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1.Inledning  

På svenska folkbibliotek har böcker för barn och vuxna av tradition haft samma ämnesindelning och 

hylluppställning, trots att dessa grupper är olika och har olika sätt att söka i biblioteket. SAB-systemet 

är det gamla indelningssystemet som använts sedan 1921, och in till idag. Numera börjar nya 

alternativa indelningar göra sig gällande. Detta främst på barn-och ungdomssidans hyllor. Det finns 

många nya tillämpningar hos enskilda bibliotek, som väljer att ersätta gamla klasser och namn med 

nya och mer användarvänliga. På Umedalens bibliotek har man arbetat med alternativa indelningar, 

en av anledningarna är att barn och ungdomar använder andra söktermer i biblioteket än vuxna, och 

jag vill utvärdera resultatet av arbetet med de nya genreindelningarna eftersom det är intressant om 

nya ämnesord och genrer kan bidra till att öka låntagarnas sökmöjligheter. Jag har koncentrerat mig 

på barn-och ungdomsavdelningens skön-och facklitteraturavdelning på biblioteket och att göra 

intervjuer med personalen, för att se vilka resultat det nya uppställningssystemet medfört. Min 

utvärdering syftar till att presentera resultaten av de projekt som Umedalens bibliotek haft med ny 

genreindelning och hylluppställning och om de mål som personalen satt upp har uppnåtts samt om 

det behövs ytterligare åtgärder 

1.1 Syftesformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför Umedalens bibliotek valt att förändra sin 

hylluppställning och att utvärdera hur det har fungerat i praktiken, och hur arbetet med 

hylluppställningen har mottagits hos barn-och ungdomar som lånar på Umedalens bibliotek.  

 1.2 Umedalens bibliotek-en presentation  

Umedalens bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek, skolan är bibliotekets huvudman och 

det ligger i Västangårds Skola, som är en skola för barn upp till 16 år. Bokbeståndet består av ungefär 

20000 volymer. Man arbetar med att förmedla litteratur och att handleda elever i deras skolarbete 

och med informationssökning. Årligen bjuds det in förskoleelever till att bli introducerade i 

biblioteket och nya högstadieelever får en utökad information om biblioteket när de når den åldern. 

Man håller dessutom bokprat/boksamtal med klasser vid behov. Det finns dessutom en stor satsning 

på olika barnkulturarrangemang (ca 30 st) som läsklubbar och barnteater. De skolor som använder 

sig av bibliotekets tjänster förutom Västangårds Skola är Backens Skola, Waldorf-och 

Montessoriskolorna, Hannaskolan och NTI-gymnasiet.   

1.3 Bakgrund 

Det traditionella svenska systemet för bokuppställning heter SAB-systemet. Det tillkom omkring år 

1921. På den tiden hade många diskussioner funnits om hur biblioteken skulle presentera sina 

bokbestånd. Det var inte självklart att hyllorna skulle vara öppna för besökarna, men man sneglade 

mycket på den amerikanska biblioteksvärlden, som hade ett färdigt system som kallades för Dewey-

systemet. Här använder man sig av ett siffersystem följt av decimaltal. Det bestämdes dock att 

Sverige skulle ha en egen variant, SAB, vilket diskuteras i ”Den manliga normen: Genomgång av SAB-

systemet och Svenska ämnesord utifrån ett genusperspektiv” (Pettersson 2003). Med tiden så insåg 

alla att det inte var ett särskilt användarvänligt system, men eftersom bibliotekspersonal och de 

professionella gillade det så kom man att behålla SAB. Einar Ehn(2012) menar i ”Man måste ställa 
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upp: Hylluppställning på svenska högskole-och specialbibliotek som klassificerar i DDC” att under de 

senaste decennierna har många upptäckt att det går att skapa nya varianter av hylluppställningar 

som passar alla, främst de som lånar och läser böckerna. Det finns också möjligheter att skapa nya 

namn på de ämnen som finns kategoriserade i systemet. De som arbetar inom biblioteksvärlden ser  

en tydlig skillnad mellan användarnas och bibliotekspersonalens sätt att söka information. Därför är 

det möjligt att göra så kallade utbrytningar ur det gamla systemet genom att omstrukturera hyllorna 

och ge nya ämnesord. I vissa fall används gamla ämnesord som rubriker och nya ämnesbenämningar 

placeras under de gamla i hierarkin(Ehn 2012). 

Under intervjuerna med personalen på Umedalens bibliotek berättar de anställda att de beslöt för 

omkring tio år sedan att göra utbrytningar ur det traditionella klassifikationssystemet, SAB. De första 

nya genrerna som skapades hette ”Länder och folk”, ”Djur och natur” och ”Teknik och Matematik”. 

Omkring år 2000 tog man ett större beslut om att det mesta av barn -och ungdomsböckerna skulle 

genreindelas, efter inspiration från bland annat Luleå Stadsbibliotek. Det kallades ”att ordna 

samlingen i familjer”. Som utgångspunkt försökte de ta fasta på hur barn och ungdomar tänker kring 

böcker, vilka ord man faktiskt använder för böcker som handlar om olika saker, och så vidare. Det 

gjordes ingen formell undersökning eller intervjuer med besökarna om dessa utgångspunkter. 

Däremot förstod man att den här nya indelningen/uppställningen skulle gagna även de vuxna 

besökarna om den fick ett lyckat resultat.  

Därefter berättar personalen att de började omorganisera bibliotekets facklitteratur för 

målgrupperna barn och ungdom. Det skapades på så sätt många nya indelningar, några exempel på 

sådana som nu används är ”sport och motion”, ”de sköna konsterna”(musik teater film osv), ”hus och 

hem”, ”kropp och själ”, ”språk och skrift” och ”tro och tanke”. Ett syfte som bibliotekarierna hade var 

att namnen skulle vara lätta att förstå och komma ihåg, därför undveks svåra ord som användes i det 

gamla systemet, till exempel ersattes namnet paleontologi med ”dinosaurier”. Inom vissa områden 

ställdes skönlitteratur i anslutning till ett fackområde , till exempel hästberättelser bredvid 

faktaböcker om hästar.  De ville också skapa lokala genreindelningar som var typiska för det egna 

biblioteket. Det kunde vara sådant som speglade lokalsamhället och stadsdelen Umedalen. Till 

exempel fanns en egen genre som bestod av böcker om innebandy, eftersom det finns ett elitlag i 

den sporten på Umedalen.  

Det som personalen upplever som bra med sina nya genreindelningar är att det är lättare att visa var 

böckerna står eftersom det oftare frågas efter ämnen än författare. Det underlättar även för 

besökarna att de hittar sina böcker enklare på så sätt. Det blir mer användarvänligt och gör 

sökningen lättare. De barnvänliga och roliga symbolerna tycker man också har bidragit till att 

hylluppställningen har uppfattats som positiv. Det som personalen kan uppleva som negativt är 

möjligen att det kan förekomma skillnader i hur olika bibliotek betecknar sina genrer, vilket kan 

skapa en viss oreda vid bokuppställningen.  

Det övergripande syftet med att göra en alternativ genreindelning är enligt bibliotekarierna att det är 

lättare att hitta böcker som har ett enkelt namn. Det visade sig tidigare att det var svårt att hitta 

böcker som exempelvis handlade om barns problem, eftersom de böckerna kunde placeras på flera 

hyllor (psykologi, samhällsvetenskap osv), Nu finns det bara en hylla, som man kallar för ”livsviktigt”, 

och det underlättar mycket säger personalen. Det är en ständigt pågående process när det gäller att 
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hitta nya genrer till biblioteket. Personalen får nya intryck av både besökarna och av varandra.  För 

att ta ett exempel ville man inte använda sig av beteckningen ”svårt och sånt” för psykologisk 

litteratur för barn, vilket är vanligt på andra bibliotek. Det hade visat sig att vissa undvek dessa 

böcker för att de ansågs handla om för allvarliga saker. Därför valdes ett mer neutralt namn som 

”livsviktigt”.  

Det har inte tidigare förekommit någon utvärdering av den nya genreindelningen vid Umedalens 

bibliotek, vare sig genom statistiska analyser eller genom enkäter eller intervjuer med låntagare och 

personal.  
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2.Tidigare forskning och frågeställningar 

2.1 Tidigare forskning 

Jag har försökt ta fasta på vad författare som utvärderat genreindelning och hylluppställning på 

bibliotek skriver om  ämnesindelningar som är specifika för de bibliotek som dessa forskare 

undersökt. Även forskning om hur informationssökningen kan gå till på biblioteken har jag använt 

mig av i min studie.  En stor del av bidragen till min studie har kommit från forskningen om de olika 

hylluppställningar som biblioteken har använt sig av och också det som handlat specifikt om barn-och 

ungdomslitteratur, som har varit till speciell nytta för min utvärdering.  

När det gäller metodval så är det speciellt de forskare som inriktar sig på dels intervjuer med 

personal, och dels studier av låntagare genom intervjuer och/eller enkätundersökningar, som har 

varit till nytta för min studie, och det är viktigt att få med båda sidorna.  

Besökarna på ett bibliotek orienterar sig ofta i samlingarna utifrån ett ämne. Hur ämnen relaterar sig 

till varandra är ett av systemets viktigaste uppgifter, och därför är det viktigt att det framkommer 

tydligt i  hylluppställningen genom att relaterade ämnen placeras nära varandra. Man utgår från 

generella till mer specifika teman i ämnesindelningen (Marcella & Newton 1994), och sådana 

kriterier som bibliotekets typ och karaktären hos låntagargruppen kan vara relevanta när en 

ämnesindelning görs. Studien visar på vikten av att utforma en användarvänlig bokindelning, och det 

är ofta nödvändigt med nya genreindelningar(Marcella & Newton 1994).  

Studien Barn frågar-kan biblioteket svara? (Lundgren 2000) handlar om barns sätt att söka 

information på bibliotek. Några slutsatser som hon kommer fram till är att mycket krävs av 

bibliotekspersonalen i förhållande till barn- och ungdomar. Det gäller exempelvis deras 

intresseområden, uttryckssätt och utveckling. Det måste finnas ett speciellt perspektiv som man ska 

ta fasta på när man utformar ämnesord: enkla, allmänna och tydliga ord bör användas. Genom att 

utforma ämnesordslistor så har man skapat en förutsättning för arbetet med nya genreindelningar. 

Hon rekommenderar också att personalen är bekant med och har läst de flesta av böckerna innan. 

Jag ser att det är relevant för min utvärdering att undersöka om personalen bidragit till att det blir 

enklare att hitta i hyllorna efter den genomförda förändringen av bokhyllorna, och om besökarna 

förstår de nya ämnesorden. Almgren (1997) undersöker barn och ungdomar på skolbibliotek och hur 

en ny genreindelning uppfattas av eleverna. Vissa av biblioteken som undersöktes använde sig av 

skolämnessystemet när man gjorde indelningen av bibliotekets böcker. Genom att göra en ny 

indelning kan det i vissa fall uppstå problem när man sprider ut böcker under olika genrer.  Det blir 

speciellt svårt när eleverna söker böcker av samma författare, och detta gäller främst 

högstadieelever. Syftet med att använda sig av alternativa hylluppställningar i såväl Sverige som 

utomlands verkar ha börjat med att man ville skapa ett användarvänligt bibliotek.  Dessa 

uppställningar har i bästa fall bidragit till ökat antal utlån och bättre rutiner.  Den gamla indelningen 

som man haft tidigare har inte utgått från låntagarnas behov och intressen och därför har vissa 

bibliotek sett att en alternativ metod har gett en bredare översikt av beståndet, det har varit lättare 

att hitta rätt bok och så vidare. Oftast är det den populära litteraturen som har genomgått denna 

förändring. Bibliotekarier har efter egna erfarenheter och intressen skapat namn på genrer och 
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hyllor. Man använder sig bland annat av utlåningsstatistik, inköpsförslag, och 

användarundersökningar som material.  Beroende på vilket bibliotek det gäller har det funnits olika 

tankar kring detta. Biblioteken kan följa ett antal faktorer som bestäms bland annat av om hela eller 

delar av biblioteket är genreindelat; om skönlitteratur, barn-och/eller referenslitteratur har 

inkluderats; om facklitteratur för äldre barn är integrerad med vuxenfacklitteratur; om det finns 

breda genrer med underavdelningar eller bara rubriker; samt vad bibliotekslokalen har för 

begränsningar(Ainley & Totterdell 1982).  

Det finns skillnader i hur varje enskilt bibliotek valt att göra sin hylluppställning. Genrer och 

kategorier varierar i storlek och antal, och vissa forskare visar på alternativa syften med bibliotekens 

uppställningar(Sapiie 1995), till exempel låntagarnas behov att söka information på ett visst sätt; att 

det gamla klassifikationssystemet har brister; viljan att testa nya strategier; samt övriga orsaker där 

det kunde handla om ett lokalbyte som gav upphov till vilja att förändra och omforma servicen.  

En annan modell är det så kallade tredelade biblioteket. Här ser man biblioteket som indelat i tre 

zoner (Örom & Thorhauge 1986;1987). Den första är mellanområdet, där huvudsamlingen finns. Där 

har man böckerna uppställda i ett traditionellt klassifikationssystem. Zon nr 2 är magasinet. Den sista 

zonen, kallad ”den nyskapande” eller närområdet, är det område som besökaren först möter när 

denne anländer till biblioteket.  Detta område består av böcker indelade i intresseområden.  Här ska 

besökarna ligga i fokus och det ska vara lätt att hitta utan katalogsystem och klassificeringsregler.  

Det finns också många skyltar och speciella möbler som visar på indelningen av böckerna.  

Författarna kallar det ett slags marknadstänkande(som att jämföra med placeringen av varorna i en 

butik) 

”Det frågeorienterade biblioteket”, kallar man ett försök att komma ifrån gamla 

klassifikationssystem. Projektet bedrevs mellan åren 2007 och 2009 och i det hela deltog ca 15 

bibliotek i Stockholmsregionen, och undersöktes av Axelsson, Hatamian & Hultsjö(2006).                                                                                      

Beståndet ordnades efter låntagarnas frågor med färgsymboler och piktogram.  Man ville skapa ett 

bibliotek ”där rummet och samlingarna är ordnade efter människors frågor och behov” och 

”svårbegripliga klassifikationssystem är kompletterade med ett intuitivt och logiskt system” Det 

gällde att skapa nya ämnesområden för alla medier och områdena skulle associera till användarnas 

önskemål. Det skulle gå snabbt att hitta till rätt bok.  Biblioteken som ingick i studien använde sig av 

fokusgrupper, enkäter och observationer, och nyckelordet var användarvänlighet   

”GÖK-projektet” bestod i att ett antal svenska bibliotek skulle göra sina samlingar tillgängliga och 

aktuella genom att tematisera sina samlingar och skapa nya genrer.  I projektet ingick även att ordna 

hyllbeståndet på ett nyskapande sätt, nya skyltningar och att lyssna till besökarnas inköpsförslag 

(Modigh 1993) Några effekter hos de bibliotek som deltog i projektet var att antalet utlån och antalet 

besökare ökade, biblioteken fick ökade kunskaper om sina låntagare och deras önskemål. Dessa 

slutsatser kunde dras efter att alla delfrågor hade besvarats, och kan inte sägas handla om enbart 

hylluppställningen.  Efter att projektet utvärderats kunde det dock sägas att den nya fokuseringen på 

biblioteksanvändaren innebar att vissa bibliotekarier upplevde sin yrkesroll något förändrad.  

Anledningen uppgavs vara att det blev mycket av självservice när det gällde att hitta böcker och 

andra media.  
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Bland de akademiska verk som undersökt alternativa bokuppställningar finns Inger Almgens 

magisteruppsats ”Alternativ uppställning av böcker på skolbibliotek”. Hennes syfte var att ”ta reda på  

bakgrunden till och syftet med förändringarna  samt undersöka hur de alternativa systemen 

fungerar”  (Almgren 1997). De tre bibliotek som undersöktes uppgav som syfte att de ville få en mer 

överskådlig och lättare organisation av böcker, att det skulle bli enklare att hitta i samlingarna och att 

öka studieverksamheten(undersökningen bestod av skolbibliotek). Ett bibliotek utgick från elevernas 

tankar och skapade nya underavdelningar till det gamla SAB-systemet, eller gjorde nya 

huvudavdelningar.  Ett annat system som användes var att ordna böckerna efter skolämnena.  

Resultaten som framgick av studien visar att en bra skyltning att uppställningen är anpassad efter 

skolans behov är det som gör eleverna/användarna mest nöjda.   

Martina Karlsson och Sonja Moze Vidmar(1997) undersökte några bibliotek i västra Sverige där man 

utförde en ny bokuppställning. Förändringen hade som syfte att biblioteken skulle bli 

användarvänliga.  Utgångspunkten var besökarnas efterfrågan och utifrån detta skapades nya genrer 

på skön- och facklitteraturavdelningarna. Både personal och användare upplevde förändringarna 

som positiva och bara ett litet antal ville ha tillbaka den gamla uppställningen. De bibliotek som hade 

kvar SAB-systemet hade ett mindre antal nöjda låntagare än de som genomförde förändringen.   

I en undersökning av Västerviks stadsbibliotek från 1992 där Olsson & Olsson undersökte 

förändringar som gjorts där kom de fram till att när man skapade en ny hylluppställning visade det sig 

att anledningen till detta var att personalen inte var nöjd med det traditionella SAB-systemet och att 

det var ologiskt, därför gjordes det nya avdelningar vid sidan av SAB.  Dessa var temaindelade. Enligt 

personalen fungerade förändringarna bra.  Någon användarundersökning har inte biblioteket gjort 

men personal en anser att användarna klarar den nya indelningen bra. Enligt författarna är dock 

detta antagande inte att lita på eftersom ingen formell studie har gjorts av biblioteket (Olsson & 

Olsson 2002)  

En studie av Christina Blomberg med titeln ”Att bryta sig loss från SAB-klassifikationen” (1999)hade 

som syfte att visa vad som haft betydelse när bibliotek går ifrån SAB-systemet och vad det ger för 

resultat.  Vissa bibliotek använder inte alls detta system och Blomberg frågar sig hur bibliotekarierna 

ser på de nya hylluppställningarna.  Återigen är det användarvänligheten som sätts i fokus. SAB-

systemet är ologiskt och använder sig av oförståeliga koder i stället för klarspråk. På vissa bibliotek 

används dock det gamla systemet som underavdelningar, och det är något som finns hos många 

bibliotek som gör alternativa hylluppställningar.  Den tidigare forskningen har också visat på att så är 

fallet.  

Forskning med speciell inriktning mot barn- och ungdomslitteratur 

Kajsa Bäckius har gjort en studie av hylluppställning och klassifikation på barnbibliotek. Hon ville 

utvärdera hur uppställningar görs och hur klassifikationen kan förändras och varför. Bäckius har 

jämfört dessa frågor med forskning om barns informationssökning.  Det finns enligt henne många 

faktorer till varför biblioteken förändrar sin hylluppställning: det kan vara missnöje med det gamla, 

en ny anpassning till användarna, förslag från personal, ombyggnation osv.  Hon belyser också att det 

skapas ett system i katalogen och ett annat på hyllorna, men att barn oftast letar direkt på hyllorna 

utan att söka böcker i katalogen (Bäckius 2003).  



8 

 

Charlotta Alberius och Birgit Nylander(2006) studerade barn-och ungdomsavdelningen på Jönköpings 

Stadsbibliotek och deras alternativa hylluppställning.  De frågade sig varför biblioteket gjort sin nya 

indelning och hur det ser ut. De svar som framkom visade på ett intresse hos bibliotekarierna att utgå 

från ett barnperspektiv för att göra bokbeståndet mer lättillgängligt och användarvänligt. Vissa nya 

genrenamn skapades, till exempel ”Favoriter”, som innehöll de populäraste barnböckerna på 

avdelningarna Hcg/uHc /uHce. Dessutom skapades ”SF-Fantasy”, ”Klassiker”, ”Hästböcker”, ”Lättläst” 

och ”Böcker på engelska”. På Hcf (böcker för mindre barn) gjorde man hyllor för ”Sagor och 

Samlingar”, ”Lättläst”, ”Småbarnsböcker” och ”Faktabilderböcker”. Uppsatsförfattarna frågade sig 

vilka tankar som ligger bakom förändringen och de fick svaret att idén hade funnits länge, och bestod 

av personalens egna erfarenheter av barn på bibliotek , men det hade  blivit en realitet då en 

felleverans av hyllor hade skapat utrymme för en ny uppställning. Det resultat som framgick av 

studien visade sig vara att de nya förändringarna hade fungerat bra på för personal och låntagare.  

Personalen gladde sig åt att de kunde spara tid och få mycket över för annat informationsarbete och 

hjälp till låntagarna samt att de hela tiden har utrymme att göra nya förändringar i uppställningen. 

Besökarna (barnen) uppfattade därefter lättare hur böckerna är placerade(Charlotta Alberius och 

Birgit Nylander 2006).  

Speciellt forskningen kring barn-och ungdomslitteratur ser jag som ett värdefullt bidrag till min 

utvärdering. Alberius och Nylanders(2006) forskning om ny bokuppställning och hur denna har 

mottagits ser jag som väsentlig,  samt deras frågeställningar om man kan utgå från ett 

låntagarperspektiv när böckerna ges nya genrenamn, som till exempel ”hästböcker”, och kanske till 

och med fråga skolelever om lämpliga namn till böckerna. Studien bygger på djupintervjuer med 

personalen samt en enkätundersökning med besökare.   

Även Bäckius(2003) forskning inriktar sig på barn och ungdomar. Speciellt intressant är att studien 

berör deras informationssökning och om hylluppställningens betydelse för dem.  Andra frågor som 

jag ser som viktiga och som hon tar upp är bibliotekspersonalens uppfattning om sina förändringar i 

uppställning och klassifikation.   

Som jag ser det så kan en studie som inriktar sig på både intervjuer med personal, och studier av 

låntagare genom intervjuer och/eller enkätundersökningar vara en god metod att använda. Framför 

allt kan det vara viktigt att få med båda sidorna. Låntagarperspektivet är värdefullt för att utvärdera 

hur de förändringar som ett bibliotek har utfört har mottagits av låntagarna. Bibliotekets personal 

kan ha en uppfattning om hur en hylluppställning ska se ut och då kan en studie handla om det 

perspektivet, och samtidigt jämföra med hur besökarna uppfattar denna förändring. I min studie av 

Umedalens bibliotek hade barnen och ungdomarnas perspektiv som besökare varit intressant att få 

med i utvärderingen, men jag har trots allt valt att koncentrera mig på personalen i intervjuerna.  
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2.2 Frågeställningar 

Mot bakgrund i det föregående avsnittet om tidigare forskning, har jag koncentrerat mig på att 

formulera ett antal frågeställningar som jag har utgått ifrån till intervjuerna:  

Varför har biblioteket valt att förändra hylluppställningen? 

Har det nya systemet medfört några förbättringar? 

Hur har hylluppställningen mottagits av barn-och ungdomar som lånar på Umedalens bibliotek?  
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3.Metod 

3.1 Urval och tillvägagångssätt 

Utvärderingen är baserad på intervjuer. Jag har intervjuat personalen på Umedalens bibliotek om 

deras genreindelning och hylluppställning.  För att få till stånd intervjuerna har jag skickat förfrågan 

via e-mail, och haft bibliotekschefen som kontaktperson. Därefter har jag besökt biblioteket vid 

avtalad tid och intervjuat de i personalen. Jag har inte stött på några hinder i varken planeringen eller 

utförandet av intervjuerna.   

Under intervjun har jag antecknat de svar som jag fått av informanterna, och skrivit ner det på 

papper, jag har valt att inte spela in intervjuerna, då det hade blivit mycket omfattande rent 

textmässigt, samt att det kan upplevas bättre för personerna att bli inspelade. Jag upplevde trots allt 

att det har gått att få ned svaren och reflektionerna i pappersform, så att det går att ta del av det 

väsentliga som sagts.  Det kan upplevas mer krävande att skriva för hand istället för att banda 

intervjuer men i det stora hela har det fungerat bra.  

Mina intervjuer har haft en direkt karaktär, det vill säga ställd direkt till respondenten. 

Intervjufrågorna har varit av en systematisk karaktär, vilket innebär att jag arbetat utifrån ett 

formulär med fastställda frågor. När man arbetar med en systematiskt ordnad intervju så måste man 

försöka förbereda heltäckande frågor, ibland kan det finnas situationer där man har fasta frågor men 

förväntar sig öppna och ostrukturerade svar på dessa frågor. Det kan det bli ett utförligt arbete att 

sammanställa alla svar och dra slutsatser utifrån dem (Svenning 2003). Intervjuer och enkäter är bra 

om forskarens syfte är att undersöka en grupps åsikter och egenskaper. Intervjuer är mest lämpliga 

då man efterlyser fakta hos experter, medan enkäter passar bäst då vanliga människor ska utfrågas 

och man söker att ta reda på attityder till olika saker (Ejvegård 2003). Jag hoppas kunna få en djupare 

förståelse genom användandet av en intervjumetod till skillnad från till exempel en 

enkätundersökning, eller en kvantitativ studie i besöks- eller lånestatistik. Dock hade en sådan  

kvantitativ studie kunnat ge en klarare hänvisning till om antalet besökare eller utlån förändrats 

sedan det nya systemet infördes.   

Jag har använt mig av intervjufrågor som handlar om Umedalens klassifikationssystem idag och hur 

det fungerar mot bakgrund av det system som fanns tidigare, för att få reda på om det fungerar 

bättre eller sämre. Jag har försökt få svar på om dagens system blivit bättre genom att ny 

informationsteknik finns tillgänglig för låntagarna.  Dessutom har jag velat få svar på vad som utgör 

ett bra klassifikationssystem, om det finns speciella kriterier uppställda, hur det gamla systemet för 

klassifikation används idag, och om det gjorts nya indelningar för olika målgrupper. En av mina 

intervjufrågor gäller om genreindelningen på Umedalens bibliotek har utarbetats i jämförelse eller 

med inspiration från andra bibliotek som gjort liknande omstruktureringar i sin hylluppställning och 

om det har gjorts nya ämnesindelningar såväl i katalogsystem som i hyllor.  Jag har också ställt frågan 

om man fått någon feedback ifrån låntagare eller kollegor i personalen, och om det har blivit ett bra 

eller mindre bra resultat med de förändringar som har utförts. Dessutom frågar jag om det kan leda 

till nya förändringar om ett bra resultat har uppnåtts. Att välja att göra intervjuer med 

bibliotekspersonalen kan ge förståelse för hur man kan arbeta med alternativa hylluppställningar i 
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allmänhet, och i synnerhet hur det fungerat på Umedalens bibliotek. Det finns också möjlighet att 

dra parallella jämförelser med andra undersökningar som har handlat om alternativ genreindelning 

på bibliotek, och kanske kan min studie bidra till en ökad förståelse för fenomenet. Intervjuerna kan 

ge en helhetsbild och en detaljrikedom då personernas resonemang presenteras på ett bra sätt.  

3.2 Begränsningar 

De begränsningar som kan finnas med den kvalitativa metod som jag valt, det vill säga de intervjuer 

jag gjort, är att bearbetningen är tidskrävande. Metoden är också begränsad genom urvalet av 

personer är mindre till skillnad från en större undersökning, till exempel med enkäter som 

insamlingsmetod. Det finns en viss avsaknad av objektivitet när man gör intervjuer, bland annat 

genom att den som intervjuar kan påverka sina respondenter eller välja att analysera 

intervjumaterialet med ett subjektivt förhållningssätt, även respondenterna kan påverka forskaren 

och dennes resultat, och man kan dra fel slutsatser. I allmänhet kan intervjuer vara svåra att få till 

stånd eftersom alla inte kan eller vill låta sig intervjuas, och därför kan forskarens urval bli för litet 

eller otillräckligt.  Miller & Brewer (2003) anser att den kvalitativa metoden kan ge viktig information 

men att det finns nackdelar eftersom de är så kostsamma och tidskrävande.  

Det faktum att respondenternas svar kan se olika ut kan göra att svaren kan vara svåra att 

sammanställa till svar som ger en samlad bild av resultatet. Visserligen behöver det inte innebära 

något negativt med att presentera flera uppfattningar eller åsikter, men det kan förekomma 

motsägelser som begränsar en bra svarsredovisning.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultatredovisning 

Jag har intervjuat tre personer som arbetar på Umedalens bibliotek och här följer en sammanfattning 

av deras svar.  

Har syftet med klassifikationssystem förändrats med tiden och ny digital teknik?       

Den första person jag intervjuar menar att det har blivit mer aktuellt och intressant med lokala 

placeringar, det vill säga att enskilda bibliotek frångår SAB-systemet och gör egna indelningar, och att  

det idag är väsentligt att hitta och göra det lättförståeligt för låntagarna, den mesta informationen 

finns redan digitalt, vad avser bokens data och annan information är tillgänglig via databasen. Den 

digitala tekniken används till att göra det enklare. Informanten menar att många barn numera 

använder sig av datorkatalogen i ganska stor utsträckning, och den ska vara bra och lätt att ta till sig 

och använda bra ämnesord och hänvisningar. Man använder sig av Umeåregionens katalog, 

minabibliotek.se, som ett verktyg.     

Min andra informant menar att klassifikationssystemet ska ge en överblick över samlingarna och göra 

det möjligt att hitta information utan att gå igenom hela biblioteket. Det är alltså en bibliografisk 

information som finns i katalogen som också hänvisar till hyllplaceringen.  

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att fråga sig vilka användare som man vänder sig till, dels 

har vi personalen och dels låntagarna. Personalen besitter ju redan kunskaper i informationssökning, 

så vi försöker vända oss till våra låntagare med ett användaranpassat klassifikationssystem. Tidigare 

var det främst personalen som kunde systemet, hade specialkunskaper och information, och var den 

som tillfrågades. Nu ska låntagaren söka på egen hand, det är den nya tidens informationssamhälle. 

För att få en bra hylluppställning måste man ha en bra indelning i genrer och förenkla SAB-systemet 

genom att använda ett mindre antal avdelningar och underavdelningar än när systemet skapades, 

och i stället sammanföra avdelningar och byta ut vissa namn. På den tiden var inte ens många 

samlingar tillgängliga, det kan förklara att det inte gjordes användarvänligt. Numera har biblioteken 

tillgängliggjort kataloger på ett helt nytt sätt med sökdatorer till exempel. Många är idag är datavana 

och många barn använder bibliotekens datoriserade kataloger, och det är bra om biblioteket emot 

denna nya kunskap som att till exempel många barn antagligen arbetar mycket vid datorn. För att 

barns användande av de datoriserade katalogerna ska vara effektivt måste det finnas bra ämnesord 

och bra hänvisning till var bokens faktiska fysiska placering är. En digitalisering av katalogsystemen 
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har gjort det lättare också för personalen som kan få tag i informationen mycket snabbare nu är 

tidigare.  Däremot kunde många medarbetare hämta kunskaper ur sitt eget minne och erfarenhet 

som det var förut.  Men uppdelningen mellan nu och då är nog inte så polariserad ändå, eftersom 

många av bibliotekarierna här på Umedalen har lärt sig klassificeringssystem. Men framför allt har de 

numera lärt sig mycket om informationsteknik. 

Personalen har funderat på vilka genreindelningar som kan vara bra för de yngre besökarna och har 

utgått ifrån vad man tro att de efterfrågar, och därefter försökt att bilda ämnesord. Alla jag intervjuar 

menar att det inom skönlitteratur är bra att sammanföra böckerna i avdelningar som handlar om 

vissa tidsepoker, eller andra ämnen, som låntagare frågar efter. En bra genreindelning täcker in 

många aspekter av en bok, som annars kan hamna på olika hyllor. Ibland går det också att 

sammanföra fack- och skönlitteratur inom en avdelning till exempel menar de att historiska 

berättelser kan vara ett bra hyllnamn som kan innehålla många olika böcker. 

En gemensam uppfattning hos alla i personalen är att systemet ska vara orienterat mot låntagaren, 

det vill säga att den som söker efter en bok ska ha lätt att hitta vad den söker. De anser att den 

funktionen är minst lika viktig som information om vad boken innehåller, som traditionellt varit 

klassifikationens uppgift.  Enligt den här idén så sätter man låntagaren i centrum, och försöker att 

göra det enklare för dem att orientera sig i bokbeståndet.  I synnerhet när man vänder sig till barn 

och unga är det bra att använda ett system som anpassar sig till deras språk och intressen och hur de 

själva skulle beskriva böcker och andra medier. Det sätt på vilket söksystem utformas stämmer inte 

alltid överens med hur det fungerar i praktiken.  Gamla system kan ofta bara förstås och användas av 

personal och fackkunniga i det stora hela.  

Personalen säger att systemet ska vara lätt att förstå och använda, ofta är det möjligt att hitta en bok 

utan att söka i bibliotekskatalogen, och besökarna kan använda självservice, samt slippa att använda 

rätt söktermer i datorkatalogen.  När biblioteket inriktat sig till unga låntagare har de försökt att 

använda ett språk som lätt beskriver bokens innehåll: till exempel att den är rolig. Alla i personalen  

tycker att det är bra om man använder sig av teman som kan vara populära för unga, som hästar eller 

fotboll, som de ofta frågar efter, eftersom det är mindre vanligt att få frågor om boktitlar av de 

yngre.  

Bibliotekarierna menar att det med en alternativ klassifikation finns en stor frihet i organiseringen av 

böcker, det går till exempel lätt att sammanföra fack-och skönlitteratur, och man behöver inte ställa 

upp i alfabetiskt ordning.  Denna typ av gruppering gör det också enklare att uppskatta antalet 

böcker inom ett ämnesområde, det gör det lättare vid inköp av böcker samt utgallring.  Böckerna får 

också en ny exponering och därmed kan få en ökad utlåning. Tekniken med att flytta om och 

exponera bokbeståndet för att synliggöra det och få en ökad cirkulation kan påminna om butikers 

hantering av varusortimentet.    

Vad är den viktigaste egenskapen hos ett klassifikationssystem?  

Alla menar att det ska vara lättförståeligt och lättillgängligt, och att SAB-systemet är ett föråldrat 

system i många avseenden, det kan innehålla gamla och omoderna ord, som kan vara svårförståeligt 

för dagens barn. Man säger att det systemet skapades mest för bibliotekarier, men användes senare 

av alla låntagare. I ett klassifikationssystem som är användarorienterat kan förslag från låntagarna 
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vara bra eftersom dessa då också är med och skapar systemet. Ibland är det bra att lyfta ut vissa 

klasser och ämnen och ge dem nya namn. SAB-systemet är dock invant i Sverige, till skillnad från 

Dewey-systemet, det finns egna namn och förhållanden för de svenska biblioteken. Personalen 

tycker att en bra hylluppställning är viktig för framför allt låntagarna, som ofta söker på hyllorna 

istället för i katalogen, och de vill ha en enkel och bra genreindelning och det är stimulerande för 

barn och ungdomars kunskapssökning att det får tillgång till ett lättförståeligt system. 

En av bibliotekarierna ger som exempel en hylla som heter ”Kropp och Själ”, som frångår de tidigare 

klasserna Medicin samt Psykologi, genom att föra ihop dessa ämnen som tidigare stod på hyllor långt 

ifrån varandra, som hyllan för Medicin, som finns på V, och Psykologi på D. Man ska kunna hitta rätt 

böcker såväl i katalogen som på hyllorna. Datorkatalogen kan underlätta att hitta rätt såväl för 

personal som för yngre låntagare, men dessa måste vara anpassade, numera är många datorvana, 

men ibland kan det vara intressant med speciella kataloger för dessa grupper, OPAC(onlinekataloger) 

för barn. Här kan det föras in nya ämnesord och hyllplaceringar så att det blir anpassat för dem, och 

att de har lätt att hitta rätt hylla.  

Varför har ni valt att göra alternativa genreindelningar och när genomfördes detta ? 

Under ett planeringsmöte bestämdes att arbeta med nya genreindelningar. Där diskuterades hur det 

skulle se ut och vilka ämnesområden som var intressanta att arbeta med, och vilka låntagargrupper.  

Förslag kom från alla i personalgruppen om nya hylluppställningar, och nya boksignum och skyltning 

av hyllorna. Personalen koncentrerade sig på användarperspektivet när det gäller att hitta rätt 

böcker på rätt plats, i det ingår att boksamlingarna ska vara lättillgängliga. Det ska förenkla både att 

söka och hitta på biblioteket. Utbrytningen av nya genrer startade för ca 5 år sedan, men det har 

fortsatt med jämna mellanrum, i en kontinuerlig förändringsprocess. Personalen har tidigare sett i 

arbetet med unga låntagare att det går att arbeta med nya genreindelningar. Förut har låntagare haft 

svårt att hitta rätt och varit tvungna att leta och gå igenom många hyllor och till slut kanske varit utan 

bok.  Besökarna vill ha en enkel och bra uppställning av böcker för att hitta och med år har se som 

arbetar på biblioteket insett att en förändring behövdes. Det ges en möjlighet att experimentera och 

vara nyskapande, och ett system som är enkelt att skapa och lätt att tillföra nya ämnen i.  

Ytterligare en anledning till förändringsarbetet har varit att utveckla låntagarnas 

informationssökningsteknik och att göra en omstrukturering av bokbeståndet. Syftet var främst 

inriktat på låntagarna och deras informationssökning. Även datorkatalogen har man arbetat 

gemensamt med och försökt skapa en ökad användarvänlighet, genom att lägga till information om 

de lokala placeringarna på biblioteket. Bibliotekarierna försöker arbeta med att hitta en klassificering 

som passar de flesta användare, även om det ibland kan vara svårt att hitta de klasser som beskriver 

vad de flesta söker efter. Därför är det väsentligt att ha en indelning i åldersgrupper, i synnerhet för 

barn- och ungdomsböcker, dessa grupper menar de kan skilja sig från övriga låntagargrupper, och ha 

egna sökstrategier. Låntagare har länge haft ett behov av att hitta rätt böcker och på rätt hyllor. Det 

har tidigare varit svårt att få det att fungera för alla, såväl besökare som personal.   

En anställd på biblioteket tycker att det är bra om bibliotek har ett låntagarfokus, vilket innebär att 

göra det förståeligt och användbart för låntagare, i synnerhet barn-och ungdomar, som ofta också är 

ute efter böcker som är genreindelade snarare än indelade i författare.  Här går det enligt den 

anställde att lära sig av den anpassning som andra bibliotek har gjort till kundservicen hos 
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bokhandeln, som ju inte styrs av något klassifikationssystem eller en fixerad bokuppställning vad 

gäller skyltning och exponering, där de bland annat kan skapa avdelningar som är anpassade för 

barn- och ungdomar.  När det gäller bibliotek så har Stadsbiblioteket ungdomsavdelning en sådan 

utformning, som är något avskild från det övriga biblioteket, berättar min informant. Det nya med att 

sätta låntagaren i centrum har funnits med sedan 90-talet, när man började diskutera utveckling och 

att förnya folkbiblioteken, men det började genomföras på allvar på 2000-talet på Umedalens 

bibliotek. Personalen hade mycket att tillföra vad gäller idéer och samtidigt kunde vi hämta 

inspiration från låntagare, speciellt de yngre och skoleleverna.   

Biblioteket har försökt använda lättförståeliga rubriker och undvikt att använda signum, det vill säga 

bokstavskoder. Som ett exempel kallas klassen M (etnografi, socialantropologi och etnologi) för 

”kultur och traditioner”. Man vill undvika gamla ord som i klass E (uppfostran och undervisning), och 

kallar det för ”utbildning”.Genealogi kallas släktforskning , musikalier för noter, och så vidare. Det här 

kallas ibland för att göra utbrytningar ur SAB-systemet, och det är till fördel inte bara för unga 

besökare, även de men sämre språkkunskaper kan lättare förstå ämnesindelningen. De yngre barnen 

frågar om böcker som är roliga, och därför har det skapats en avdelning som heter ”roliga böcker”. 

En annan anledning är att det tidigare systemet är förlegat och speglar en annan tid. Därför har 

personalen också omplacerat vissa ämnen, som till exempel det som förr placerades inom Hem och 

Hushåll(Qc), men numera inte är hushållning(eller bara passar bättre under egna rubriker, som t ex 

Mat och Dryck). Nackdelen med utbrytningarna är att det kan skapas för stora och allmänna 

områden , och då kan det bli svårt att hitta specifika böcker som tidigare inordnats under specifika 

ämnen. Även inom området skönlitteratur kan det ibland bli svårigheter om man frågar efter en viss 

författare och inte hittar boken eftersom den är inplacerad under ett ämne och inte på 

författarnamnet, ofta möter personalen problemet hos de äldre besökarna, som enbart har 

kännedom om författaren.  Enligt bibliotekarierna är det dessutom väsentligt att ämnena hamnar 

nära varandra i hylluppställningen, att exempelvis placera hushåll och byggnadsteknik tillsammans, 

trots att ämnena tidigare hamnade på olika hyllor, och långt ifrån varandra. Personalen menar att det  

innebär svårigheter med att omplacera ämnen som av tradition ingått i in en viss struktur, och det 

kan innebära en tid av omställning för både personal och låntagare. Vissa bibliotek placerar 

dessutom barn- och vuxenböcker som ämnesmässigt hör ihop på samma avdelning, sida vid sida, 

vilket kan underlätta att navigera rätt.   

Vilka låntagargrupper har ni inriktad er på? Vilka genrer har varit aktuella att fokusera på?   

Umedalen är ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Personalen har sett att många av de unga 

besökarna söker på hyllorna för att hitta böcker och de föredrar att först leta på hyllorna och i andra 

hand tillfråga personal eller söka i katalogsystemet. Generellt sett vill personalen att alla grupper ska 

inkluderas i den nya ämnesorganisationen genom att försöka tillvarata användarnas behov av att 

kunna hitta information, och ha ett system som inriktar sig mot dem och använda sig av input från 

dem. Man har inte inriktat sig på att förändra hela bokbeståndet, som av tradition bestått av 24 

huvudområden enligt SAB. En genreindelning av skönlitteratur innebär att försöka hitta en indelning 

som passar in, eftersom många böcker kan passa in under flera rubriker, det vill säga att en historisk 

berättelse också kan handla om kärlek för att ge ett exempel. Många läsare söker samma typ av 

böcker som de tidigare läst, och då är det bra om det går att hitta rätt genre. Ett bra sätt är den breda 

genreindelningen där många böcker passar in, vissa bibliotek kan föra samman fack-och 
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skönlitteratur under samma genre. Men det har inte Umedalens bibliotek gjort i någon större 

utsträckning, eftersom det kan göra att man utesluter de låntagare som bara söker det ena eller det 

andra. Det görs en bedömning i frågas om genrer och det som anses att boken handlar om gör att 

den får en viss placering. Det faktum att Umedalen också är ett skolbibliotek, gör att anpassning 

också gjorts till skolan och lärares perspektiv. Vissa genrer kan överensstämma med 

skolämnesrubriker, det gäller främst facklitteraturen. Skönlitteraturens indelning har skett med 

barnens intressen och kunskaper i åtanke, vilket betyder att det finns förståeliga termer och 

ämnesord som används i uppställningen.  

Vissa erfarenheter av barns språk har man försökt använda i bildandet av nya ämnesord. En av 

bibliotekarierna ger som ett exempel att vissa brukar benämna saker som en aktivitet, som att ”laga 

mat”, och då går det att använda det ämnesordet. De kan även fråga efter ”roliga böcker” snarare än 

humor.   

Fokus har legat på att ämnesindela skön-och facklitteratur för barn(Hcf/Hcg) men även till viss del 

klasserna uHc(ungefär tonår), samt att göra det lättare att förstå och överblicka hylluppställningen 

inom dessa områden.Det är vanligt med utbrytningar som Deckare, samt Fantasy och SF-hyllor, eller 

häst-och hundböcker på faktasidan, säger bibliotekarien. Många bibliotek väljer dock att skapa egna 

kategorier, vissa skolbibliotek har en fackboksindelning som följer namnet på skolämnena. De har 

försökt organisera vissa genrer utifrån de böcker som är lika vad gäller innehåll, i vissa fall har även 

formatet fått styra hyllplaceringen.  När det gäller facklitteraturen har de försökt att samla liknande 

ämnen på samma hyllor. Personalen menar att det är bra att lämna öppet i systemet så att det går 

att föra in nya ämnen eftersom vi skapar dem.  Ibland ser de att böckerna passar in på flera ställen, 

när det gäller skönlitteratur så är detta typiskt, här ställs böckerna in efter namn, i alfabetisk ordning. 

På de skönlitterära avdelningarna finns det många sätt att göra genreindelningar, endast fantasin 

sätter gränserna här menar de i personalen, och ämnesindelning  kan fungera här liksom på 

facklitteraturens område, tidigare har man nog tyckt att det varit bäst att enbart använda 

bokstavsordning, men är glada att detta synsätt har förändrats. Tidigare har det enligt tradition 

funnits skönlitterära indelningar för böcker på olika originalspråk, samt exempelvis för allmänna 

litterära typer som romaner, noveller, dramatik och poesi. De har försökt skapa en ämnesordslista, 

bland annat med inspiration från biblioteksföreningens kommittés rekommendationer för nya 

ämnesregister som kan skapa.Det är ett gemensamt register för hela landet, men på Umedalen 

tyckte man att det  ska vara upp till varje bibliotek att uppfinna egna ämnesord, även om registret 

innehåller ord för de flesta klasser. De tycker att det är viktigt att använda enkla ord när man vänder 

sig till barn, och bibliotekarierna tycker att det inte bör bli abstrakt.   

När det gäller barn som besökare på biblioteket, så har det funnits en vilja att utforma genrerubriker 

som ska vara så konkreta som möjligt, och beskriver vad som händer i boken, om den är rolig eller 

spännande och så vidare. Låntagarnas frågor handlar om böcker som liknar varandra och då  

grupperas dessa intill varandra, gärna också om boken ingår i en serie. Hyllorna ska vara enkla och 

välorganiserade, eftersom det inte alltid är så att barnen frågar personalen om hjälp, det är viktigt att 

hylluppställningen är användarvänlig, och med detta så kan biblioteket förhoppningsvis få mer utlån.  

En avdelning med de mest utlånade skönlitterära barnböckerna ,kallas för ”favoriter”. Likaså finns 

det en sådan på ungdomsavdelningen.Dessa utbrytningar har gjort det enklare att hitta de böcker 
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som frågas efter mest, eftersom personalen ofta får frågor om dem.För de yngsta finns det”lättläst”, 

vilket är för de som börjat skolan nyligt och dessa böcker har inte så många kapitel men många 

bilder. För de något äldre barnen samt ungdomar finns några andra nya genreindelningar, som också 

ofta hittas på andra bibliotek numera, det är hästböcker och sportböcker. För de minsta barnen är 

det fråga om småberättelser och bilderböcker, denna indelning speglar vad småbarnen frågar efter, 

och som de då har lätt att hitta till, det är fråga om breda ämnen som många berättelser kan sorteras 

under. Det används symboler på bokryggen för att visa ämnesområdet. För de äldre barnen har 

andra ämnesord som deckare och fantasy använts, det rör sig om avdelningarna Hcg och uHc, där de 

flesta är bekanta med dessa genrer.  

Föräldrar anses också vara en låntagargrupp, speciellt till de minsta barnen och när det gäller 

bilderböcker. För bilderböckerna finns också en indelning i ämnesområden. För facklitteratur går det 

att delvis följa det gamla systemet(SAB) men det området har en del nya ämnesnamn för att göra det 

lättare att förstå. Vidare säger personalen att det också går att strukturera om ordningen i systemet 

så att närliggande ämnen hamnar bredvid varandra, ett annat sätt är att överordna ett ämne som 

tidigare varit ett underämne, som till exempel dinosaurieböcker, som tidigare placerades under 

avdelningen Geologi och paleontologi, och ge det en egen rubrik. På vuxenavdelningen kan det stå 

kvar under den gamla rubriken. Biografier har sammanförts 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, 

såsom Deckare, Fantasy och Science-Fiction. 

Har inspirationen kommit från något annat bibliotek och finns det likheter/skillnader i hur det 

genomförts?  

En av informanterna säger att bibliotek har olika förutsättningar, beroende på lokala variationer som 

utrymme och hur mycket av samlingen som ska nyindelas, det vill säga hela eller delar av beståndet, 

och att det är också av betydelse vilken typ av folkbibliotek det är fråga om, och menar att om det är 

ett skolbibliotek så kanske man kan ta sig större friheter. Umedalen är ett kombinerat folk-och 

skolbibliotek, och försöker ta hänsyn till båda grupperna.  De kan inte ha en hylluppställning som 

bara gynnar barn-och ungdomar, däremot kan det finnas speciella hyllor för dessa grupper.  Det 

gäller att hitta den rätta uppställningen som fungerar för denna speciella grupp av låntagare det vill  

säga barn och ungdomar, dessa ska få ett enklare sätt att hitta information, samt att deras intresse 

till ny läsning ska öka. Personalen ser också på förändringen som ett sätt att utvecklas och har kunnat 

förändra mycket trots att de arbetat på samma utrymme och i samma lokaler, dock är det inte 

aktuellt att göra några förändringar för vuxenavdelningen, och inte heller sammanföra barn- och 

vuxenböcker under samma indelning.    

Umedalen har inte bara inhämtat idéer från andra bibliotek. Idéer har också kommit från hur 

bokhandeln gör i sin bokuppställning, där ingen fast struktur eller klassificeringssystem finns, så där 

är det mera tillåtet att göra egna tema- och ämnesindelningar och det finns en stor frihet. Ofta gör 

bokhandlarna också nya saker med sina hyllor och placeringar för att verka attraktiva. Det är också 

något som personalen på Umedalen har reflekterat över, att det ofta är lättare att söka och finna 

böcker i bokhandeln, kanske på grund av att de inte är styrda av någon klassifikation, och därigenom 

får också besökarna lättare att orientera sig. Det går att inhämta idéer om hur de arbetar med 
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hylluppställningar och indelning av de olika ämnesområdena, och där det finns möjlighet att byta ut 

samt lägga till ämnen som bidrar till en ökad flexibilitet. Många bokhandlare har också 

specialutformade barnavdelningar med speciella möbler och annan inredning. 

Personalen berättar om ett bibliotek i Skara som försökte med en alternativ hylluppställning där de 

delade in både skönlitteratur och facklitteratur, man hade fem respektive 12 avdelningar för varje 

område. Resterande bokbestånd stod uppställda efter det gamla systemet. Umedalens personal  

tyckte att det var en lämplig och bra indelning,  och har diskuterat fler nya kategorier för 

skönlitteratur.  Dessutom har de arbetat med en ny rubriksättning till uppställningen, med förståeliga 

namn som ”Seder och Bruk” istället för Etnologi, samt en omplacering av underavdelningen 

”Lantbruk och Husdjur” från Ekonomi-och Näringsväsen(Q) till andra avdelningar eftersom dessa inte 

så mycket längre är en ekonomisk näring. De har placerat vissa böcker tillsammans med andra böcker 

om djur och natur.  

”Kropp och Själ” är den nya benämningen för böcker om psykologi och medicin.  Ett annan nytt 

faktaboksämne  är ”Länder och Folk”, som innehåller böcker som tidigare klassificerades som 

Geografi eller Etnografi.  En huvudregel som används på biblioteket är att närliggande ämnen ska 

placeras nära varandra i den nya hylluppställningen(i den tidigare(SAB) indelningen var det inte 

säkert att det var på det viset).   

Det bibliotek i Skara som Umedalen hämtat inspiration från hade också en indelning av 

skönlitteraturen. De hade en genreindelning som bestod av bland annat ”Djurböcker”, ”Roliga 

böcker”, och ”Sorgliga böcker”, denna indelning används också på Umedalen. Erfarenheten hos 

bibliotekarierna på Umedalen visar att många yngre besökare, såväl på skol- som folkbibliotek, frågar 

efter en viss typ av böcker, de äldre ungdomarna kan i högre stadier fråga efter vissa författare.   

Hur ser förändringen av hylluppställningen ut?  

Personalen berättar att de har behållit delar av den gamla indelningen i SAB-systemet, när det gäller 

ämnen som inte har passat in i den nya indelningen. Hylluppställningen är enligt de anställda viktigast 

för låntagarna, och de har velat ämnesindela så mycket som möjligt. Många nya ämnen har 

tillkommit för skönlitteraturen, och nya genreindelningar. Facklitteraturen, som också tidigare haft 

en ämnesindelning har omstrukturerats i hyllorna och fått nya ämnesnamn där det har behövts. För 

att man ska kunna hitta i hyllorna har det tillkommit tydliga och bra skyltar som också beskriver vad 

det är för genre. Förutom i hylluppställningen har motsvarande nya klassificering skett i katalogen 

genom att föra in nya ämnesord där. I det gamla systemet (SAB) fanns det ofta klasser som hörde 

ihop temamässigt men som placerades långt ifrån varandra på hyllorna, det kan man försöka undvika 

med en nyindelning, säger mina informanter. När det ges fria händer i uppställningen, det som man 

kallar för lokal placering, finns också möjlighet att ta bort klasser som inte utnyttjas, föråldrade 

ämnesnamn och så vidare. Det gallras regelbundet ut böcker som inte har hög utlåningsstatistik, och 

bibliotekarierna kan också få en uppfattning vad låntagarna efterfrågar. Bibliotekspersonalen har 

redan kunskaper i klassifikationssystemet, och är professionella, så de försöker främst tillgodose 

låntagarnas behov av att förstå systemet, och har ordnat samlingarna så att det ska vara enkelt och 

sökbart för både bibliotekets personal och besökare. Efter ämnesindelningen har de märkt av en 

ökad uppskattning bland besökare, att de hittar rätt böcker på rätt plats. Tidigare var det ibland svårt 

för många att hitta och personalen fick ofta frågor om bokuppställningen. Numera utgår systemet 
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från en enkel klassifikation med stora ämnesområden och rubriker som täcker in många böcker. Det 

gamla systemet var mycket mera finfördelat, framför allt inom faktaboksområdet, och hade en 

mycket detaljerad uppställning och indelning, men det viktigaste är enligt personalen att skapa ökad 

tillgänglighet, det ska gå att hitta direkt på hyllan den bok man efterfrågar och inte alltid behöva ta 

hjälp av katalogen eller att fråga personalen. Hylluppställningen är alltså ett försök att anpassa sig till 

till användaren. I katalogiseringen kan det finnas flera klasser och beteckningar, men man använder 

enbart ett ämnesnamn på hyllan, andra alternativ som är möjliga är uppställning efter titel eller 

författarnamn, men det är inget som Umedalens bibliotek använder.  

En av de intervjuade säger att många yngre låntagare frågar efter bokserier när det handlar om 

kapitelböcker. Inom det området har personalen använt färgkodning eller symboler för hyllorna, 

vilket motsvaras av samma märkning på bokryggarna. För de yngsta barnen har de gjort en ny 

genreindelning av bilderböckerna med avdelningarna för ”för de yngsta” ”sagor” och ”rim och 

ramsor”. De skönlitterära böckerna för barn, det vill säga avdelningarna Hcg och Hcf, som är 

kapitelböcker och främst innehåller text (vissa kallas för ”Lättläst”) står tillsammans. Eftersom 

samlingen inte är helt utbyggd än finns god plats på hyllorna där det går att skapa nya indelningar 

enligt personalen, och de har gjort en indelning av dessa böcker i nya genrer som kärlek och 

sportböcker. Ungdomsböckerna (uHc) har getts en liknande genreindelning som vuxenböckerna: 

deckare, fantasy, science fiction, skräck och klassiker.   

Genreindelningarna kan tas bort eller bytas ut när efterfrågan avtar vilket gör systemet flexibelt 

säger bibliotekarierna. Anledningen till att man delar vi upp skönlitteraturen i genrer är för att 

barnen ska hitta lättare själva, eftersom barnen inte använder katalogen i någon större utsträckning 

kan de inte tillgodogöra sig signumen för skönlitteratur enligt SAB. Om låntagarna trots allt använder 

katalogen är det svårt att hitta från katalogen till hyllan, vilket man underlättat med att märkta med 

någon sorts symbol på ryggen. Några symboler markerar både hylluppställning och genre, till 

exempel gul prick för lättläst och spöke för skräckhyllan, men det är den gula pricken som styr 

hylluppställningen i det fallet. Facklitteraturen på barnavdelningen är uppdelad i kategorier och varje 

kategori har böcker från flera SAB-klasser, eftersom personalen har försökt att sammanföra flera 

områden, och det betyder färre klasser än tidigare. Koncentrationen har skett inom avdelningen för 

faktaböcker för barn och meningen är att där ska det finnas lätta faktaböcker som passar barn. De 

äldre ungdomarna kan i stor utsträckning använda mycket av vuxenavdelningens faktabestånd. Det 

finns skyltning av faktaböcker och där lånas många böcker som har valts ut av personalen.  

Bibliotekarierna funderar på vissa förändringar bland faktaböckerna som de bara har diskuterat, och 

det är att göra fler utbrytningar ur ämnesområden inom naturvetenskap eftersom det väldigt stort 

och det kommer ut många böcker. Man har skapat en föräldrahylla med böcker som kan vara av 

intresse för föräldrar, och den ligger i anslutning till barnavdelningen. Tidigare fanns dessa böcker 

under Naturvetenskap och medicin. De flesta nya ämneskategorier har underavdelningar, som till 

exempel ”Djur, natur, miljö”, vars underavdelning är ”Vilda djur”, och under den finns egna 

avdelningar som ”Valar” eller ”Björnar”, och en annan underavdelning för husdjur samt övriga 

naturböcker. Om man jämför genreindelningen som gjorts inom SAB-klasserna kan man se att det 

finns genrer som innehåller flera SAB-klasser som ”Historia” (J,K,N), ”Samhälle och skola” (E, P, Q, B, 

O) eller ”Människan” (D, E, V, O). ”Länder/Historia” består av SAB-klasserna J,K, N, B, Q och A. Under 

den avdelningen finns genrer som ”Krig” och ”Pirater” Det finns också genrer som bara innehåller en 
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SAB-klass till exempel ”Konst och teater”(I). En tredje sorts kategori är där en SAB-klass blivit flera 

genrer som ”Hus och hem” och ”Husdjur” (Q) eller ”Däggdjur”, ”Fåglar” och ”Kräldjur”(U).  

För ungdomar har det gjorts en ny indelning för samhällsområdet där man hittar underavdelningar 

som ”Familjerelationer”, ”Könsroller”, ”Politik & mänskliga rättigheter”, ”Skola/mobbing”, 

”Journalistik & mediakunskap”, ”Juridik/bostadsköp” med mera. Vissa genrer är stora och ibland går 

de in i varandra, i synnerhet de böcker som hamnat under området ”Länder”, där böcker om de 

enskilda länderna kan innehålla exempelvis historia och geografi som ämnen.  

Har personalen gjort någon utvärdering av den nya hylluppställningen?   

Det går att se en ökad cirkulation och utlåning på de böcker som har fått nya genreindelningar, vilket 

är bra och viktigt när man ska köpa in nya medier, och veta vilka böcker som ska gallras ut, när de har 

en låg utlåningsfrekvens.  Personalen tycker att i stort sett ser allting mycket bättre ut efter 

förändringen och anser att det finns en bättre genreindelning än tidigare.   

Personalen tycker att låntagarna hittar bättre i bokbeståndet, både i katalogen och i den nya 

hyllindelningen.  Enligt utlåningsstatistiken så har det skett en ökning sedan genomförandet på bland 

annat avdelningen Hcg och Hcf, vilket är barnavdelningarna, däremot inte så stor förändring på uHc, 

det vill säga ungdomsavdelningen. Många böcker för små barn lånas av skolor och förskolor 

gemensamt, vilket kallas för institutionslån, och där har man inte samma överblick av lånestatistiken.  

Förutom barn- och ungdomslåntagarna verkar det enklare för skolpersonal och föräldrar att söka sig 

fram, de har tidigare varit mer osäkra på att hitta rätt.  

I början av omstruktureringen upplevde personalen att det blev mer arbete, till exempel med den 

nya hylluppställningen och sorteringen, det skulle också göras ny märkning av böckerna i stället för 

de gamla signum som tidigare fanns.  De nya ämnesområdena har fått en lokal placering, det vill säga 

bibliotekets egna placering, vilket i stort sett fungerar bra.  

Personalens upplevelse av omstruktureringen är positiv, men den har krävt stora resurser i tid och 

arbete. Det har tagit tid för både personal och låntagare att vänja sig vid en ny hylluppställning, 

bokuppsättningen kan bli svårare, vissa i personalen menar att utbrytningar leder till för stora 

avdelningar där överblicken går förlorad, rubrikerna kan bli för allmänna och därför blir det svårt att 

förstå vad som ryms i dem. Likaså blir det svårt för dem som är ämnesexperter som vill ha 

information i ett specifikt ämne. Personalen har haft ett liknande synsätt och det har varit en 

konsensus om hur de arbetat fram den bästa utformningen, både för sig själva och låntagarna. Även 

om projektet i början var tidskrävande upplever de att man tjänat in mycket tid på att skapa ett 

enklare system för låntagarna och därigenom få utrymme att hjälpa till med annat, som att hålla 

sagostunder och annat läsfrämjande arbete.  

Alla tycker att det blivit ett bra resultat efter att de sett att också de flesta av låntagarna hittar vad de 

söker efter. De har också sett en högre utlåningsfrekvens i statistiken på böcker med den nya 

genreindelningen, vilket kan bero på att böckerna exponerats på ett bättre sätt, och även personalen 

ser ut att  hitta böckerna på ett enklare sätt. Det gamla klassifikationssystemet finns kvar i den 

digitala katalogen vid sidan om de nya ämnesorden, vilket alla menar är bra som jämförelse.   
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För nya i personalen krävs det en viss tid att hitta till de nya hyllorna och lära sig indelningen. Det här 

gäller också vid inköp av nya böcker, att kunna bedöma vad boken handlar om och var det bäst hör 

hemma. Alternativa hylluppställningar skiljer sig ibland mellan olika bibliotek vilket gör att 

biblioteken har olika bokuppställning med lokala variationer, men många utbrytningar är ändå 

gemensamma.      

 

 

5. Analys 

Det genomgående som framkommit i de intervjuer som jag gjort är att personalen ansåg att SAB- 

systemet, som det tidigare såg ut var svårt att förstå för barnen och att personalen var missnöjda 

med hur barnavdelningen såg ut i stort, det vill säga även med hyllornas utseende och 

bokuppställningen. Det fanns ingen tveksamhet till det nya systemet från början, och personalen har 

velat utgå från främst barn- och ungdomar i den nya uppställningen, och inte lägga någon 

koncentration på vuxenavdelningen. Personalen har funderat på vilka genreindelningar som kan vara 

bra för de yngre besökarna och de har utgått ifrån vad de tror kan efterfrågas, och därefter försökt  

bilda nya ämnesord. I sin utvärdering av barn-och ungdomssidan på bibliotek , ”Hylluppställning och 

klassifikation på barnbibliotek” (2003) menar Kajsa Bäckius att det finns flera skäl till att biblioteken 

gör en förändring i hylluppställning, att det kan handla om användaranpassning och  personalens 

egna utvärdering av klassifikationssystemet för att nämna några exempel.    

Låntagarperspektivet tas också upp i en utvärdering av Charlotta Alberius och Birgit Nylander från 

2006 och handlar om alternativ hylluppställning på Jönköpings Stadsbibliotek. Genom att göra en ny 

hylluppställning kunde personalen där se en förbättring av möjligheterna för i synnerhet barn-och 

ungdomar att söka och hitta med en ny hylluppställning. På Umedalens Bibliotek fanns en del 

diskussioner om hela eller delar av litteraturen skulle få nya indelningar. Eftersom man på Umedalen 

när det gäller besöksantalet främst har en låntagarkrets av barn och ungdomar där många också är 

elever på den skola som finns i närheten, har det varit naturligt att inrikta sig på dessa. Det har inte 

gjorts någon intern utvärdering av hur det nya indelningssystemet fungerar, men personalen är 

mycket eniga om att systemet fungerar bra både för dem och för bibliotekets användare. 

Den nya hylluppställningen På Umedalens bibliotek hade som syfte att utgå ifrån barns beteende på 

biblioteket, hur de tänker och frågar. Den innebar att hela barnbeståndet delades in i olika 

temaavdelningar, där de fick namn efter barnens sätt att uttrycka sig, och man har försökt att samla 

de flesta ämnesområden som har böcker för den målgruppen under nya avdelningar, samt att få ett 

lämpligt antal böcker i varje. I forskningsstudien” Barn frågar-kan biblioteket svara?” av Lena 

Lundgren(2000) kommer författaren till slutsatsen att bibliotekets personal bör ha ett speciellt fokus 

på barn-och ungdomars intressen såväl i ämnesval som språklig utformning av ämnesord. Jag kan i 

min studie se att Umedalens bibliotekspersonal har haft ett liknande fokus och syfte med sitt arbete 

med inriktning på dessa låntagare.  

Låntagarna har haft egna idéer och förslag på hur hyllavdelningen ska bli och personalen har lyssnat 

på barnens önskemål och idéer när det gäller utformningen. Även om alla barnens förslag inte har 
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genomförts, så har man fått en helhetsbild . Det gäller till exempel vilka populära bokserier som det 

frågas efter, varefter personalen har kunnat samla sina förslag och utarbeta nya genreindelningar 

och namn. En viktig utgångspunkt var redan från början att det skulle vara lätt att hitta genom den 

nya indelningen. Inger Almgren menar dock i sin uppsats”Alternativ uppställning av böcker på 

skolbibliotek”(1997)att det kan finnas svårigheter som uppstår med nya genreindelningar där inte 

skönlitteraturen som tidigare står uppställd främst efter författarnamn, i sådana fall där namnet är 

känt. Det kan gälla bibliotek där man liksom på Umedalen har en hylluppställning med bokserier 

placerade på egna hyllor. Almgren påpekar att det ofta är ungdomar och inte barn som orienterar sig 

efter författarnamnet i sin informationssökning.  

Det har funnits många typer av böcker inom både skön- och facklitteratur att koncentrera sig på, alla 

dessa har sina skilda hyllor sedan tidigare. För de minsta finns pekböcker och bilderböcker ,och 

därefter finns skolbarnens berättelseböcker inom Hcf och framåt, medan faktaböckerna finns 

samlade på en hylla och på den hyllan har de som arbetat med hylluppställningen försökt att 

använda sig av en logisk uppställning, exempelvis så står alla djurböckerna tillsammans, liksom 

faktaböcker och berättelseböcker om samma ämne,  som står tillsammans för att underlätta för 

barnens informationssökning.  Det verkar enligt informanterna som att barnen uppehåller sig en 

längre tid sedan den nya förändringen började, och de menar att det nya hyllsystemet har bidragit till 

det.   

Personalen upplever att utlåningen också har ökat och många vuxna besökare har kommit till för att 

de är nyfikna på det nya bibliotekets utformning.  Det har varit en positiv respons och genom  

kontakter med användarna  har man förstått att de är nöjda med förändringen. Den personal som 

endast arbetar då och då eller sällan på barnavdelningen upplever ibland att det inledningsvis är 

svårare att hitta bland hyllorna, men de har lättare att hjälpa barnen att hitta alternativ till böcker 

som de frågar efter, när de själva inte vet vad böckerna handlar om. Bland dem som ofta arbetar på 

barnavdelningen är man mycket nöjd med systemet.  

Det som är typiskt för de svar jag fått på frågan om klassifikationssystemets egenskaper är att det 

viktigaste är användarorienteringen. Först att det ska vara enkelt att använda och hitta böckerna i 

hyllan. Detta går före en korrekt ämnesklassificering i katalogen, som många av informanterna 

uppfattar som främst ett verktyg för personalen.  Det nya system som Umedalens bibliotek har 

inrättat med alternativ genreindelning är ett försök att göra sökningen bättre och enklare. Flera 

andra studier som jag har tagit del av visar på att en ny genreindelning kan innebära bättre 

användarvänlighet., Martina Karlsson och Sonja Moze Vidmar visar i sin uppsats 

”Biblioteksförändring” (1997) att de bibliotek i västra Sverige som de undersökte en bättre respons 

hos låntagarna med en alternativ genre- och hylluppställning än med det gamla 

klassifikationssystemet.  Även en studie med namn ”Alternativ hylluppställning-En undersökning av 

hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek” av Olsson och Olsson(2002) visar på 

att en användarinriktad ämnesklassificering ger ett bra resultat, deras resultat har hämtats från 

intervjuer med personalen på biblioteket, och deras intryck av hur låntagarna uppfattar en ny 

genreindelning.  

Det har också varit genomgående att göra enkla och lättförståeliga ämnesord. Ämnena ska vara 

breda och kunna innehålla många böcker. Det är tydligt i hur de har arbetat med både skön- och 



23 

 

facklitteratur med den utgångspunkten. En annan idé har varit att lyfta fram populära genrer och 

flytta undan de som är inaktuella. Dessutom vill man fortsätta med att göra utbrytningar ur det 

gamla SAB-systemet.  Några exempel är Föräldrahylla och Naturböcker. Det som kännetecknar dessa 

utbrytningar är att de kan innehålla flera ämnen som tidigare hade olika hyllor, vilket man hoppas ska 

göra det mer praktiskt samtidigt som att det ska vara vägledande.  

När det gäller den specifika genreindelning säger de som jag intervjuat att det har varit viktigt att få 

en bred indelning av skönlitteratur där besökarna hittar. Just inom skönlitteraturen har man försökt 

att göra en uppdelning som fungerar trots att det kan vara svårt att genrebestämma vissa böcker, 

och se på vilken avdelning de ska hamna. Den gamla genreindelningen i den svenska 

biblioteksvärlden (SAB) uppfattas av bibliotekarierna på Umedalen inte ha varit så mångfacetterad, 

det förekom mest uppdelning i typer, som poesi, dramatik osv. Det har på senare tid visserligen 

gjorts indelning i genrer som SF, Deckare på de flesta bibliotek.  Det har enligt personalen varit 

enklare med fackindelningen då det går att använda ämnesord från SAB och modifiera eller döpa om 

de ämnen som fanns där, samt att det går att arbeta med andra ämnesordslistor, som till exempel de 

som utgår från skolämnen. Fenomenet med att göra utbrytningar ur det gamla svenska 

bibliotekssystemet(SAB) studeras av Christina Blomberg i en undersökning med titeln ”Att bryta sig 

loss från SAB-klassifikationen” (1999), där hon menar att SAB var en föråldrad och svårbegriplig 

klassifikation, som inte behövs i samma utsträckning idag när många bibliotek försöker med 

alternativ ämnesindelning, men att vissa ämnesord och avdelningar därifrån kan behållas även i den 

nya tidens bibliotek.  I arbetet med genreindelningen på Umedalens bibliotek har man haft en 

utgångspunkt i språk och frågeställningar hos låntagarna, i det här fallet barn och ungdomar.  Det kan 

då handla om hur en fråga till bibliotekarien ser ut och formuleras, och hur det kan användas i genrer 

och ämnesord.  Att använda ett modernt språk och undvika föråldrade termer har varit viktigt, liksom 

att hitta vad som är intressanta ämnen för dessa grupper, och sortera ut det inaktuella.   

Sapiie (1995) beskriver några anledningar till att ett bibliotek väljer att förändra sin hylluppställning, 

bland annat att vilja tillmötesgå låntagarnas behov och missnöje med det gamla systemet. 

Anledningen till att förändringen av hylluppställningen på Umedalen ägde rum, var med bakgrund av 

dessa båda saker.   

Att ställa upp böckerna i genrer medför både för- och nackdelar. Fördelen är att det blir lättare för 

besökarna att hitta och de blir mer självständiga och frågor om till exempel roliga böcker, spökböcker 

och så vidare kan minskas om dessa böcker har egna genreindelningar. Det medför att 

bibliotekarierna kan ägna sig åt andra frågor. Nackdelen är att vissa barn inte kommer vidare utan 

enbart fastnar i ett ämne eller genreindelning. En annan nackdel med separat genreuppställning är 

att boken får en enstaka ämneskategori och hamnar på en speciell hylla, finns det andra ämnen som 

boken kan klassificeras under får dessa läggas in som ämnesord i katalogen, det kan alltså vara svårt 

att bestämma vilken genre boken bäst ska tillhöra. Lundgren(2000) behandlar barns sätt att fråga om 

böcker, och konstaterar att de ofta använder känslobeskrivande ord (roliga, spännande, farliga) om 

böckers innehåll.  Personalen på Umedalen har försökt tillmötesgå det fenomenet när de gjort sin 

genreindelning, och har använt sig av dessa typer av namn, bland annat i sin indelning i ”roliga” och 

”sorgliga” böcker för yngre barn.  
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Resultatet av min undersökning visar att anledningen till att Umedalens bibliotek valt att förändra 

hylluppställningen har varit att underlätta för användarna. Flera av bibliotekarierna nämner fördelen 

med att göra en ny organisation av beståndet, genom att exempelvis tematisera det efter ämnen 

eller genrer, både användare och personal har fått en bättre överblick över vad som finns i 

biblioteket, efter att nya genrer och ämnen skapats för att på ett bättre sätt nå fram till låntagarna.  

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

annat tagit till vara på de frågor som ofta ställs ha dessa i åtanke vid planeringen av 

omstruktureringen, användarna utgör kärnan i bibliotekets verksamhet, och deras input har varit 

viktigt när bibliotekarierna arbetat med klassifikationssystemet. Däremot har inte personalen gjort  

användarundersökningar som skulle kunnat visa på användarnas önskningar när det gäller 

bibliotekets hylluppställning, istället har de utgått från sina egna uppfattningar om hur användarna 

söker information. Risken med det hela är att man drar fel slutsatser och tror sig veta sådant som 

faktiskt inte alls stämmer i verkligheten om barn-och ungdomars informationssökning. Men genom 

att arbeta ute i biblioteket nära användarna har bibliotekarierna fått god insikt i användarnas 

sökbeteende, vilka hyllor som är populärast, och de frågor som användarna ställer vid till exempel 

informationsdiskarna.  

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra en användarundersökning av Umedalens 

biblioteks alternativa hylluppställning, eftersom någon sådan inte gjorts. Det som skulle vara 

intressant att veta är om besökarna hittar från katalogen till hyllan, kanske det skulle gå att förändra 

katalogen ytterligare genom att införa symbolerna som används på bokryggar och omslag, och 

eventuellt utarbeta sådant tillsammans med låntagarna. Genom att fråga besökare kan man 

undersöka hur en tematiserad eller ämnesindelad bokuppställning fungerar i praktiken. Det kan vara 

så att vissa ämnen uppmärksammas mer än andra eller att man önskar andra ämnesindelningar.   

Ytterligare något som kan undersökas är om en alternativ hylluppställning gör barnen till mer 

oberoende biblioteksanvändare jämfört med den traditionella. Det har visat sig i mitt resultat att det 

är relativt ovanligt att man faktiskt gör användarundersökningar på biblioteket där man försöker ta 

reda på hur användarna söker information. Jag skulle därför gärna se forskning som fördjupar sig 

inom detta område. En större undersökning skulle kunna fokusera på hur själva planeringsarbetet 

såg ut när man bestämde sig för att förändra hylluppställningen, med exempelvis syftet att försöka ta 

reda på hur bibliotekspersonalen har gått tillväga i planeringsprocessen för förändring i 

hylluppställningen, och även om användarna har varit till nytta i denna process. Det har tydligt 

framkommit i min studie att användarna är den största anledningen till att man gjort förändringar i 

biblioteket, men frågan är i vilken omfattning bibliotekspersonalen är medvetna om vad användarnas 

åsikter består av.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Mitt syfte var att utvärdera hur den nya genreindelningen på Umedalens Bibliotek har fungerat och 

hur den har mottagits hos barn och ungdomar som är låntagare på biblioteket. Här ska jag redovisa 

och besvara de frågeställningar som finns presenterade i början av studien.  

Varför har biblioteket valt att förändra hyllindelningen? 

Den anledning som mina respondenter gett till att Umedalens bibliotek har valt förändra sin 

hylluppställning och bryta sig loss från sitt nuvarande klassifikationssystem är att göra biblioteket 

mer användaranpassat. De anser att SAB-systemet inte är optimalt för användarna, som har svårt att 

förstå sig på dess uppbyggnad och struktur. Den största nackdelen med det gamla systemet är att  

det skiljer på ämnen som på något sätt är besläktade med varandra och som enligt logikens alla 

regler borde stå på samma hylla. Framförallt barn och ungdomar verkar ha svårt med SAB-systemet, 

och det är också på barn- och ungdomsavdelningen som flest förändringar har gjorts i 

hylluppställningen. Personalen anser att SAB-systemet är utformat för bibliotekarier i första hand, 

och inte för användare, vilket de ser som ett stort problem då det är användare som biblioteket är till 

för.  Med den nya genreindelningen i systemet gynnas alla av förändringarna, såväl personalen som 

låntagarna, de har alla fått alla en bättre överblick över beståndet och vilka avdelningar som är 

populära och mest efterfrågade. 

En annan anledning till att Umedalen har valt att förändra sin hylluppställning är att de har tagit sina 

idéer från andra bibliotek som har gjort förändringar. Även andra bibliotek och bokhandlare som 

fokuserar på alternativa hylluppställningar och hur material kan presenteras har fungerat som en 

inspirationskälla för Umedalens bibliotek.  

Hur har hylluppställningen förändrats och vad är den eventuella skillnaden jämfört med tidigare?  
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Den vanligaste förändringen som har gjorts på biblioteket 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, personalen har även valt att blanda samman facklitteratur med 

skönlitteratur om det rör samma ämne När det gäller böcker för olika åldersgrupper görs det skillnad 

på böcker för yngre och äldre barn, såväl bland skönlitteraturen som facklitteraturen(liknande 

förändringar har genomförts även på vuxenavdelningen, där det allra vanligaste är att sammanföra 

böcker från olika ämnen och slå samman dessa för att skapa bredare ämnen). 

Bibliotekspersonalen nämner svårigheterna med genreindelning, att en bok kan tillhöra flera genrer. 

Det finns även vissa nackdelar med genreindelning överhuvudtaget enligt respondenterna, då böcker 

av samma författare kan stå på olika hyllor. De genreindelningar som finns på 

skönlitteraturavdelningen visar i synnerhet detta problem – Humor, Historiska romaner, Krig, Kärlek 

och så vidare, har alla böcker som kan indelas under flera rubriker.  

Sammanfattningsvis kan man säga att tematiseringar och kategoriserar är vanligt både på 

vuxenavdelningen och barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket, men att Umedalen främst har 

koncentrerat sig på barn-och ungdomar.  

Har det nya systemet medfört några förbättringar? 

Personalen anser att om de lyfter fram vissa ämnen som vanligtvis kommer i skymundan och om de 

tilldelas andra namn, så kan dessa böcker få en bättre exponering samt en ökad utlåning, vilket också 

har visat sig i den nya genreindelningen. Det har gett nya benämningar på ämnesord som de tycker 

passar in på biblioteket i det moderna samhället, såsom Föräldrahylla, Kropp & Själ och Hälsa, då 

dessa ämnen verkar efterfrågas mycket av låntagarna.  

Svaren på min undersökning visar att bibliotekarierna anser att deras användare har varit nöjda med 

förändringarna. Några formella användarundersökningar på biblioteket har inte genomförts, med 

sådana hade personalen på ett mer konkret sätt får veta vad användarna tycker. Svaren på 

intervjuerna beskriver att det blivit enklare att söka och hitta i biblioteket, användarna har fått en 

bättre överblick över beståndet. Bibliotekspersonalen menar även att man har märkt att utlåningen 

har ökat på de nya avdelningarna.  De äldre låntagare som förstår sig på SAB-systemets struktur och 

de som är vana att utgå efter författarens namn kan ibland förvirra sig eftersom det skett en 

omplacering. Det verkar även vara svårt för användare att sätta sig in alla nya förändringar, och det 

tar tid innan de förstår den nya hyllplaceringen, men trots detta så verkar majoriteten av användarna 

vara nöjda med förändringen.  

6.1 Slutsatser 

Umedalens bibliotek samarbetade inte med något annat bibliotek i arbetet med ny hylluppställning, 

och vad jag kan se i min utvärdering så har det inte förekommit någon inspiration från annat håll 

även om andra bibliotek kan tänkas ha arbetat med samma arbetssätt. 

När förändringarna i hylluppställning och genreindelning utfördes så innebar det att pröva 
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sig fram till något som fungerade lokalt för de egna låntagarna på Umedalens bibliotek. Betydelsen 

av en användarvänlig och låntagaranpassad ämnesindelning beskrivs av Marcella & Newton(1994), 

som behandlar frågor om klassifikation på bibliotek. Biblioteket har gjorts mera anpassat till de egna 

användarna och deras speciella behov, speciellt med inriktning på barn-och ungdomar. Personalen 

har haft sitt tydligaste fokus och mesta arbete med dessa målgrupper. Lundgren(2000) konstaterar 

också att barn och ungdomars intresseområden kräver speciellt fokus och perspektiv på enkla och 

tydliga ämnesord, och de yngres intresseområden, vilket också bekräftas av Charlotta Alberius och 

Birgit Nylander(2006).  

 

 

Förändringarna i hylluppställningen på Umedalen har varit ett omfattande projekt, som krävt mycket 

av personalen och försök med olika lösningar. Det visade sig att vissa avdelningar behövde en ny 

genreindelning. Det fanns en enighet om att vissa ämnen och SAB-avdelningar ställer till med 

problem för användarna, bland annat genom att det var svårt för dem att förstå den gamla 

indelningen med sina namn och ämnesområden. När det görs nya genreindelningar på bibliotek kan 

det finnas olika syften med det, vilket diskuteras av Spaiie(1995) där författaren menar att syftet kan 

vara att tillmötesgå låntagarens informationsbehov, eller att ersätta ett gammalt 

klassifikationssystem med en nytt.     

 

Min undersökning visar att förändringar inom en avdelning ofta får konsekvenser för hela systemet. 

Eftersom alla avdelningar i ett klassifikationssystem är uppbyggda i relation till varandra kan även 

små förändringar förändra hela klassifikationssystemet. Bibliotekspersonalen i undersökningen 

menar att det är viktigt att ständigt fundera över förändringar och förbättringar som kan göras i 

biblioteket över tid och hur ett alternativt hyllsystem kan utvecklas. Eftersom förändringar i 

hylluppställningen får konsekvenser för hela biblioteket är det mycket viktigt att bibliotekarierna 

tänker långsiktigt och funderar över var förändringarna kan leda till i ett längre perspektiv. Det är inte 

minst viktigt att dokumentera utvecklingen så att det går att se vad som fungerat bra eller mindre 

bra.  

 

En slutsats jag kan dra är att missnöjet med SAB-systemet har varit grunden till förändringsarbetet. 

Uppfattningen hos bibliotekarierna är att allt fler bibliotek använder sig av alternativa 

hylluppställningar och man menar att det kan vara ett tecken på ett missnöje med SAB-systemet. 

Personalen på Umedalen ser inget självändamål med att behålla ett klassifikationssystem intakt bara 

för sakens skull, de menar att det ska fungera som ett verktyg. Tidigare i uppsatsen har jag påpekat 

att det kan finnas utrymme för användarundersökningar rörande alternativa hylluppställningar i 

biblioteksmiljön på Umedalen. Ett komplement till denna uppsats skulle kunna vara en 

användarundersökning på biblioteket. Det skulle inte bara ge värdefull information om användarna i 

allmänhet, utan skulle även kunna ställas i relation till den här undersökningen och ge en helhetsbild.  
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7. Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som ligger bakom Umedalens 

biblioteks 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: 

Varför har biblioteket valt att förändra hylluppställningen? 

Har det nya systemet medfört några förbättringar? 

Hur har hylluppställningen mottagits av barn-och ungdomar som lånar på Umedalens bibliotek?  

Jag formulerade en mall med intervjufrågor som jag tog med på intervjuerna som ägde rum på 

Umedalens Bibliotek. Personalen bestod av tre personer vid intervjutillfället och det var dessa som 

blev mina respondenter. I min resultatredovisning gick jag igenom de olika svaren jag hade fått på 

mina frågor, och sammanfattade personernas svar i redovisningen av undersökningen. 

Det jag kom fram till i analysen 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 bibliotekarierna hade som syfte att förändra och förnya 

biblioteket på något sätt, däribland hylluppställningen, delvis inspirerade av andra bibliotek, och att 

detta hade drivit dem till förändringen. Det som kännetecknar de nya hylluppställningarna är 

tematiseringar och genreindelningar. Böckerna ställs upp i första hand efter genreinnehåll i stället för 

efter författare, skönlitteraturavdelningarna genreindelas efter bokens ämne. Man har också försökt 

även slå ihop ämnen på fackavdelningarna, där närbesläktade ämnen som tidigare skiljts åt av det 

gamla klassifikationssystemet nu står på samma hylla. 

Majoriteten av bibliotekspersonalen har ställt sig positiva till bibliotekets förändringar, då de anser 

att allt som gynnar användarna borde främjas. Initiativ till förändring ser bibliotekspersonalen också 

som något positiv som borde uppmuntras, då det gör arbetet roligare och hjälper biblioteket att 

utvecklas. Personalen upplever även att användarna är positiva till förändringarna. Många har det 

lättare att hitta i beståndet, och man fick en bättre överblick över vad som fanns. Biblioteket har inte 

genomfört användarundersökningar efter förändringen för att få en uppfattning av låntagarnas 

upplevelser av omstruktureringen, men personalen har fått en positiv respons av dem genom vad de 

har berättat och på grund av att de studerat hur låntagarna använder den nya hyllindelningen.   
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BILAGA: Frågeformulär 

Vad är den viktigaste egenskapen hos ett klassifikationssystem?  

Har syftet med klassifikationssystem förändrats med tiden och ny digital teknik?  

Varför har ni valt att göra alternativa genreindelningar och när genomfördes detta?  

Vilka låntagargrupper har ni inriktad er på? Vilka genrer har varit aktuella att fokusera på? 

Har inspirationen kommit från något annat bibliotek och finns det likheter/skillnader i hur det 

genomförts?  

Hur ser förändringen av hylluppställningen ut? Har det bildats nya ämnesord och katalogisering?  

Har personalen gjort någon utvärdering av den nya hylluppställningen?  Hur har resultatet blivit för 

personal/ låntagare?  

Vilka andra förändringar kan vara aktuella i framtiden? 
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