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Abstract: The aim of this thesis is to study how public libraries in 

Sweden use alternative shelf arrangements that differ from 

the library’s original classification system, which in Swedish 

public libraries usually is the SAB-system. I sent out a 

survey to 169 public libraries, where I received 114 replies. 

77 of these stated that they had some kind of alternative shelf 

arrangement, therefore these are the ones that are included in 

my study. I wanted to investigate in what way the libraries 

had changed their shelf arrangement and why this decision 

was made. I also wanted to explore the staff’s attitude 

towards this change, and how they perceived the user-

satisfaction after the change. I came to the conclusion that 

most libraries had arranged their collections after category 

and genre. The most prominent reason to change their shelf 

arrangements was to make the library more user-friendly, the 

SAB-system was considered to be too complicated for the 

users to understand. Most of the staff had a positive attitude 

towards the change, they considered it to be an exciting 

project and something that would benefit both staff and 

users. They were of the opinion that most users had 

appreciated the change, and that it had assisted them, better 

than before, in finding what they were looking for in the 

library. 

 

Nyckelord: alternativ hylluppställning, bibliotekspersonal, folkbibliotek, 
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Dagens folkbibliotek står i ständig förändring, där man på olika sätt försöker anpassa 

sig till det moderna samhället. Flera bibliotek byggs idag om till moderna byggnader, 

som karaktäriseras av ett visst nytänkande, där man ofta har inspirerats av olika 

riktlinjer och normer som ger goda råd till hur ett bra biblioteksutrymme bör se ut. 

Något som ingår i förändring av biblioteksrummet är hylluppställningen, det vill säga 

det sätt som bibliotekets material och bestånd visas i hyllorna. Denna aspekt av 

biblioteksrummet har länge kännetecknats av en traditionell syn, där folkbibliotek i 

Sverige har följt SAB-systemet sedan det skapades på 1920-talet. Nu börjar dock allt 

fler bibliotek tänka om när det gäller hylluppställning och klassifikation, vilket 

resulterar i att bestånd flyttas om och delas in på olika sätt i bibliotekslokalen. Ett 

exempel på detta är GÖK-projektet, som genomfördes i början på 90-talet. Tre svenska 

folkbibliotek deltog i detta projekt, där syftet var att implementera ett nytt synsätt 

gällande biblioteksverksamheten. Man ville bland annat tänka om när det gällde 

bibliotekens hylluppställning, och försöka presentera materialet på ett sätt som mer 

skulle tilltala användare.
1
 

 

Det jag vill undersöka i denna uppsats är på vilka sätt hylluppställningen på olika 

folkbibliotek förändras och omorganiseras och vilka faktorer som ligger bakom detta. 

Jag vill som blivande bibliotekarie ägna min uppsats åt detta ämne då jag tror att det är 

något som kommer ske i allt större utsträckning på fler och fler bibliotek i framtiden. 

Jag tycker det är spännande med trender som pekar på att biblioteken börjar ta emot nya 

idéer och att de anammar ett slags nytänkande när det gäller biblioteksverksamheten, 

däribland hylluppställningen. Jag har förhoppningen att man börjar se på 

hylluppställning med nya ögon, tidigare forskning som gjorts inom ämnet har även den 

visat på att man bryter sig loss från det traditionella SAB-systemet i allt större 

utsträckning.  

 

 

 
Hylluppställningen på folkbibliotek runtom i Sverige förändras, på en rad olika sätt. 

Bibliotek frångår och bryter sig loss från SAB-systemet i allt större utsträckning. När ett 

bibliotek bestämmer sig för att förändra uppställningssystemet i hyllorna så måste det 

finnas någon bakomliggande anledning till detta. Det kan handla om att man vill göra 

biblioteket mer användarvänligt, eller att man helt enkelt vill genomföra ett experiment 

av något slag för att försöka förnya sig på något sätt. Vad finns det för bakomliggande 

tankar och motiveringar för en sådan förändring? Forskning inom området visar att 

hylluppställningen förändras, det tidigare nämnda GÖK-projektet är ett exempel på 

detta. Men det ges sällan någon djupgående förklaring till varför man gör dessa 

förändringar. 

 

Jag vill i min uppsats ta reda på vad det kan finnas för olika syften med att förändra 

hylluppställningen på folkbibliotek, vad som har drivit fram detta beslut hos 

bibliotekspersonalen, vilken attityd personalen har haft till denna förändring och även 

hur man tycker att det har tagits emot av bibliotekets användare. Dessutom vill jag 
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undersöka hur de nya hylluppställningarna faktiskt kan se ut och vad som skiljer dem 

från det ursprungliga klassifikationssystemet. Syftet med denna uppsats är att ta reda på 

vilka faktorer som ligger bakom bibliotekspersonalens beslut att förändra sin 

hylluppställning, samt att få kunskap i hur personalen ställer sig till att genomföra 

förändringar i biblioteket. 

 

 

Frågeställningar jag ska besvara i denna uppsats är följande: 

 

 Vilka faktorer har påverkat bibliotekspersonalen vid valet att förändra sin 

hylluppställning? 

 På vilket sätt skiljer sig den nya hylluppställningen från den tidigare? 

 Vad har bibliotekspersonalen haft för inställning och attityd till denna 

förändring? 

 Hur upplever bibliotekspersonalen att förändringen har tagits emot av 

biblioteksbesökarna? 

 

 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till folkbibliotek i Sverige. Många uppsatser 

som berör ämnet hylluppställningar och hur material presenteras i bibliotek har ett 

användarperspektiv, där man vill ta reda på hur användare letar i hyllorna och hur en 

förändring i hylluppställningen påverkar dem. Jag kommer dock gå in på ett annat spår i 

min uppsats och ha ett bibliotekarieperspektiv. 

Innan jag börjar gå igenom tidigare forskning som gjorts inom området kommer jag 

nedan ge en kortfattad definition av tre centrala termer som denna uppsats berör, 

nämligen klassifikationssystem, SAB-systemet och hylluppställning. 

 
Klassifikationssystem 

 

På Kungliga Bibliotekets hemsida ges följande definition av klassifikationssystem:  

 
Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna och presentera materialet 

på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är 

också ett sätt att strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. Med 

hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog ämnesmässigt.
2
 

 

SAB-systemet 
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I Sverige är Klassifikationssystem för svenska bibliotek, ofta kallad SAB-systemet, det 

hittills mest använda klassifikationssystemet. Det används idag av både forsknings- och 

folkbibliotek, dock har många högskolebibliotek påbörjat en övergång till Dewey 

Decimal Classification. SAB-systemet är ett svenskt klassifikationssystem som utkom 

första gången 1921. Svensk biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för 

svenska bibliotek ansvarar för ändringar och tillämpningar av SAB.
 3

 SAB-systemet har 

hittills kommit ut i åtta upplagor, den senaste kom år 2006. Systemet består av 25 

huvudklasser, betecknade alfabetiskt A-V, X, Y samt Ä. De är sedan hierarkiskt 

indelade i underkategorier, som i många fall även har underkategorier i sin tur. I grund 

och botten är SAB-systemet ett alfabetiskt klassifikationssystem, till skillnad från 

exempelvis Dewey Decimal Classification som uteslutande består av siffor. Dock har 

det på senare år tillkommit numeriska tilläggsbetäckningar i SAB-systemet, man kan 

därför kalla det ett klassifikationssystem med blandad alfabetisk och numerisk 

notation.
4
 

 

Hylluppställning 

 

Enligt Bäckius kan hylluppställningen i biblioteken ses som slags en praktisk 

tillämpning av klassifikationssystemet. Svenska folkbibliotek använder sig idag av 

öppna hyllor, där användarna själva kan söka igenom dessa. Vid SAB-systemets 

tillkomst hade man dock stängda hyllor, där bibliotekarier fungerade som förmedlare 

mellan användare och material. Stängda hyllor innebar att det inte fanns samma krav på 

användarvänlighet och logik i systemet, då det endast var bibliotekarierna som 

navigerade i dessa hyllor. I dagens öppna hyllor måste dock materialet arrangeras på ett 

sådant sätt att det är lättbegripligt för användarna och överensstämmer med deras 

sökstrategier.
5
 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom tidigare forskning som rör alternativa 

hylluppställningar och hur man kan presentera och arrangera material på olika sätt i ett 

folkbibliotek. Det har skrivits en del magisteruppsatser inom ämnet, och jag kommer 

därför börja med att gå igenom dessa. Därefter går jag igenom litteratur som behandlar 

på vilka sätt man kan förändra hylluppställningen i ett bibliotek, och även hur 

användare söker efter information i biblioteket. När jag valde ut mitt material så utgick 

jag främst från uppsatser och böcker som behandlade ämnet alternativa 

hylluppställningar i någon form. De flesta böckerna som jag fann handlade om 

klassifikationsteori, hur man rent teoretiskt kan se på klassifikation i bibliotek. Några av 

dessa böcker hade dock särskilda avsnitt som rörde den rent praktiska delen av 

klassifikationssystem, hur man faktiskt ställer upp materialet i bibliotekets hyllor. 

Majoriteten av min litteratur, om man bortser från studentuppsatserna, är aningen 

föråldrad, de flesta har skrivits under 1980- och 1990-talet. Det var med andra ord svårt 

att hitta nytt, aktuellt material. Det fick mina magisteruppsatser stå för, där de flesta har 
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4
 Arias 2007, s. 41-42. 

5
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skrivits under 2000-talet. Även om mycket av den litteratur jag tar upp i följande avsnitt 

är skriven för ett bra tag sedan anser jag inte att den är inaktuell. Många av de aspekter 

som tas upp är sådana som fortfarande är aktuella inom biblioteksverksamheten. Om 

man jämför magisteruppsatser som har skrivits för ett par år sedan med litteratur från 

80-talet inom samma ämne så tycker jag ändå att man kan urskilja gemensamma 

aspekter som inte verkar ha förändrats alltför mycket de senaste decennierna. 

 

 

 
Alberius & Nylander har skrivit en magisteruppsats angående alternativa 

hylluppställningar på barn- och ungdomsavdelningen på Jönköpings stadsbibliotek. 

Man intervjuade bibliotekarierna och gav ut enkäter till barnen som besökte biblioteket. 

Syftet var att ta reda på hur biblioteket hade frångått SAB-systemet i sin 

hylluppställning, vilka tankar som låg bakom detta och hur bibliotekarier och barn hade 

tagit emot dessa förändringar. Man kom fram till att huvudsyftet med att förändra 

hylluppställningen var att göra biblioteket mer användarvänligt och tillåta användarna 

vara mer självgående när de letade material i hyllorna. Det nya systemet togs emot väl 

av både bibliotekarier och barn, bibliotekspersonalen menade att det hade underlättat 

och hjälpt användarna att hitta i hyllorna.
6
  

 

Olsson & Olsson har genomfört en studie där man mer har fokuserat på 

bibliotekariernas perspektiv på alternativa hylluppställningar, istället för användarnas. 

Studien förlades till Västerviks stadsbibliotek. Intervjuer med personalen genomfördes, 

där man ville ta reda på anledningarna till att biblioteket valde att genomföra 

förändringar i hylluppställningar. Man ville även undersöka hur dessa förändringar såg 

ut, samt hur bibliotekarierna i efterhand tyckte att genomförandet hade fungerat. Även 

här kom man fram till att ökad användarvänlighet var den största bidragande faktorn när 

man beslutade sig för att genomföra förändringarna, bland annat nämndes det att man 

ville göra ”ett bibliotekarieanpassat bibliotek användaranpassat”.
7
 Personalen var i 

överlag överens om att förändringarna hade fungerat bra och att det hade resulterat i 

flera förbättringar. Dock genomfördes aldrig någon utvärdering på biblioteket angående 

hur användarna tyckte att det nya systemet fungerade, vilket författarna nämner som en 

nackdel, då de bara kunde förlita sig på bibliotekariernas uppfattning.
8
 

 

Till skillnad från tidigare nämna studier genomförde Frederiksen & Gustavsson en 

undersökning om alternativa hylluppställningar på flera folkbibliotek istället för ett, 

sammanlagt fyra stycken. Studien hade ett användarperspektiv, där man bland annat 

ville undersöka hur användare på dessa fyra bibliotek upplevde de alternativa 

hylluppställningarna på bibliotekens fackavdelningar.
9
 Efter att ha genomfört intervjuer 

med användare på biblioteken kom man fram till att de flesta användare inte är 

medvetna om hylluppställningar överhuvudtaget, man ifrågasätter det inte då man har 

blivit van med hur det ser ut på bibliotek som de ofta besöker. Dock nämnde flera av 

respondenterna att de blir påverkade av hur material exponeras i biblioteket och att det 

                                                 
6
 Alberius & Nylander 2006, s. 51-52. 

7
 Olsson & Olsson 2002, s. 51. 

8
 Ibid., s. 54. 

9
 Frederiksen & Gustavsson 2007, s. 4. 
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är troligare att de lånar material som har visats upp på något sätt än material som inte 

har det.
10

 

 

Bäckius uppsats fokuserade på barnbibliotek, och på vilka sätt man kan ändra 

klassifikationen och hylluppställningen på dessa.  Hon ville också se hur förändringarna 

var anpassade efter barnen och deras sätt att söka och vilka för- och nackdelar det finns 

med att förändra en hylluppställning.
11

 Undersökningen genomfördes på fyra 

barnavdelningar på folkbibliotek i Sverige. Hon kom fram till att de vanligaste sätten att 

förändra hylluppställningen på när det gällde skönlitteraturavdelningen var att indela 

efter genre, märka upp bokryggar samt att lägga till ämnesord i bibliotekskatalogen. 

Fördelarna med detta är att det hjälper barnen att hitta i hyllorna, speciellt gynnas de 

användare som inte är riktigt vana med biblioteket. Det kan även fungera som ett 

läsfrämjande initiativ. Risken finns dock att man begränsar barnen till att endast läsa 

böcker inom ett visst ämne, böcker som inte passar in inom någon genre glöms bort, 

samt att det kan vara förvirrande att hålla reda på alla märkningar och olika 

hyllplaceringar.
12

 Viktiga faktorer gällande hur barn söker material är exponeringen av 

böcker, det är viktigt med tydliga skyltningar som gärna kompletteras med 

bildsymboler. Eftersom yngre barn har svårt att använda bibliotekskatalogen på rätt sätt 

så menar Bäckius att det är viktigt att biblioteksmiljön uppmuntrar barnen till att söka 

igenom hyllorna.
13

 Denna metod brukar kallas för ”browsing”, som jag kommer komma 

in på senare i detta avsnitt. 

 

Malmgren ville i sin uppsats undersöka hur väl den förändrade hylluppställningen på 

Lunds stadsbibliotek stämmer överens med hur användare faktiskt söker efter 

skönlitteratur i biblioteket. Genom att fråga både bibliotekarier och användare ville hon 

se hur bibliotekariernas bild av hur användare söker information stämmer överens med 

användarnas verkliga sökbeteende.
14

 Resultatet visade att bibliotekarierna inte hade 

försökt att ta reda på vad användarna faktiskt tycker innan de genomförde 

förändringarna, det hade inte genomförts några användarundersökningar för att 

undersöka hur användarna letar efter skönlitteratur. Däremot så nämnde bibliotekarierna 

att man hade försökt att fokusera på användarnas intresse för nya böcker och göra dessa 

så tillgängliga som möjligt. Enligt Malmgren hade biblioteket bland annat separerat Hc 

från Hce i hylluppställningen, vilket visserligen inte var anpassat efter användarnas 

sökbeteende, men som resulterade i att beståndet blev mer överskådligt för användarna. 

Genreindelningar ansågs underlätta för användarna, Malmgren menade dock att en 

större del av beståndet med fördel hade kunna kategoriserats efter innehåll.
15

 

 

Blomberg har skrivit en magisteruppsats där syftet var att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar biblioteken att frångå SAB-systemet. Hon ville också undersöka SAB-

systemet mer ingående och se vilka egenskaper hos detta som fick biblioteken att frångå 

det.
16

 Hon kom fram till att den största faktorn som bidrog till att man frångick SAB-

systemet var att man ville göra biblioteket mer användarvänligt. En annan anledning var 

att bibliotekspersonalen ansåg att SAB-systemets hierarkiska uppbyggnad inte kändes 
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 Frederiksen & Gustavsson 2007, s. 51. 
11

 Bäckius 2003, s. 4. 
12

 Ibid., s. 66. 
13

 Ibid., s. 67. 
14

 Malmgren 2002, s. 2. 
15

 Ibid., s. 46. 
16

 Blomberg 1999, s. 2. 
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helt logisk. Exempel på detta är hur material som berör samma ämne ibland kan skiljas 

åt enligt SAB-systemets uppbyggnad, när de med fördel hade kunnat stå på samma 

hylla. Blomberg noterade att biblioteken försökte bredda kategorierna och skapa större 

ämnesområden. Man försökte även lyfta fram ämnen som hamnat lite i skymundan i 

SAB-systemet. Hon drog slutsatsen att den största nackdelen med SAB-systemet är att 

det splittrar upp ämnen som ändå har någon slags gemensam nämnare, vilket resulterar i 

svårigheter för användare att hitta vad de söker, material med liknande innehåll kan 

ibland återfinnas på flera platser i biblioteket.
17

 

 

Enarsson & Heinland berör också SAB-systemets nackdelar i sin magisteruppsats. De 

identifierade bland annat en rad olika möjligheter för systemet i framtiden (man får ta i 

beaktning att uppsatsen skrevs 1997). Först nämner de möjligheten att det kommer 

fortsätta att genomföras försiktiga revideringar av systemet, där bibliotekspersonalen 

lägger till nya ämnesord. Detta kommer resultera i att systemet blir alltmer föråldrat, då 

man inte reviderar de befintliga hierarkierna eller ordningsföljden på 

huvudavdelningarna. Dessa kommer till slut bli ologiska om man fortsätter att bara 

lägga till nya ämnesord, då det är svårt att få de nya ämnesorden att passa in i nuvarande 

hierarkier. Det slutgiltiga resultatet blir att SAB-systemet inte kommer att fungera på ett 

optimalt sätt, varken när det gäller hylluppställning eller katalogsökning. En annan 

möjlighet är att SAB-systemet helt ersätts med ett internationellt 

klassifikationssystem.
18

 Fördelarna med detta är att det främjar för ett internationellt 

utbyte mellan bibliotek, samt att administreringen av systemet inte endast ligger på 

Sverige utan sköts internationellt.
19

 

 

De fortsätter och menar att en grundlig genomgång av SAB-systemet är nödvändig, där 

man försöker anpassa systemet efter det moderna samhället. Genom att ändra ordningen 

på huvudavdelningarna och lägga till nya ämnesord menar författarna att man skulle 

kunna få ett klassifikationssystem som skulle fungera tämligen bra i praktiken. Detta 

skulle dock vara en väldigt resurskrävande process, nästan i samma omfattning som att 

helt byta klassifikationssystem. De tillägger att man även skulle kunna genomföra en 

mer måttlig revidering av systemet där grundstrukturen fortfarande skulle vara 

densamma. De ställer sig dock tveksamma till detta, då detta ändå skulle innebära en 

stor arbetsbörda och många av nackdelarna med SAB-systemet skulle fortfarande finnas 

kvar. Slutligen visar man på möjligheten att klassifikationssystemet slopas helt och 

ersätts med indexering. Samtidigt så menar de att detta inte är något som skulle kunna 

genomföras på folkbibliotek i praktiken. För att en indexering ska fungera optimalt för 

informationssökning måste man använda sig av en kontrollerad vokabulär där det 

tydligt framgår vilka relationer de olika begreppen har, en thesaurus. Författarna menar 

att en allomfattande thesaurus som täcker in all kunskap skulle bli alltför extensivt för 

ett folkbibliotek.
20

 

 

Enarsson & Heinland avslutar med att säga att de helst ser en grundlig revidering av 

SAB-systemet, som de anser är den metod som skulle ge bäst resultat. Om biblioteken 

fortsätter att revidera systemet genom att lägga till nya ämnesord utan att förändra 

                                                 
17

 Blomberg 1999, s. 39. 
18

 Detta är något som ser ut att bli verklighet, då Svensk Biblioteksförening har rekommenderat att 

samtliga folkbibliotek i Sverige ska övergå från SAB-systemet till Dewey Decimal Classification. Detta 

verkar dock vara en tidskrävande process och kommer nog inte ske inom den närmsta framtiden. 
19

 Enarsson & Heinland 1997, s. 63. 
20

 Ibid., s. 63. 
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grundstrukturen kommer systemet snart förlora sin auktoritet hos folkbiblioteken. Att 

bibliotekarier frångår systemet och skapar sina egna hylluppställningar ses som ett 

problem av författarna, då man menar att dessa förändringar aldrig kan bli riktigt bra då 

bibliotekarierna varken har tid eller kunskap att göra en noggrann hyllklassificering.
21

 

 

 

 
Browsing, att gå igenom bibliotekets hyllor på jakt efter material, är den metod som 

föredras av de flesta användare när de letar information i biblioteket. I de flesta fall har 

användaren något slags objekt i tanken när han eller hon söker igenom hyllorna. Det kan 

vara ett tydligt objekt och mål som denne har, eller en mer vag idé om vad denne är ute 

efter. Browsing kan därför vara en aktivitet där användaren har ett tydligt mål i sikte, 

eller så kan det kännetecknas av ett mer planlöst letande där användaren på måfå söker 

igenom hyllorna i hopp om att hitta något som känns intressant.
22

 

 

Dixon nämner flera felaktiga slutsatser som bibliotekarier kan dra när det gäller 

bibliotekets användare. Den mest riskabla av dessa är att man tror att användare är fullt 

medvetna om vad de vill ha, och att bibliotekarierna bara behöver lägga fram en uppsjö 

av material till användarnas förfogande. Men få användare är medvetna om vad de 

faktiskt vill ha, man har inte insikt i bokmarknaden och den mängd material som 

publiceras dagligen, och är därför i stort behov av vägledning. Bibliotekarier har därför 

en viktig roll att spela i att presentera nytt material samt att även visa fram mindre 

uppmärksammat material.
23

 Han diskuterar även huruvida bibliotek bör implementera 

ett slags bokhandelsperspektiv när de marknadsför sitt material. Det finns flera 

skillnader mellan hur bokhandlar visar upp sina varor och hur bibliotek ställer upp 

materialet i hyllorna, och Dixon menar att många av dessa skillnader är svåra för 

biblioteket att imitera. Med andra ord så är marknadsföring för bibliotek till stor del ett 

helt separat fält till kommersiell bokmarknadsföring. Istället för att känna sig tvungna 

till att fullständigt imitera bokhandelsperspektivet så bör biblioteken istället vara 

medvetna om hur bokhandelsbranschen utvecklas och möjligtvis inspireras av den.
24

 

 

Dixon fortsätter med att nämna vikten av att fler undersökningar genomförs beträffande 

hur biblioteksbesökare väljer ut sina böcker. Även om de inte ger ett entydigt svar så får 

man reda på en mängd olika faktorer som spelar in och som biblioteken kan ta till vara 

på.  Dessa faktorer kan vara publicitet, hylluppställning, personliga rekommendationer, 

tilltalande omslag och andra marknadsförande tillvägagångssätt. Han avslutar med 

reflektionen att eftersom det inte finns någon enhällig metod för hur användare väljer 

material, så kan det inte heller bara finnas en metod när det gäller att arrangera och 

ställa upp material i biblioteket. Det behövs en rad olika tillvägagångssätt och metoder 

som kan tillfredsställa en mängd olika användare med olika beteenden.
25

 

 

 

                                                 
21

 Enarsson & Heinland 1997, s. 64. 
22

 Marcella & Newton 1994, s. 159-160. 
23
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24
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Att arrangera skönlitteratur efter författares efternamn i bokstavsordning har länge setts 

som den enda möjliga hylluppställningsmetoden att presentera skönlitteratur på. 

Fördelarna med detta är att det endast finns en plats för användarna att söka igenom 

materialet och endast en plats för bibliotekarierna att ställa upp materialet. Det finns 

idag andra sätt, där man kan behålla A-Ö-arrangemanget men samtidigt försöka 

vidareutveckla presentationen och marknadsföringen av materialet. Man kan 

exempelvis sätta dit en klisterlapp för genrekod på bokens rygg, vilket uppmuntrar 

användarna till att söka igenom hyllorna samtidigt som det framhäver bokens innehåll 

istället för författaren. Det går också att ändra hylluppställningen efter ämne, att man 

grupperar ihop material med liknande innehåll. Fördelen med denna metod är att det 

bara finns en plats för användaren att leta på när denne vill ha material inom ett särskilt 

ämne. Men det finns även vissa nackdelar, bland annat så kan det resultera i att 

användare fokuserar och lägger sin tid på endast en liten sektion av biblioteket och 

förbiser annat material.
26

  

 

Det finns viss kritik mot kategorisering på bibliotek i överlag. Främst är det svårigheten 

att kategorisera och gruppera vissa typer material. En skönlitterär bok kan tillhöra flera 

olika genrer. En historisk kärleksroman, ska den klassificeras under Historia eller 

Kärlek? Det är också oundvikligt att man grupperar litteratur med olika kvalitet 

tillsammans, nöjeslitteratur blandas med litteratur av djupare karaktär. Det riktas även 

kritik mot att försöka gruppera skönlitteratur och facklitteratur tillsammans. Ibland 

fungerar det, ibland inte. Vissa användare kan vara intresserade av fiktiva berättelser om 

ett ämne, men ointresserade av fackliga redogörelser av samma ämne. Dixon visar på 

exempelet hur läsare av science-fiction-romaner inte nödvändigtvis tilltalas av böcker 

om astronomi och rymdresor.
27

 

 

I inledningen av denna uppsats har jag tidigare nämnt GÖK-projektet. Detta var ett 

projekt som genomfördes i början av 90-talet. Folkbibliotek från Göteborg, 

Örnsköldsvik och Kalmar deltog i projektet, vars syfte var att implementera nya synsätt 

hos folkbiblioteken och förnya dem, inspirerat efter både internationella erfarenhet och 

egna idéer.
28

 Ett av målen var att försöka tänka i nya banor när det gäller 

hylluppställningen och hur material exponeras i biblioteken. Man ansåg att utvecklingen 

gällande hylluppställningar hade stått still alltför länge, man hade förlitat sig på SAB-

systemet utan att ifrågasätta hur pass användarvänligt det är för bibliotekets besökare. 

Man inspirerades av folkbibliotek i Tyskland och Danmark, som hade anammat ett nytt 

tillvägagångssätt för att exponera bibliotekets material. I Gütersloh i Tyskland fanns ett 

tredelat bibliotek, med tre olika zoner av material. Först kommer närzonen som 

besökaren omedelbart möter när denne kliver in i biblioteket. Den beskrivs som en 

”frestande bokmarknad”, där materialet har ställts upp på ett tilltalande sätt och efter 

olika ämnesgrupper. I nästa zon har man en mer traditionell uppställning. Material som 

berör samma ämne har förts samman, även om det handlar om olika medietyper, som 

AV-medier, böcker eller tidskrifter. Den tredje och sista zonen är magasinet, där 

material som sällan lånas ut förvaras. På biblioteket i Fredrikshamn i Danmark har man 
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inspirerats av Gütersloh och försökt att efterlikna det, där har man även har valt att göra 

magasinavdelningen direkt tillgänglig för användarna.
29

 

 

På biblioteket Lohtaja i Finland genomfördes i början av 90-talet ett experiment med att 

kategorisera skönlitteratur efter genre. Biblioteket flyttade till nya lokaler 1989, vilket 

gav anledning till experimentet. Det bestämdes att hylluppställningen skulle stå efter 

innehåll, samt att hela beståndet på skönlitteraturavdelningen skulle klassificeras efter 

genre. Beskrivningen av innehållet indexerades därefter in i bibliotekskatalogen. Man 

valde elva klasser med genrer, till exempel Historiska romaner, Krigsromaner och 

Romantik. Man valde just elva stycken för att det inte skulle bli ett för stort antal 

klasser, samt för att ha dem så öppna som möjligt. Klasserna ställdes sedan upp på 

särskilda hyllor, och böckerna fick ett klistermärke på ryggen som beskrev vilken klass 

de tillhörde. Två klasser fick representera material som inte passade in någon särskild 

kategori.
30

 

 

En användarundersökning visade att förändringen hade mottagits till största del positivt 

av biblioteksbesökarna. De flesta var överens om att en förändring hade varit 

nödvändig. Eftersom de flesta användarna använde sig av browsingmetoden, att söka 

igenom hyllorna, när de letade efter material kom förändringen väl till pass och 

underlättade för dem när de letade efter lämpligt material. Den största nackdelen med 

experimentet var att användarnas sökstrategi fick ändras drastiskt, eftersom det inte 

längre gick att hitta böcker efter författarnamn. Därför framhålls vikten av att 

bibliotekskatalogen är uppdaterad när man påbörjar kategoriseringen. Detta innebär att 

man måste lägga till klassymboler till kataloguppgifterna, annars kommer systemet 

fallera om användaren letar efter en särskild bok istället för att utgå från ett visst ämne 

eller en genre.
31

 

 

Det som Marcella & Newton kallar ”Broken order”, bruten ordning i 

klassifikationssystemet, inträffar när ett bibliotek väljer att frångå, förändra, förenkla 

eller ignorera klassifikationen som används i biblioteket, i svenska fall SAB-systemet. I 

vissa fall används bruten ordning för att förbättra i hylluppställningen, exempelvis 

genom att sammanföra olika ämnen som tillhör olika klasser i klassifikationssystemet, 

men som ändå anses höra ihop av någon anledning. Enligt Marcella & Newton är det 

väldigt ovanligt att ett bibliotek slaviskt följer ett klassifikationssystem utan att frångå 

det på något sätt.
32

  

 

 
Det som skiljer min undersökning från de som är tidigare gjorda inom området är främst 

omfånget, mitt empiriska material består av enkätsvar från 77 olika bibliotek. Jag 

kommer även till viss del ha ett statistiskt upplägg där jag beräknar och redovisar de 

olika procentfördelningarna som kan utläsas i svaren som jag har fått. Anledningen till 
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att jag har valt just detta upplägg är, som tidigare nämnts, att det redan har genomförts 

många undersökningar inom detta område, både ur användarperspektiv och 

bibliotekarieperspektiv. Jag tycker därför att det skulle vara mer givande att försöka få 

en mer övergripande bild av hur bibliotekspersonal ser på sina hylluppställningar, varför 

man genomför förändringar hos dessa och hur man anser att det fungerar i praktiken. 

 

 

 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom 

bibliotekspersonalens beslut att förändra sin hylluppställning. Jag ville även få kunskap 

i hur personalen ställde sig till att genomföra förändringar i biblioteket. För att få reda 

på detta hade jag två rimliga alternativ till metod, intervjuer och enkäter. Där kändes 

enkäter som det naturliga valet. Anledningen till detta var att jag ville nå ut till ett så 

stort urval som möjligt, vilket inte hade varit möjligt med personliga intervjuer. Med 

enkäter behöver jag inte vara fysiskt närvarande i biblioteket, och behöver därför inte 

begränsa mig efter geografiskt avstånd. Nackdelen med enkäter är att man inte får 

samma djupgående, reflekterande svar som med en intervju, där man kan ställa 

följdfrågor beroende på svaren och på så sätt få en djupare förståelse för hur 

respondenten tänker. Men jag har försökt anpassa min enkät så gott jag har kunnat till 

mitt forskningssyfte, där jag har en del öppna frågor där respondenten är fri att utveckla 

sitt resonemang. 

 

Wildemuth menar att enkätundersökningar är en passande metod för en mängd olika 

forskningsämnen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Enkäter benämns som en 

metod för forskare att beräkna förekomsten av olika utmärkande drag i en population, 

som baseras på ett stickprov som endast är en bråkdel av populationen.
33

 Webbenkäter 

är enkäter som fylls i elektroniskt på Internet, vilket gör dem till ett betydligt mer 

kostnadseffektivt sätt att samla in data på om man jämför med traditionella postenkäter, 

något som Hultåker nämner i sitt kapitel i Enkätboken.
34

 Min enkätguide är relativt 

kortfattad, vilket även Hultåker förespråkar, då respondenten inte har möjlighet att 

skaffa sig samma överblick över en webbenkät som en postenkät, denne kan då  bli 

avskräckt av att fylla i en webbenkät som känns alltför lång. Respondenten har inte 

heller samma möjlighet att dela upp ifyllandet av enkäten under flera tidstillfällen, som 

man kan göra med en postenkät.
35

 Jag har formulerat mina frågor så att de 

överensstämmer med mitt forskningssyfte och mina frågeställningar. Flera av frågorna 

relaterar direkt till mina frågeställningar, och jag har försökt undvika frågor som 

egentligen inte har någon relevans för min undersökning, så som ålder och kön på 

respondenterna.  

 

Undantaget är dock frågorna som är ställda till de bibliotek som inte har genomfört 

några förändringar i sin hylluppställning, svaren på dessa är inte något som jag kommer 

ta med i min resultatredovisning. Det kan möjligtvis ses som ganska överflödigt att ha 

med frågor som är riktade till bibliotek som inte har genomfört några förändringar, då 

detta inte har något att göra med mitt forskningssyfte. Anledningen till detta var dock att 

jag på förhand inte visste hur stor svarsfrekvens jag kunde räkna med att få på min 
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enkät. Därför ville jag gardera mig och även ha med frågor till de bibliotek som inte 

hade någon alternativ hylluppställning. Tanken med detta var att dessa skulle kunna 

fungera som en ytterligare frågeställning, om jag inte skulle få in tillräckligt med 

empiriskt material från de bibliotek som faktiskt hade genomfört någon förändring. 

 

Enligt Hultåker blir svarsfrekvensen oftast lägre vid webbenkäter än vid postenkäter. 

Det är lättare att ett e-postmeddelande glöms bort än ett fysiskt brev som ligger framför 

respondenten och ständigt påminner denne om enkäten. Det finns även risk att e-

postmeddelanden fastnar i diverse spam- och skräppostfilter och aldrig når 

mottagaren.
36

 Därför var jag medveten om att påminnelser var av stor vikt i min 

undersökning. Enligt Trost finns det två syften med påminnelser. Dels att helt enkelt 

uppmuntra de som har planerat att svara och se till att de gör så direkt istället för att 

skjuta upp det och riskera att glömma bort det helt. Den andra anledningen är att 

motivera de som känner sig tveksamma att svara, att försöka understryka vikten av att 

de deltar. Det är viktigt att påminnelserna är rätt formulerade och inte känns för 

påtryckande.
37

 

 

 

 
Min enkät skickades ut till bibliotekspersonal på 169 mindre folkbibliotek i Sverige. Till 

största del skickade jag enkäten till bibliotekschefer. I de fall där jag inte hittade 

kontaktuppgifter till bibliotekschefen har jag, genom att studera personalsidan på 

bibliotekets webbplats, försökt avgöra vilken av bibliotekarierna som kan vara insatta i 

bibliotekets hylluppställning, och därefter skickat enkäten till denne. På vissa 

webbplatser fanns inte personliga e-postadresser till personalen utskrivna, vilket 

resulterade i att jag fick skicka enkäten till bibliotekets allmänna e-postadress där jag 

frågade om någon på biblioteket hade möjlighet att svara.  

 

På grund av vissa tekniska problem fick jag skapa två webbaserade enkäter istället för 

en. Den första skapades genom Google Dokuments enkätverktyg. Tyvärr visade det sig 

att vissa respondenter hade problem med att se enkäten i sin helhet, vissa av frågorna 

verkade falla bort av någon anledning. Jag fick därför skapa en ny enkät, den här 

gången genom enkätverktyget SurveyMesh, som jag därefter skickade ut till de 

bibliotek som ännu inte hade svarat. På så sätt kunde jag förhoppningsvis täcka in de 

som hade problem med att se enkäten korrekt. Enkäten skickades ut som ett e-

postmeddelande, där jag presenterade mig själv och mitt uppsatsämne (se bilaga 1). I 

slutet av meddelandet hade jag klistrat in länken till enkäten. Svarstiden var en och en 

halv vecka, och dagen innan sista svarsdatum skickade jag ut en påminnelse till de 

bibliotek som ännu inte hade svarat.  

 

När det gäller mitt urval började jag med att utgå från statistik över folkbibliotek från 

Kungliga Bibliotekets hemsida.
38

 Där har jag gått igenom statistiken och endast valt ut 

folkbibliotek på orter med mindre än 20 000 invånare. Det kan även tilläggas att 

biblioteken jag har skickat ut enkäten till endast är huvudbibliotek och inte 

filialbibliotek. Anledningen till att jag endast valde bibliotek på mindre orter berodde 
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till största del på att jag i första hand planerade att skicka ut enkäten till 

bibliotekschefer. Jag var av åsikten att bibliotekschefer på mindre bibliotek är mer 

involverade i eventuella förändringsprocesser i biblioteket, istället för chefer på större 

bibliotek som med största sannolikhet har en hel del annat att fokusera på i sitt arbete. 

Med andra ord hoppades jag på att de respondenter jag skickade ut enkäten till skulle 

vara lämpliga till att svara på mina frågor.  

 

Anledningen till att jag till största del har valt att fokuserat på bibliotekschefer är på 

grund av svårigheten att veta vem ur bibliotekspersonalen som har varit delaktig i 

förändringsprocessen och som kan svara på frågor gällande den. Bibliotekschefen är ju 

en central del av biblioteksverksamheten och fungerar som en slags spindel i nätet och 

har därför förhoppningsvis varit insatt i olika förändringar i biblioteksrummet. Min 

andra anledning till att begränsa mig till mindre och medelstora folkbibliotek var att det 

var nödvändigt med en avgränsning av något slag. En totalundersökning med samtliga 

folkbibliotek i Sverige hade visserligen varit intressant, men alltför omfattande för 

denna uppsats omfång. 

 

 

Som analysverktyg för mitt empiriska material kommer jag att använda mig av 

Jacquelyn Sapiies fyra kategorier med anledningar till varför ett bibliotek bestämmer sig 

för att förändra sin hylluppställning. Dessa kategorier har en tydlig koppling till mina 

frågeställningar och forskningssyfte, med olika faktorer och anledningar som kan 

härledas till bibliotekens beslut att ändra sin hylluppställning. Därför känns de väldigt 

relevanta för min undersökning. Eftersom min enkät är utformad efter uppsatsens 

frågeställningar och syfte och att dessa i sin tur har en tydlig koppling till 

analysverktyget så är tanken att min analys ska fungera på så sätt att jag placerar in mitt 

empiriska resultat efter Sapiees kategorier, att det helt enkelt är dessa kategorier som jag 

utgår från när jag analyserar materialet. 

 

Sapiie skrev år 1995 en forskningsöversikt över hur folkbibliotek runtom om i världen 

använder sig av så kallat ”reader-interest classification” när det gäller deras alternativa 

hylluppställningar. Reader-interest benämns som en enkel och bred klassifikation som 

försöker att reflektera de särskilda intressena hos läsaren istället för ämnesinnehållet i 

böckerna.
39

 En gemensam faktor för de som väljer att använda sig av reader-interest när 

de klassificerar material är en önskan att förbättra servicen för deras användare. Genom 

att sätta läsaren i centrum uppmuntrar reader-interest-classification till självgående 

användare och främjar tillgängligheten till bibliotekets bestånd.
40

 De slutsatser som 

Sapiie kom fram till i sin forskningsöversikt var att bibliotekarier fortsätter att 

experimentera med reader-interest-classification för att göra sina bibliotek och bestånd 

mer tilltalande och underlättande för användarna. Hon menar avslutningsvis att denna 

förändring stämmer bra överens med trenden att se på biblioteken mer ur användarnas 

perspektiv och att man försöker anpassa biblioteken efter populära och förändrande 

behov. 
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Sapiie kunde urskilja fyra olika kategorier med anledningar till varför biblioteken hade 

valt att förändra sin hylluppställning. Dessa fyra kategorierna är följande: 

 

En önskan att möta användarnas behov 

 

Flera biblioteksundersökningar har visat att drygt hälften av alla biblioteksbesökare 

använder sig av ”browsing” när man letar efter material, vilket innebär att man helt 

enkelt söker igenom materialet som finns i hyllorna direkt istället för att exempelvis 

använda sig av bibliotekskatalogen. Dessa skiljer sig alltså från de användare som har 

ett tydligt mål, till exempel en särskild bok av en särskild författare, i åtanke när de 

kommer till biblioteket. ”Browsers” påverkas därför mer av hylluppställningen än de 

målmedvetna användarna. De kan uppleva problem när det blir för mycket information 

på samma ställe, och tycker att det är svårt att hitta runt bland bibliotekets hyllor.
41

 

 

En markerad missnöjdhet med klassifikationssystemet 

 

I Sapiies forskningsöversikt framgick det att flera bibliotek var missnöjda med 

klassifikationssystemet. I de flesta fall rörde det sig om Dewey Decimal Classification, 

men även andra, nationella klassifikationssystem åsyftades. De ansågs vara 

otillräckliga, obegripliga och ett hinder för användaren.
42

 

 

Som ett experiment 

 

I vissa fall har en tillfällig förändring i hylluppställningen genomförts som ett 

experiment för att se hur det mottas av användarna. Därefter tar man beslutet om 

experimentet ska ratas eller behållas.
43

 

 

En förändring i omständigheterna ger möjlighet till en ny syn på biblioteket, dess 

användning och tjänster 

 

En drastisk förändring av biblioteket, till exempel en flytt till en ny lokal, ger möjlighet 

till att förändra hur materialet presenteras i hyllorna.
44

 

 

Det är dessa fyra kategorier som jag främst utgår ifrån när jag analyser resultaten från 

min enkätundersökning, hur dessa kan relateras och återkopplas till det resultat jag får 

från mitt empiriska material. 

I detta avsnitt kommer jag presentera materialet från min enkätundersökning. Jag 

skickade ut enkäten till sammanlagt 169 bibliotek. Tre bibliotek avböjde att delta, och 

ett bibliotek föll bort då den ansvarige bibliotekarien var på semester. 114 stycken 
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bibliotek valde att besvara min enkät, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 67 procent, 

en siffra som jag känner mig väldigt nöjd med då jag på förhand hade förväntat mig 

svar från mindre än hälften av biblioteken. Av dessa 114 bibliotek var det 77 stycken 

som svarade ja på frågan om de hade gjort någon slags förändring i hylluppställningen. 

De resterande 37 biblioteken svarade nej och kommer därför inte tas upp i min studie.  

 

Den höga svarsfrekvensen gör att jag har fått möjlighet att tillförskaffa mig en generell 

överblick över hur majoriteten av mindre och medelstora bibliotek i Sverige har tänkt 

när det gäller deras alternativa hylluppställningar. Det går att urskilja mönster och 

gemensamma nämnare i resultatet, vilket hade varit betydligt svårare med en lägre 

svarsfrekvens. Jag kan dock inte uttala mig angående skillnader beroende 

respondenternas position i biblioteket. Min ursprungliga tanke var att jag skulle ha 

mestadels bibliotekschefer som respondenter, dock är det endast drygt hälften av mina 

respondenter som är bibliotekschefer, vilket kan utläsas i rutan nedanför. Mitt resultat 

visar att 39 stycken av respondenterna är bibliotekschefer, 32 är bibliotekarier, tre 

stycken är biblioteksassistenter och ytterligare tre stycken har uppgett att de har någon 

annan position. Den ungefärliga procentfördelningen för de svarande i min enkät blir 

därför följande: 

 

 
 

Respondenterna i min enkät utgörs med andra ord av en blandad grupp deltagare med 

olika befattningar inom bibliotekets verksamhet. Eftersom mina respondenter har blivit 

garanterade anonymitet i denna undersökning så försöker jag referera till dem som 

”bibliotekspersonalen” eller ”biblioteket” när jag går igenom resultatet i följande 

avsnitt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det endast är en representant för varje 

bibliotek som har svarat, och att åsikterna inte nödvändigtvis representerar hela 

bibliotekets personal. 

 

 

På frågan om vem som stod för initiativet till att genomföra en förändring i 

hylluppställningen svarar 40 stycken att bibliotekarierna själva stod för det. 16 av 

biblioteken svarar att det var ett kombinerat beslut av både bibliotekschefen och 

bibliotekarier. Hos tio av biblioteken var det bibliotekschefen själv som drev igenom 

beslutet. Åtta stycken svarar att det var någon annan aktör inblandad i beslutet. Två av 

biblioteken svarar att det var ett initiativ från bibliotekschefen, bibliotekarier och 

användare kombinerat. Ett av bibliotek säger att initiativet kom från både bibliotekarier 

och besökare. Procentfördelningen ser ut som följande: 

 

Bibliotekschefer = 51 % 
Bibliotekarier = 41 % 
Biblioteksassistenter = 4 % 
Annan position = 4 % 
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Hos de åtta bibliotek som har svarat ”Annan” handlar det i många fall av ett gemensamt 

beslut hos all bibliotekspersonal. Ett bibliotek nämner att personalen var eniga om att 

det behövdes en förändring i hylluppställning i samband med att man köpte nya hyllor 

till biblioteket. Ett annat bibliotek säger att man tillsammans i personalen genomförde 

förändringen i samband med en ommöblering i biblioteket. Flera bibliotek nämner att 

man blev inspirerade av andra biblioteks alternativa hylluppställningar och att man på 

så sätt har fört in idéerna i det egna biblioteket. Förändringsprocessen verkar också 

sprida sig till biblioteksfilialerna som tar efter konceptet om det visar sig fungera bra på 

huvudbiblioteket.  

 

 

 
Samtliga bibliotek uppgav att man använde sig av SAB-systemet på biblioteket före 

förändringarna. Tre bibliotek angav dock att de hade haft mindre modifikationer i 

systemet redan innan de nuvarande förändringarna genomfördes, i form av 

temaindelningar och genreutbrytningar. Svaren från min enkätundersökning visar att 

den del av biblioteket som det har genomförs flest förändringar på är barn- och 

ungdomsavdelningen, där 66 av de 77 deltagande biblioteken har gjort någon form av 

förändring.  Fack- och skönlitteraturavdelningarna för vuxna kommer därefter, i ett 

ganska jämnt fördelat antal. 49 av de deltagande biblioteken uppger att de har gjort 

ändringar i hylluppställningen på fackavdelningen, och 41 stycken säger att de har 

förändrat på skönlitteraturavdelningen. Det genomförs alltså förändringar på flera 

avdelningar i biblioteken, men barn- och ungdomsavdelningen är den största 

gemensamma faktorn. Procentfördelningen blir följande: 

 

 
 

 

 
Skönlitteraturavdelningen för vuxna 

 

På skönlitteraturavdelningen för vuxna var den vanligaste formen av alternativ 

hylluppställning genreutbrytningar av fantasy, science fiction och deckare som står på 

egna hyllor. Flera av biblioteken som har gjort dessa utbrytningar nämner själva att de 

Bibliotekarier = 52 % 
Bibliotekschefen tillsammans med bibliotekarier = 21 % 
Bibliotekschefen = 13 % 
Annan = 10 % 
Bibliotekschefen tillsammans med bibliotekarier och besökare = 3 % 
Bibliotekarier tillsammans med besökare = 1 % 
 

Barn- och ungdomsavdelningen = 86 % av biblioteken 
Facklitteraturavdelningen = 64 % av biblioteken 
Skönlitteraturavdelningen = 53 % av biblioteken 
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inte anser att detta är särskilt omfattande förändringar, och att det är något som görs på 

större delen av folkbiblioteken i Sverige. Det verkar också vara relativt vanligt att man 

blandar fantasy- och science fiction-böcker för vuxna tillsammans med de fantasy- och 

science fiction-böcker som är riktade till ungdomar och ställer de på samma hylla. Man 

gör alltså ingen skillnad på vuxenlitteratur och ungdomslitteratur i detta fall. Vissa 

uppger att man även har en avdelning för spänning, dock utvecklar man inte vad för 

slags böcker som ingår i denna kategori.  

 

Andra vanligt förekommande hylluppställningar är att man samlar lättlästa böcker på ett 

ställe, detta gäller även böcker med stor stil. Några bibliotek har en särskild hylla för 

litteratur som räknas som klassiker. Ett bibliotek uppgav att man hade alla noveller 

ställda på ett och samma ställe. I mindre utsträckning har man genreindelningar i form 

av kärleksromaner, historiska romaner, krigsskildringar etc. Ett bibliotek har en 

pockethylla där det endast står pocketböcker. Även skönlitteratur med lokal anknytning 

bryts ut på några bibliotek, och då är det vanligt att denna blandas upp med 

facklitteratur med lokal anknytning. 

 

Facklitteraturavdelningen för vuxna 

 

På fackavdelningen är det väldigt vanligt med sammanslagningar och tematiseringar av 

olika ämnen som egentligen tillhör olika klasser i SAB-systemet. Ett vanligt exempel är 

att man sammanför alla biografier i bibliotekets bestånd, som i SAB-systemet står på 

olika hyllor beroende på om det handlar om musik, sport, konst etc. Några bibliotek har 

även valt att placera biografierna nära skönlitteraturavdelningen. Andra vanligt 

förekommande sammanslagningar som flera bibliotek nämner att de har är hyllor som 

kallas Kropp & Själ, Hem & Fritid, även en hälsoavdelning av något slag brukar finnas. 

En respondent menar att just temaavdelningar är ett väletablerat hyllarrangemang bland 

folkbibliotek, och att det passar särskilt bra för mindre och medelstora bibliotek med ett 

begränsat bestånd. Föräldrahyllor är något som många bibliotek har, som rör litteratur 

med fokus på barn, föräldraskap och graviditet. Ett alternativ till att föra samman ämnen 

helt i hyllorna är att istället ställa närbesläktade ämnen nära varandra, vilket några 

bibliotek har infört. Många bibliotek har särskilda avdelningar med lokal facklitteratur.  

 

Även företagandehyllor finns på några bibliotek, med litteratur riktad till egna 

företagare. Ett bibliotek nämner att de dessutom har placerat företagarhyllor bredvid ett 

antal datorer som då är särskilt menade till de som är intresserade av denna hylla. Flera 

bibliotek har skapat musikavdelningar genom olika sammanslagningar av 

musikrelaterade ämnen. En annan alternativ hylluppställning som verkar förekomma på 

flera bibliotek är att vuxen facklitteratur blandas med facklitteratur för barn- och 

ungdomar, dock inte facklitteratur ämnat för de allra yngsta barnen. Ett bibliotek 

nämner att man har märkt upp fackböckerna som är riktade till barn- och ungdomar så 

att de enkelt kan urskiljas. På ett antal bibliotek har man valt att blanda upp 

facklitteratur med skönlitteratur på vissa hyllor, där de rör samma ämne. Flera bibliotek 

nämner att man försöker använda ett naturligt språk och skriva ut ämnena i klartext på 

knubbarna istället för att bara använda sig av SAB-systemets signum. 

 

Barn- och ungdomsavdelningen 

 

På barn- och ungdomsavdelningen verkar den vanligaste förändringen i 

hylluppställningen bestå av att man delar in beståndet efter tema och genrer. Ett 
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exempel som förekommer på flera av biblioteken är böcker som handlar om hästar, där 

många också har valt att föra samman facklitteratur och skönlitteratur på samma hylla. 

Även särskilda hyllor som rör sportböcker, både fack- och skönlitterär sådan, nämns. 

Bibliotekens bilderböcker är hos många ihopsamlade och indelade efter teman, några 

som nämns är prinsar och prinsessor, spöken och monster etc. Något man strävar efter 

på många barn- och ungdomsavdelningar är att försöka dela in beståndet efter 

åldersgrupp. Att till exempel barnböcker för de yngsta finns på en plats och 

tonårsböcker samt böcker för unga vuxna finns på en annan. Flera bibliotek har valt att 

slå samman Hcf och Hcg-böcker, som är böcker riktade till yngre barn. Särskilda hyllor 

riktade till barn med funktionsnedsättning är vanligt förekommande, med till exempel 

så kallade Äppelhyllor, som är riktade till barn med läs- och skrivsvårigheter eller med 

någon slags funktionsnedsättning. Det finns även hyllor med böcker som man läser med 

flera sinnen istället för bara ögonen. Föräldrahyllor förekommer även här, precis som 

tidigare nämnts på fackavdelningen för vuxna. Dessa verkar finnas på flera bibliotek i 

ganska stor omfattning. Litteraturen i dessa hyllor kan exempelvis handlar om barn och 

barns läsande och är riktade till både föräldrar och pedagoger.  

 

uHce och uHc står på några bibliotek under Ungdomsböcker. Genreindelningar är 

vanligt förekommande bland barnböckerna, till exempel Kärlek, Spänning, 

Verkligheten, Roliga böcker etc. Ett bibliotek benämner Hcg-litteratur som riktad för 

barn i ”slukaråldern”, och att den är ordnad efter genre. Några av biblioteken har 

implementerat en uppmärkning av böcker inom vissa ämnen, med etiketter på 

bokryggen för att känneteckna dem på något sätt. Det framkommer, som tidigare 

nämnts, att flera bibliotek blandar facklitteratur för vuxna med den riktad till barn och 

ungdomar. Några bibliotek har särskilda avdelningar riktade för nybörjarläsare med 

språkträning och ABC-böcker. Man försöker även ändra signum och förenkla 

ämnesbeteckningarna så att det ska bli lättare för barnen att förstå och navigera sig runt 

i biblioteket. 

 

 

”Biblioteket är till för låntagarna, inte personalen.” 

Den största och mest förekommande anledningen till att biblioteken förändrar sin 

hylluppställning är för att underlätta för sina användare, att göra det enklare för dem att 

navigera bland bibliotekshyllorna och hitta material. Många användare har svårt att 

förstå sig på bibliotekens klassifikationssystem, dessa anses inte hjälpa användarna på 

bästa sätt. Eftersom barn- och ungdomsavdelningen är den delen av biblioteket som det 

har genomförts mest förändringar på i min undersökning så är det ofta barnen man har i 

åtanke när man omorganiserar hylluppställningen. Många av biblioteken nämner att 

barn ofta efterfrågar böcker inom en viss genre, till exempel en ”rolig bok”, eller en bok 

som ”handlar om kärlek”. Därför underlättar det mycket att dela in bokbeståndet efter 

ämne eller genre på barnavdelningen, både när det gäller skönlitteratur och 

facklitteratur. Flera bibliotek nämner också att barn har svårigheter med att förstå SAB-

systemet och deras ämnesbeteckningar, som kan vara för svårbegripliga med krångliga 

ord.  
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En del bibliotek nämner att de utgick från vilka frågor som ofta ställdes av användare 

och att man hade dessa i åtanke när man ändrade i hylluppställningen. En grundprincip 

verkar vara att man ska göra det lättare för användare att hitta vad de letar efter och ha 

en mer logisk placering av materialet. Man vill lyfta fram avdelningar och göra dem 

mer tilltalande för användare, en respondent nämner att de ”väljer ut och lyfter fram”. 

Man vill helt enkelt göra beståndet mer spännande och intressant och på så sätt inspirera 

till läslust. Även om användare är de som man främst vill underlätta för genom 

alternativa hylluppställningar nämner flera bibliotek att även personalen gagnas av den 

nya uppställningen. Genom att ställa upp beståndet efter genrer och teman får man en 

bättre överblick över hur bibliotekets bestånd ser ut, vad man har mycket av och vad 

man skulle behöva köpa in mer av. Men som sagt, användare kommer i första hand. 

 

En anledning till att förändra hylluppställningen är att man vill samla närbesläktade 

ämnen på samma ställe, istället för att ha dem spridda på olika hyllor i biblioteket. Vissa 

delar av SAB-systemet anses vara för stora och röriga och kan delas upp på ett bättre 

sätt. Biografier till exempel, som är vanligt att man för ihop, kan med fördel stå på 

samma avdelning, istället för att ha dem på olika hyllor beroende på deras ämne. På så 

sätt behöver användarna bara gå till en hylla när de letar efter biografier. Ett bibliotek 

nämner att man har placerat biografierna nära skönlitteraturen, vilket har resulterat i att 

användarna lika gärna lånar biografier som romaner. Som tidigare nämnts har några 

bibliotek valt att slå samman barnlitteratur av beteckningarna Hcg och Hcf. Personalen 

menar att det inte handlar om någon stor skillnad i åldersgrupp för dessa, och de kan 

därför stå tillsammans så att barn inte ska behöva skämmas för att de läser böcker ur 

”fel” kategori. Anledningarna till att man på vissa bibliotek har valt att tydligt dela in 

böcker efter Ungdomsböcker och Barnböcker är för att barn inte ska läsa för svåra 

tonårsböcker. 

 

Många av biblioteken nämner svårigheter med SAB-systemet och dess 

tillkortakommanden ur ett användarvänligt perspektiv. Ett bibliotek menar att 

allmänheten helt enkelt inte förstår sig på SAB-systemet, och att det därför är viktigt att 

man sätter sig in i användarnas perspektiv och försöker tänka som ”gemene man” och 

göra det lätt för dem att hitta i biblioteket. Flera bibliotek menar att SAB är ett system 

som är utformat för bibliotekspersonalen och inte användarna, och att syftet med ett 

klassifikationssystem måste vara att det ska vara lätt för användaren att hitta. 

Respondenten menar att personalen kan lära sig ett nytt system även om det är 

krångligt, men det är inte något som användarna ska behöva göra. En respodent nämner 

att man såg en ny hylluppställning som en möjlighet att kunna visa beståndet som 

besökarna tänker på det. SAB-systemet benämns som ett ologiskt system där relaterade 

kan hamna på vitt skilda avdelningar i biblioteket, ett exempel som en respondent 

belyser är hur V (Medicin) hamnar långt bortom D (Filosofi och psykologi). Denne 

fortsätter att säga att SAB är ett klassifkationssystem som inte speglar de ämnen som 

efterfrågas av användarna. En respondent nämner till och med hur denne skulle vilja 

frångå SAB-systemet helt och hållet i biblioteket.  

 

En annan anledning till att bibliotek väljer att förändra i hylluppställningen är att någon 

eller några ur personalen har genomgått en utbildning eller på något sätt blivit 

inspirerade av hur andra bibliotek organiserar sitt material. Även ett allmänt intresse hos 

bibliotekarier när det gäller hylluppställning visar sig vara en faktor i att genomföra en 

förändring hos biblioteket. Några bibliotek nämner att de har deltagit i olika projekt som 

har haft som syfte att förändra bibliotekens hylluppställning, till exempel ”Kampen mot 
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de räta linjernas tyranni” eller ”Synliggör biblioteket”. En respondent nämner även att 

förändringen gjordes för länge sedan, när det var en slags trend i Bibliotekssverige att 

förändra hylluppställningen. Även allmänna förändringar i biblioteksrummet, till 

exempel ommöbleringar eller flytt av bibliotekslokalen, verkar driva flera bibliotek till 

att förändra hylluppställningen. Man ser detta som en chans och ett passande tillfälle att 

göra en omstrukturering i biblioteksrummet. Ett bibliotek nämner att på grund av 

platsbrist, och tack vare att deras bestånd var så litet, så bestämde man sig för att 

förändra hylluppställningen, då det kändes onödigt med en hylla för varje klassifikation. 

 

En respondent berättar att det inte fanns någon som var direkt ansvarig för bibliotekets 

barn- och ungdomsavdelningen när denne först kom till biblioteket, vilket hade 

resulterat i att avdelningen hade blivit väldigt oorganiserad. Genom att driva igenom en 

förändring i hylluppställningen, bland annat genom genreindelning, så fick man en 

bättre överblick och kontroll över beståndet. Det är något som flera bibliotek nämner, 

att man bryter ut för att nå fram till användarna. Man gör helt enkelt beståndet mer 

synligt så att det på så sätt blir lättare att hitta. 

 

 

”Allt som gör det lättare för brukarna är vi alltid positivt inställda till, det ingår ju i 

vårt yrke!” 

 

Majoriteten av respondenterna, 72 av 77 svarade att de var positiva till att genomföra 

förändringen i hylluppställningen. Endast en deltagare svarade att denne ställde sig 

negativt till förändringen och ytterligare fyra stycken svarade att de hade både en positiv 

och negativ inställning till förändringen. Procentfördelningen blir därför följande: 

 

 

 

 

 

 

Ett annat bibliotek menar att det inte finns någon anledning till att följa en regel om den 

inte fungerar optimalt i verkligheten. 

 

De deltagare som har ställt sig positiva till förändringarna i biblioteket nämner ofta hur 

man såg det som en uppfriskande fläkt och ett roligt initiativ med förnyelse i biblioteket, 

både för besökare och personal. Ett bibliotek säger: ”Man får hela tiden ha ögonen på 

var man kan göra förbättringar och förändringar. Det är roligt att ha det perspektivet när 

man jobbar. Ett bibliotek blir aldrig färdigt. Man har tillåtelse att prova, ändra och ändra 

om. Ibland gör vi tillfälliga lösningar, t ex Hälsohylla.” Ett annat bibliotek säger hur 

man hela tiden fortsätter att ändra i bibliotek och hitta på nya uppdelningar. Ett bibliotek 

menar att förbättringar i biblioteket bör stimuleras, att det resulterar i en vilja hos 

personalen att utveckla biblioteksarbetet. Man ser möjligheter, inte svårigheter: 

”Förändringar är alltid bra tror jag. Biblioteken behöver tänka lite som affärerna. Man 

förändrar för att ”kunderna” ska hitta något nytt. Det har vi faktiskt märkt här hos oss.” 

 

Positiv = 94 % 
Blandade åsikter = 5 % 
Negativ = 1 % 
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Dock så framkommer det inte enbart positiva reaktioner på förändringar i svaren. Ett 

bibliotek menar att det är svårt att frångå ett allmänt accepterat system och börja dela in 

beståndet efter egna principer, då risken för godtycke finns. Olika personer gör olika 

bedömningar vilket kan resultera i att logiken i systemet försvinner helt till slut. 

Förändringen kan då motarbeta sig själv och det som från början var tänkt att underlätta 

för låntagarna ger dem istället större svårigheter än vad de hade ursprungligen. 

Personalen på biblioteket i fråga upplevde själva problem med att hitta materialet ute i 

hyllorna, som stod genreindelat och tematiserat, vilket gjorde att de ständigt fick 

använda sig av bibliotekskatalogen för att lokalisera böckerna. Det blev även ett 

tidsödande arbete att märka upp böcker och ändra i katalogposter. Detta resulterade i att 

biblioteket så småningom började återgå till sitt ursprungliga system. Biblioteket har 

dock kvar vissa traditionella genreutbrytningar på skönlitteraturavdelningen, såsom 

Deckare och Fantasy/Science Fiction som de tycker fungerar bra. 

 

Ett annat bibliotek, som i överlag var positiv till förändringen, medger även dem att det 

finns vissa nackdelar med det nya systemet, då vissa låntagare bara söker upp sina 

favorithyllor och på så sätt går miste om allt annat i bibliotekets bestånd. En respondent 

menar att det på så sätt och vis är mest praktiskt att ha samma indelning på alla 

folkbibliotek i landet, men vidhåller samtidigt fördelarna för användarna med en 

tematiskt sammanhållen uppställning som hjälper dem att bättre hitta i hyllorna. En 

annan respondent säger att denne är helt positiv till förändringen på barnavdelningen, 

dock inte i samma utsträckning på vuxenavdelningen. Respondenten nämner även att 

själva bibliotekslokalen spelar in i hur bra en ny hylluppställning fungerar. 

 

 

”Det finns ju alltid personer som aldrig vill ändra på något.” 

 

60 av de deltagande biblioteken uppger att deras användare till största del har varit 

positiva till förändringen i hylluppställningen. 15 bibliotek svarar att de har fått lite 

blandad respons från användarna. Dock är det inget bibliotek som har fått enbart negativ 

respons på förändringen. Två bibliotek har inte svarat alls på frågan. Det ena av dessa 

två bibliotek befinner sig fortfarande i förändringsprocessen och nämner att de senare 

ska genomföra en utvärdering för att se hur förändringen har fungerat i praktiken. Det 

andra biblioteket säger att deras förändringar inte är så omfattande, och att de därför inte 

har märkt av någon särskild respons från användarna.  

 

 
 

Även om de flesta av biblioteken hävdar att deras användare är nöjda med förändringen 

så verkar det inte vara så många som har fått någon konkret respons från användarna. 

Man verkar mer utgå från att eftersom man inte har fått höra några uttalat negativa 

åsikter eller kommentarer om hylluppställningen så måste användarna vara nöjda med 

den. Ett bibliotek hävdar att ingen användarundersökning som de har genomfört har 

Positiv respons = 78 % 
Blandade åsikter = 19 % 
Har ej svarat = 3 % 
Negativ respons = 0 % 
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visat på att användarna skulle ha lättare eller svårare att hitta. Några nämner till och 

med att de inte har fått någon respons alls eller att de tror att användarna är helt 

omedvetna om förändringen.  

 

Några berättar dock att de har fått spontana positiva kommenterar av användarna, där de 

bland annat har kommenterat nya skyltar på hyllorna och hur mycket enklare det är att 

hitta på de olika avdelningarna. Ett bibliotek säger att de har fått väldigt bra respons och 

positiva kommentarer från elever, lärare och föräldrar efter förändringen på bibliotekets 

barn- och ungdomsavdelning. Användarna upplever beståndet som mer lättsökt och 

vissa tror till och med att biblioteket har fått in mycket fler böcker än tidigare, trots att 

de bara har arrangerat om i hyllorna. Andra bibliotek säger att bibliotekspersonalen ser 

hur användarna enklare går till hyllorna, samt att man har märkt att utlåningen på de 

förändrade avdelningarna har ökat. Ett bibliotek nämner att man till en början får 

förklara för användarna hur biblioteket är indelat, men att de får lättare att hitta när de 

väl har förstått det nya systemets uppbyggnad. Respondenten fortsätter med att säga att 

oavsett vilket system man har så kommer det alltid finnas användare som har svårt att 

hitta. På ett bibliotek upplever personalen att det lånas mer av de böcker som är 

genreindelade. Läsare som tydligt vet vilken genre de föredrar hittar bättre själva nu än 

tidigare. Ett annat bibliotek menar att framförallt äldre låntagare är nöjda med att det har 

blivit mycket lättare att hitta sina favoritböcker och favoritförfattare. 

Sammanfattningsvis säger man att det har blivit lättare för låntagare och hitta och för 

personalen att hänvisa. 

 

Men det finns även mindre positiva aspekter på förändringarna ur användarsynpunkt. 

Framförallt så verkar det vara de vana, regelbundna biblioteksbesökarna som har fått 

lida lite av det nya systemet. Ett bibliotek menar att de användare som förstår sig på 

SAB-systemets uppställning och som är vana vid en traditionell hylluppställning får 

svårare att hitta, medan de användare som letar efter böcker i ett särskilt ämne gynnas 

mer. Ett bibliotek säger att vanans makt är stor, att besökare helt enkelt av vana går dit 

de brukar utan att vara medvetna om förändringen. Till en början verkar användare ha 

lite svårt att förstå sig på den nya uppställningen, men lär sig så småningom med hjälp 

av bibliotekarier. När de väl begriper det nya systemets uppbyggnad verkar de enbart ha 

positiva kommentarer. Barn verkar gynnas av förändringar i form av tematiseringar och 

genreindelning då det stämmer bra överens med deras sätt att leta efter material. Ett 

bibliotek nämner dock att de som är vana att leta efter en särskild favoritförfattare har 

svårare att hitta, då böcker av samma författare kan stå på olika hyllor i ett genreindelat 

bestånd. Man hävdar att bibliotekskatalogen får allt större betydelse i en sådan situation. 

Det kan resultera i problem, då ett bibliotek nämner hur de flesta besökarna hade slutat 

använda katalogen och därför hela tiden måste fråga personalen var böckerna stod 

någonstans. Respondenten uppfattade därför detta som en negativ reaktion. Ett bibliotek 

nämner att sedan man bytt lokaler och återgått till en mer traditionell uppställning har 

de fått höra positiva kommenterar från användare där de säger att det är lättare att hitta. 

Avslutningsvis nämner en respondent att man har fått mestadels positiva reaktioner från 

användarna, men att det alltid finns personer som inte vill ändra på någonting. 
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”Det är roligt att hela tiden försöka utveckla biblioteket i takt med sådant som är 

aktuellt och ligger i tiden.” 

44 av biblioteken svarar att de till största del känner sig nöjda med förändringarna som 

har gjorts på deras bibliotek, 30 stycken svarar att de är fullständigt nöjda. Två bibliotek 

hävdar att de är ganska missnöjda med förändringen. Ett bibliotek som ännu inte har 

genomfört förändringarna har inte svarat alls. Inget av biblioteken har svarat att de är 

helt missnöjda med förändringen. Procentfördelningen blir följande: 

 

 
 

Ett genomgående synsätt som man kan urskilja i svaren är viljan att ständigt utveckla, 

inställningen att det alltid finns saker att förbättra. Flera bibliotek nämner att man i 

efterhand kommer på nya tillvägagångssätt som möjligtvis hade fungerat bättre, till 

exempel bättre benämningar på hyllor eller andra typer av genrer. En respondent 

nämner att denne gärna skulle genomföra fler förändringar, men att det tar tid att få 

gensvar hos resten av bibliotekspersonalen. Ett annat bibliotek säger att allting är 

föränderligt och att det ständigt kommer nya idéer, vilket man ser som något positivt 

och menar att det skulle vara tråkigt om det inte vore så. Flera bibliotek verkar se 

förändringar som en ständigt pågående process som aldrig blir riktigt avslutad. En 

respondent säger att det ideligen pågår förändringar i biblioteket, och att denne aldrig 

blir helt nöjd med resultatet. En annan respondent menar att när man ändrar ett system 

krävs det att man funderar och reflekterar över vad man gör. Frågan man bör ställa sig 

själv är ”Var hittar låntagaren boken lättast?”. Ett bibliotek säger att det säkerligen går 

att förändra mer, men att det är viktigt med en början. En respondent säger att själva 

genomförandet av förändringen har varit positivt, men att det också är viktigt att man 

utvärderar, vilket de tyvärr inte är lika bra på. 

 

Det tas även upp vissa negativa aspekter med förändringen vilket gör att 

bibliotekspersonalen inte känner sig fullständigt nöjda med förändringen. Ett bibliotek 

menar att personalen själva har svårt att hitta i hyllorna, då personen som ansvarade för 

förändringen inte längre jobbar kvar. Ett annat bibliotek tycker att det kan bli lite 

problematiskt då de har en del böcker som fortfarande står efter SAB-systemet vilket 

kan förvirra användarna. Det fysiska utrymmet i bibliotekslokalen tas också upp som ett 

problem. Ett bibliotek menar att det är lite för trångt i hyllorna efter förändringen. Ett 

annat bibliotek är nöjda med förändringen, men nämner att det finns för lite utrymme i 

lokalen. Två bibliotek uppgav att de var ganska missnöjda med förändringen, vilket har 

resulterat i att det ena av dessa två bibliotek till största del har återgått till den 

ursprungliga hylluppställningen enligt SAB-systemet. Ett bibliotek säger att de är nöjda 

att de testade att förändra i biblioteket, men att ändrade förutsättningar i bland annat 

bibliotekslokalen har gjort att de har återgått till sitt ursprungliga system. Några 

bibliotek nämner att avdelningarna har blivit en aning för stora efter förändringarna, 

Till stor del nöjd = 57 % 
Fullständigt nöjd = 39 % 
Ganska missnöjd = 3 % 
Har ej svarat = 1 % 
Helt missnöjd = 0 % 
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vilket gör det svårare att navigera i dem. En respondent menar att man ska passa sig för 

att ha för många uppdelningar, då det kan bli rörigt istället. 

I detta avsnitt följer analysen av mitt empiriska material. Till hjälp kommer jag som 

analysverktyg att använda mig av Sapiies fyra kategorier
45

 som jag presenterade i 

Metodkapitlet. Jag har försökt att placera in mitt resultat så att det bäst överensstämmer 

med dessa fyra kategorier, men jag har även frångått från dessa kategorier och ställt mitt 

resultat i relation till annan forskning som gjorts inom området.   

 

 

 
Resultatet av min undersökning visar att den allra vanligaste anledningen till att man 

väljer att förändra hylluppställningen i biblioteket är, inte helt oväntat, att underlätta för 

användarna. Även enligt Sapiie är detta en av de vanligaste anledningar till förändringar 

i biblioteket. Hon nämner att de flesta biblioteksbesökarna använder sig av 

browsingmetoden, där de söker igenom hyllorna på jakt efter böcker som passar deras 

behov.
46

 Därför är det främst användare som använder denna metod som gynnas av en 

ny hylluppställning, i större utsträckning än de som exempelvis söker i 

bibliotekskatalogen. Även detta kommer fram i mitt resultat. Flera bibliotek i min 

undersökning nämner att användarna lättare kan navigera i hyllorna och att de oftare 

hittar något som de tycker känns intressant. De kan även upptäcka material som de i 

normala fall skulle ha förbisett. Bibliotekspersonalen anser dock att det finns vissa som 

missgynnas av de nya hylluppställningarna. De vana biblioteksanvändarna som har en 

bättre förståelse för hur det ursprungliga klassifikationssystemet fungerade och dess 

struktur finner ibland en omorganisation i hyllorna mer stjälpande än hjälpande. Sapiie 

hävdar att många användare upplever ett överflöde av information vilket gör det svårt 

för dem att hitta i avdelningarna. Detta nämner flera av biblioteken som en av 

fördelarna med att organisera om beståndet, genom att exempelvis tematisera det efter 

ämnen eller genrer – både användare och personal får en bättre överblick över vad som 

finns i biblioteket, man bryter ut vissa ämnen för att nå fram till användarna. 

 

Önskan att möta användarnas behov är den allra tydligaste drivkraften hos biblioteken 

när de förändrar sin hylluppställning. Vissa av biblioteken uppger att de verkligen har 

försökt utgå från hur användarna letar efter material i biblioteket, man har bland annat 

tagit till vara på de frågor som ofta ställs av användare och försökt att ha dessa i åtanke 

när man planerar omstruktureringen. Hos många av biblioteken i min undersökning 

nämns användarvänligheten som den enda faktorn som bidragit till att man förändrat i 

hyllorna. Detta var också det vanligaste svaret som jag hade väntat mig, användarna 

utgör ju själva kärnan i bibliotekets verksamhet, utan dem skulle inte biblioteken vara 

till mycket nytta. Därför är det ju också väldigt viktigt att faktiskt veta hur användarna 
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vill ha det, hur de söker informationen i biblioteket. Uppfattningen jag har fått är att få 

bibliotek faktiskt har gjort några konkreta användarundersökningar där man försöker ta 

reda på användarnas önskningar när det gäller bibliotekets hylluppställning. 

Bibliotekarierna verkar istället utgå från sina egna uppfattningar om hur användarna 

söker information. Detta känns som en aning problematiskt, då det finns risk att man 

drar fel slutsatser och tror sig veta sådant som faktiskt inte alls stämmer i verkligheten. 

Detta är något som Dixon nämner, att det finns flera riskabla antaganden man kan göra 

som bibliotekarie. Bland dessa nämns att bibliotekspersonalen tror att användarna vet 

själva vad de vill ha, vilket inte alltid stämmer. Många användare har ett relativt 

ofokuserat sätt att söka material på. Forskning som tidigare gjorts inom området visar 

att de allra flesta biblioteksbesökare att så kallade browsers, de söker igenom hyllorna 

istället för att exempelvis konsultera bibliotekskatalogen.
47

 

 

Det framkommer inte riktigt i mitt resultat hur pass medvetna bibliotekarierna faktiskt 

är om vad användare vill ha. Några nämner att man har försökt utgå från de frågor som 

användarna ställer vid till exempel informationsdiskarna, för att sedan ha dessa i åtanke 

när man sedan planerar och genomför förändringen. I undersökningen som Malmgren 

genomförde kom hon fram till att bibliotekspersonalen inte alls hade försökt ta reda 

användarnas sökbeteenden.
48

 Jag anser att detta är något som min undersökning 

bekräftar. Man verkar helt enkelt utgå i störst utsträckning utgå från vad man tror att 

användarna vill ha. Detta behöver ju naturligtvis inte betyda att bibliotekarierna drar 

helt felaktiga slutsatser om sina användare. Genom att arbeta ute i biblioteket nära 

användarna får man ju onekligen en god insikt i användarnas sökbeteende, vilka hyllor 

som är populärast etc. Men jag står ändå fast vid att ett bättre tillvägagångssätt inför en 

förändring är att direkt vända sig till användarna och helt enkelt fråga dem vad de skulle 

vilja se för förändring i biblioteket. 

 

 

Sapiie tar upp klassifikationssystemet som en av de faktorer som driver ett bibliotek till 

att förändra sin hylluppställning. I hennes undersökning var det visserligen Dewey 

Decimal Classification som åsyftades till största del, men även andra, nationella 

klassifikationssystem togs upp. I hennes studie framgick det att många bibliotek såg 

sina klassifikationssystem som bristfälliga och obegripliga för användarna. Även i min 

studie är detta en av anledningarna bakom bibliotekens byten till alternativa 

hylluppställningar. Flera av respondenterna hävdar att SAB-systemet inte är ett logiskt 

system, och att många användare helt enkelt har svårt att förstå dess uppbyggnad och 

struktur. Det nämns bland annat att det är ett klassifikationssystem som är utformat för 

bibliotekarier, inte användare.  

 

Även denna kategori hör ihop med användarvänlighet, hur biblioteken vill förenkla och 

anpassa biblioteken efter användarna i större utsträckning. Det största problemet med 

SAB-systemet som jag kan utläsa i svaren jag har fått är dess inkonsekventa 

uppbyggnad, där ämnen som man kan hävda egentligen borde stå bredvid varandra 

istället sprids åt på vitt skilda hyllor. Detta överensstämmer med vad Blomberg kom 
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fram till i sin undersökning, att SAB-systemet splittrar upp ämnen som är relaterade till 

varandra.
49

 Som tidigare nämnts skapades SAB-systemet för mer än 90 år sedan. 

Samhället har ju onekligen förändras sedan dess, man ser på information på ett nytt sätt. 

Enarsson & Heinland skrev i sin magisteruppsats från 1997 hur de ville se en fullständig 

revidering av systemet, där man går igenom samtliga huvudklasser och hierarkier och 

försöker omarbeta och anpassa dessa till det moderna samhället.
50

 Nu cirka femton år 

senare verkar det ju inte riktigt bli så, utan det är istället tänkt att bli en övergång till ett 

internationellt klassifikationssystem, Dewey Decimal Classification, något som 

Enarsson & Heinland också förutspådde skulle ske.  

 

Hur det kommer bli när Dewey Decimal Classification implementeras på 

folkbiblioteken återstår att se. Inställningen hos bibliotekarier verkar ändå vara att det 

inte finns någon mening att hålla kvar vid något som inte riktigt fungerar i praktiken. 

Tolkningen jag kan göra av mitt resultat är att de flesta bibliotek är positiva till 

förändringar som underlättar för användarna och som fyller deras informationsbehov 

bättre. Som utomstående är det möjligt att man har förutfattade meningar om 

bibliotekspersonal i allmänhet och tror att dessa konservativt håller fast vid det gamla 

och att SAB-systemet ska vidhållas av ren princip, men så är alltså inte fallet. 

Bibliotekarier verkar vara öppna för förändringar som på något sätt gynnar användare, 

och många verkar helt enkelt anse att det är roligt med förändringar överhuvudtaget. Jag 

tror att genom att ständigt förändra och förnya sin verksamhet får bibliotekspersonalen 

mer inspiration i sitt arbete, framförallt när de får positiv respons från 

biblioteksbesökare.   

 

 

 
Flera av de deltagande biblioteken verkar se på den alternativa hylluppställningen som 

ett experiment, ett försök där man ser hur användarna tar emot det. Bara för att man gör 

en förändring i hylluppställningen betyder det inte att det är satt i sten, några av 

biblioteken uppger att de har återgått till sin ursprungliga uppställning när de kände att 

förändringen inte fungerade optimalt, varken för användare eller bibliotekspersonal. 

Sapiie nämner hur ett bibliotek i hennes studie hade blivit inspirerade att kategorisera 

sitt bestånd efter att man hade deltagit i ett biblioteksseminarium. Detta är något som 

kan återkopplas till biblioteken i min undersökning, där flera uppger att de hade tagit 

inspiration och idéer från andra bibliotek de hade besökt. Några av biblioteket hade 

dessutom deltagit i olika projekt som gick ut på att förändra biblioteket på något sätt, 

däribland genom alternativa hylluppställningar. GÖK-projektet som tidigare nämnts i 

litteraturen var ett sådant projekt där syftet var att förändra de deltagande biblioteken, 

bland annat i avseende på hylluppställning och hur man exponerar material i 

biblioteken.
51

 Nu var det visserligen inte GÖK-projektet som biblioteken i min 

undersökning hade deltagit i, men deras projekt följde samma principer och syften som 

detta. 

 

Jag tolkar svaren jag har fått som att det kan kännas som en trygghet för biblioteken att 

genomföra ett koncept som man vet har fungerat bra på andra bibliotek, istället för att 
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påbörja något helt nytt, och riskera att det fallerar. En redan beprövad idé är också 

enkelt att ta efter och inspireras av, man får helt enkelt en startpunkt och något att utgå 

från. Jag tror också det är möjligt att bibliotek som kanske inte alls hade funderat på 

hylluppställning i särskild stora banor, och sedan får se något helt nytt någon 

annanstans, kan bli intresserade och engagerade av att genomföra detta på sitt eget 

bibliotek, trots att detta inte är något man har reflekterat över tidigare. Idéer kan sedan 

med fördel spridas vidare till olika grenar av biblioteket, exempelvis filialer, vilket ett 

av biblioteken säger skedde efter att de hade genomfört förändringar.  

 

 

Enligt Sapiie kan förändrade omständigheter hos ett bibliotek innebära en chans till 

förändring. Det kan handla om att man till exempel flyttar till nya lokaler, eller byter ut 

hyllsystemen. Detta kan jag även identifiera bland några av svaren jag har fått. Vissa 

nämner att man i samband med en flytt eller ombyggnad av biblioteket bestämde sig för 

att det i samma veva behövdes en helt ny hylluppställning. Ett bibliotek säger att man 

ville genomföra en förändring i samband med att man köpte in nya hyllor till 

biblioteket. Man kan tolka detta som att en förändring leder till en annan, man får en ny 

syn på saker och ting och blir mer inspirerad och motiverad till att genomföra fler 

förändring när förändringsprocessen väl har satt igång. Jag tror att det annars kan vara 

svårt att ta just det där steget, mot en förändring. Flera bibliotek nämner att det är en 

tidsödande process att planera och genomföra en alternativ hylluppställning, det kräver 

mycket engagemang från bibliotekspersonalen. Det är svårt att dela in böcker efter 

genrer och teman, och man måste hela tiden ha en avgränsning i åtanke då man inte kan 

ha för många kategorier och teman. Detta nämns av Saarti, som var inblandad i 

genreindelningen på biblioteket i Finland, som tidigare nämnts i litteraturavsnittet. Han 

menar att det är av stor vikt att bestämma sig för rätt antal indelningar, så att de inte blir 

för många och komplicerar användarnas sökande.
52

 Enarsson & Heinland går så långt 

att de hävdar att det är problematiskt när bibliotekspersonalen börjar göra egna 

indelningar och revideringar av klassifikationssystemet, eftersom det inte är tillräckligt 

insatta i hur detta görs på rätt sätt. Även de nämner tidsaspekten, att det helt enkelt inte 

finns tillräckligt med tid för bibliotekarier att göra en noggrann hylluppställning.
53

  

 

Jag tycker dock att mitt resultat motsäger detta påstående en aning. Eftersom 

majoriteten, 77 av de 114 biblioteken som besvarade min enkät svarade att de faktiskt 

hade gjort en förändring av något slag, verkar det ju onekligen tyda på att de flesta 

bibliotek tar sig tid att genomföra förändringar, även om dessa naturligtvis skiljer sig i 

omfattning från bibliotek till bibliotek. Vissa bibliotek genomför små utbrytningar 

medan andra gör förändringar av en mer omfattande karaktär. Det är svårt att utifrån 

resultatet dra någon slutsats i hur mycket tid man lade ner på förändringen, både i 

planering och genomförande. Men eftersom de allra flesta biblioteken uppger att de är 

nöjda till största del, och att även användarna är det, så får man anta att förändringarna 

till största del lyckades bra. Detta oavsett hur pass insatta bibliotekarierna från början 

var i att skapa en noggrann hyllklassificering, så som Enarsson & Heinland hävdar. 
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Svårigheten med att genomföra en alternativ hylluppställning bottnar främst i att 

biblioteksanvändare är en heterogen grupp människor som söker information på olika 

sätt. Ett bibliotek nämner att det är omöjligt att på något sätt generalisera hur man bäst 

ställer upp böcker, alla användare är olika och tänker olika. Detta är en tydlig koppling 

till Dixon, som nämner att det inte finns en universell hylluppställning som fungerar för 

alla bibliotek. Eftersom användare har olika metoder när de väljer ut material måste 

även biblioteken implementera olika metoder i hylluppställningen.
54

 Här kommer jag 

återigen in på vikten av att genomföra användarundersökning där man tar reda på vilka 

faktorer som spelar in när användare väljer ut material. Även om dessa undersökningar 

med största sannolikhet inte kommer ge ett entydigt svar, vilket även Dixon nämner
55

, 

så ger det ändå bibliotekspersonalen något att fundera på och ta till sig när man planerar 

sin alternativa hylluppställning.  

I följande avsnitt ska jag avslutningsvis besvara de fyra frågeställningar jag ställde i 

inledningen av denna studie. 

 

 

Vilka faktorer har påverkat bibliotekspersonalen vid valet att förändra sin 

hylluppställning? 

 

Den allra vanligaste anledningen till att biblioteken i min undersökning har valt 

förändra sin hylluppställning och bryta sig loss från sitt nuvarande klassifikationssystem 

är för att göra biblioteket mer användaranpassat. Man anser att SAB-systemet inte är 

optimalt för användarna, som har svårt att förstå sig på dess uppbyggnad och struktur. 

Den största nackdelen med systemet är att hur det splittrar upp och skiljer på ämnen 

som på något sätt är besläktade med varandra och som enligt logikens alla regler borde 

stå på samma hylla. Framförallt barn verkar ha svårt med SAB-systemet, och det är 

också på barn- och ungdomsavdelningen som flest förändringar görs i 

hylluppställningen. Det anses att SAB-systemet är utformat för bibliotekarier i första 

hand, och inte för användare, vilket ses som ett stort problem då det är användare som 

biblioteket är till för. Det framkommer dock att även bibliotekarier gynnas av 

förändringarna, då man oftast får en bättre överblick över beståndet och vilka 

avdelningar som är populära och mest efterfrågade. 

 

En annan anledning till att man väljer att förändra sin hylluppställning är att någon eller 

några ur personalen har blivit inspirerade på något sätt, flera av biblioteken uppger att 

de har tagit sina idéer från andra bibliotek som har gjort förändringar. Även utbildningar 

och projekt som fokuserar på alternativa hylluppställningar och hur material kan 

presenteras verkar också ha fungerat som en inspirationskälla för flera av biblioteken. 

Ett antal av de deltagande biblioteken uppger att de har medverkat i olika typer av 

projekt som har haft som syfte att ändra allmänhetens bild av biblioteken och skapa ett 

bibliotek som är mer tilltalande gentemot biblioteksbesökare, bland annat genom 
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alternativa hylluppställningar. Även förändringar av biblioteksrummet i form av 

omflyttningar och inköp av nya hyllor är även det en faktor som bidrar till att ändra 

hylluppställningen. 

 

 

På vilket sätt skiljer sig den nya hylluppställningen från den tidigare? 

 

Den vanligaste förändringen som har gjorts på biblioteken i min undersökning är att 

dela in beståndet efter genrer, samt att kategorisera och tematisera material efter ämnen. 

På barn- och ungdomsavdelningarna är det mycket vanligt att dela in skönlitteratur efter 

genrer som tilltalar barn, så som Spänning, Kärlek, Sport, Hästar och så vidare. När det 

gäller faktaböcker för barn och ungdomar är det vanligt förekommande att dessa delas 

in efter tema, där man sammanför böcker från olika klasser i SAB-systemet. Många 

bibliotek väljer även att blanda samman facklitteratur med skönlitteratur om de rör 

samma ämne. Ibland ställs även faktaböcker för barn- och ungdomar ut på 

fackavdelningen för vuxna, dock märks ibland dessa böcker upp så att användarna blir 

uppmärksammade på att de handlar om fackböcker riktade till en yngre målgrupp. När 

det gäller böcker för olika målgrupper verkar biblioteken skilja sig lite åt. Vissa vill 

tydligt göra skillnad på böcker för yngre och äldre barn, medan andra vill slå samman 

dessa så att barn inte ska behöva känna att det läser böcker för ”fel” målgrupp. 

 

Liknande förändringar genomförs även på vuxenavdelningen, där det allra vanligaste är 

att sammanföra böcker från olika ämnen och slå samman dessa för att skapa bredare 

ämnen. På vissa bibliotek har man åsikten att man bryter ut vissa ämnen som vanligtvis 

kommer i skymundan, man bryter ut för att lyfta fram. Biografier är väldigt vanligt att 

man slår ihop oavsett ämne, en konstnärsbiografi kan exempelvis stå tillsammans med 

en sportbiografi. På skönlitteraturavdelningen för vuxna verkar det inte ske lika 

omfattande förändringar. Vissa klassiska genreindelningar förekommer visserligen på 

majoriteten av biblioteken, så som Deckare, Fantasy och Science-Fiction. Men att göra 

ytterligare genreindelningar verkar inte vara alltför vanligt förekommande. Flera av 

biblioteken nämner svårigheterna med genreindelning, att en bok kan tillhöra flera 

genrer. Det finns även vissa nackdelar med genreindelning överhuvudtaget, då böcker 

av samma författare kan stå på olika hyllor. De bibliotek som har gjort omfattande 

genreindelningar på skönlitteraturavdelningen använder sig av liknande benämningar 

som på barnavdelningen, dock med ett mer vuxet språk – Humor, Historiska romaner, 

Krig, Kärlek och så vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tematiseringar och kategoriserar är vanligt både 

på vuxenavdelningen och barn- och ungdomsavdelningen. Många bibliotek slår 

samman böcker som de anser borde stå tillsammans och ger dessa egna benämningar 

som bättre passar det moderna samhället, såsom Föräldrahylla, Kropp & Själ, Hälsa och 

så vidare. På barn- och ungdomsavdelningen är det även vanligt med genreindelningar 

av skönlitterära böcker, på skönlitteraturavdelningen för vuxna förekommer inte detta i 

samma utsträckning förutom de vanligaste indelningarna som Deckare, Fantasy & 

Science-Fiction. 

 

 

Vad har bibliotekspersonalen haft för inställning och attityd till denna förändring? 
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Mitt resultat visar på att de allra flesta av den tillfrågade bibliotekspersonalen har haft 

en öppen och positiv attityd till förändringarna som har genomförts på biblioteken. 

Eftersom den övervägande majoriteten av förändringarna har gjorts med användarna i 

åtanke så är inte detta så konstigt. Flera av respondenterna menar att det vore ju 

underligt om man motsatte sig initiativ som är till för att underlätta för användarna då 

det är användarna som biblioteket handlar om. Svaren visar att det oftast är 

bibliotekarierna själva som står för initiativet till förändring, men även bibliotekschefer 

och bibliotekarier i samarbete.  

 

Många verkar se på förändring som något kul, en frisk fläkt som gör arbetet roligare. De 

bibliotekschefer som har svarat menar på att initiativ hos personalen alltid bör 

uppmuntras och att det resulterar i en positiv stämning hos personalen och en vilja att 

utveckla biblioteksarbetet. Flera av respondenterna nämner att ett bibliotek alltid kan 

utvecklas, att det aldrig blir färdigt och att man därför hela tiden bör se sig om efter 

saker som kan förbättras. De som ställde sig mindre positiva till förändringarna menar 

att det finns risker med att dela in ett bestånd efter egna principer, alla tänker olika och 

det som fungerar och känns logiskt för en person behöver nödvändigtvis inte göra det 

för nästa. Bland vissa hos biblioteken verkar förändringen ha blivit kontraproduktiv, då 

det blev alltför krångligt, även för bibliotekarier, att hålla reda på var alla böckerna som 

hade blivit kategoriserade stod. Detta resulterade i att man bytte tillbaka till sitt 

ursprungliga system. Andra nämner tidsaspekten som en stor nackdel, det är ett 

tidsödande arbete att flytta om material och ändra poster i bibliotekskatalogen. 

 

Sammanfattningsvis har dock den största majoriteten av bibliotekspersonalen varit 

positiv till förändringar i bibliotek. Förändring ses som något som gör arbetet roligare, 

initiativ uppmuntras gärna då det leder till en utveckling i biblioteket och dess arbete. 

Bland de få negativa åsikterna framkommer den svåra aspekten med att kategorisera 

bestånd utan att man komplicerar det för både användare och bibliotekarier. Det är även 

något som kräver en stor tidsåtgång och arbetsinsats om det ska göras på ett sätt som 

fungerar bra i praktiken.   

 

 

Hur upplever bibliotekspersonalen att förändringen har tagits emot av 

biblioteksbesökarna? 

 

Svaren på min enkätundersökning visar att de allra flesta bibliotek anser att deras 

användare har varit nöjda med förändringarna. Dock så verkar det ha genomförts få 

användarundersökningar på biblioteken efter förändringarna, där man på ett mer konkret 

sätt får veta vad användarna faktiskt tycker. Så när bibliotekspersonalen hävdar att 

användarna är nöjda verkar det mest handla om personalens uppfattning och vad de tror, 

och inte så mycket faktiskt bevis på att användarna faktiskt är nöjda. Några bibliotek 

uppger dock att de har fått positiva kommentarer från användarna. Dessa kommentarer 

handlar om hur mycket lättare det är att hitta, hur användarna får en bättre överblick 

över beståndet. Bibliotekspersonalen menar även att man har märkt att utlåningen har 

ökat på de förändrade avdelningarna. Dock är det inte enbart positiva kommentarer efter 

förändringen. Personalen menar att de användare som förstår sig på SAB-systemets 

struktur missgynnas av förändringarna. Användare som är vana att utgå efter sina 

favoritförfattare får problem, då dessa böcker kan stå på olika platser. Man menar att 

bibliotekskatalogen får större betydelse efter förändringarna, och att detta kan vara 

problematiskt då många användare har ”glömt” hur man använder den. Det verkar även 
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vara svårt för användare att sätta sig in alla nya förändringar, och det tar en stund innan 

de förstår den nya strukturen i hyllorna. Men bibliotekspersonalen menar att när de väl 

förstår den, så verkar majoriteten av användarna vara nöjda med förändringen. Ett 

bibliotek nämner att oavsett vilken hylluppställning biblioteken använder sig av 

kommer det alltid finnas användare som har svårt att hitta, det är något som är omöjligt 

att komma ifrån. 

 

 

Det har visat sig i mitt resultat att det är relativt ovanligt att man faktiskt gör 

användarundersökningar på bibliotek där man försöker ta reda på hur användarna söker 

information. Jag skulle därför gärna se forskning som fördjupar sig inom detta område. 

Något som min uppsats inte rör i större utsträckning är hur själva planeringsarbetet såg 

ut när man bestämde sig för att förändra hylluppställningen. Detta är något som skulle 

kunna undersökas närmre, med exempelvis syftet att försöka ta reda på hur 

bibliotekspersonalen har gått tillväga i planeringsprocessen för förändring i 

hylluppställningen och även hur pass inblandade användarna har varit i denna process. 

Det har tydligt framkommit i min studie att användarna är den största anledningen till 

att man gör förändringar i biblioteket, men frågan är i vilken omfattning 

bibliotekspersonalen är medvetna om vad användarna vill ha. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

bibliotekspersonals beslut att förändra sin hylluppställning. Jag ville även ta reda på hur 

personalen ställer sig till att genomföra förändringar i biblioteket och hur de anser att 

bibliotekets användare har tagit emot dessa. Frågeställningarna jag ville besvara var 

följande: 

 

 Vilka faktorer har påverkat bibliotekspersonalen vid valet att förändra sin 

hylluppställning? 

 På vilket sätt skiljer sig den nya hylluppställningen från den tidigare? 

 Vad har bibliotekspersonalen haft för inställning och attityd till denna 

förändring? 

 Hur upplever bibliotekspersonalen att förändringen har tagits emot av 

biblioteksbesökarna? 

 

Jag formulerade en enkätguide som jag skickade ut till 169 folkbibliotek i Sverige, jag 

begränsade mig till bibliotek på orter under 20 000 invånare. Jag fick svar från 114 

stycken bibliotek, varav 77 av dessa angav att man hade genomfört någon form av 

förändring i sin hylluppställning. Det var alltså dessa 77 bibliotek som fick ingå i min 

undersökning. I min resultatredovisning gick jag igenom de olika svaren jag hade fått på 

mina enkätfrågor, och i de fallen då det var möjligt genomförde jag en statistisk översikt 

där jag beräknade procentfördelningen för de olika svaren. Jag analyserade sedan 
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resultatet med hjälp av Jacquelyn Sapiies fyra kategorier bestående av olika faktorer 

som spelar in när bibliotek väljer att förändra sin hylluppställning.  

 

Det jag kom fram till var att de allra flesta biblioteken hade haft användarna i åtanke när 

de bestämde sig för att förändra hylluppställningen. Man ville underlätta för dessa att 

hitta i hyllorna, då SAB-systemet ansågs vara alltför komplicerat och ologiskt för 

användarna att förstå sig på. En annan anledning till förändringen var att biblioteket 

hade deltagit i projekt i olika former, där man hade som syfte att förändra och förnya 

biblioteket på något sätt, däribland hylluppställningen. Flera bibliotek uppgav även att 

de hade blivit inspirerade av andra bibliotek, och att detta hade drivit dem till 

förändringen. Det som kännetecknade de nya hylluppställningarna var tematiseringar 

och genreindelningar. Böcker ställdes upp efter sitt innehåll i stället för efter författare, 

skönlitteraturavdelningarna genreindelades efter bokens ämne, så som Kärlek, 

Spänning, Historia och liknande. Man försökte även slå ihop ämnen på 

fackavdelningarna, där närbesläktade ämnen som tidigare skiljts åt av 

klassifikationssystemet nu stod på samma hylla.  

 

Majoriteten av bibliotekspersonalen ställde sig positiva till bibliotekens förändringar, då 

de ansåg att allt som gynnade användarna borde främjas. Initiativ till förändring bland 

bibliotekspersonalen ses också som något positiv som borde uppmuntras, då det gör 

arbetet roligare och hjälper biblioteket att utvecklas. Personalen upplevde att även 

användarna hade varit positiva till förändringarna. Många fick lättare att hitta i 

beståndet, och man fick en bättre överblick över vad som fanns. Hos de flesta av 

biblioteken verkar det inte ha genomförts några användarundersökningar efter 

förändringen för att se vad användarna tycker, så detta verkar främst bygga på vad 

bibliotekarierna tror efter att ha studerat användarna i biblioteket. 
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Bilaga 1 

1) Vilket bibliotek arbetar du på? 
Observera att denna fråga inte är obligatorisk. Men det skulle underlätta för mig om du kunde fylla i den, 

så jag vet vilka som har svarat på enkäten. Detta är alltså för mitt eget bruk, och kommer inte skrivas ut i 

uppsatsen. 

 

________________________________________ 

 

 

2) Vad har du för position på biblioteket? 

 

 Bibliotekschef 

 

 Bibliotekarie 

 

 Biblioteksassistent 

 

Annan: ________________________________________________________ 

 

 

 

3) Har ditt bibliotek genomfört några förändringar i hylluppställningen? 
Om ja, fortsätt på fråga 4. Om nej, gå vidare till fråga 12. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Var i biblioteket har ni förändrat hylluppställningen? 

 

 Barn- och ungdomsavdelningen 

 

 Avdelningen för skönlitteratur 

 

 Avdelningen för facklitteratur 

 

Annat: ________________________________________________________________ 

 

 

 

5) Hur såg hylluppställningen ut tidigare? 
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 Enligt SAB-systemet 

 

 Enligt Dewey Decimal Classification 

 

Annan: ________________________________________________________________ 

 

 

 

6) Hur ser hylluppställningen ut nu? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

7) På vems initiativ genomfördes förändringen? 

 

 Bibliotekschefen 

 

 Bibliotekarier 

 

 Biblioteksbesökare 

 

Annan: ________________________________________________________________ 

 

 

 

8) Vilka anledningar fanns bakom förändringen? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

9) Hur ställde du dig till att genomföra dessa förändringar? 

 

 Positivt 

 

 Negativt 

 

 Både och 

 

Utveckla gärna:  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

10) Hur har bibliotekets besökare tagit emot förändringen? 

 

 Positivt 

 

 Negativt  

 

 Blandade åsikter 

 

Utveckla gärna: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

11) Hur pass nöjd känner du dig med förändringen? 

 

 Fullständigt nöjd 

 

 I stora drag nöjd 

 

 Ganska missnöjd 

 

 Inte alls nöjd 

 

Utveckla gärna: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

12) Är det något som ni har funderat på att genomföra på ditt bibliotek? 



37 
 

Observera att denna fråga endast är riktad till bibliotek som inte har genomfört några förändringar i 

hylluppställningen. 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

Utveckla gärna, varför/varför inte?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
Hej! 
 

 

Jag heter Natalie Järling och är student vid Bibliotekshögskolan i Borås, där jag går 

sista terminen. Under denna termin ska vi skriva vår avslutande kandidatuppsats, och 

mitt ämne kommer handla om alternativa hylluppställningar på folkbibliotek, på vilka 

sätt man har frångått det traditionella SAB-systemet när det gäller hur man ställer upp 

material i hyllorna på biblioteken.  

 

Jag skickar därför ut en enkät till ett stort antal bibliotekspersonal på folkbibliotek 

runtom i Sverige. Enkäten består av tolv frågor och borde inte ta mer än 10 minuter att 

besvara. I min uppsats kommer jag inte skriva namnen på de deltagande biblioteken, så 

den är därför helt anonym. Därför hoppas jag verkligen att du skulle kunna ta dig tid att 

besvara enkäten och på så sätt bidra till min kandidatuppsats.  

 

Jag skulle uppskatta om du kunde svara på enkäten innan fredagen den 27 april. Tack på 

förhand! 

 

Länk till enkäten:  

 

https://docs.google.com/... 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Natalie Järling. 


