alternativ är strikt, tråkig, trevlig, rörigt. Det 
finns o-ckså möjligbet att fylla på med egna alternativ. 
- Kan personen använda sig av SAB-systemet, en fråga som bara går att besvara med 
ja eller nej . 
- Har personen märkt någon förändring i ämnesindelningen, ja eller nej, med en 
följdfråga till de som svarat ja om de tycker sig ha blivit hjälpta av förändringen. 
- Enkäten avslutas med en möjlighet att skriva ned egna kommentarer. 

18 ibid s. 69 
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Enkäten som delades ut i Skara och Lerum innehöll frågorna: 
- Ålder och kön. 
- Besöksfrekvens på biblioteket. 
-Vad personen anser som viktigast för ett bibliotek, med fyra fasta alternativ att välja 
mellan, ex trivsamrna lokaler och vänlig och hjälpsam personal. 
- Tycker personen att det är lätt eller svårt att hitta på biblioteket, samt vad som gör 
det lätt eller svårt att hitta. 
-Kan personen använda sig av SAB-systemet, och om man svarat ja, tycker han/hon 
att det fungerar tillfredställande, och om man svarat nej, hur hittar hon/han då vad 
som söks. Den sistnämnda följfrågan har fasta svarsalternativ som t ex med hjälp av 
personal och leta på måfå. 
- Personen ombeds ange hur biblioteket skulle kunna utformas för att man 
personligen skulle hitta lättare. 

4.4 Intervjumetod 

Först av allt när vi hade bestämt oss för ett ämne åkte vi till Tranemo för att själva se 
hur biblioteket såg ut. Samtidigt genomförde vi spontana samtal med personalen för 
att få en uppfattning om vad förändringen innebar. Sedan påbörjades själva studien. 
Vid varje besök i Tranemo har vi passat på att intervjua de i personalen som vid det 
tillfället befann sig på biblioteket och hade tid med oss. 
Vi har gjort intervjuer med personalen för att ta reda på vad förändringen innebär, 
varför den har gjorts och hur de tycker att det nya biblioteket fungerar. Vi har frågat 
både om hur de själva upplever förändringen, vilka konsekvenser den har haft på 
deras arbete och vilka reaktioner de har fått från användare, det senare för att göra en 
jämförelse med vårt enkätmateriaL Vi tycker det är intressant att se ifall det finns 
några skillnader mellan vad användare anger i enkäterna och vad personalen tror att 
användarna tycker. 
Sammanlagt har vi intervjuat 8 personer: kulturchefen, 2 bibliotekarier, 4 
assistenter/kanslister och en vaktmästare. 

4.4.1 Litteratur om intervjumetod 

Så vad är en intervju? Enligt Tebelius är syftet med en intervju att få reda på den 
intervjuades uppfattning om det relevanta problemområdet. 

"De människor som ingår i undersökningen representerar sålunda 
bara sig själva och deltar i egenskap av innehavare av en bestämd 
erfarenhet som är relevantför problemet." 19 

Intervjuer görs för att informera sig om ett nytt område och för att få den intervjuades 
subjektiva åsikt. Vi gör intervjuer för att i efterhand ta reda på hur förändringen 
skedde och försöker ta del av de iakttagelser personalen gjort. Det ger också en 
orientering över undersökningsområdet, vilket vi var i behov av i början. 

19 Patel, 1987, s. 123 
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Vid det första tillfället var intervjun helt "fri", vi ställde inte några på forhand 
bestämda frågor utan lät personen i fråga prata fritt om biblioteket. 
Allteftersom blev intervjuerna mer och mer systematiserade när vi fick fakta att utgå 
ifrån. Intervjuerna genomfordes i fikarummet på biblioteket. Fördelen var att vi fick 
en avslappnad miljö, men samtidigt var det inget stängt rum utan det förekom en hel 
del avbrott. 
Till att börja med forsökte vi använda bandspelare, men då det visade sig vara mycket 
svårt att höra något på det inspelade bandet övergick vi till att anteckna. Vi delade 
upp det så att en ställde frågorna medan den andre antecknade. På det sättet kunde vi 
ägna oss maximalt åt det som är viktigast i en intervjusituation, att lyssna och visa att 
man lyssnar. 

4.4.2 Sammanfattning av intervjuområden 

Under intervjuerna hade vi som sagt inte några fast frågor, istället hade vi ett antal 
områden som vi diskuterade under varje intervju. 
Vi frågade varfor forändringen gjorts och hur det gjorts. Där ingick bl a frågan om 
vilka anslag de fått för genomforandet samt vilka inspirationskällor de haft. 
Vi pratade också om hur det gamla biblioteket såg ut. 
Effekterna av förändringen på deras arbete, både det egna och vad de uppfattat av 
övrig personals ändrade arbetsbörda samt om de märkt av några reaktioner från 
besökare. Här forsökte vi få den intervjuade att forsöka komma ihåg något som inte 
var positivt till förändringen, så att inte bara de nöjda besökarna skulle komma fram. 
Vi frågade också ifall den intervjuade ångrade någon del av förändringen och om det 
fanns några planer för ytterliga förändringar nu eller i framtiden. 

4.5 Jämf"örelse av ämnesuppställningen 

För att se just hur Tranemos ämnesindelning skiljer sig från en traditionell sådan 
gjorde vi en mindre jämforelse med Borås stadsbibliotek, som redovisas i avsnitt 
5.5.1. Jämförelsen gjordes mellan de två bibliotekens datoriserade bibliotekskataloger 
genom sökningar på ett antal titlar och författare. De valdes med tanke på vilka 
avdelningar som forändrats i Tranemo. Fördelen med attjärnfora med Borås 
stadsbibliotek är att båda biblioteken använder sig av Public. 
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5 Tranemo bibliotek 

5.1 Inspirationskällor I 

5.1.1 GÖK-projektet 

Enligt Bergkvist och Herstad är GÖK-projektet ett försök att smälta samman 
internationella erfarenheter och egna ideer i det svenska folkbiblioteksarbetetDet 
består av ett samarbete mellan biblioteken i Linnestaden i Göteborg, Örnsköldsvik 
och Kalmar. 
I Kalmar fastställde kulturnämnden fyra övergripande riktlinjer för projektet, som ger 
en fingervisning om vad det hela handlar om: 
l . Omprövning av kvalitetsbegreppet 
2. Höjning av servicenivån. 
3. Låntagaranpassning av biblioteksenheterna och ett ökat brukarinflytande. 
4. Prövning av vad folkbildningsbegreppet innebär för 90-talet. 
Samma kulturnämnd säger "Vi har respektför alla människors behov av 
kulturupplevelser. Kunden står i centrum. God service är en ledstjärna för vårt 
arbete." 20 

När man i Linnestaden skulle öppna det nya GÖK biblioteket samlade man in 
önskemål från 27 000 invånare om vilka böcker som skulle köpas in, men det visade 
sig att resultaten var förutsägbara, då de innehöll de förslag som personalen väntat 
Slg. 

GÖK-projektet avslutades 1994 och 1995 gjordes en utvärdering av tre engelska 
kultursociologer åt Kulturrådet, som publicerades i slutet av november 1995. I 
samband med det skrev Anna Nordlund en artikel om GÖK i DN. Hon skrev att 
utvärderarna talat både med personer som var för och emot projektet. 
Det kom fram att majoriteten av dem som var kritiska oftast är äldre, bildade män 
som känner sig hotade och förvirrade av sådana "nya ideer". 
En annan kritisk stämma påstår att om man köper in litteratur som användare frågar 
mycket efter riskerar man att ''folkbibliotekens kvalitets-begrepp urholkas. "21 

Denne man har inte varit på det bibliotek han utsätter för kritik. 
I Kalmar där man gått längst värjer sig en man mot den kraftiga utgallringen av 
böckerna och att man skalllåta användarna få vara med och bestämma vilka böcker 
som skall köpas in. 

20 Bergkvist, 1992, s. 31 
21 Dagens nyheter, 1995, s Bl 
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"För mig är det fullständigt självklart att det är bibliotekarierna som 
skall avgöra vilka böcker som köps in, precis som tandläkaren avgör 
vad jag skall göra med mina tänder. Jag tycker det är märkligt att 
bibliotekarierna här inte slagits mer för den rätten och för sin 
yrkesetik, helt enkelt. ( .. ) Jag tror faktiskt att det bakom GOK
projektets kvasidemokratiska fraser döljer sig ett synnerligen 
odemokratiskt publikförakt, helt enkelt en brist på tilltro till 
människors förmåga att tillägna sig böcker och kultur. "22 

Han vill att bibliotekens funktion skall var ett arkiv över god litteratur samt ett 
litteraturarvets museum. Medan Christer Bergqvist, som var projektledare när GÖK 
påbörjades, menar att de skall fungera som en central för information och utlåning 
plus som ett medborgarkontor. 
Slående är att det är främst GÖK-projektets förändring av inköpspolitiken och 
gallringen som kritiseras.23 

5.1.2 Inspirationskällornaför GÖK 

De internationella inspirationskällorna för GÖK-projektet är främst Guthersloh i 
Tyskland samt Fredrikshavn och Otterup i Danmark.24 
Biblioteket i Fredrikshamn är uppbyggt runt principerna att: 
- Man från entren skall ha god överblick över lokalerna. 
-Besökarna skall i så stor utsträckning som möjligt själva hitta det de söker. 
- Fredrikshamn är en industristad vilket skall sätta sin prägel på biblioteket. 
I Otterup har man byggt för de biblioteksförvirrade, som man räknar med är 40% av 
befolkningen. Med biblioteksförvirrade menas de personer som av olika anledningar 
har svårt att hitta på biblioteket. 
I Guthersloh möts besökaren av en närzon närmast entren, en del av det tredelade 
biblioteket, en av de ideer som också präglar GÖK-projektet. Det tredelade 
biblioteket består av ett närbibliotek där ett litet antal böcker exponeras maximalt, ett 
"vanligt" bibliotek med ämnesindelning och som tredje del öppna magasin. Nyckeln 
till det nya tankesättet är att sätta besökaren i centrum i allt biblioteksarbete: inköp, 
uppställningssystem, skyltning och rutiner. 
En GÖK-grupp har analyserat SAB-systemet och har strävat efter att närbesläktade 
SAB-avdelningar och medier av olika slag skall sammanföras så långt det är möjligt. 
I Kalmar delar man upp biblioteket i olika delar.25 
Först möts besökaren av närbiblioteket som skall bestå av sex till åtta fasta teman och 
två rörliga. Den här delen av biblioteket skall bestå av ca 2 000 till 2 500 medier med 
hög utlåningsfrekvens. Vid ett första försök under två månader på våren 1992, då man 
använde främst äldre litteratur till de nyskapade avdelningarna, blev resultatet en hög 
omsättning och en del äldre litteratur som tidigare stått outlånad hittade nu fram till 
sina läsare. 

22 ibid, s Bl 
23ibid, s B 1. 
24 Bergkvist, 1992, s. 32 ff 
25 ibid, s. 39 ff 
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För att höja servicenivån skall man inom GÖK-projektet också se över inredningen 
och göra vissa förändringar. Principerna för detta är:26 
-Biblioteket skall uppmuntra till självbetjäning- även den ovane ska ha lätt att hitta. 
- Besökaren ska få en bra överblick över lokalen redan i entren. 
- Bokmarknaden (närbiblioteket) ska få en attraktiv placering. 

När det gäller SAB-systemet, och avsaknaden av det samma, har Christina Persson i 
Linnestaden observerat att omändringen är bra för flertalet, som inte kunde 
klassifikationerna, men det är mindre bra för den grupp som faktiskt lärt sig systemet. 
De känner sig fråntagna en kunskap. I samma artikel säger Anna Christina Rutqvist 
från biblioteket i Örnsköldsvik att man där hållit fast vid de traditionella 
klassifikationerna. 27 

5.1.3 Biblioteket i Sölvesborg 

När förändringen i Tranemo planerades var Sölvesborgs bibliotek en viktig 
inspirationskälla på grund av att båda biblioteken är inhysta i lokaler som består av ett 
enda stort rum. Följande beskrivning av biblioteket är hämtad från en artikel ur 
Scandinavian Public Library Quarterly.28 
Biblioteket i Sölvesborg invigdes 1983. Det består av två byggnader som hänger ihop. 
Genom hela biblioteket går det en rak gång in till en flygelbyggnad där det finns rum 
för konferenser och studier samt arbetsrum och magasin. Med hjälp av hyllorna har 
man skapat små rum, som alla har en egen karaktär. 
Till exempel har man gjort tidningsrummet till en oas med löv, gungstolar och en 
egen terass samt med utsikt över havet. Hembygdsavdelningen har gamla renoverade 
träbokhyllor, en farfarsklocka, ett skrivbord och ett gammalt bord. 
På barnavdelningen finns det baldakiner och roströda och gula fladdrande vimplar. 
Den kraftfulla målningen och den varierade ljussättningen med automatiska lampor 
och punktbelysning gör biblioteket spännande och levande. Man tar möbler till hjälp 
och skapar en känsla av närhet och intimitet och bildar effektiva kontraster med de 
resta pelarna, takets höjd och upplevelsen av en stor yta. Det gamla biblioteket hade 
tjänat som ett lånebibliotek medan man med det nya biblioteket ville ta fram och 
förstärka dess funktion som ett informationscentrum. Därför placerade man sektioner 
som hade med information att göra i mitten av biblioteket. Besökaren stöter redan i 
entren på utlånings- och informationsdisken. I anslutning till denna disk finns 
referensavdelning en. I närheten står en hylla med konsumentinformation, 
utställningar, lokal information och en anslagstavla. Biblioteket har utrustats med en 
terminal för sökningar i ett antal olika databaser. satsningen på ett nytt bibliotek med 
ett informationscentrum har medfört att nya användargrupper har upptäckt biblioteket 
och resultatet har blivit en högre status. Biblioteket har blivit något av kommunens 
eget vardagsrum. Sölvesborg har en traditionell SAB-uppställning av sina böcker. 

26 ibid, s. 37 
27 Almegård, 1993, s. 14 
28 Lagerås, 1985, s. 74 ff 
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5.2 Om Tranemo kommun 

Tranemo kommun har ett invånarantal på 12 550 personer varav 3 100 bor i 
samhället Tranemo. Orten är ett industrisamhälle med industrier inom områden som 
till exempel textil, trä, grus och betong. Samhället har fått sitt namn efter en gård som 
hette Tranemo, namnet har bildats av orden trana och mo med betydelsen sandig 
mark. Tranemo är en skogstrakt med många mossar och småsjöar.29 

5.3 Om Tranemo bibliotek 

Biblioteket är organiserat under Kultur- och Fritidsnämnden. Inom organisationen 
finns ett huvudbibliotek och 4 filialer plus en bokbuss som delas med Svenljunga 
kommun. I biblioteket finns också kommunens konsumentverksamhet som består av 
budgetrådgivning och skuldsanering. Huvudbiblioteket och bokbussen datoriserades 
under 1994. 
2 351 av Tranemos 12 550 invånare var registrerade som användare 1996, vilket 
inbegriper hela kommunen, även de som enbart går till en filial. 
Huvudbiblioteket hade ett bestånd av 31 994 titlar 1996. Utlåningen 1994 låg på 42 
261 plus 2 425 fjärrlån för huvudbiblioteket, 91 477 utlån i hela kommunen. 
Det var en ökning med 4 535 från året innan, vilket var samma år som datorerna 

infördes. Det märktes också en ökning i statistiken 1991, då biblioteket flyttade till 
sina nuvarande lokaler och förändringen genomfördes (se fig 1). Tydligen finns det 
ett samband mellan ökningar i antalet utlån och förändringen av biblioteket} O 

Ar: Antal lån: 

1990 _97 372 
1991 102 955 
1992 102111 
1993 ;90 885 
1994 .91 477 
1995 100 000 
1996 105 000 

fig l, Antalet utlån i hela kommunen åren 1990-1996. Siffrorna för 
1995 och 1996 är en uppskattning gjord inför treårsbudgeten för 1996, 
1997 och 1998. 

29 NE, bd 18, s. 377 
30 All in fonnation i stycket är hämtat från Material för Kultur- och fritidsnämnden i Tranemo 
kommun. 
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5.3.1 Biblioteksstatistik 

Folkmängd Antal låi1linv. Besökare/vecka 
påHB3 1 

Tranemo 12 550 7,4 400 
Skara 18 727 12,6 2872 
Lerum 34 550 6,6 3386 
Hela riket 8816 381 ·8,4 

fig 2, Jämförelse mellan Tranemo och riksgenomsnittet enligt SCB32 

Förändringen skedde 1991, den höga siffran för året efter (som är samma som 
riksgenomsnittet för det året) kan komma sig av att många gick för att titta på det nya 
biblioteket. När sedan befolkningen vant sig vid sitt nya bibliotek har siffrorna gått 
tillbaka till mer "normala" nivåer. 

Representation av könen i vår undersökning var 35 % män och 65 % kvinnor. 
Enligt SCB går 45,7% av männen och 55,9% av kvinnorna i Sverigetill biblioteket 
någon gång om året.33 Denna statistik är inte heltjämförbar med vår då SCB räknar 
procent av befolkningen som går till biblioteket, medan vår visar andelen 
män/kvinnor av de som kommit till biblioteket och fyllt i enkäten. 
Båda undersökningarna visar dock att det är kvinnorna som dominerar på biblioteket. 

Af: Medielån/inv: 

1988 7,5 
1990 7,8 
1992 8,2 
1993 7,2 

tig 3, Förändring av siffran medielån/ inv åren 1988- 1993 i Tranemo 
enligt SCB.34 

31 HB är en förkortning för Huvudbiblioteket 
32 Folk·och skolbibliotek 1994, tabell 12 A 
33 Fritid, 1993, s. 177 
34Folk- och skolbibliotek 1994, tabell 12 A 
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5.3.2 Bibliotekets mål 

De har delats in i tre kategorier: inriktningsmål, produktionsmål och effektmål.35 

Inriktnings må/: 
Sträva efter att ge en god biblioteksservice och ett rikt kulturutbud till kommunens 
invånare. 

Produktionsmål: 
Huvudbiblioteket öppet 30 tim per vecka 
4 filialer 23 tim per vecka 
Bokbuss med 75 hållplatser i Tranemo kommun 
Genomföra kulturverksamhet med barnteater, samarrangemang med föreningar, 
institutioner m m. 

Effektmål: 
- Öka dagens utlåningsnivå. 
-Nå fler människor med en bra service och ett bra kulturutbud. 
-Öka tillgängligheten och sprida kulturintresset till invånare i alla åldrar. 
- Öka öppethållande på huvudbibliotek och filialer samt utveckla 

verksamheten. 
- V ara lyhörd för kommuninvånarnas önskemål om bokbusservice. 
-Ge möjlighet till bra kulturutbud för barn och vuxna. 
-Ge möjlighet till kvalificerad informationstjänst. 
En alltmer ökande del av informations-/kunskapsmaterialet produceras direkt på 
andra och framförallt då elektroniska medier såsom CD-ROM skivor, 
uppringningsbara databaser och mikromedier. Framtidsvisioner för 
biblioteksverksamheten finns också uttalade i treårsbudgeten för 1996, 1997 och 1998 
enligt följande: 

" Biblioteken har också en oerhört viktig roll i framtiden. Biblioteken 
har lång erfarenhet av iriformationshantering. Där kan 
informationssökning ske. Biblioteken kan kanske fungera som 
medborgarkontor, invånarna kan arbeta interaktivt, t ex titta på 
barnomsorgs kö, söka bostad, arbete, söka svar på frågor. "36 

35 Följande mål ställdes uppl996. De har dock inte ändrats nämnvärt under de senaste åren utan hade 
samma innehåll när förändringen skulle genomföras 1991. 
Skillnaden är att infonnationsteknologin utvecklats och lagts till för 1996 år mål vilket inte har någon 
direkt relevans för vår studie. 
36 Internmaterial för budgetberedning. 
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5.4 Beskrivning av Tranemo huvudbibliotek 

För att få en inblick hur biblioteket ser ut idag och göra det möjligt att förstå 
förändringen, följer här en beskrivning av biblioteket som det såg ut 1995. 

Bild A: Entren till biblioteket med kafet och lånedisken längst till vänster. 
A v Martina Karlsson efter foto taget av Nirmala Gullikson och Maria Ring bom. 

5.4.1 Läget 

Biblioteket befinner sig i utkanten av Tranemo centrum. Det ligger brevid en av de 
större vägarna som går igenom samhället, men vårt första intryck var att det ligger 
väldigt ensamt, i ett industriområde. 
Det finns inga skyltar i samhället som pekar mot biblioteket, den enda skylt som finns 
står precis utanfOr biblioteket. 
Om man kommer som ny besökare måste man veta var det ligger eller råka passera på 
just den infartsvägen. 
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Precis vid dörren finns också ett litet skyltfonster for att locka dem som redan kommit 
så långt att också kliva in. Skyltningen sköts av personalen som är indelad i två 
skyltgrupper som turas om att ändra skyltningen i fonstret och inne i biblioteket. 
Läget och den minimala skyltningen leder till funderingar om dess betydelse for 
biblioteket. Kan det vara så att de användare som inte tyckte om det nya läget har 
slutat komma? Kanske har den negativa effekten av läget gjort att en möjlig positiv 
effekt av forändringen har dämpats. Man kan fråga sig om 
t ex utlåningssiffrorna skulle kunnat vara högre ifall de nya lokalerna hade legat mer i 
centrum, men det är en fråga som inte går att besvara. 

5.4.2 Servicen 

På biblioteket finns forutom böcker även möjlighet att läsa och låna tidningar och 
tidskrifter, där finns konsumentinformation och även kommunens 
konsumentvägledare. Där finns möjlighet att köpa kaffe eller te och kakor. Däremot 
finns inga möjligheter att lyssna på musik, låna skivor eller videoband. 

5.4.3 Inredning 

Bibliotekslokalen består av ett stort rum med högt i tak, en typisk industrilokal. Det är 
också en fore detta stickfabrik som biblioteket flyttat in i. Mitt i finns en V -formad 
väggsektion runt vilken kafedisken och den kombinerade låne- och 
informationsdisken är placerade. Annars är det fri sikt över hela lokalen. I det stora 
rummet har man placerat hyllor, stolar, fåtöljer, soffor och bord i grupper så att de 
bildar mindre rum i rummet. 
På det sättet har man forsökt kombinera fordelarna med att ha stora och små rum, att 
fä både överskådlighet och avskildhet. 
Biblioteket är uppdelat i barn-, ungdoms- och vuxenavdelning. Det finns också en 
speciell hembygdshörna där litteratur om närområdet är placerad tillsammans med 
mikrofilmsläsare. Det finns också tidnings-, tidskrifts- och 
konsumentinformationshöma. 
Ungdomsavdelningen är dekorerad med skyddsomslag från böcker på väggen och är 
möblerad med en grupp låga, ''ungdomliga" fåtöljer och bord mellan barn och 
vuxenavdelningama. Hembygdshörnan är forsedd med lokallitteratur och 
mikroficheläsare. Hörnan är placerad längst bort i biblioteket och hylloma runtom är 
placerade så att de bildar ett eget rum. 
Möblerna är av varierande utseende, det finns ett flertal modeller. Hyllor finns i några 
olika utforanden t ex hembyggda runda hyllor som är specialgjorda fOr tillfälliga 
exponeringar av böcker, så kallade pyramidhyllor. De övriga hylloma är raka, men 
rätt låga och de har enbart fyra hyllplan. Många hyllor har också hjul och kan flyttas 
lätt. Hylloma står i allt utom raka rader; de står i vinklar for att bilda små rum, på 
diagonalen m m. På en specialhylla på ungdomsavdelningen exponeras böckerna med 
framsidan utåt samtidigt som hyllan fungerar som vägg mellan ungdomshörnan och 
resten av biblioteket. 
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Bild B: En pyramidhylla med exponering av svampböcker. 
A v Martina Karlsson efter foto taget av Nirmala Gulliksson och Maria Ringbom. 
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Färgsättningen av lokalen är speciell. I grunden är den mycket enkel; grönt golv, vita 
väggar och ljusblått tak. Över detta finns målningar direkt på väggen, 
barnavdelningen pryds med ett slott, över hembygdshörnan hänger ingen skylt utan 
ämnesområdet är skrivet rätt på väggen. 

Bild C: Exempel på skyltar. 
A v Martina Karlsson efter foto taget av Nirmala Gulliksson och Maria Ring bom. 
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Skyltarna hänger från taket och talar om var ämnesavdelningarna finns. De är alla 
hemgjorda och individuellt utformade beroende på vad som står på dem. T ex är 
skylten for "Trädgård" handtextad och dekorerad med bladrankor. 
Grundtanken är att skyltarna skall återspegla vad som finns i hyllan. De är placerade 
så att alla skyltar skall kunna läsas från entren. På de här skyltarna står namnen på de 
nya avdelningar som är del av den biblioteksförändring Tranemo har genomfort 
Dock är inte allt nytt, närmast informationsdisken står att par rader med hyllor där 
medierna fortfarande är uppdelade i traditionella SAB-avdelningar. Tillsammans med 
de delar av skönlitteraturavdelningen som är svåra att placera i genre är de vad som 
finns kvar av SAB-systemet i Tranemo. Men det är inte säkert att det skall förbli så, 
en viktig princip med förändringen är enligt personalen vi talat med att man skall 
fortsätta att fårändra och hitta nya lösningar for att hänga med i samhällsutvecklingen. 

5.5 Klassifikationssystemet i Tranemo 

Vissa delar av beståndet har flyttats från den traditionella klassifikationen till en ny 
hyllplacering. Personalen har gått efter vad besökare frågar efter när de konstruerade 
sina nya avdelningar. 
skönlitteraturen har delats in i underkategorierna Kärlek, Spänning, SF & Fantasy 
och Så var det förr/Historiska romaner. Det finns också en stor avdelning med 
rubriken skönlitteratur där allt som inte passar in i de nya underkategorierna har 
placerats. 
De nya fackavdelningar är : Fordon, Mat & Dryck, Länder & Resor, Hobby & 
Hantv~rk, Sex & Samlevnad, Kropp & Själ, Jakt & Fiske, Folkkultur, Trädgård, 
Uppslagsböcker, Sport & Motion, Hästar, Musik & Dans samt Lekar & Spel. Vi går 
igenom dessa avdelningar i figur 4. De övriga samlingarna står indelade med 
traditionell SAB-klassifikation. 
I och med den nya lokalen som är mycket rymlig är det även möjligt att ha öppna 
magasin med stora skyltar ovanfor som leder besökarna dit. På det sättet kan den som 
vill söka själv i magasinet utan att fråga personalen. 
Som en del av studienjämfördes den nya klassifikationen i Tranemo och traditionell 
SAB-klassifikation for att tydligare visa hur det forändrade biblioteket gestaltar sig. 
Först tittade vi igenom SAB och rubrikerna på Tranemos nya avdelningar. 
Detta ledde till en lista på vilka SAB-avdelningar som kunde tänkas ingå i de nya 
avdelningarna. Därefter skickades ettfaxtill Tranemo bibliotek där personalen 
ombads att specificera vilka SAB-avdelningar som ingick i deras nya avdelningar. 
Resultatet av denna delstudie ses i figur 4. De SAB-avdelningar som inte finns med 
på listan står uppställda traditionellt, då vi valt att enbart ta upp de fall då någon 
fårändring gjorts. 
Flera nya avdelningar består bara av att ett lättförståeligt ämnesord har lyfts fram for 
att göra det lättare att hitta, samtidigt som SAB-systemets bokstavskombinationer har 
gömts undan så mycket som möjligt. 
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Ämnesgrupper i Traditionell 
Tranemo: SAB-klassifikation: 

Folkkultur M Etnografi, socialantropologi och etnologi 

Fordon Pra -- Prd Landsvägsfordon, järnväg, fartyg och flyg 

Hobby & hantverk P g Glas, keramik och porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
P j Textil- och beklädnadsindustri 
PI Övriga produkter 
P n F etografi & filmteknik 
Q cc Kläder och sömnad 
Rdj Leksaker 

Hästar H skönlitteratur 
uH Barn & ungdom, skönlitteratur 
Qdfd Hästar 
uQdfd Barn & ungdom, hästar 

Jakt & fiske Q g J akt och fiske 

Kropp & sj äP 7 Do Psykologi 
O a Sociologi 
Q cd Personlig hygien 
v Medicin 

Lekar & spel R d Spel och tidsfördriv 
Re Lotteri, vadhållning och tips 

Länder & resor F(x) Parlörer 
N Geografi 
Q m Hotell och näringsväsen 

Mat& dryck Q ca Mat & dryck 

Musik& dans l j Musik 
Iz Musik ; särskilda personer 
Re Danslekar och dans 
x Musikalier 
y Musikinspelningar 

37 Med underavdelningarna Skönhet, Döden och Terapimetoder. 
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Sex & samlevnad 

Sport & motion 

Trädgård 

Uppslagsböcker 

Kärlek 

Spänning 

SF/ Fantasy 

Så var det förr/ 
historiska romaner 

D g 
Oh j 
V g 
Vnd 

Ra·-Rb 
Rz 

Q e 

B a 
B b 
B bh 

H 

H 

H 

H 

Etik 
Könsrollsfrågor 
Gynekologi och andrelogi 
sexologi 

Gymnastik, idrott och sport 
Gymnastik, idrott och sport ; särskilda 
personer 

Trädgårdsskötsel 

Allmänna encyklopedier 
Allmänna samlingsverk 
Citatsamlingar 

skönlitteratur 

skönlitteratur 

skönlitteratur 

skönlitteratur 

fig.4. Ämnesgrupperna i Tranemo och dess innehåll. 

Förändringen till trots ser biblioteket i mångt och mycket ut som ett vanligt bibliotek, 
SAB syns alltjämt i Tranemo. Klassifikationerna finns kvar i katalogen, och flertalet 
av bibliotekets böcker är de vanliga BTJ-inbindningarna med klassifikation på 
ryggen. Detta kan leda till en konflikt mellan leverantören BTJ som enbart erbjuder 
medier indelade enligt det traditionella systemet och personalens vilja att skapa något 
nytt. 
Någon sådan konflikt upplever inte personalen att det finns enligt våra intervjuer. 

5.5.1 Den datoriserade bibliotekskatalogen 

Under ett besök i Tranemo gjorde vi några sökningar i deras datakatalog och jämförde 
uppställningarna i Tranemo och Borås i ett försök att !a en bild av hur personalen 
tänkt när de skapade ämnesindelningarna.38 Båda biblioteken har samma datorsystem 
Public, vilket gör att katalogerna är identiska förutom de eventuella variationer som 
kan finnas i ämnesindelningen. Därför har vi valt att jämföra med just Borås. Vi valde 
att koncentrera oss på enbart skönlitteratur vilket enligt oss gav en bra bild av hur 
hela ämnesindelningen såg ut. 

38 se även s.42 
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Sökord 

Titel: Grottbjörnens folk 
Titel: Dracula 
Titel: Bram Stokers Dracula 
Titel: Människors barn 

Titel: Liftarens guide till galaxen 
Titel: Karalinas Poltava 

Författare; Monica Dickens: 
Dora på Follyfoot 
I fjol när jag var ung 
böckerna om Världens ände 

Tranemo 

Hce 
spänning 
seriealbum 
SF/Fantasy och Storstil 

SF/ Fantasy 
Så var det förr 

hästar 
kärlek 
Hcg 

fig. 5. Jämförelse av klassifikation i Tranemo och Borås datoriserade 
bibliotekskatalog. 

Borås 

Hce 
Hce, DAT 
Hci 
HceSF 
& Hce Sts 
HceSF 
H c 

ut/H c g 
Hce 
Hcg 

Vi plockade ut ett par titlar på böcker med innehåll som placerar dem i de nya 
avdelningarna. Grottbjörnens folk sökte vi på för att se ifall den var placerad som 
historisk roman. Det visade den sig inte vara, den hade klassifikationen Hce, vilket 
var samma som i Borås. Vi fortsatte med en sökning på Dracula, som visade sig vara 
placerad på avdelningen Spänning. I Tranemos katalog stod den på avdelningen 
spänning medan Borås hade den placerad på Hce DAT. Det som skiljer dem åt är att i 
Tranemo står avdelningen i klartext medan Boråsvarianten har en förkortning av 
orden Deckare, Action och Thrillers. 
Däremot när vi sökte boken Karalinas Poltava så hittade vi den i Tranemo på 
avdelningen Så var det förr, samtidigt som den i Borås hade vanlig s AB
klassifikation. I Tranemo har man placerat skönlitteratur och facklitteratur 
tillsammans på avdelningar som t ex Hästar vilket gör att man återfinner romanen 
Dora på Follyfoot där. Det här var det enda av våra exempel som hade annorlunda 
klassifikationer i Tranemo och Borås. Annars var det ingen skillnad i själva 
klassificeringen av de exempel vi sökte på. Borås stadsbibliotek använder 
förkortningar och klassifikationer medan man i Tranemo väljer att skriva ut 
hyllplaceringen i klartext. Istället för Sts står det i Tranemo storstil, seriealbum istället 
för Hci och spänning istället för Hce, DAT (se fig. 5). 
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6. Hur upplever personalen biblioteket? 

Vi intervjuade personal på biblioteket, utspritt på ett par besök, då vi pratade med alla 
som var i tjänst och hade tid med oss. Förutom det var vi i kommunhuset och 
intervjuade kulturchefen. Sammanlagt blev det 8 personer, varav vi pratade med några 
mer ingående vid ett flertal tillfällen, andra bara en snabb intervju vid ett tillfalle. Vi 
var noga med att få med alla yrkesgrupper i intervjuerna, bibliotekarier, 
biblioteksassistenter, kanslister och vaktmästare. 

6.1 Intervjuer med personal på Tranemos bibliotek 

När vi bearbetade intervjuerna letade vi efter teman som var gemensamma for 
samtliga av de intervjuade, och sådana teman som endast förekom i några, eller bara 
en, av intervjuerna. 
Vi gick igenom vruje intervju for sig, lyfte fram det som ansågs vara meningsbärande 
och jämförde det sedan med övriga intervjuer. 
Överhuvudtaget kan man säga att mycket gick igen i alla intervjuerna, förutom att det 
fanns en skillnad mellan bibliotekarie och övrig personal när det gällde tyngdpunkten 
på förändringen. Kanslister/biblioteksassistenter nämnde alla de trånga förhållandena 
på kontorssidan, medan bibliotekarierna. pratade mer om forändringen i själva 
bibliotekslokalen. Det som följer är vad personalen uppgav i intervjuerna, det är deras 
upplevelse av själva förändringen och dess resultat. 

6.1.1 Inspirationskällor II 

Det hela började med att biblioteket i Tranemo behövde nya lokaler. Det bestämdes 
att biblioteket skulle ta över en före detta industrilokal och då började personalen 
fundera över vad de skulle kunna göra med den nya lokalen. Året innan flyttningen 
(1990) hade personalen varit på en studieresa anordnad av Länsbiblioteket, de åkte till 
Sölvesborgs bibliotek, som 1983 hade fått nya lokaler som bestod av ett enda stort 
rum. Detta bibliotek beskrivs i avsnitt 5 .1.3. 
De tyckte om lösningen och fick inspiration att göra något liknande när de såg de nya 
lokalerna 1991, som påminde om de man hade i Sölvesborg. Som inspirationskällor 
hade de bibliotek i Danmark som Fredrikshavn och Otterup och artiklar i den svenska 
fackpressen. 
När de satte igång pågick en diskussion i Sverige om användaranpassade bibliotek 
men det hade inte kommit så långt att det fanns några fardiga koncept att gå efter. Det 
som kommit längst var GÖK-projektet men man tyckte inte att det projektet i sin 
helhet var något for Tranemos bibliotek. 

När det blev klart att biblioteket skulle flytta till de nya lokalerna 1991 tog man 
kontakt med den danska biblioteksforeningen som gav forslag på danska bibliotek 
som var intressanta att besöka. Det var främst sådana som låg i städer av Tranemos 
storlek och hade gjort något speciellt med sitt bibliotek. 
Man hade tagit intryck av Hiort~Lorentsen och ville se hur biblioteket där hon var 
verksam såg ut. Därefter åkte tre ur personalen, två bibliotekarier samt vaktmästaren, 
till Danmark. 

32 



Under studieresan var man på Otterups bibliotek, som var ett av de rorsta i Danmark 
som genomrorde det tredelade biblioteket. Intrycket var både inspirerande och 
imponerande, det var därifrån de tog iden till pyramidhylloma. 
Tranemos hyllor är inte en direkt kopia av Otterups utan de har anpassat dem till sina 
egna förutsättningar och begränsningar. Något som Tranemo inte tagit till sig är iden 
med biblioteksråd, dessa består av användare som har synpunkter och krav på 
biblioteket. 
Användarna kan påverka biblioteket på ett mera påtagligt sätt. En möjlighet som 
några bibliotek i Danmark har är att de kan köpa in allt som användaren frågar efter 
och få det efterfrågade inom loppet av två veckor, en möjlighet som en av 
bibliotekarierna i Tranemo tycker verkar intressant. Men samtidigt är de tveksamma 
till att lägga ner pengar på flera exemplar av böcker som är aktuella under en kort tid 
och sedan blir så kallade hyllvärmare. Överhuvudtaget är Danmark ett föregångsland i 
biblioteksvärlden, de danska biblioteken har en bättre ställning i samhället. Bland 
annat har de möjligheten att ta in utbildade arbetslösa till specialprojekt, exempelvis 
om man vill ha något snickeriarbete gjort kan en arbetslös snickare utföra detta som 
en arbetsmarknadsåtgärd. 

6.1.2 Förändringsarbetet 

I böljan märkte personalen en viss misstro från politikerhåll mot att de ville göra allt 
själva. En arkitekt fick i uppdrag att göra ett förslag på hur det gamla biblioteket 
kunde byggas ut, men det rorslaget var inte populärt bland personalen. De ansåg att 
det är lättare för dem som arbetar på biblioteket att veta vad som behövs. 
Dessutom har en arkitekt copyright på sina inredningar vilket gör att de inte f'ar 
ändras, personalen skulle bli låsta och inte ha några möjligheter att förändra. Så för att 
få det exakt som de ville insåg personalen att de måste genomföra det själva. När de 
väl kommit så långt att den kommande bibliotekslokalen blev ledig fick de helt fria 
händer att förändra som de ville, utan andra restriktioner från kommunen än 
begränsade anslag. 
Kulturchefen var positiv till ideema och bidrog själv i förändringarbetet 
Även länsbiblioteket var positivt, biblioteket hade tidigare varit med i flera 
försöksprojekt så en rorsöksanda var redan etablerad. 
En arbetsgrupp som bestod av fyra eller fem personer tillsattes. 
Kulturchefen medverkade när hon kunde, och den övriga personalen kunde komma 
med förslag till arbetsgruppen. Kulturchefens roll blev att stödja personalens ideer 
och förslag. Hon upplever det som att det finns en laganda bland personalen på 
bibliotektet som är positiv, det ger henne möjlighet att ge dem fria händer. 
Man höll också ett stormöte där alla, inklusive personal från filialer, fick höra vad 
som skulle göras. Enligt en bibliotekarie gick hela flyttningen så fort att man knappt 
hade någon tid att förbereda. 
Länsbiblioteket hjälpte till med att gallra facklitteraturen, då personalen inte hade 
någon tid att göra det själva. De hann inte med att gallra skönlitteraturen 
överhuvudtaget, det gjordes senare, främst vid datoriseringen av biblioteket. 
Kulturchefen anser att de har lyckats med vad de hade roresatt sig att göra vilket var 
att göra biblioteket mer an vändarvänligt Hon håller ordning på vilka rorändringar 
som sker på biblioteket men samtidigt tycker hon att de klarar sig bra på egen hand. 
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Biblioteket är billigt och enkelt utformat. De nya inslagen i biblioteks-inredningen har 
tillverkats av personalen själva. De har snickrat och målat hyllor, klätt om möbler, 
sytt gardiner och målat skyltar. Med i fårändringen var också vaktmästaren. Han 
berättar om praktiska saker t ex att många av hylloma har hjul så att de skall vara lätta 
att flytta, både under flyttningen när det rådde tvekan om vad som skulle vara var och 
senare får att kunna flytta om ofta, det är viktigt med fortlöpande fårändringar för att 
inte stagnera. 
Men det råder delade meningar om huruvida fårändringen var ett fårsöksprojekt eller 
inte. Kulturchefen anser att det är "en permanent lösning med möjlighet till 
förändring. ,39 Samtidigt har en bibliotekarie nämnt att hon uppfattade det som en 
fårsöksverksamhet och det var därför de inte begärde mer anslag. 
Man fick 270 000 kronor för ny inredning, det var från början meningen att man 
skulle använda det till helt nya hyllor, men när personalen valde att måla om de gamla 
gick pengama till andra delar av inredningen. Utöver inredningsanslaget fick man 
ytterligare 300 000 kronor till hyreskostnaden. Från början skulle det användas till 
hyran för en utökning av det gamla biblioteket som skulle ha kostat 330 000 kronor, 
men sen fick man istället möjligheten att hyra nuvarande lokalen billigt. Det var de 
enda anslagen som gavs. Flera i personalen upplevde det som de inte fick några 
anslag alls. 

6.1.3 Det gamla biblioteket 

Kontorslokalerna var mycket hårt belastade i det gamla biblioteket. 
1990 utökades personalen då man fick utvecklingsbidrag for bokbuss samtidigt som 
det bestämdes att den nya konsumentvägledaren skulle finnas på biblioteket. Allt som 
allt blev-det mer folk på samma utrymme som förut och det slutade med att 6 
personer satt i samma rum. När flyttningen påbörjades gällde det främst att få 
ändamålsenliga lokaler för kontorssidan, allt det andra kom på köpet. Det som kändes 
viktigast för personalen var att få mer utrymme, men att forändra biblioteksrummet 
sågs också som angeläget. 
Gemensamt för alla som vi intervjuade var att de upplevde det gamla biblioteket som 
litet, trångt och svårt att orientera sig i. 
Det var trångt mellan hylloma och högt till översta hyllan i själva biblioteket. 
Biblioteket bestod då av 300 kvm, att jämföra med de 900 kvm som de förfogar över 
idag. En av kanslistema beskrev det gamla biblioteket som ett snabbköp där 
besökarna kom in, snabbt tog sin bok och gick ut igen. 

39 Intervju nr 12 
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6.1.4 Visioner om ett bättre bibliotek 

SAB-systemet kändes fOrlegat och traditionella uppställningar med hyllorna i raka 
rader kändes tråkigt. En av de viktigaste ideema var att man använde klartext istället 
for SAB:s bokstavskombinationer. En annan ide var att man skulle ha mycket 
sittplatser for att få besökarna att stanna längre på biblioteket. 
Personalen hade en önskan att göra något nytt där besökarna inte skulle känna sig 
vilsna, inte ens när de kommer till biblioteket fOr forsta gången, ''göra det lätt for 
användare var utgångspunkt och mål att uppnå. u40 

Det var dåligt med sittplatser i det gamla biblioteket. När de såg de nya lokalerna fick 
de visioner om vad som kunde göras for att göra det lättare for användarna. 
Personalen ville ha öppna magasin och en variant på det danska tredelade biblioteket. 
Man utgick från egna uppfattningar om vad som är användarvänligt, ingen 
undersökning bland invånarna gjordes. När nya avdelningar skulle skapas utgick de 
från de frågor som var vanligast och vad personalen själva ansåg behövde lyftas fram. 

Vad är användarvänligt enligt kulturchefen? 
Hon tycker att man aldrig kan skylta tydligt nog. 41 Litteratur med gemensamma 
beröringspunkter har man placerat tillsammans i mindre rum i rummet. En nackdel 
med detta system är att användarna går direkt till sin favorithylla utan att upptäcka 
resten av biblioteket. Hon tycker också att det är viktigt att det alltid finns någon 
kunnig i informationsdisken som tar emot besökaren och kan svara på frågor. Därf"or 
finns det alltid två personer i disken och utbildad personal i bokbussen i Tranemo. 
Dessa kan antingen vara bibliotekarier eller kanslister, en bra kanslist ska vara 
medveten om sina begränsningar och lämna över till bibliotekarien om frågan 
överstiger kanslistens kunskap. När man står i informationsdisken måste man vara 
lyhörd for användarna och hjälpa till även om de inte ber om det. 
''Den viktigaste ambitionen är att sätta användarna i forsta rummet. "42 

6.1.5 Önskemål om det 11ya biblioteket 

En stor del av forändringen och den viktigaste forutsättningen for den, är lokalerna. 
Det är en gammal fabrikslokal som kännetecknas av att den är luftig, det är högt i tak 
och hela biblioteket får plats i ett stort rum: inga smårum som gör det krångligt att 
hitta. Här finns möjligheterna att skapa ett lättöverskådligt bibliotek. 
En grundläggande tanke i forändringarbetet var att ämneskategorierna skulle stå i 
klartext. Användarna skall hitta de ämnen de letar efter direkt, inte efter att de 
anpassat sig till de traditionella indelningen i SAB klassifikationer. Det är biblioteket 
och dess personal som skall anpassa sig efter användarna och inte tvärtom även om 
det innebär att man f'ar överge SAB tänkandet. 

40 Intervju nr 4 
41 Intervju nr 12 
42 Intervju nr 12 
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Användarna skall redan i entren få en överblick av vad biblioteket innehåller så att de 
kan gå direkt till den information de söker. Att tänka sig hur den ovane ser biblioteket 
är en viktig del av det forändrade biblioteket. 

" .. .ibland så brukar jag ställa mig vid entredörren och titta på hur det 
egentligen ser ut, för det är så svårt det här att när man jobbar och 
vet var allting finns (. . .) att tänka sig hur det verkligen ser ut faktiskt 
när man kommer in genom dörren och kanske aldrig varit här förut 
och det är ganska nyttigt. "43 

Förutom att biblioteket skulle bli överskådligare fanns det en ambition att göra det 
trivsammare. Användarna skall inte bara komma dit fOr att låna böcker, de skall också 
kunna stanna på biblioteket och läsa. För det krävdes trivsamma sittplatser. 
Inredningen gjordes mer personlig, man har varierat gardiner och möbler for att få 
bort känslan av institution. Personalen har tyckt sig märka att forändringen har fått 
effekt på den punkten, besökare stannar mycket längre på biblioteket nu än tidigare. 
Men då järnfor de med det extremt lilla biblioteket de hade tidigare där det inte fanns 
utrymme for sittplatser. 

Under intervjuerna har vi frågat samtliga om de kunnat komma ihåg något 
användarforslag som genomfOrdes i samband med f6rändringen, men det verkar som 
om inga användare har kommit med förslag, vilket kan bero på att de inte fick någon 
information om att något skulle fOrändras innan det genomfordes 1991 . 
De stora lokalerna har också gjort det möjligt att ha öppna magasin, med skyltar i 
taket li_k~ de till ämnesavdelningarna. Det ger användarna möjlighet att själva gå och 
luska i magasinen, något som personalen tycker är positivt och tycker sig ha fått 
positiv respons på. 
Man har forsökt bryta upp de raka raderna av hyllor som fanns på det gamla 
biblioteket. Hylloma placeras som väggar i små rum med sittplatser i mitten, eller 
varierat rakt eller diagonalt. Flera nya hyllor snickrades ihop till biblioteket så att 
man skulle kunna exponera böcker på ett mer attraktivt sätt. Man har bl a ett flertal 
runda utställningshyllor där böckerna ställs upp med framsidan utåt, så kallade 
pyramidhyll or. Dessa är till for att tillfålligt kunna lyfta fram olika delar av 
biblioteket. Det gäller t. ex aktuella ämnen eller nya böcker som personalen vill skall 
synas bättre. Många av hylloma är försedda med hjul vilket gör det lätt att flytta om. 
Till exempel kör man undan hyllor för att göra plats for berättaraftnar och andra 
samkväm. Vid dessa tillfållen har de tagit ut runda bord med rutiga dukar fOr att skapa 
en kafestämning. Att kunna flytta undan hylloma snabbt ger ökade möjligheter till att 
använda utrymmet på ett effektivt sätt. Som vi nämnt tidigare finns det också ett 
skyltfOnster vid entren. 

Bibliotekets nya utseende har lett till kommentarer från användare om alla nya böcker 
de köpt in, när den egentliga forändringen var att gamla böcker exponerats mer. 

43 Intervju nr 3 
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6.1.6 Resultat av förändringen 

Vad tror personalen att effekten av förändringen är? Har de märkt någon skillnad i 
användarnas beteende jämfört med det gamla biblioteket? 
En uppfattning som flera i personalen har är att biblioteket har ±att fler besökare och 
ökad utlåning efter att de flyttat till de nya lokalerna. De upplever att speciellt 
facklitteraturen lånas ut mer efter fcirändringen, men det är inget som går att 
kontrollera, då det inte finns någon sådan statistik från tiden innan datoriseringen 
1994. Speciellt nämns avdelning Q44 som innehåller mycket som tidigare var dolt 
enligt en bibliotekarie. När dessa ämnen blivit egna avdelningar har omsättningen 
ökat. När det gäller utlån förekom ett tydligt uppsvingjust efter flyttningen och sedan 
en andra gång när datakatalogen installerades. Men direkt vad det beror på är svårare 
att veta, ingen av de intervjuade tycker sig kunna säga vad orsaken var till den ökade 
utlåningen, då förändringen innehöll så många olika komponenter (nya lokaler, nytt 
läge, ny ämnesindelning och annan miljö). Men ökningen kan helt klart relateras till 
flyttningen till den nya lokalen. 
Alla i personalen som vi talat med upplever det som att besökarna hittar bättre själva, 
trivs bättre, inte frågar de enkla frågorna om var en bok står, och att fler sitter och 
läser i biblioteket, möjligtvis samtidigt som de tar sig en fika. Men det går inte att 
bekräfta om det stämmer, då det inte finns någon tidigare undersökning attjärnfOra 
med. En bibliotekarie anser att det främst har med de nya större ytorna att göra. 
Kanslister och biblioteksassistenter har fått en större del i sökarbetet med det nya 
systemet, rorut tyckte de att det krävdes mer kunskap om SAB-systemet och böcker. 
Likaså klarar sig användarna bättre på egen hand, en biblioteksassistent tycker att det 
är bra att hon inte längre behöver följa användaren till hyllan. En allmän uppfattning 
bland personalen verkar vara att nu när användarna hittar bättre kan de ägna sig mer åt 
svårare uppföljningsfrågor, så att rorändringen också innebär ett bättre utnyttjande av 
den personal som finns på biblioteket. Användare vill komma vidare, de tycker att det 
är roligt att gå och titta i biblioteket och hittar saker som de inte visste fanns tidigare. 
När de inte hittar föredrar de äldre att fråga personalen, medan de yngre fOrst går till 
den datoriserade bibliotekskatalogen. 

De är inte alla som uppskattar det nya, det finns även de som tycker att det gamla var 
bättre. De som kan SAB-systemet ordentligt tycker det är knöligt att bölja lära sig 
något nytt. Främst är det lärare som haft synpunkter i den riktningen enligt 
personalen. Men frångången från SAB-systemet är inte total, den gamla 
klassificeringen syns även på böcker som står i de nya avdelningarna. Flertalet av 
böckerna köps fortfarande in från BTJ med de traditionella biblioteksbindningen där 
SAB-klassificering står på ryggen. Förutom det syns fortfarande den gamla 
klassifikationen i den datoriserade bibliotekskatalogenjämte den nya 
hyllupp ställningen. 

44 I avdelning Q har hobbyämnen som t ex jakt & fiske och trädgårdsskötsel hamnat i en avdelning 
som annars präglas av ekonomiämnen som t ex nationalekonomi. Det gör att hobbyänmena lätt 
försvinner bland övriga ämnen som trängs under bokstaven Q. 
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Personalen har också fatt positiv respons från annan bibliotekspersonal som har 
kommit på studiebesök. Det verkar som många skulle vilja göra något liknade, dock 
ingen från större bibliotek. Det tycks finnas en gräns uppåt fOr hur stort bibliotek som 
kan göra en sådan här forändring, i alla fall verkar det vara en spridd uppfattning. Det 
finns kritiker som är strikta och vägrar lämna SAB-systemet, men kulturchefen anser 
att man måste vara beredd att överge gamla tankar och satsa på forändring fOr att göra 
biblioteket så attraktivt som möjligt fOr användarna. 

6.1. 7 Det geografiska läget 

De nya lokalerna ligger lite utanfor Tranemo centrum, det är inte långt men det kan 
ändå vara ett hinder for användare att ta sig dit. En i personalen uppger att läget helt 
klart var negativt i böljan, användarna tyckte det var jobbigare att ta sig till den nya 
lokalen än de gamla. Men hon säger också att detta har vänt och att det inte är ett 
problem längre. "Bara attraktionsvärdet är tillräckligt högt spelar läget ingen roll, 
som t ex Louisiana i Danmark" säger en bibliotekarie som fortsätter med att säga "det 
är bäst med en lokal inne i byn, men det är inte säkert att ett litet trångt bibliotek inne 
på Storgatan hade gett fler besökare. "45Tranemo är byggt i två delar med kyrkan och 
en sjö i mitten, vilket gör att samhället från bötjan är rätt utspritt, därfor tycker hon att 
läget inte är så dåligt. Tranemoborna är vana vid att röra på sig när de skall göra sina 
ärenden vilket gör läget mindre viktigt. 

6.1.8 Arbetsrutinerna på biblioteket 

Ingen av dem vi talat med tycker att de personligen har fatt mer eller krångligare 
arbete än torut. De hade alla jobbat i systemet ett flertal år vid tiden for intervjuerna 
och vant sig vid det sättet att arbeta. De har sin egen rutin, möjligtvis lite annorlunda 
här och var, men ändå i stort sett samma som på de flesta bibliotek. Däremot uppfattar 
ett flertal av de intervjuade att bokuppsättaren har fatt mer att göra, men det håller inte 
hon med om. "Jag upplever det inte som svårare eftersomjag känner till böckernas 
placering, andra kanske tycker det är svårare"46 är hennes kommentar. De nya 
avdelningarna är inte krångligare att sortera och ställa upp i hyllorna än traditionella 
SAB-avdelningar. I de böcker som skall stå på någon av de nya avdelningarna finns 
en stämpel på bakre pärmens insida som talar om vilken avdelning den tillhör. Hon 
måste ändå alltid slå upp baksidan av pärmen for att kontrollera hylluppställningen, 
oavsett om det gäller en ny avdelning eller en traditionell. 
I vilket fall som helst har honjobbat på biblioteket hela tiden efter ftirändringen, så 
hon kan systemet rätt bra vid det här laget och känner igen vilka titlar som skall 
placeras tillsammans. Det kan dock ställa till problem när det kommer in någon 
utifrån som inte är insatt i Tranemouppställningen, men efter att ha jobbat ett par 
dagar faller den nya in i de gällande rutinerna, enligt de erfarenheter med praktikanter 
som personalen har haft. 

45 Intervju nr 11 
46 Intervju nr 5 

38 



Man stötte på problem när datorsystemet installerades, det var konstruerat med tanke 
på traditionella SAB avdelningar och kategoriserade allt den inte kände igen som 
skönlitteratur. Men det var ett problem som man snabbt kom till rätta med. 
Tranemo använder sig av Borås lokala datasystem Public som utvecklats på 
stadsbiblioteket i Borås av dataföretaget Pulsen. Det startades i Borås i januari 1990. 
Tranemo har möjlighet att gå in Borås stadsbiblioteks katalog och bl.a göra 
reservationer. Själva databasen finns i Pulsens lokaler med direktlinje till biblioteken. 

6.1.9 Fortsattförändrillgsarhete 

När fOrändringen inleddes i samband med flyttningen till de nya lokalerna hade ingen 
någon uppfattning om riktigt hur stor fOrändringen skulle bli. Nu efteråt anser en 
bibliotekarie att det kunde gjorts mer från bötjan när man ändå höll på med 
förändringar. Hon kan inte se något negativt med förändringen. 
En önskan finns att vidareutveckla förändringen med en översikt i form av ett 
datorprogram som hjälper användaren att hitta rätt från katalogen till hyllan. Eftersom 
hyllorna inte står i alfabetisk eller systematisk ordning kan det fortfarande vara svårt 
att orientera sig på biblioteket. Personalen vill inte ha någon traditionell översiktstavla 
vid dörren, då den snabbt skulle bli inaktuell när hylloma flyttas om. Det händer saker 
hela tiden, en bibliotekarie jämför med en butik som bygger om vart tredje år för att 
behålla kunderna: 

" Man flyttar ständigt om och pusslar med olika lösningar, det är 
roligt att det händer något. All personal känner att de har möjlighet 

. att påverka, möjligheten att genomföra ideer skapar en positiv anda 
bland personalen.(. . .) Alla människor har ideer bara man känner att 
man har möjlighet att omsätta dem. Att alla är delaktiga är Tranemos 
styrka ... "47 

Ett exempel på att man testar olika varianter är avdelningaren Lz. 
I ett skede placerade man alla böcker om särskilda personer på den avdelning där de 
verkade. Det visade sig försvåra istället för att underlätta, eftersom det var svårt att 
komma ihåg inom vilka ämnen de olika personerna utmärkt sig. Därför har 
personalen ändrat tillbaka så att alla biografier står på ett och samma ställe oavsett 
vilken yrkesgenre de tillhör. 
Personalen har också diskuterat ifall barn- och vuxenfacklitteratur skall placeras 
tillsammans eller var för sig. Om de placeras tillsammans, som Tranemo gjorde, ser 
personalen en risk att barnens impulslån försvinner. 
Barn lånar böcker som ser attraktiva ut utan att ha varit intresserade av ämnet tidigare. 
DärfOr pågick diskussioner under den tid som vi gjorde våra intervjuer om att flytta 
barnens facklitteratur tillbaka till barnavdelningen. Orsaken till att de flyttat ihop all 
facklitteratur var att de ville eliminera den strikta gränsen mellan barn- och 
vuxenlitteratur. 

47 Intervju nr 11 
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Vuxna användare som söker kortare information om ett ämne kan få hjälp av 
barnfackböcker skulle aldrig gå till barnavdelningen, man ville ge dem en chans att 
komma åt den informationen genom att slå ihop avdelningarna. 

6.1.1 O Ö11skvärda förändrillgar 

Det är ett flertal saker som personalen skulle vilja ha möjlighet att göra mer av. 
Tidskriftsrum med mer öppettider och avskärmat från resten av biblioteket är en 
önskning som det tyvärr inte går att genomf6ra i den nuvarande lokalen. Fler datorer 
är önskvärda, även om det då uppstår problem med var de skulle placeras. De vill 
göra barnavdelningen mysigare då den i sitt nuvarande skick är något ödsligjämf6rt 
med en hemmiljö. Det är svårt att kombinera mysighet med det utrymme som behövs 
f6r hela dagis- och skolklasser. 
Filialf6reståndare har uttryckt en önskan att få arbeta på huvudbiblioteket och få lära 
sig det nya systemet f6r att kanske inf6ra detta även på filialerna. 

6.1.11 Bibliotekets framtid 

För tillfället planeras det att bygga ett nytt gymnasium i Tranemo och att flytta 
biblioteket dit vilket innebär att huvudbiblioteket och gyronasiebiblioteket slås 
samman. 
En bibliotekarie vi pratade med är inte särskilt positiv till en sådan f6rändring 
eftersom det troligen skulle innebära mindre lokaler eller i alla fall inte någon så stor 
sammanhängande lokal som biblioteket har nu, även om det antagligen skulle 
innebära ett bättre läge. En annan bibliotekarie är lite mer positiv, hon anser att det 
vore logiskt att flytta eftersom det skulle bli mer centralt. Men i så fall gäller det att 
de rar lika stora lokaler, något som verkar svårt att få till stånd. Hon tycker dock att 
det är bra att integrera de båda biblioteken istället f6r att ha dubbelt. 
Kulturchefen ställer vissa krav i samband med en eventuell integration, hon vill 
f6rutom lokaler motsvarande de som biblioteket har nu även ha utställningslokal och 
speciella rum för skolklasser. 

Driftskostnaden har ökat med de nya datorerna, politikerna ville ha mindre personal 
för att minska kostnaden eftersom anskaffuingen av datorer ansågs som en 
effektivisering. Biblioteket valde att dra in på andra saker, till exempel bokinköp ror 
att kunna behålla hela personalen och samtidigt öka öppethållandet. 
Men man har fått pengar till datorer, CD-ROM och skrivare som skall ut i biblioteket 
så att besökare kan använda dem. Detta är en del av kommunens !T-utveckling, vilket 
framkommer i bibliotekets mål (se avsnitt 5.3.2). 
Kulturchefen vill bland annat koppla upp biblioteket mot Internet och de har besökt 
Ronneby bibliotek som har kommit långt med sin !T-satsning och samarbetar mycket 
med f6retag, något kulturchefen nämnde som särskilt intressant. Ett tydligt drag hos 
Tranemo bibliotek verkar vara att bemöta svårigheter och indragningar med 
ytterligare satsningar f6r att visa vad biblioteket kan erbjuda. 
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6.2 Sammafattning av kapitlet 

När biblioteket i Tranemo skulle flytta till nya lokaler 1991 beslöt sig personalen !ör 
att rorsöka göra biblioteket mer användarvänligt. 
Ideerna utgick från hur den nya lokalen såg ut och studieresor gjordes till Sölvesborg 
och Danmark. 
Personalen planerade och genomförde hela förändringen själva~ då de ansåg att det är 
de som arbetar på biblioteket som vet vad som behövs. Det rådde en positiv laganda 
på biblioteket vilket var en förutsättning ror förändringsarbetet. 
Förändringens huvudide var att sätta användaren i första rummet och anpassa 
biblioteket efter de som använder det. Ett viktigt grepp var att göra biblioteket lätt att 
överblicka genom att ange ämnesord i klartext på stora, väl synliga skyltar. Dessa 
ämnesord anpassades efter de vanligaste frågorna från användarna. Det är dock ingen 
total omändring, personalen anser att SAB-systemet fortfarande är synligt på 
biblioteket. 
Det var också viktigt att göra lokalerna trivsamma att vistas i. 
Det resultat som personalen upplevt är att besökarna hittar och trivs bättre på 
biblioteket samt att de stannar längre. Man måste dock tänka på att personalen då 
jämför med det minimala bibliotek som existerade tidigare. 
När det gäller arbetet på biblioteket ansåg ingen av de tillfrågade att de fått mer att 
göra, dock trodde flera att bokuppsättarens arbete blivit mer komplicerat något som 
bokuppsättaren dementerade. Nu efteråt anser vissa i personalen att mer kunde gjorts 
från böljan. Annars har inga negativa åsikter om förändringen framkommit. 
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7. Hur upplever användarna i Tranemo sitt 
bibliotek? 

7.1 Kartläggning av undersökningsgruppen 

I Tranemo finns 12 550 invånare. Biblioteket har 2 351 stycken registrerade 
användare och av dem har 135 stycken fyllt i enkäterna på biblioteket, och det är de 
enkätsvaren som nu foljer. 

Födelseår: Antal: Andel: 

1910-1919 4 3% 
1920-1929 13 10% 
1930-1939 7 5% 
1940-1949 14 10% 
1950-1959 34 25% 
1960-1969 26 19% 
1970-1979 25 19% 
1980-1989 12 9% 

Summa 135 100% 

fig. 6, Födelseår 

Först, för att se vilka individer som vi fångat in i undersökningen, ställde vi ett par 
frågor om ålder, kön och hur ofta de använder biblioteket. Det gav oss en uppfattning 
om vilka individer som kommit med i undersökningen, och hur representativa de är 
for biblioteksbesökare i allmänhet. Största gruppen är de födda på 1950-talet, men de 
födda 1960-1979 är också väl representerade (se fig.6) . Det är en majoritet av kvinnor 
som besvarat enkäten, 65 % av de svarande var kvinnor, 35 %män. 
Det är intressant att se ifall förändringen, som gjorts av en i huvudsak kvinnlig 
personal, uppfattas olika av kvinnor och män. Enkäterna har inte visat på någon tydlig 
skillnad mellan män och kvinnor när det gäller förändringen av biblioteket. 

Svaren på vår fråga om hur ofta personen besökte biblioteket (se fig.7) visade att en 
majoritet av besökarna är "månads besökare", vilket är naturligt med tanke på den 
normala lånetiden på en bok och att det i Tranemo inte lånas några andra medier med 
kortare lånetid. 
Svarfrekvensen är hög då vi bara hade ett bortfall. Vi ställde frågan .fflr att se hur vana 
biblioteksbesökare undersökningsgruppen är. Kanske är det så att de som bara är på 
biblioteket en gång om året är de som mest behöver en ny ämnesindelning. 
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Gång/gånger i veckan 

Summa 

i månaden 
om året 

fig. ?, besöksfrekvens 

Antal: 

28 
96 
lO 

134 

Andel: 

21% 
72% 
7% 

100% 

7.2 Undersökningsgruppens åsikter om biblioteket 

Efter de inledande frågorna som fungerade som en kartläggning av 
undersökningsgruppen följde frågor om vad de tyckte om biblioteket. Först ställde vi 
frågan om vad de gör på biblioteket, vilket både skulle säga något om vilken typ 
biblioteksanvändare undersökningsgruppen var och något om hur biblioteket 
fungerade. Därefter följde frågor som gällde om de hittar lätt och hur de upplever 
miljön på biblioteket. 

7.2.1 Användningen av biblioteket 

En del av syftet med undersökningen är att ta reda på ifall fårändringen av biblioteket 
har lett till att det används annorlunda. Gör miljön att folk stannar länge inne på 
bibliot~ket? Det vill säga är det många som läser, fikar m fl aktiviteter som innebär 
att de gör mer än bara lånar sina böcker och lämnar lokalerna så fort som möjligt? 
Det slående är att verkar vara mänga som läser böcker på biblioteket (se fig .8). Av vår 
undersökningsgrupp är det 21 % som läser böcker, 26 % läser tidskrifter och 29 % 
läser tidningar och de sitter alla på biblioteket. Andra har angett att de studerar, 
släktforskar m m under alternativet annat. Det visar en överenstämmelse med den 
uppfattning som flera i personalen uttryckte under intervjuerna om att besökarna 
stannar längre på biblioteket nu än vad de gjorde före 1991. 
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Antal: Andel: 

Lånar böcker 129 :96% 
Läser böcker 28 21% 
Lånar tidskrifter 29 21% 
Läser tidskrifter 36 26% 
Fikar : 5 4% 
Läser tidning 40 29% 
Lånar tidning 10 7% 
Annat 48: 21 15% 
- forskar/studerar 10 
- barnverksamhet 3 
- lån av annat... 2 
-övrigt (kopplar av ... ) J5 

Summa4~ 298 

fig. 8, sysselsättningar på biblioteket. 

7.2.2 Hittar undersökningsgruppen på biblioteket? 

Antal: Andel: 

Ofta - . 101 75% 
Alltid 29 21% 
Sällan 4 .3% 
Aldrig l l% 

Summa 135 100% 

fig. 9, Hittar Du vad Du söker på biblioteket? 

Nästa fråga blir då hur det går för besökarna på biblioteket, hittar de vad de letar 
efter? Vi fick ett positivt svar på den frågan (se fig.9). 75 %av de tillfrågade tyckte 
sig hitta vad de sökte ofta, 21 %hittade alltid det sökta. 
Undersökningsgruppen ombads också att svara på frågan om de upplevde det som lätt 
eller svårt att hitta på biblioteket. 
Svaren visas i figur lO. Kort kan sägas att 89% fyllde i att det var lätt att hitta och 
endast 11 % tyckte att det var svårt att hitta på biblioteket. Bortfallet var här stort, 
hela 43 st fyllde inte i något svar alls. Det gör slutresultatet av den här frågan något 
osäkert. Men ifall man betänker svaren i figur 9, att 75% ofta hittar vad de söker, kan 
man ändå säga att ett stort antal kan orientera sig på biblioteket. 

48 Observera att alternativen under annat inte fanns angivna på enkäten, de är vad personerna själva 
fyllde i på en tom rad efter ordet annat. Det fmns ingen procent uträknad på dessa då de ingår i 
procenttalet för kategorin annat, och därför redan är medräknande. 
2l9 Eftersom möjligheten fanns att fylla i mer än ett alternativ blir summan av procenten 220 %. 
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Lätt 
Svårt 

Summa 

Antal: 

80 
10 

90 

Andel: 

89% 
11% 

100% 

tig. l O, Är det lätt att hitta på biblioteket? 

7.2.3 Personalens roll 

Sällan 
Ofta 
Aldrig 
Alltid 

Summa 

Antal : 

66 
51 

5 
3 

135 

Andel : 

49% 
45% 
4% 
2% 

100% 

tig. 11, Tar Du hjälp av personalen? 

Så långt ser det väldigt positivt ut. Men när vi jämförde våra svar från frågan "Hittar 
Du vad Du söker på biblioteket?" (se tig. 9) med dem vi fått på frågan "Tar Du ofta 
hjälp av personalen?" (se tig. 11) såg vi att 36 av de tillfrågade svarat "ofta" på båda 
frågorna. Vi tänkte oss att de som ofta eller alltid tog hjälp av personalen hade svårt 
att orientera sig i biblioteket. När vi ställde frågan huruvida de hittar på biblioteket 
tänkte vi oss att användarna hittar vad de letar efter på egen hand utan hjälp av 
personalen. Men svaren vi fick tyder på att undersökningsgruppen såg frågan 
annorlunda. 

Med att hitta på biblioteket måste de mena att de hittar på biblioteket med hjälp av 
personalen, vilket gör det svårt att säga vad förändringarbetet har för del i att så 
många hittar. 
Det kan lika gärna bero på att personalen är duktig på att hjälpa användarna till rätta 
som på att hylluppställningen fungerar bra. 
Därför går det inte att dra fler slutsatser av de här svaren än att ett flertal av de 

tillfrågade hittar vad de söker på biblioteket och ungefår hälften av dem vänder sig 
ofta till personalen för att hitta det de vill få tag på. 
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7.2.4 Faktorer som underlättar sökandet på biblioteket 

Antal: Andel: 

Skyltarna 28 28% 
Ämnesindelningen 24 24% 
Datoriseringen 21 -.21% 

Personalen 19 19% 
"Vet vad som söks" 4 ' .4% 
Övrigt 4 4% 
Summa 5° 100 100% 

fig. 12, Vad gör det lätt att hitta på biblioteket. 

Som en foljd av frågan om det var lätt eller svårt att hitta på biblioteket, bad vi 
undersökningsgruppen att ange varfor de tyckte att det var lätt eller svårt att hitta. En 
sammanfattning av anledningarna som gjorde det lätt att hitta finns i figur 12. De nya 
skyltarna är den viktigaste anledningen till att biblioteket blir lättorienterat enligt vår 
undersökningsgrupp. Skyltama och ämnesindelningen är två komponenter som ingår i 
forändringsarbetet, att de angetts i en öppen fråga så ofta måste tyda på att 
användarnas upplevelse av förändringen är positiv. Ämnesindelningens ansikte utåt är 
de nya avdelningsskyltarna med de olika ämneskatagoriema klart och tydligt 
återgivna. Därfor kan ämnesindelningen sägas ligga bakom skyltama och därigenom 
blir ämnesindelningen den viktigaste orsaken till att det är lätt att hitta på biblioteket. 
Det verkar inte vara någon speciell grupp som favoriserar skyltarna, de är lika 
populä!å hos de som kan det traditionella klassifikationssystemet som hos de som inte 
kan använda sig av detsamma. 

Ett svar som vi fick var " Uppbyggnaden av bibliotekets system tar tid att komma in 
i. "51 Personen ifråga har också angett att han inte kan klassifikationssystemet och att 
han tycker att biblioteksmiljön är strikt. Frågan är nu ifall hans kommentar om 
bibliotekets system gäller de delar som Tranemo ändrat eller utformningen av 
bibliotek i allmänhet. Det går inte att säga med någon säkerhet ifall det är SAB
klassifikation eller Tranemos modell han har svårigheter med. Svårigheterna tycks 
dock inte hindra honom från att använda biblioteket, han besöker biblioteket 5-6 
gånger i månaden och hittar då ofta vad han söker. Det här var en negativ röst, men de 
negativa är i minoritet bland våra enkätsvar, de flesta har visat sig vara positiva till 
biblioteket, även om de inte varit medvetna om att de gjorts några speciella 
förändringar. 

50 Enligt de personer som fyllt i fråga 6, en öppen fråga, med en motivation till varför det är lätt att 
hitta på biblioteket. Flera har angett mer en en sak, vilket gör att summan blir l 00 trots att det är 80 
~ersoner som tyckte det var lätt att hitta. 35 personer valde att hoppa över frågan. 

l Enkät nr 57, Tranemo. 
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Förnyelsen tycks också har orsakat en viss förvirring. En man skriver att "de 
systematiska beteckningarna H ca osv tycks inte överensstämma med de stora 
upphängda skyltarna". 52 Här har tydligen inte informationen om meningen med 
förändringen gått fram till användaren. 
Frågan är ifall det funnits någon information till användarna om att biblioteket gjort 
om sin ämnesindelning. Helt klart fick de ingen information innan förändringen 
gjordes och den information som möjligen gavs efter fullbordat faktum var inte 
tillräcklig för att nå fram i det här fallet. 
En besökare tycker att "dumma bokstavskombinationer som man inte förstår" gör det 
svårt att hitta, men "nu är det mera rakt på sak så man slipper bokstavskombinationer 
för det mesta". 53 

De negativa svar vi fått in har mest gällt saker utanför förändringen, t ex "allt finns 
inte". 54 Det finns dock en och annan som uttalat sig negativt om själva förändringen. 
En inte helt positiv kommentar är: 

''Jag är så van vid det gamla systemet men det nya är nog bra för 
många som inte är så klassifikationsfixerade som jag. "55 

Det här citatet tyder på att de i gruppen som kan klassifikationssystemet kan ha 
problem med att sätta sig in i Tranemos system. 
De öppna svar vi fått som klart kritiserat Tranemos uppställningssystem är från 
personer som .säger sig kunna SAB-klassifikationen. 
Men det finns också flera som anser sig kunna klassificeringarna samtidigt som de är 
positiva till förändringen. 

7.2.5 ~i/Jlioteksmiljö11 

Antal: Andel: 

Trevligt 87 64% 
Välordnat 65 48% 
Mysigt 46 34% 
Eget alternativ 10 7% 
Strikt 3 3% 
Tråkigt 2 1% 
Somhemma 
Rörigt 2 1% 
Summa 56 216 158% 

fig. 13, Hur användare upplever biblioteksmilj ön. 

52 Enkät m 87, Tranemo. 
53 Enkät m 123, Tranemo. 
54 Enkät m l 04, Tranemo. 
55 Enkät m 132, Tranemo. 
56 Summan av procenten blir 158 eftersom möjligheten fanns att fylla i mer än ett alternativ. 
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Figur 13 visar undersökningsgruppens synpunkter om biblioteksmilj ön. A v de fasta 
svarsalternativen var det adjektiven trevlig, välordnat och mysigt som dominerade, 
med svarsalternativet trevlig på forsta plats angett av hela 64 procent. Det tyder på att 
de tillfrågade i stort trivs på biblioteket, och att alternativet välordnat angetts så 
mycket kan betyda att det lokala klassifikationssystemet fungerar mycket bra. 
Tio personer utnyttjade möjligheten att fylla i ett eget alternativ, och de var i stort sett 
positiva, utom ett klagomål på fläktsystemet Det som nämndes oftast var tyst. 
Andra omdömen var bra, trevligt & lugnt, roligt, inbjudande, överskådligt, 
avkopplande och bra miljö. Slutsatsen blir att en majoritet av användarna är positivt 
inställda till biblioteket och att forändringarbetet har lyckats med att ge biblioteket en 
trevlig miljö, uppskattad av flertalet användare i vår undersökning. 

Några användare säger: 

''Det har blivit mysigare på biblioteket tycker jag och lättare att hitta, 
tidigare hade jag i och för sig inget större intresse för böcker. 1157 

"Miljön är mycket mysigare. Inbjuder till att bli kvar, sittgrupper finns 
att tillgå, bra skyltat med förslag, boktips. n58 

"Underbart med stora ytor och sittgrupper här och där så att man kan 
gå runt och slå sig ned och kika i en bok. Trivs i bibliotekets nya 
lokaler. 1159 

- ;,Man har mer överblick över böckerna nu. Det är inte så trångt. "60 

"Efter den nya inredningen så kan man lätt hitta vad man söker. 1161 

7.2.6 Kunskapen om SAB 

Ja 
Nej 
Summa62 

Antal: 

·62 
. 70 

132 

Andel: 

-47% 
53% 

100% 

fig. 14, Förmåga att använda SAB-klassifikation 

57 Enkät nr 112, Tranemo. 
58 Enkät nr 106, Tranemo. 
59 Enkät nr 91, Tranemo. 
60 Enkät nr 55, Tranemo. 
61 Enkät nr 125, Tranemo. 
62 Bortfallet på fråga 9 var tre stycken som inte fyllt i frågan korrekt. 
Med korrekt menar vi att användaroa antingen svarar Ja eller Nej, allt annat räknar vi till bortfall. 
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Ungefår hälften av undersökningsgruppen anger att de kan använda SAB-systemet. 
Vi hade inte väntat oss att så många skulle svara att de kunde använda sig av SAB
systemet (se fig. 14). Om nu så många kan använda sig av SAB-systemet, är det då 
relevant att gå ifrån den uppställningen och skapa något nytt? 
Det är en tolkningsfråga vad som menas med att svara ja på den här frågan. Vilket 
klassifikationssystem är det de anser sig kunna använda? Menar de att de anser sig 
kunna använda SAB-systemet i den form som finns i Tranemo, eller i den helt 
traditionella varianten? 
Eftersom uppställningen i Tranemo endast är en delvis bortgång från SAB-systemet 
kan det vara svårt för användaren att särskilja vad som är SAB-systemet och vad som 
inte är det. Frågan utformades så här: 
Kan Du använda Dig av klassifikationssystemet (bokstavskombinationer, t ex Hce)? 
Formuleringen är tveksam, men vad skall man skriva för att ta rätt förstådda svar? Vi 
skrev först SAB-systemet men blev rekommenderade av vår kontaktperson på 
Tranemo bibliotek att byta ut det till klassift.kationssystem. Det är svårt att skriva 
något som är lätt att förstå samtidigt som det tydligt avgränsar att det är SAB
klassificering som frågan gäller. Vi anser att denna formulering är så bra som det går 
att ta den. 
Vilken grad av förståelse är det som menas? Eftersom det inte gjorts någon egentligt 
test av undersökningsgruppens fOrmåga att förstå SAB-systemet så ger svaren en 
uppfattning om vad personen anser sig kunna klara av, utan att tala om vad det 
innebär exakt. Vad menas med att kunna använda sig av något? Hur många 
tveksamma har fyllt i ja fast de egentligen inte behärskar SAB-systemet är en fråga 
som studien inte kan ge svar på. 

7.2.7 Ett fOrsök attjämföra med det gamla biblioteket 

Ja 
Nej 

Summa 

Antal: 

49 
72 

121 

Andel: 

41% 
59% 

100% 

fig. 15, Användare som uppmärksammat förändring i 
ämnesindelning. 

studien syftade bl. a till att fastställa ifall rorändringen har uppmärksammats av 
bibliotekets besökare och om har setts som något positivt. Men det gick som nämnts 
tidigare hela fyra år mellan det att biblioteket flyttade till nya lokaler och att 
enkätundersökningen ägde rum. Därför är det en stor del av undersökningsgruppen 
som aldrig varit på det gamla biblioteket, och de övriga har inget tydligt minne av hur 
det gamla biblioteket fungerade förutom att det var litet och trångt. 
De yngre i undersökningsgruppen kanske var för små för att kunna komma ihåg, eller 
besöka, biblioteket före 1991. De har börjat använda biblioteket efter att det flyttat till 
den nya lokalen. Vi skulle kanske ha frågat om de varit på biblioteket innan de 
flyttade till ny lokal. 
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Men frågeantalet var tvunget att begränsas för att undersökningsgruppen skulle känna 
sig motiverade att svara på hela enkäten och vi har valt att lägga tyngdpunkten på 
andra frågor. Det är trots allt 41 procent som angett att de märkt en förändring ( se fig 
15) men bortfallet här är något högre än på tidigare frågor, 14 stycken. 

Ja 
Nej 
Summa63 

Antal: Andel: 

39 80% 
10 20% 
49 100% 

fig. 16, Hur många av de som upptäckt förändringen i ämnes
indelning som tycker att det har underlättat deras 
sökande på biblioteket. 

Om de anser sig blivit hjälpta av förändringen är en fOljdfråga där 49 personer som 
har fyllt i att de lagt märke till förändringen svarat (se fig 16). De flesta som lagt 
märke till förändringen har sett den positivt, men de är i minoritet, 59% av 
undersökningsgruppen har inte märkt något alls. Att så få kommer ihåg det gamla 
kan betyda att det fungerar bra. 

7.3 Sammanfattning av kapitlet 

Enkätundersökningen bland Tranemobibliotekets besökare ger en positv bild av det 
nya biblioteket. Näst intill hundra procent av de tillfrågade anser sig hitta vad de 
söker ofta eller alltid. Som skäl till att det är lätt att hitta anger en majoritet faktorer 
som har med förändringen att göra, främst är det skyltarna som uppskattas av 
undersöknings gruppen. 
När det gäller förändringen i biblioteksmiljön upplevs det också positivt. 
En klar majoritet tycker att biblioteket är trevligt, välordnat och mysigt. 
De negativa röster som kommmit fram i undersökningen har bestått av den grupp som 
kan SAB-systemet och nu känner sig fråntagna sin kunskap. 
Ungefår hälften av de tillfrågade ansåg sig kunna använda SAB-systemet. 
Men det är dock inte alla av de som kan SAB som är negativa utan bara ett fåtal. 

63 Summan består enbart av de som svarat att de märkt en förändring i fråga l O a. 
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8. Biblioteken i Skara och Lerum 

Som vi nämnt i avsnitt 4.2 gjorde vi en enkätundersökning med sammanlagt 143 
enkäter på biblioteken i Skara och Lerum. 
I samma avsnitt angav vi skälet till att undersökningen gjordes på de här biblioteken. 
Syftet med den enkäten var att ta reda på : 
- kunde besökarna använda sig av SAB-systemet ? 
-om inte, hur hittade de i så fall? 
- tycker de att det behövs en förändring av SAB-systemet ? 

8.1 Lerum 

Lerum är en kommun i Västergötland, Älvsborgs län, strax öster om Göteborg. 
Centralort i kommunen är Lerum, där 43 procent av kommunens 33 809 invånare 
(1993) bor. Kommunen är präglad av småföretag och de många pendlarna till 
Göteborg och Alingsås. 64 

Biblioteket ligger centralt i tätorten Lerum, i samma hus som gymnasieskolan och 
teatern men lite utanror affärsdistriktet likt Tranemo. Byggnaden är förhållandevis ny, 
biblioteket flyttade dit under den senare hälften av 1980-talet. Själva 
bibliotekslokalen består av ett stort rum, utan avskärmande väggar. En stor del av 
dess besökare under dagtid är elever från gymnasieskolan, som går dit när det mindre 
skolbiblioteket som också finns i huset blir överbelastat. 
Huvudbiblioteket och två av dess filialer, de i Floda och Gråbo, är datoriserade och 
försedda med BTJ 2 000. Det finns också ett par mindre filialer som fortfarande sköts 
utan datoriserad utlåning. Detta gör det svårt att få jämförbara låntagarsiffror. De 
datoriserade biblioteken har sammanlagt 11 454 användare, men det går inte att 
avgöra hur många av dessa som utnyttjar huvudbiblioteket, dit vår undersökning var 
koncentrerad. 
Biblioteket har likheter med det i Tranemo, dels består båda biblioteken av ett stort 
rum, dels har de likadana hyllor för exponering av vissa böcker. De hyllor som finns i 
Lerum är inköpta från ett småländskt företag som saluför dessa egentligen danska 
hyllor. 

64 NE, bd 12, s. 229 
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8.2 Skara 

Precis som Lerum ligger Skara i Västergötland, men i landskapets norra del 
Skaraborgs län. Kommunen har ett invånarantal på ca 18 736 (1994). 65 Staden Skara 
är dess centralort, antalet invånare 1994 var ca l O 640 st. Skara är en jordbruksbygd 
med sina slätter men även en gammal traditionsrik lärostad. I Skara finns stifts -och 
landsbiblioteket och 1987 öppnades det nya biblioteket, som består av dels 
kommunbiblioteket och dels länsavdelningen. 
Det gamla biblioteket används fortfarande, där har man placerat 
forskningsavdelningen med soldatregistret och emigrantregistret, dessa är till stor 
hjälp får släktforskare som söker sina rötter. 
De båda biblioteken ligger centralt vid kyrkan. Man har fårsökt anpassa det nya 
biblioteket till omgivning runt omkring, det består av rött tegel utvändigt och 
invändigt med stora fönster och pelare i några av rummen. 
Man fårfogar över en yta av 2 550m2, uppdelat på tre våningar, i källaren finns de 
öppna magasinen, inköpsavdelningen, vaktmästeriet och länsavdelningen, på 
mellanplanet finner man själva biblioteket och på det översta planet tidningshörnan 

·och avdelningen får utländsk litteratur samt SAB-avdelningar I, X och Y. På vatje 
plan finns även arbetsrum får personalen. 
När man kommer in på biblioteket möts man av utlåningsdisken och fortsätter man 
förbi den kommer man till det som kallas får Kunskapstorget, där hittar man bl a 
information om Skara kommun. På väggarna runt torget har man ställt 
referenslitteraturen och om man vill läsa tidskrifter går man bara över till de låga 
hylloma som också står runtom torget. Från torget kan man genom valv ta sig vidare 
till rummen där skön -och facklitteraturen står uppställda. Man kallar de olika 
rummen får det blå, gröna och röda rummet eftersom golven i rummen har de 
färgerna. Man kan säga att biblioteket består av en halvcirkel eftersom man kan gå 
från rum till rum. 

65 NE, bd 16, s. 508-509 
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8.3 Resultatet av enkäterna i Skara och Lerum 

8.3.1 Kartläggniltg av Ultdersökningsgruppen 

Enkäten inleds med samma tre frågor som på den enkät som delades ut i Tranemo, för 
att se om undersökningsgrupperna var jämförbara. Vi strävade efter att få en 
undersökningsgrupp som var så lik den i Tranemo som möjligt. 

Födelseår Lerum Skara Totalt 

1910-1919 l 4 3 
1920-1929 ·7 20 13 
1930-1939 19 6 13 
1940-1949 8 27 '17 
1950-1959 12 9 10 
1960-1969 23 16 20 
1970-1979 26 26 26 
1980-1989 '3 7 5 
Summa M too 100 too 

Fig 17, Födelseår, i procent avrundat till heltal. 

A v figur 17 kan man utläsa att de som föddes på 1970-talet var en stor grupp i 
undersökningarna på båda biblioteken. I Skara var 40-talistema den största gruppen 
med sina 27 procent medan siffran för 70-talistema var 26 procent. Att 70-talistema 
dominerade i Lerum beror på att biblioteket ligger i samma byggnad som 
gymnasieskolan. När enkäterna delades ut iLerum tog vi dock hänsyn till detta 
faktum och koncentrerade utdelningen på övriga grupper som kom till biblioteket, för 
att minska 70-talistemas dominans i undersökningen. 

Män 
K vitmor 

· Lerum 

33 
67 

too 

Skara 

41 
59 

too 

Totalt 

37 
63 

100 

Fig 18, Kön, procent avrundat till heltal. 

När det gäller könsreprenstationen var det närmare dubbelt så många kvinnor som 
män på båda biblioteken (se fig. 18). 

66 Summan består i Lerum av 73 stycken och i Skara 70 stycken, vilket gör att den totalt summan blir 
143 stycken. 
67 Se not 66 får förklaring 
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När besökarna tillfrågades om hur ofta de var på biblioteket fanns möjligheten att 
ange exakt hur många gånger i veckan, i månaden eller om året de befinner sig på 
biblioteket. I figur 19 har vi dock inte tagit hänsyn till det, utan bara angett vilken rad 
av de tre som de har markerat. Man kan då konstatera att en klar majoritet var på 
biblioteket minst en gäng i månaden. 

Lerum Skara Totalt 

Gång/ gånger i veckan 42 56 49 
Gång/gånger i månaden 55 ·34 45 
Gång/gånger om året 3 10 6 
Summa611 100 too · 100 

Fig 19, Antal besök på biblioteket, procent avrundat till heltal. 

8.3.2 Åsikter om bibliotek 

Le rum Skara Totalt 

Att lokalerna är trivsamma ·7 4 6 
Att personalen är vänlig och hjälpsam 32 39 35 
Att materialet (böcker, tidskrifter m m) 
presenteras på ett lättillgängligt sätt 53 53 53 
Att bibliotekskatalogen är datoriserad 2 2 2 
Annat69 6 . 2 4 
Surnma7~ 100 lO o 100 

Fig 20, Vad anser besökarna är viktigast for ett bibliotek. De har 
bara haft möjlighet att ange ett alternativ. 

För att se vad användarna prioriterar högst på ett biblioteket gav vi dem alternativen 
som ses i figur 20 att ta· ställning till. 
Den visar att fOr undersökningsgruppen var presentationen av medierna och att 
personalen är trevlig och hjälpsam det viktigaste for att ett bibliotek skall fungera bra. 
Det var dock mänga som tyckte att det var omöjligt att välja ut ett alternativ som 
viktigare än de andra utan de tyckte att alla var lika viktiga, varfor de kryssade flera 
alternativ. 

68 Se not 66 for forklaring 
69 A1mat alternativ: Välbehållna böcker, Utbudet är for stort, Att böckerna finns tillgängliga och Att 
vara spärumnde. 
70 Summan är i Lerum 60 stycken och i Skara 51, vilket gör att totalsumman blir 111 stycken. 
Bortfallet berodde på att många fyllt i flera alternativ när vi ville ha endast ett alternativ. 
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8.3.3 Svårt eller lätt att /titta på biblioteket 

Le rum Skara Totalt 

Lätt 81 80 80 
Svårt 19 20 20 

Summa71 100 100 100 

Fig 21, Tycker användarna att det är lätt eller svårt att hitta på 
biblioteket? Procent, avrundat till heltal. 

En stor del av undersökningsgruppen tyckte att det var lätt att hitta på biblioteket (se 
fig 21). Tydligen är det många användare som inte har några större problem med att 
hitta på ett bibliotek med traditionell klassifikation. Men det är dock hela 20 procent 
som tycker sig ha svårigheter med att hitta vad de söker på biblioteket. 

Skäl som gör det lätt att hitta: 72 Skäl som gör det svårt att hitta: 73 

l. Datoriserad bibliotekskatalog l. Datoriserad bibliotekskatalog 
2. Änmesindelningen 2. Ovana 
3. Personal 3. Änmesindelningen 
4. Vana 

Fig 22, Vad användarna såg för orsaker till att det var lätt eller 
svårt att hitta på biblioteket. 

Vi hade en öppen fråga där vi var ute efter skälen till att det var lätt eller svårt att hitta 
på biblioteket. Vi har slagit ihop svaren från Skara och Lerum, grupperat in dem och 
rangordnat de olika grupperna (se fig 22). 

Det är anmärkningsvärt att samma faktor, nämligen den datoriserade 
bibliotekskatalogen nämnts oftast av båda grupper. Det kan bero på att personens 
vana eller ovana med att arbeta med datorer i allmänhet har stor betydelse. 
Det var en viss skillnad på svaren från Skara och Lerum. Skillnaden var störst bland 
svaren som gällde vad det var som gjorde det svårt att hitta. 
Ifall man ser på de två biblioteken var och ett för sig, syns vissa skillnader i svaren. I 
Lerum var det ärrmesindelningen som ställde till mest problem följt av den 
datoriserade bibliotekskatalogen, i Skara däremot var det besökamas egen ovana som 
var det största hindret. Skillnadema kan bero på att det var så få som svarat att det var 
svårt att hitta att minsta variation syns tydligt. Den enda skillnaden mellan Skara och 
Lerum när det gäller vad som gjorde det lätt att hitta var att personalen och 
ämnesindelningen nämndes i olika ordning. 

71 Summan är iLerum 73 stycken och i Skara 68 stycken, totalsumman blir alltså 141 stycken. 
72 Enligt de som svarat "lätt" i fig. 21 
73 Enligt de som svarat "svårt" i fig. 21 
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I Lerum hamnade ämnesindelningen på andra plats medan det var personalen som 
hade den platsen i Skara, men den datoriserade bibliotekskatalogen hamnade överst 
på båda biblioteken. 

8.3.4 Klassifikationssystemet 

Ja 
Nej 
Summa7zt 

Lerum Skara Totalt 

68 62 65 
32 38 35 

100 100 100 

Fig 23, Kan användarna använda sig av 
klassifikationssystemet Procent, avrundat till heltal. 

Av de som svarat att de kan använda det traditionella klassifikationssystemet tycker 
en klar majoritet (l 00 procent i Skara och 96 procent i Lerum) att det fungerar 
tillfr~dsställande. Det är tydligt att for dem som kan SAB-systemet fungerar det bra. 
De som däremot inte kan SAB-systemet går till personalen och ber om hjälp i forsta 
hand (se fig 24). Andra sätt som många använder sig av är att söka i 
den datoriserade bibliotekskatalogen eller att gå runt i biblioteket och leta på måtä. 

Le rum Skara Totalt 

Frågar_ personalen 70 •79 74 
Söker i datorn 43 21 32 
Letar på måtä 30 46 '38 
Annat sätt75 9 4 
Summa76 152 146 148 

Fig 24, Hur hittar de som inte kan klassifikationssystemet vad 
de söker. Procent, avrundat till heltal. 

8.3.5 Förslag på möjliga förbättriltgar 

Som avslutning hade vi en öppen fråga där undersökningsgruppen kunde fylla i 
önskemål for ett bättre bibliotek för att se om någon föreslog en fOrändring likande 
den som gjorts i Tranemo. Där visade det sig att en hel del var nöjda som det var. I 
Lerum forklarade sig 14 stycken vara nöjda med biblioteket som det var, i Skara var 
samma siffra 21 stycken. 
Ett par av de tillfrågade har dock gett forslag på hur de tycker att biblioteket kan 
förbättras for att göra det lättare att hitta. 

74 Summan är i Lerom 73 stycken och i Skara 62, vilket gör att totalsumman blir 135 stycken. 
75 De andra sätten var: Söker i hyllorna i bokstavordning eller med hjälp av orienteringstavlan. 
76 Här fanns möjligheten att fylla i flera alternativ, vilket är anledningen till att summan är mer än l 00 
procent. 
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Ett flertal hade en önskan om tydligare skyltar och förklaringar. En man iLerum vill 
ha "klassificeringarna noggrantförklarade"77. Det är fler som är överens med 
honom, det är främst i Lerum som man efterlyser "lite tydligare skyltar for olika 
ämnen "78. Ett forslag är "en stor tavla med alla bokstavskombinationer beskrivna 
(gärna med exempel)"79. En kvinna tycker att "det är inte alltid som skyltar på hyllor 
etc är tydliga nog. T ex biografier står ju inte heller i vanlig ordning. n80 Hon önskar 
sig "tydligare skyltar och mer personal, som gärna också är trevlig och hjälpsam. 
Kanske en karta över var olika hyllor står." För tillfället finns ingen översiktskarta i 
Lerum, man har nöjt sig med de rätt små skyltar som finns på hyllorna. Det finns inte 
heller någon översikt över klassifikationssystemet sedan bibliotekskatalogen 
datoriserades. 
En man i Skara vill ha en "tydlig skiss över lokalerna med klassifikation och varje 
klassifikations omfattning"Bl. En kvinna föreslog att " man kan kanske ha kartor över 
biblioteket med bokstavskombinationer lite var som helst. rr82 
I Skara finns ingen översikt med bra forklaringar om vad de olika ämnesgrupper 
innehåller men det finns en översiktskarta över hela biblioteket. Om man letar efter t 
ex historia så trycker man på knappen brevid bokstaven K som står for Historia enligt 
SAB-systemet varpå en lampa tänds på kartan i det rum där SAB-avdelningen är 
placerad. Det finns inga underavdelningar med på kartan utan bara 
huvudavdelningarna. 

Det fanns också några som hade forslag på forändringar av själva 
klassifikationssystemet En kvinna tyckte att "gärna bokstavsordning men kanske på 
ett lättare sätt än klassifikationssystemet"83. Det skulle kanske kunna se ut som en 
annan besökare :föreslog: 

"Om man är oinvigd i böckernas underforkortningar (t ex 
skönlitteratur, Hce) ger det inte kunden någon information. Istället 
borde dessa förkortningar relateras till innehållet i respektive 
kategori (t ex sport, Sp ). n84 

I Skara fareslog en besökare att man kan ha "kanske något tydligare utmärkt var t ex 
deckare står i förhållande till annan skönlitteratur. "85 Biblioteket i Skara har en liten 
utbrytning i skönlitteraturen, man har placerat deckare, science fiction och seriealbum 
for vuxna tillsammans på en speciell hylla, men den är inte utmärkt på något tydligt 
sätt, vet användaren inte om detta arrangemang kan det bli en aning svårt att hitta sin 
favoritdeckare som då inte står bland resten av skönlitterturen. 

77 Enkät nr 52, Lerum 
78 Enkät nr 4, Lerum 
79 Enkät nr 8, Lerum 
80 Enkät nr 24, Lerum 
81 Enkät nr 49, Skara 
82 Enkät nr 19, Skara 
83 Enkät nr l, Lerum 
84 Enkät nr 69 Lerum 
85 Enkät nr 22: Skara 
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En man uttryckte sina önskemål kort och gott som följande: ''Ett något enklare 
system. "86 

Datorerna är en resurs som vissa anser borde utnyttjas mer. "Mer information på 
datorerna "8 7 är något som efterfrågades. 

" Att man kan utnyttja datorn mer på något sätt, den kanske kunde 
berätta mer om böckerna etc. ( ... ) Datorn gör det lätt att hitta böcker 
eller artiklar som man vill ha. "88 

Det kan också bli lättare att använda sig av datorerna enligt en besökare, som vill ha " 
en utförlig lätt instruktion for att i datorn hitta rätt bok. "89 

Det existerar också användare som inte alls kommer överens med datorerna. "För 
datoriserat, det är svårt att hitta böcker utan att använda sig av dator"90, tyckte en 
kvinna. En annan ber om "Gamla kortsystemet tillbaks, tackf"91 

8.4 Sammanfattning av kapitlet 

Enkätundersökningen i Skara och Lerum syftade till att få in besökare åsikter om en 
traditionell SAR-uppställning. Av analysen som gjordes framkom att det som anses 
som viktigast av användarna är att materialet presenteras på ett lättillgängligt sätt 
samt att personalen är trevlig och hjälpsam. 
Den datoriserade bibliotekskatalogen är något som gör det både svårt och lätt att hitta 
det man söker efter beroende på om användaren ifråga är van vid datasökningar eller 
inte. 
De som kunde SAR, 65% av de tillfrågade tycker att systemet fungerar bra. Men det 
är också en stor grupp som inte kan använda SAR-klassifikationerna. De använder 
sig istället av personalen och den datoriserade bibliotekskatalogen. studien visar att 
datorernas betydelse ökar med okunskapen av SAR-systemet. Hela 74% frågar 
personalen om hjälp och 32% använder datorn. Bland önskningarna dominerar 
förslagen om tydligare skyltar, kartor och förklaringar av ämnesindelningarna. 

86 Enkät nr 67, Skara 
87 Enkät nr 30, Lerurn 
88 Enkät nr 64, Skara 
89 Enkät nr 53, Skara 
90 Enkät nr 58, Skara 
91 Enkät nr 26, Lerurn 
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9 Jämförelse mellan enkätsvaren i Tranemo, Lerum 
och Skara 

9.1 Undersökningsgruppernas sammansättning 

Då alla tre enkäterna inleddes med samma frågor om födelseår, kön och 
besöksfrekvens kan vi bölja det här kapitlet med att se om undersökningsgrupperna är 
sammansatta på ett sådant sätt att en jämförelse är möjlig. 
När det gäller födelseår finns det vissa skillnader, speciellt mellan grupperna i Skara 
och Lerum. I Skara är de fOdda på 40-talet den största gruppen medan 70-talistema 
dominerar i Lerum. Sedda tillsammans jämnas dock skillnaderna ut förutom att 70-
talistema fortfarande är en rätt stor grupp jämfört med undersökningen i Tranemo där 
50-talistema är den största gruppen. Men även där är 70-talistema en stor grupp. De 
här ålderskillnaderna har ingen betydelse for denjämförelse vi gör. 
K vinnorna är de som dominerar på alla biblioteken. Skillnaden i andelarna män och 
kvinnor var minst i Skara vilket kan bero på hur enkäterna delades ut. Det håller sig 
genom hela studien på ungefår 60-70 procent kvinnor. I Tranemo dominerar månads
besökarna vårt urval. 70 procent av de tillfrågade angav det alternativet medan 20 
procent var veckobesökare. I Skara och Lerum var detjämnare fOrdelat mellan de 
båda alternativen, 49 procent var månadsbesökare och 
55 procent var veckobesökare. 

Då grä?sen mellan månads- och veckabesökare är flytande (En månadsbesökare som 
är på biblioteket fyra gånger i månaden eller mer är där ungefår lika ofta som en 
veckobesökare) kan man kalla bådevecko-och månadsbesökare fOr vana 
biblioteksanvändare, vilket gör ~att skillnaden dem emellan är irrelevant för vår 
jämförelse. Vi kan då konstatera att sammansättningen av våra under
sökningsgrupper är tillräckligt lika för att göra en jämförelse möjlig. 

9.2 Hittar undersökningsgrupperna på biblioteket? 

En jämförelse mellan figurerna 10 (se s. 45) och 21 (se s. 54) visar att det var 89 
procent som ansåg sig kunna hitta lätt på biblioteket i Tranemo medan 80 procent av 
de tillfrågade i Skara och Lerum ansåg att det var lätt att hitta på biblioteket. Det var 
alltså nio procent fler som tyckte att det var lätt att hitta i Tranemo. 
Ifall man letar i samma figurer efter hur många som tycker att det är svårt att hitta på 
de olika biblioteken visar det sig att det var dubbelt så många som hade svårigheter i 
Skara och Lerumjämfört med Tranemo. Frågan är om det är förändringen som gör att 
användarna hittar bättre i Tranemo. 
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9.2.1 Vad gör detlätt 

I Tranemo var det skyltarna och ämnesindelningen som nämndes mest när vi frågade 
efter vad det var som gjorde det lätt att hitta. På tredje plats kom sedan den 
datoriserade bibliotekskatalogen, som hamnade på första plats i Skara och Lerum. 
Är möjligheten att använda dator viktigare i ett bibliotek med traditionell 
klassifikation där den typ av skyltar och ämnesindelning som Tranemo infört inte 
finns? Kanske är det så att skyltarna kommer i rorsta hand i Tranemo därför att de är 
det dominerande inslaget i utformningen av biblioteket. 
Vanan verkar inte vara en så viktig faktor för att hitta lätt, den prioriterades lägre än 
ämnesindelning, datoriserad bibliotekskatalog och eventuella skyltar som hjälpmedel 
för att hitta på alla tre biblioteken. 
Man kan konstatera att med Tranemos modell kan de användare som inte trivs med att 
använda den datoriserade katalogen istället gå efter de stora och tydliga skyltarna för 
att hitta det som de letar efter på biblioteket. 

9.2.2 Klassijikati01ten 

En titt på figur 25 visar att det är fler i Tranemo som inte kan använda 
klassifikationssystemet än i Skara och Lerum. Det kan bero på att biblioteksbesökarna 
i Tranemo inte !ar samma träning i användandet av SAB-systemet än de i Skara och 
Lerum får. Med den nya ämnesindelningen och skyltarna i Tranemo är inte 
kunskapen om SAB-systemet lika nödvändig för att hitta rätt. 
Användarna i Skara och Lerum måste däremot använda SAB-systemet, de har inga 
andra alternativ och det kan vara förklaringen till att de var bättre på att använda sig 
av det traditionella klassifikationssystemet 

Ja 
Nej 

Summa 

Tranemo Skara Le rum 

.47% 62% 68% 
03% 38% 32% 

100% 100% 100% 

Fig 25, Kunskapen om SAB-systemet i Tranemo, Skara och 
Lerum. 

9.3 Sammanfattning av kapitlet 

Man kan konstatera att undersökninggrupperna är tillräckligt lika ror att kunna 
jämföras. Jämförelsen visar att användarna i Tranemo har mindre problem med att 
orientera sig i biblioteket. Det kan bero på de nya skyltarna och ämnesindelningen 
som användarna väljer att gå efter när det finns. 
I Lerum och Skara använder de sig av den datoriserade katalogen istället. 
Jämförelsen visar också att i Tranemo är kunskapen om SAB inte så viktig, det krävs 
mindre kunskaper av användarna för att hitta på biblioteket. 
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1 O Sintdiskussion 

Syftet med den här studien som vi just presenterat var att fä en bild av vad en 
användaranpassning av ett bibliotek kan innebära. Vi frågade oss varfOr ett bibliotek 
väljer att göra en sådan här förändring, hur de gick tillväga och hur det upplevs av 
personal och besökare. 
För att få bilden tydligare gjordes även en jämförelse mellan hur användare i 
Tranemo, Skara och Lerum upplever ämnesindelningen. 

Flyttningen till de nya lokalerna gav personalen möjligheten att genomfora sina ideer 
om att göra biblioteket mer användaranpassat, de ville göra något nytt och 
annorlunda. De hade hjälp av att en av initiativtagarna blev kulturchefprecis när det 
var dags att flytta, hon gav personalen fria händer att utforma lokalen som de 
önskade. 

Man har forsökt sätta användaren i centrum genom att skapa en trevlig miljö utan 
institutionskänsla och förtydligat SAB-systemet med en delvis ny ämnesindelning. 
Den nya ämnesindelningen är fortfarande baserad på det traditionella SAB-systemet, 
men vad man gjort är att lyfta fram de ämnen som användaren av idag mest frågar 
efter. Man har minskat antalet förkortningar och skriver istället ut ämnesorden i 
klartext. 

Inför forändringen tittade man på andra bibliotek som satt användaren i centrum, 
främst.Sölvesborgs bibliotek och bibliotek i Danmark som t ex Otterups bibliotek, 
sedan tog personalen ideerna de :fatt därifrån och anpassade dem efter de nya 
lokalerna och de medel som stod till deras förfogande. 

De influenser Sölvesborg har gett Tranemo bibliotek har mest med inredningen att 
göra. Precis som i Sölvesborg har man i Tranemo med hjälp av hyllor skapat små rum 
och målat t ex barn- och ungdomsavdelning med olika motiv och forsökt skapa en 
behaglig stämning med hjälp av möbler. 

I förändringsarbetet tog man vara på personalens kunskaper och lät alla göra sin del 
vilket gjorde att alla i personalen kände sig delaktiga i utformandet av det nya 
biblioteket. 

Ambitionen i Tranemo var (och är) att bli användaranpassade, men samtidigt uppger 
de i intervjuerna att ingen frågat användarna hur de ville ha sitt bibliotek. Personalen 
ansåg att de hade tillräcklig kunskap om vad användarna efterfrågade for att kunna 
genomföra förändringen utan att fråga dem direkt. De forsök som gjordes i 
Linnestaden i samband med GÖK-projektet visar att bibliotekspersonalen där hade en 
rätt bra uppfattning om användares önskemål. 
I Tranemo är det nya biblioteket uppbyggt på personalens kunskap om vad som 
behövdes ändras. De har utgått från de frågor som användarna oftast ställde och 
utefter det utarbetades det nya biblioteket. 
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Enjämrorelse mellan intervju- och enkätsvaren i Tranemo visar samstämmighet, 
personalen verkar ha koll på vad användarna tycker om biblioteket. 

Förändringen har upplevts positivt av flertalet av de tillfrågade biblioteksanvändarna. 
Deras omdöme av biblioteket är i forsta hand att det är trevligt och en klar majoritet 
tycker det är lätt att hitta på Tranemo bibliotek. 
Användarna verkar uppskatta både den nya ämnesindelningen och den nya 
biblioteksmiljön som inbjuder besökarna att stanna längre och samtidigt inspirerar till 
läsning. 

Den nya ämnesindelningen ställer mest till problem for dem som redan kan SAB
systemet ordentligt, de känner sig berövade på sin kunskap. De är så ta att trots det 
kan man säga att Tranemo är ett bibliotek med en liten men positiv användargrupp. I 
jämrorelsen mellan biblioteken i Tranemo, Skara och Lerum visade det sig att fler av 
de tillfrågade i Skara och Lerum tyckte att det var svårt att hitta på biblioteket än 
användarna i Tranemo. 
Detta trots att fler användare i Skara och Lerum sade sig kunna SAB-systemet än i 
Tranemo. Man kan då anta att Tranemos biblioteksanvändare inte behöver ha så djupa 
kunskaper i SAB-systemet for att hitta på biblioteket eftersom skyltarna med de nya 
ämnesindelningarna hjälper dem på vägen. 
De i Skara och Lerum måste ha en djupare kunskap om SAB-systemet fOr att hitta 
lika lätt som användarna gör i Tranemo. Flertalet av användarna på de tre biblioteken 
säger sig vara nöjda med det system som existerar på respektive bibliotek, kanske for 
att man inte känner till något annat. Det kan också bero på att medieuppställningen, 
när den väl nått en viss klarhet, inte har så stor betydelse for användarna utan det 
finns alltid en grupp som hellre frågar personalen om hjälp oavsett hur tydligt 
systemet är. 

Personalen i Tranemo har tyckt sig märka att användarna stannar längre och att de 
lättare hittar fram till rätt hylla." Det har lett till att frågornas karaktär har förändrats 
från de enkla orienteringsfrågorna till svårare uppfoljningsfrågor. 
Samtidigt har det blivit enklare for bibliotekskanslister att klara av enklare frågor 
redan i utlåningsdisken genom att peka på den avdelning som motsvarar användarens 
fråga. I intervjuerna sa en kanslist att hon tyckte det var skönt att hon inte längre 
behövde folja användaren till hyllan, det räckte med att peka på rätt skylt. Hon säg det 
som något positivt, en forenkling av hennes arbete, men samtidigt går det emot vad 
som är bra referensarbete, man skall alltid folja med till hyllan, eftersom användaren 
kan behöva ytterligare hjälp där. 

Man kan då fråga sig vad ror inverkan det här har på bibliotekariens yrkesroll? 
Bibliotekarien är viktig oavsett vilket system som används, vid det traditionella SAB
systemet ber de som inte kan SAB-systemet bibliotekarien om hjälp, hellre än att söka 
i den datorbaserade bibliotekskatalogen eller leta på måfå. 
Bibliotekariens kompetens är då viktig. 
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Ett omgjort bibliotek med en ny ämnesindelning och nya skyltar blir bara så bra som 
personalen gör det. 
Det krävs att personalen är kunnig om mediebeståndet de har och medvetna om 
användarens önskemål. Här är bibliotekariens kompetens också mycket viktig. 

Ingen i personalen upplever att förändringen gjort att de fått något merarbete. Flera 
trodde att arbetsbördan hade ökat för bokuppsättaren något hon själv inte håller med 
om. Hennes arbete verkar dock ha blivit svårare då hon måste öppna vatje bok och 
titta på bakre pärmens insida för att se bokens placering, vilket måste vara 
tidskrävande. Det kan dock vara möjligt att hon ställer ut många böcker med hjälp av 
sunt förnuft och erfarenhet - bokens framsida säger henne var den skall placeras, 
något som verkar möjligt på ett bibliotek av Tranemos storlek. Om så är fallet har den 
nya uppställningen ingen inverkan på hennes arbete. Däremot kan det bli problem när 
någon ovan skall utföra hennes arbete. 

I stort har undersökningen gett oss en positiv bild av en användaranpassning. 
Den visar att det kan löna sig att användaranpassa sitt bibliotek. Det finns 
inget belägg för ett ökat medieutlån på grund av förändringen men den har skapat en 
positiv anda både hos personal och biblioteksanvändare. 

I litteraturavsnittet tittade vi på andra användaranpassningar som gjorts främst då 
GÖK-projektet. GÖK har utsatts för en ibland hätsk kritik, något som Tranemo 
bibliotek verkar sluppit undan, vilket troligtvis beror på att de inte har förändrat sin 
inköpspolicy. 
En tolkning av Grönroos och Monthelie överfört på Tranemo bibliotek har gett 
följande resultat: 
De tre aspekter på tjänstekvalite som Grönroos och Monthelie tar upp berörs alla i 
Tranemos förändring även om bibliotekets bestånd inte har förändrats. Målet var att 
användarna skulle hitta bättre och därmed få ökade chanser att hitta rätt information, 
trivas bättre och den positiva upplevelsen som det skulle ge påverkar i sin tur 
bibliotekets image. 
Grönroos och Monthelies fyra punkter på vad som krävs för att utveckla och 
genomföra en tjänsteide kan i Tranemo översättas ti11:92 
l. Allmänna iakttagelser av personalen. 
2. Det finns inget skriftligt dokument från tiden då förändringen genomfördes 
där det står vad man hoppades uppnå. Allt skedde muntligt. 
3. Flyttningen ger en möjlighet att få anslag, en katalysator som ger möjligheten att 
genomföra de ideer som finns inom organisationen. 
4. Atmosfären, lagandan på biblioteket, med stöd från kulturchef. Ett flertal 
nyanställda med fräscha ideer. 

92 Ses. 12 
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Den del som GÖK-biblioteken och biblioteket i Tranemo båda har fastnat for är 
frågan om mediernas uppställning. 
Sannnarrfattande kan man säga att mycket av ideema bakom GÖK-projektet och 
forändringen i Tranemo är identiska. Inspirationen har också kommit från sanuna 
håll, personalen i Tranemo har besökt många av de danska bibliotek som GÖK 
grundade sig på när ideema utformades. De är också båda del av en större trend inom 
hela bibliotekssverige där man omprövar gamla ideer for att överleva i kommunala 
nedskärningar och för att skapa nya bibliotek som är anpassade till dagens samhälle. 
Ifrågasättande av gamla ideer är nyttigt! 

Är det här så revolutionerande egentligen? Tranemo bibliotek har genomfort ett 
enklare alternativ till GÖK där kommunen inte behöver satsa något extra kapital. 
Istället har det krävt initiativ och arbete från personalens sida. 
Vid en närmare titt visar det sig att forändringarna inte är så stora, enbart vissa delar 
av SAB-systemet berörs och en stor del av de användare vi tillfrågat i enkäterna har 
inte märkt att någon speciell fårändring har skett. Vad användaren f'ar är i stort sett 
samma i Tranemo som i resten av landet, och har inte forändrats i och med 
forändringarbetet Däremot har man forsökt förändra hur användaren får det. 

Men spelar det någon roll for den vane biblioteksbesökaren hur medierna är 
uppställda? Efter ett par besök hittar de flesta sin favorithylla och vet var de ämnen 
och forfattare man vanligtvis söker finns i biblioteket, likadant som man lär sig hitta i 
livsmedelsbutiken. Det är den ovane användaren som behöver hjälp med tydliga 
skyltar och lättforstålig ämnesindelning, den rutinerade bryr sig inte mycket om var 
och hui" skyltama är placerade och hur dessa ser ut. 
Det är främst ror de ovana, nykomlingarna det behöver vara lättöverskådligt. 
Det är de som är nykomlingar idag som blir vana besökare imorgon, därfor är det 
viktigt att hjälpa dem. När det rorsta mötet med biblioteket är positivt kommer man 
tillbaka. Om inte så forsvinner besökarna långsamt från biblioteket då inga nya 
tillkommer. Därför måste biblioteket öppna upp och hjälpa de ovana besökarna så att 
deras besök känns så positivt som möjligt. 
Om de lätt kan hitta vad de söker och ämnesindelningarna stämmer med deras sätt att 
se världen finns det en god chans att de känner sig hemma på biblioteket och 
återvänder dit. 
Bibliotek har tidigare ofta litat på att de flesta användarna kan orientera sig utan hjälp, 
men fårändringen i Tranemo är ett steg på vägen mot att anpassa systemet efter 
användarna och inte tVärtom. SAB-systemet är bibliotekens fackspråk och en del av 
forändringen i Tranemo går ut på att man flyttar det språket bakåt så att användarna 
inte ser det och ersätter det med ett språk som är mer anpassat till användarnas. 
studien gav svar på : 
* varfår förändringen gjordes 
* vad den innebar 
* gav en bild av vad de tillfrågade bland personal och användare ansåg om 
biblioteket. 
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11 slutsatser 

studien visar att: 

*Förändringen har gjorts därför att personalen tyckte att det traditionella 
systemet kunde förbättras och bli mer användarvänligt. 

* Åtgärder gjorts för att lyfta fram bibliotekets bestånd vilket innebär: 
Nya skyltar och ny ämnesindelning plus ny miljö där "hemmamiljö" lyfts fram 
och institutionskänslan dämpats. 

* Personalen upplever att förändringen har varit positiv och att biblioteket 
fungerar bättre nu efteråt. Förändringens påverkan på deras arbetsbörda 
har varit positiv, ingen av de tillfrågade tyckte att det blivit mer att göra. 

* Enkäterna i Tranemo visar att de tillfrågade användarna har ett bra 
förhållande till sitt bibliotek, en majoritet hittar vad de söker och är nöjda 
med den service biblioteket erbjuder. 

* Undersökningsgruppen i Tranemo orienterade sig bättre på biblioteket 
samtidigt som deras kunskaper om SAB var sämre än motsvarande grupper 
i Lerum och Skara vilket kan tyda på att förändringen i Tranemo har lett till att 
kraven på användarnas bibliotekskunskap sänkts. 

* En majoritet av de användare som svarat på enkäterna har gett övervägande 
positiva omdömen om "sitt" bibliotek. Troligt är att personalens vänliga bemötande 
och användamas vana av det aktuella biblioteket är faktorer av stor betydelse. 
Möjligtvis kan dessa faktorer ha större betydelse än den merlieuppställning som används. 
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Datum: .... ./ ..... . 

Hej! 

Vi är två tjejer från bibliotekshögskolan i Borås som skall skriva en 

magisteruppsats om biblioteket här i Tranemo. Det skulle vara mycket 

värdefullt för oss och vår undersökning om Du kunde ta Dig tid och fylla i vår 

enkät. 

1. Vilket år föddes Du? ............ . 

2. Är Du man Ji eller kvinna D 

3. Hur ofta är Du på biblioteket? 

............ gång/gånger i veckan 

............ gång/gånger i månaden 

............ gång/gånger om året 

4. Vad gör Du på biblioteket? (Fyll gärna i flera alternativ) 

Lånar böcker D Lånar tidning D 

Läser böcl<er D Läser tidning D 

Lånar tidskrifter D Läser konsumentinfo. D 

Läser tidskrifter D Annat ~ •• ~ • • ••••• ~ •• • •••••• l •••••• l ••• l •• 

Fikar D 



5. Hittar Du v.ad Du söker på biblioteket? 

Alltid~ Ofta O Sällan O Aldrig O 

6. Vad gör det lätt l svårt att hitta tycker Du? 

7. Tar Du ofta hjälp av personalen? 

Alltid D Ofta D Sällan O Aldrig O 

8. Hur skulle Du vilja karaktärisera miljön på biblioteket? 

strikt D Mysig D Som hemma O 

Tråkig O Trevlig O Rörigt o 
Välordnat O Eget alternativ ........................... . 

9. Kan Du använda Dig av klassifikationssystemet ( bokstavskombinationer, 

t ex Hce)? 

Ja D Nej O 



1 O. Har Du märkt någon förändring av ämnesindelningen jämfört med det 

gamla biblioteket? 

Ja O Nej D 

b. Om Du svarat ja, har det hjälpt Dig att lättare få tag på det Du letar efter? 

). 

Ja O Nej O 

Motivera! ....................................................................................... .. .... ... ...... ..... . 

11. Har Du ytterligare synpunkter på förändringen av biblioteket så skriv dem 

gärna -har eller på separat ark . 

• • • • " • • •• • •••••• " ••••••••• ! ••••••••••••• '' •••••••••••• • • • • •• ••••• • •••••••••••• • ••••.• • •••••••••• "' ••••••••••••••••••••• l ••• • 

Tack för hjälpen! 

Om Du har några frågor angående enkäten eller har någon ytterligare 

kommentar kontakta oss gärna! 

Martina Karlsson 033 l 20 13 16 

Sonja Moze 033 l 12 57 20 



Datum: ..... / ...... 

Hej! 

Vi är två tjejer från bibliotekshögskolan i Borås som skriver en 

magisteruppsats om användarvänliga bibliotek. Det skulle vara mycket 

värdefullt för oss och vår undersökning om Du kunde ta Dig tid och fylla i vår 

enkät. 

1. Vilket år föddes Du? ............ . 

2. Är Du man O eller kvinna O 

3. Hur ofta är Du på biblioteket? 

... ~ ....... .. gång/gånger i veckan 

............ gång/gånger i månaden 

.. ..... .. ... gång/gånger om året 

4. Vad anser Du som besökare är viktigast för ett bibliotek? 
Ange ett alternativ! 

Att lokalerna är trivsamma O 

Att personalen är vänlig och hjälpsam O 

Att materialet (böcker, tidskrifter m m) 
presenteras på ett lätttillgängligt sätt O 

Att bibliotekskatalogen är datoriserad O 

Annat O Ange vad: .......... .. ...... .................. .... .. ...... ....... . 

VÄND! 



5. Tycker Du att det är lätt D eller svårt [] att hitta på biblioteket? 

6. Vad tycker Du gör det läWsvårt att hitta på biblioteket? 

7. Kan Du använda Dig av klassifikationssystemet (bokstavskombinationer, 
t ex Hce)? 

Ja O Nej O 

8. Om Ou svaratja på fråga 7, tycker Du att det fungerar tillfredställande? 

Ja O Nej [] 

9. Om Du svarat nej på fråga 7, hur hittar Du då det Du söker? 

Frågar personalen 

Söker i datorn 

Letar på måfå 

Annat sätt [] Hur? 

o 
o 
o 

1 O. Hur skulle Du vilja ha det för att hitta? 

Beskriv! .. ..... ....... .. .. ..... ............. .............. ...... ........ ... ...... .. .. .... ..... . . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... .. . . . . . . . . . . ' ............ . 

Tack för hjälpen! 



Högskolan 
i Borås 

Högskolan i Borås är en nationell högskola. Studenter korli
mer från hela landet för att studera här. Högskolan bes~r av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
områdena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Högskolans lokaler ligger mitt i centrala Borås. 
1977 grundades Högskolan i Borås, men de textila ut~ 

bildningarna har sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat .. 
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete är en expanclerand~ del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kommuner i sju
häradsbygden och i andra delar av Jandet och utlandet. 

l nstitutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bio Hetekshögskolan i Borås landats enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite~ 
tens och högskolornas nya frihet tm bibliotekarieutbild
ningar inrättats även på andra universit~t. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexam1m 
som omfattar sammanlagt 160 poäng (motsvarar åtta t~rmi~ 
ner), varav minst 80 poäng inom ämnet biblioteks· och 
i:oformationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten~ 
skap ges vid Göteborgs universitet. 

Institutionen bibliotekshögskolan 
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