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Inledning

What all these features of fluids amount to, in simple language, is that liquids, unlike solids,
cannot easily hold their shape. Fluids, so to speak, neither fix space nor bind time. While
solids have clear spatial dimensions but neutralize the impact, and thus downgrade the
significance, of time (effectively resists its flow or render it irrelevant), fluids do not keep to
any shape for long and are constantly ready (and prone) to change it; and so for them it is the
flow of time that counts, more than the space they happen to occupy; that space, after all, they
fill but ”for a moment”. In a sense, solids cancel time; för liquids, on the contrary, it is mostly
time that matters. When describing solids, one may ignore time altogether; in describing
fluids, to leave time out of account would be a grievous mistake. Descriptons of fluids are all
snapshots, and they need a date at the bottom of the picture. 

Zygmunt Bauman (2000:2).

 

Under hösten 2013 får jag höra att folkbiblioteket i Alby i Botkyrka kommun
sedan några år tillbaka har frångått SAB-systemet och istället använder ett nytt
hylluppställningssystem. Detta är numera vanligt på många barn- och
ungdomsavdelningar på landets folkbibliotek, men då få bibliotek implementerat
det fullt ut vad gäller uppställningen av medier blev jag intresserad och beslutade
mig att titta närmare på det nya uppställningssystemet

Till skillnad från många andra svenska folkbibliotek är böckerna i Alby alltså
inte uppställda enligt SAB-systemet. Istället använder man ett eget utformat
system som utgår ifrån olika teman som till exempel Samhälle, Familj, Fiktion
o c h Djur & Natur. Till skillnad från i SAB-systemet finns därmed inga
bokstavssignum utan alla kategorier och underkategorier skrivs ut i klartext. En
bok som till exempel brukar stå under Qca i SAB-systemet, har i Alby placerats
under Hemma – Mat. Anledningen till att man skapat en ny medieuppställning är
att det ska vara lättare för användarna att hitta i biblioteket; istället för krångliga
bokstavskombinationer ska man kunna läsa direkt i klartext på vilka hyllor de
olika ämnena finns. Tanken är också att ämnesindelningen ska vara mer aktuell
för användarna än SABs indelning. Bland bibliotekspersonalen finns dock ett
missnöje med det nya systemet som grundar sig i att man dels upplever att
besökarna har svårt att använda det men också att de själva tycker att det är
svåranvänt. Problem som nämns är bland annat att det är svårt att hitta bland
medierna och att ämnesindelningen är rörig.
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Att göra utbrytningar ur SAB-systemet är något som blivit allt vanligare på
svenska folkbibliotek. Exempelvis plockas ofta deckare och fantasyböcker ut och
ställs för sig, så att låntagarna lättare ska hitta dessa. Det är också vanligt att
avdelningarna med barn- och ungdomsböcker frångår SAB och istället delar in
böckerna efter klarspråkskategorier av typen Polis och tjuv, Ut och åka, Kärlek,
Spänning och så vidare.1  Att, som i Alby, helt och hållet frångå det är dock
ovanligare men har gjorts på olika ställen i landet, bland annat i Göteborg,
Örnsköldsvik och Kalmar i det så kallade Gök-projektet på 1990-talet (Rutqvist
1994) samt på några av de bibliotek som deltog i projektet ”Kamp mot de räta
linjernas tyranni” (förkortat Kampen-projektet) även det på 1980-1990-talen
(Holmqvist et al 1994). Syftet med att frångå SAB-systemet på ett eller annat sätt
har varit att skapa ett mer användaranpassat bibliotek där det ska vara lättare att
hitta det man söker och som ska inbjuda till botanisering bland medierna.

Varför har då allt fler bibliotek börjat att ”användaranpassa” sig just under de
senaste decennierna?  Joacim Hansson (1999) med flera har visat att ett
klassifikationssystem är en produkt av den rådande tidsandan i och med att
normer och ideologier påverkar och bestämmer hur det utformas. I sin studie
Klassifikation, bibliotek och samhälle visar han hur SAB-systemet från tidigt
1900-tal är en produkt av den tidens ideologi och kunskaps- och samhällssyn.
Utmärkande för västvärlden vid tiden för det förra sekelskiftet var moderniteten.
Enligt filosofen Marshall Berman (1987:13-16) karaktäriseras  moderniteten av
den nya världsbild som uppstod i västvärlden under 1700-talets upplysning.
Denna nya världsbild var starkt präglad av de upptäckter som gjordes inom de
fysiska vetenskaperna och betonade förnuft och rationalitet som vägen till ett
lyckat samhälle. Den ökade vetenskapliga aktiviteten gjorde att behovet av
systematisering av kunskap blev viktigare än tidigare. Följaktligen blev
kunskapscentra som biblioteken viktiga institutioner vid denna tid. Den
positivistiska kunskapssyn som ledorden förnuft och rationalitet implicerar
påverkade även hur de moderna biblioteken kom att utformas. Ett exempel på
detta är arbetet med att skapa universella klassifikationssystem som bland andra
Melvil Dewey inledde under den senare delen av 1800-talet (Miksa 1998).

Sociologen Zygmunt Bauman, och flera andra samhällsvetenskapliga tänkare,
har argumenterat för att det moderna samhället sedan ett par decennier tillbaka
successivt håller på att övergå i ett senmodernt samhälle. Bauman använder
termerna fast modernitet respektive flytande modernitet där det förra syftar på det
”klassiskt” moderna samhället och det senare på det senmoderna eller
postmoderna samhället som många tänkare väljer att kalla det. Bauman menar att
vi nu befinner oss i en flytande modernitet som kännetecknas av en tilltagande
osäkerhet. Hårt draget menar Bauman att denna osäkerhet beror på följande

1 Se bland annat Alberius & Nylander (2006) och Bäckius (2003).
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faktorer: makten i samhället har separerats från politiken och istället hamnat i
händerna på det globala kapitalet och marknaden som alltmer kommit att
frikopplas från nationalstaterna; samhället har övergått från att vara en social
struktur till ett nätverk bestående av individer med olika intressen; det långsiktiga
tänkandet och planerandet har kollapsat och ersatts av ett behov av omedelbart
handlande oberoende av dess konsekvenser; ansvaret för människors förmåga att
lyckas navigera i dessa tider av osäkerhet har flyttats från samhället till den
enskilda individen (2007:1-4). 

Om biblioteken, som Hansson (1999) visat, vid tiden kring förra sekelskiftet
påverkades av den rådande tidsandan är det rimligt att anta att detta även gäller för
dagens bibliotek. Då vi enligt Bauman under 1900-talet rört oss från fast till
flytande modernitet borde det således vara denna flytande modernitet som idag
utövar inflytande över biblioteket som institution. Genom att utgå från det
konkreta fallet med det nya uppställningssystemet på biblioteket i Alby ämnar jag
i denna studie undersöka om systemet kan vara ett uttryck för den senmoderna
tidsandan och om det i så fall, till skillnad från SAB-systemet, även är uppbyggt
enligt en senmodern logik. Huruvida Alby bibliotek blev mer användarvänligt
med den nya medieuppställningen är också föremål för denna studie. Jag hoppas
även kunna säga något om vad senmoderniteten innebär för de svenska
folkbibliotek och dess användare och personal på ett mer generellt plan.

Disposition

Uppsatsen är uppdelad i tre övergripande delar: Inledning, Redovisning av empiri
och analys samt Avslutande diskussion. Näst på tur i inledningsdelen (som du just
nu läser) är ett avsnitt benämnt Bakgrund som inleds med lite information om
Alby bibliotek och dess närområde, det vill säga Alby tätort och Botkyrka
kommun. Därefter följer Tidigare forskning med en genomgång av klassifikation
som fenomen och tidigare forskning om klassifikationssystem, följt av en
redogörelse över det klassifikationssystem som det senaste seklet varit
dominerande i Sverige, nämligen SAB-systemet. Sedan går jag igenom forskning
kring alternativa hylluppställningar och de försök som gjorts med detta i
praktiken, i huvudsak utifrån en svensk kontext. Därefter presenterar jag det
teoretiska ramverk som ligger till grund för studien vilket till största del består av
Zygmunt Baumans teorier om fast respektive flytande modernitet. Dessa termer
definieras och diskuteras här, varpå en redogörelse följer över hur de påverkar sin
samtid i allmänhet och biblioteken i synnerhet. Studiens frågeställningar och syfte
konkretiseras därefter liksom mitt empiriska material och metodval.
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I den andra delen, Redovisning av empiri och analys, presenterar jag de
resultat jag kommit fram till i min studie. Denna del inleds med att jag undersöker
processen som ledde fram till det nya hylluppställningssystemet och fortsätter
därefter med en genomgång där jag undersöker hur detta system är uppbyggt. Jag
kommer att analysera mina upptäckter löpande i denna del; teori och empiri
kommer således att varvas. Den tredje delen har rubriken Avslutande diskussion
och här kommer jag först att sammanfatta mina upptäckter och koppla dem till
mina frågeställningar för att sedan diskutera dem ur ett mer generellt perspektiv.
Sist i uppsatsen finns en kort sammanfattning av studien.

Bakgrund

Botkyrka och Alby
Först en kort beskrivning om fältet som varit föremål för denna studie. Botkyrka
kommun har drygt 86.000 invånare och är belägen mellan Stockholm i norr och
Södertälje och Nynäshamn i söder. I väster angränsar kommunen till Salems
kommun och i öster till Haninge och Huddinge. Medelåldern i Botkyrka är 37 år
vilket är något lägre än rikssnittet på 41 år. Andelen unga under 18 år är 25
procent jämfört med 20 procent i hela riket medan andelen äldre från 65 och uppåt
är 13 procent jämfört med 19 procent nationellt. Botkyrka är alltså en tämligen
ung kommun. Drygt 53 procent av kommunens invånare är antingen födda
utomlands eller har båda föräldrarna födda utomlands, kommunen har därmed en
stark internationell prägel, och över 100 olika språk talas i kommunen.
Kommundelen Alby är belägen i norra Botkyrka och har tunnelbaneförbindelse
med Stockholms city. Alby bebyggdes till stor del under det så kallade
miljonprogrammet under 1970-talet och består till stor del av flerbostadshus. Alby
har drygt 12.000 invånare varav cirka 80 procent har utländskt ursprung
(Botkyrka kommuns webbsida).

Alby bibliotek
Folkbiblioteket i Alby är sedan april 2008 inrymt i en lokal i nära anslutning till
Alby centrum. Lokalen är spektakulär; redan i entrén möts besökaren av ett rundat
tak med en stor neonskylt vilket påminner mer om ingången till en biograf än till
ett bibliotek. Väl inne i biblioteket väntar ett böljande landskap med rundade
bokhyllor och prång och nischer där man kan sitta och läsa eller samtala. De röda
och gröna färgerna ger ett livfullt intryck och den uppfordrande, lite stränga
atmosfären från min barndoms folkbibliotek känns långt borta. Barn och föräldrar
läser sagor i sagohörnan, ett gäng ungdomar spelar spel och några pensionärer
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läser tidningen tillsammans. Här finns heller ingen lånedisk utan personalen rör
sig istället bland besökarna ute i lokalen vilket ger en familjär stämning. Jag inser
också att det är dags att skrota den stereotypa bilden av bibliotekarien som en
hyssjande, introvert ensling en gång för alla; på Alby bibliotek hälsar
bibliotekarierna och besökarna på varandra som på gamla kompisar och verkar
bry sig och måna om varandra. Personalen visar också ett stort intresse för det
besökarna lånar, exempelvis hör jag en bibliotekarie fråga en tonåring vad hen
tyckte om boken som hen lånade sist och ge tips på liknande böcker.

Alby bibliotek har öppet måndag till lördag, sammanlagt 34 timmar per
vecka. Biblioteksstatistiken för alla Botkyrkas bibliotek ligger nära men något
under rikssnittet vad gäller faktorer som andel biblioteksenheter samt årsverken
per 1000 invånare, driftskostnad, nyförvärv, antal fysiska besök och aktiva
låntagare. Biblioteken ligger även under rikssnittet vad gäller totalt fysiskt
mediebestånd per invånare (2,2 mot 4,1 nationellt) och total utlåning  (musik ej
inräknat) per invånare (5,2 mot 7,1 nationellt) (Regionbibliotek Stockholms
webbsida).

Tidigare forskning

Vetenskaplig klassifikation och klassifikationssystem
För människan är klassifikation ett grundläggande verktyg för att kunna orientera
sig i världen. I vår vardag klassificerar vi ständigt vår omgivning och placerar in
alla tänkbara fenomen i olika fack. I denna uppsats är jag dock intresserad av en
snävare typ av klassificerande, nämligen det som kommit att kallas för
vetenskaplig klassifikation. Arketypen för den västerländska vetenskapliga
klassifikationen är Carl von Linnés systematiska biologi som syftade till att
kartlägga all världens djur och växter (Rowley & Hartley 2008:172).
Grundläggande för denna systematik är den taxonomiska principen vilket innebär
att sammanföra saker utifrån deras likheter och skillnader gentemot varandra
vilket fortfarande är kärnan i all klassifikation (ibid.:172).

Vid vetenskaplig klassifikat ion används ofta ol ika typer av
klassifikationssystem för att organisera kunskap. Vilken typ av system man
använder beror på vad det är som ska klassificeras. Om ambitionen är att täcka in i
princip alla ämnen används ett universellt klassifikationssystem, bibliografiska
klassifikationssystem som SAB-systemet eller DDC är exempel på detta. Är syftet
istället att täcka in ett specialområde används med fördel ett specifikt system, rör
det sig exempelvis om klassificering av växter är Linnés Systema Naturae
lämpligt. 
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För biblioteken har upprättandet av bibliografiska klassifikationssystem varit
en central del i kunskapshanteringen och det kändaste och mest spridda är Dewey
Decimal Classification som skapades av Melvil Dewey på 1870-talet. Präglad av
tidens positivistiska kunskapssyn ville Dewey skapa ett system som kunde
omfatta all världens kunskap, vilket även var ambitionen med SAB-systemet som
utvecklades i Sverige några decennier senare. 

Enligt Rowley och Hartley har den bibliografiska klassifikationen traditionellt
sett två syften. För det första ska den sammankoppla en bok (eller annat media) på
hyllan med en post i en katalog så att en bok som sökts upp i katalogen ska kunna
hittas i biblioteket. Detta kallar Rowley och Hartley för marking (ung. märkning).
Det andra kallar de för parking (ung. parkering) vilket innebär att det ska vara
möjligt att hitta en bok direkt i hyllan genom att browsa2 (ibid.:174). För att detta
ska vara möjligt krävs att böcker med liknande innehåll är grupperade
tillsammans så att användaren vet var hen ska leta. Eftersom en bok bara kan stå
på ett ställe i biblioteket måste en bedömning göras av vilka ämnen som
användarna helst vill att böckerna ska vara indelade i (ibid.:174). 

Att få till en fungerande marking och parking är komplicerat, speciellt på
folkbibliotek, eftersom man måste ta hänsyn till olika typer av användare och
deras behov och preferenser. En vanligt dilemma är om man ska prioritera
överskådlighet eller precision. Ett klassifikationssystem med fokus på det förra
underlättar för den ovana användaren som vill botanisera bland medierna och
därför enkelt vill kunna orientera sig bland beståndet; vilka ämnen som finns, hur
de förhåller sig till varandra etcetera.  En användare som vet exakt vad hen letar
efter och är noga med att få tag på exempelvis en bok om ett mycket specifikt
ämnesområde föredrar förmodligen istället ett mer exakt klassifikationssystem, i
synnerhet om hen hunnit bekanta sig med detta och vet hur det är uppbyggt och
ska användas. Det är inte heller självklart att det är bibliotekets användare som
man tar hänsyn till i valet av klassifikationssystem. Forskningsbibliotek med
större samlingar kräver exempelvis en mer detaljerad klassifikation som allt kan
rymmas i, vilket kan göra det svårt att överblicka. På folkbibliotek har dock
användarvänligheten blivit en allt viktigare faktor på senare år.

För att klassifikationssystemet ska gå att använda krävs enligt Rowley och
och Hartley en förteckning över vilka ämneskategorier som finns och hur de är
relaterade till varandra. Det kräver i sin tur någon form av notation som märker ut
de olika kategorierna och relationerna dem emellan. Ett alfabetiskt index behövs
också så att man kan leta upp i vilken kategori ett visst ämne finns (ibid.: 174-
175). För att kunna visa på olika ämnens relationer till varandra är många
klassifikationssystem hierarkiskt uppbyggda med huvudklasser och underklasser.

2 Med verbet browsa menas här att en person går runt bland bibliotekets hyllor och letar efter något, mer eller
mindre specifikt, bland medierna.
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Här spelar notationen en viktig roll då den visar var någonstans i hierarkin en
kategori befinner sig.

För universella klassifikationssystem som de bibliografiska systemen är det
viktigt att det går att lägga till nya kategorier eller subkategorier i takt med att ny
kunskap förvärvas. Det vanligaste är då att de redan befintliga huvudkategorierna
byggs på med fler underkategorier. Indelningen i olika kategorier kan göras enligt
två olika principer, enumerativ eller fasetterad. I enumerativa system utgår man
från ett antal huvudämnen under vilka alla andra ämnen är indelade. Systemet
bygger alltså på en top-down-princip där varje kategori i sin tur kan delas in i flera
underkategorier. Detta har fördelen att de ofta är lätta att förstå då det liknar hur vi
intuitivt delar upp saker och ting (Rowley & Hartley:179). Nackdelen är dock att
det primärt bara är den hierarkiska relationen mellan olika ämnen som visas vilket
ger en förenklad bild av verkligheten. Systemen är också svåra att uppdatera då
nya kategorier tenderar att hamna långt ner i hierarkierna vilket medför att
enumerativa system som DDC och SAB speglar och reproducerar den tid som de
blivit till i, i detta fall det sena 1800- respektive det tidiga 1900-talet (ibid.:179). 

Fasetterade klassifikationssystem kännetecknas istället av en bottom-up-
princip där varje ämneskategori byggs upp efter ämnets olika komponenter. Här
blir den hierarkiska relationen mellan olika kategorier inte lika framträdande
eftersom man kan kombinera markörer från olika klasser så att ämneskategorierna
bestäms utifrån flera olika egenskaper (ibid.:178-180). Därmed blir det också
lättare att lägga till nya klasser och systemet blir lättare att uppdatera. Nackdelen
är att systemet kräver mer förkunskaper för att kunna använda. Det mest kända
helt facetterade bibliografiska klassifikationssystemet är Colon Classification som
skapades av S. R. Ranganathan i Indien på 1950-talet och används på många
indiska bibliotek. I västvärlden är dock de enumerativa bibliografiska systemen
dominerande även om många av dessa med tiden utvecklats i mer facetterad
riktning. Exempelvis är DDC:s avdelning 780 är numera helt facetterad (Rowley
& och Hartley 2008:179).

SAB-systemet
Den första upplagan av Klassifikationssystem för svenska bibliotek kom ut 1921
och har sedan dess, med vissa undantag, använts av i princip alla folkbibliotek i
Sverige (Hansson 1999:12). Klassifikationssystem för svenska bibliotek arbetades
fram av Sveriges allmänna biblioteksförening vars förkortning SAB med tiden
även kom att beteckna klassifikationssystemet. Vid SABs årsmöte 1917 tillsattes
en kommitté med syftet att arbeta fram ett nytt gemensamt klassifikationssystem
för de svenska biblioteken. Fokus låg i första hand på folk- och skolbiblioteken då
föreningen ställde sig tveksam till om det skulle gå att enas om ett nationellt
system för alla olika typer av bibliotek. Så småningom infördes SAB-systemet
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dock även på Kungliga biblioteket och på många av landets universitets- och
högskolebibliotek (ibid.:124). Som Hansson med flera påpekat är det intressant att
biblioteksföreningen valde att utarbeta ett eget system då DDC, förutom i USA,
redan användes i olika former i en stor del av Europa, bland annat på både norska
och danska folkbibliotek. 

Som argument mot att införa DDC som standard för klassifikation i Sverige
anförs i förordet till SAB-systemets första upplaga att DDC har en alltför generell
indelning då det måste hålla sig inom sina tio huvudkategorier (0-9) medan det är
lättare att utforma ett bokstavssystem med möjlighet till 28 kategorier (A-Ö)
”naturligt” (ibid.:124-131). Som Hansson visar prioriterade mycket riktigt Dewey
överskådlighet i DDC vilket också gör det mer generellt till sin natur. Enligt
Hansson är frågan om ett klassifikationssystems ”naturlighet” ett stort dilemma
både teoretiskt och praktiskt då

 ”(v)arje avdelning ska delas in på ett sätt så att varje överordnad nivå ska rymma de
underordnade, dvs. skapa en hierarki från det mer allmänna till det mer specifika. När det
gäller relationen mellan avdelningarna, så finns ett liknande grundkrav, att de avdelningar
som mest liknar varandra ska placeras tillsammans.” (ibid.:129). 

Som jag beskrivit ovan är problemet med varje enumerativt system att det ger en
förenklad bild av verkligheten då det är den hierarkiska relationen mellan olika
ämnen som dominerar. Med ett bokstavssystem ansåg dock biblioteksföreningen
att det fanns större möjlighet till en ”naturlig indelning” vilket man prioriterade
framför överskådligheten i ett siffersystem. Det som Biblioteksföreningen dock
anförde som sitt huvudargument mot DDC var att ett siffersystem inte motsvarade
de svenska folkbibliotekens praxis att använda sig av bokstavskombinationer.

SAB-systemet bestod i den första upplagan av 22 huvudkategorier i form av
signumen A-V. Under åren har systemet reviderats vid olika tillfällen, bland annat
har nya underkategorier lagts till för att beteckna nya fenomen och förlegade
benämningar har ändrats eller tagits bort. Huvudkategorierna är dock desamma
sedan 1921 men några nya har tillkommit. Dessa är X - musikalier, Y –
musikinspelningar samt Ä – tidningar. Ett tag fanns även Å – kartor men dessa
förs numera till N -geografi. Revideringarna görs av Svensk biblioteksförenings3

kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek och den senaste gjordes
2006 vilket resulterade i systemets åttonde upplaga (Klassifikationssystem för
svenska bibliotek 2006).

De senaste åren har dock flera svenska bibliotek övergått till att klassificera
sina samlingar enligt Dewey Decimal Classification. Övergången har skett på
initiativ från Kungliga biblioteket (KB) som själv började klassificera enligt DDC
från och med januari 2011. Förutom KB använder en del av landets
högskolebibliotek och en handfull folkbibliotek DDC. KB motiverar övergången

3 Svensk biblioteksförening bildades genom en sammanslagning mellan Sveriges allmänna biblioteksförening
(SAB) och Svenska bibliotekariesamfundet (SBS) år 2000.
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med de fördelar som ett internationellt klassifikationssystem innebär: det blir
lättare för användare i andra länder att söka i svenska biblioteksdatabaser och
mycket arbete sparas på att man kan använda befintliga katalogposter vid förvärv
av utländsk litteratur och inte behöver klassificera om denna till SAB. Det ska
också ha funnits ett missnöje på många forskningsbibliotek med att SAB-systemet
är dåligt utbyggt och inte uppdateras tillräckligt ofta och KB menar att DDC är ett
bättre system på dessa områden (Kungl. Bibliotekets webbsida). 

Ovanstående resonemang är intressant att jämföra med det som SAB förde när
man bestämde sig för att upprätta ett eget svenskt system. DDC:s internationella
prägel lyfts nu fram som något positivt till skillnad från 1921 då det förkastades
eftersom det inte levde upp till den svenska klassifikationspraxisen (!).

Att en del svenska bibliotek börjat klassificera enligt DDC behöver dock inte
nödvändigtvis innebära några större skillnader i hylluppställningssystemen. KB
påpekar exempelvis att SAB och DDC till stor del har överensstämmande
kategorier vilket gör att många böcker kan stå kvar på samma hylla som tidigare.
Många bibliotek kommer troligen heller inte klassificera om sin gamla litteratur
utan använda båda systemen parallellt vilket medför att medierna inte kan ställas
upp helt enligt DDC:s ordning. Än så länge är det endast ett fåtal folkbibliotek
som bytt till DDC men KB:s ambition är att så många som möjligt ska använda
detta i framtiden. 

Även om det historiskt sett snarare har varit regel än undantag att ställa upp
böcker enligt  klassifikationssystemet har det på senare tid blivit vanligare att inte
använda klassifikationssystemet som hylluppställningssystem. Detta kan tyckas
märkligt då just en effektiv hylluppställning är ett av klassifikationssystemens
viktigaste uppgifter, som Rowley och Hartley påpekat ovan. Hansson (1999)
påpekar också att många av de tidiga svenska klassifikationssystemen som låg till
grund för SAB-systemet var intimt sammankopplade med hur böckerna
organiserades i hyllorna. Trots detta har vissa, ofta mindre bibliotek valt att
använda sig av alternativa hylluppställningssystem, en trend som jag ämnar
redogöra för nedan. 

Alternativa hylluppställningar
Alternativa hylluppställningssystem har en lång historia inom den västerländska
biblioteksvärlden. Exempelvis gjordes ett försök på Detroit Public Library redan
1941 med syftet att skapa ett låntagaranpassat system istället för ett strikt
vetenskapligt (Rutzen 1952). Både personal och låntagare ska ha varit positiva till
resultatet (ibid.). I Sverige verkar främst olika utbrytningar ur SAB-systemet ha
gjorts snarare än att detta har frångåtts helt och hållet. Ett av de tidigaste
exemplen på detta är bokbussen i Norrtälje som 1954 delade in sitt bestånd i olika
intressegrupper (Almgren 2003). Sedan många bibliotek datoriserade sina
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kataloger i slutet av 80-talet och början av 90-talet har försöken att frångå det
rådande klassifikationssystemet ökat i omfattning, i Sverige och internationellt,
eftersom det är betydligt lättare att ändra i en digital katalog jämfört med i en
analog (Alberius & Nylander 2006).

Enligt Jacquelin Sapiie (1995) finns det främst fyra anledningar till att
biblioteken väljer alternativa hylluppställningar: att underlätta för låntagarna, ett
missnöje med det rådande systemet (av olika anledningar), experimentlusta hos
personalen samt flytt till nya lokaler eller dylik omorganisation vilket är ett bra
tillfälle till att fundera på förändringar i utformningen. Enligt Sapiie brukar både
personal och låntagare vara nöjda med dessa förändringar. I samtliga studier och
rapporter som jag har läst om bibliotek som helt eller delvis frångått SAB-
systemet, har syftet varit att underlätta för användarna att hitta det de söker.
Försöken med alternativa hylluppställningar kan därför sammankopplas med
arbetet att göra biblioteken mer låntagarinriktade som pågått de senaste
decennierna i Sverige. 

Ett flertal kandidat- och masteruppsatser har skrivits om alternativa
hylluppställningar i Sverige de senaste åren. Ofta handlar dessa om
omorganiseringar på barn- och ungdomsavdelningen, något som numera har blivit
mycket vanligt. Alberius & Nylander (2006) menar att SAB-systemet inte är
barnanpassat vilket verkar vara en vanlig uppfattning. Vad gäller alternativa
hylluppställningar på vuxenavdelningen finns det inte lika mycket skrivet,
förmodligen då detta inte är lika vanligt. Ett väldokumenterat projekt är dock
Kamp mot de räta linjernas tyranni (Kampen-projektet) som startades av några
barnbibliotekskonsulenter 1989. Även om projektet från början riktade sig just
mot barn- och ungdomsavdelningarna integrerade många av de bibliotek som
deltog i projektet hela sin verksamhet i detta arbete. Den huvudsakliga strävan var
att, som namnet antyder, förändra verksamheten och biblioteksmiljön och göra
den mer spännande och tilltalande för låntagarna. På många av biblioteken valde
man att delvis frångå SAB-systemet genom att dela in en del av böckerna i teman
och göra små utställningar (Alberius & Nylander 2006). 

Ett annat projekt med liknande syfte var GÖK-projektet från det tidiga 1990-
talet där folkbibliotek i Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar deltog. Även här var
syftet att göra biblioteken mer låntagarvänliga. I Kalmar arbetade man efter idén
med ”det tredelade biblioteket” som ursprungligen kommer från Tyskland och går
ut på att bokbeståndet delas upp i tre delar. Först kommer ett ”boktorg” med olika
teman där det ska vara lätt att botanisera och få inspiration. Därefter kommer en
mer traditionell avdelning med SAB-systemet som utgångspunkt. Längst in i
lokalen ligger ett magasin med medier som sällan efterfrågas. Utvärderingen från
projektet visar att lånestatistiken ökat. Om den alternativa hylluppställningen
påverkat detta är svårt att säga då projektet förutom detta innehöll en mängd andra
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komponenter (Rutqvist 1994). Intressant att notera är att en av de drivande bakom
det nya uppställningssystemet i Alby och Fittja som är föremål för denna studie,
arbetade på stadsbiblioteket i Kalmar vid tiden för detta projekt och således har
erfarenhet av alternativa uppställningar sedan tidigare. 

Studiens teoretiska ramverk

I detta avsnitt presenteras det tankegods och de begrepp som är centrala för
uppsatsens analys. Jag går också igenom hur detta kan relateras till
biblioteksområdet.

Modernitet och modernism
För tydlighets skull kommer först en definition av hur termerna modernitet
respektive modernism används i denna uppsats. Dessa två termer har använts av
otaliga tänkare som definierat dem på olika sätt även om essensen oftast är
densamma. Jag har använt mig av filosofen Marshall Bermans definition som jag
tycker är beskrivande och uttömmande. Berman definierar i Allt som är fast
förflyktigas (1987) modernitet som det moderna livets samlade erfarenhetsmassa.
Det moderna livet kommer i sin tur från flera källor: de upptäckter inom de
fysiska vetenskaperna som gjordes under renässansen vilket bidrog till en helt ny
förståelse av världen och möjliggjorde den massiva tekniska utvecklingen;
industrialiseringen som den tekniska utvecklingen möjliggjorde; kapitalismen och
urbaniseringen som industrialismen medförde; nationalstaternas ökade betydelse
dels globalt i och med att konkurrensen om geografiskt inflytande hårdnade i takt
med att den moderna krigsindustrin växte fram, dels lokalt i form av ökad kontroll
över befolkningen i och med byråkratiseringen av samhället.

Modernism, enligt Berman, är de idéer och visioner  som strävat efter att göra
de moderna människorna till modernitetens subjekt och ge dem makt att förändra
sin omvärld. Moderniteten syftar alltså på de samhälleliga omvandlingarna medan
modernismen syftar på de idéer och konstnärliga uttryck som dessa omvandlingar
gav upphov till (Berman 1987:13-14).

Modernitet och bibliotek
Ambitionen att samla och systematisera kunskap blev en viktig del i den moderna
samhällsomvandlingen och kulminerade med Paul Otlets och Henri La Fontaines
projekt Mundaneum. Inom institutionen Mundaneum tänkte sig Otlet och La
Fontaine att all världens kunskap skulle samlas och tillgängliggöras för
allmänheten. De tänkte sig alltså en sorts superbibliotek som inte bara samlade in
böcker och skrifter av olika slag utan även konst, föremål och dylikt. Drömmen
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om Mundaneum bottnade i en tro på att världen var indelad i ett slags naturlig
ordning där alla ting hade bestämda relationer till varandra. Denna ordning ansågs
även vara av hierarkisk karaktär (Miksa 1998). Följaktligen ansågs det vara fullt
möjligt att skapa ett objektivt system för att visa olika fenomens relation till
varandra. Mundaneum realiserades aldrig fullt ut men blotta visionen och den
positivistiska kunskapssyn det implicerar kan i hög grad säga vara en produkt av
moderniteten.

Francis L. Miksa (1998) med flera har kallat föreställningen om att att världen
är strukturerad enligt ett naturligt system för ett kunskapsuniversum (eng. The
Universe of Knowledge). Detta var en viktig utgångspunkt för de moderna
biblioteken som, liksom Otlet och La Fontaine, strävade efter att kunna
klassificera all världens kunskap. En viktig skillnad från Mundaneum är givetvis
att biblioteket främst samlade skrifter och inte föremål. Miksa betonar även vikten
av att tillgängliggöra den samlade kunskapen för allmänheten och beskriver det
moderna folkbiblioteket som en social institution som skulle garantera
medborgarnas rätt och möjlighet till information (ibid.:84).

Även om exempelvis Melvil Dewey enligt Miksa hade en pragmatisk
inställning till klassifikationssystem såtillvida att han insåg att de till viss del
måste bygga på kompromisser och förenklingar av verkligheten, påverkades han
av den modernistiska kunskapssynen. Detta tar sig bland annat i uttryck i den
hierarkiska strukturen i DDC, vilket var ett resultat av att man vid denna tid
trodde att alla fenomen var förbundna enligt en hierarkisk ordning (Miksa:83). 

Hansson hävdar att DDC har en mer modern karaktär än det svenska SAB-
systemet som han menar präglas av en borgerlig diskurs med inslag av
socialkonservatism (Hansson 1999:232-233). Detta tar sig bland annat i uttryck i
notationen där DDCs siffernotation bygger på en ekonomisk, teknisk rationalitet
som är typisk för den moderna framstegstanken (ibid.:232). Förkastandet av
siffernotationen till förmån för bokstavsnotation vid skapandet av SAB-systemet
menar Hansson visar på ett arv från en idealistisk, nostalgisk kunskapsuppfattning
där svensk klassifikationspraxis fick företräde framför en rationell lösning. Trots
detta vill jag hävda att SAB ändå till stor del är präglat av moderniteten då det,
liksom DDC, är ett universellt klassifikationssystem och därmed bygger på idén
om ett kunskapsuniversum som går att systematisera. 

”Allt som är fast förflyktigas”4

Sociologen Zygmunt Bauman kallar ovan nämnda modernitet för fast modernitet
(eng. solid modernity). Detta kan låta märkvärdigt då en av modernitetens störste
tänkare Karl Marx myntade uttrycket ”Alles Ständische und Stehende verdampft”

4 Citatet är hämtat från Kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels (1986:15). ”Allt som är
fast förflyktigas” är även titeln på Bermans (1987) bok om modernism och modernitet.
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(”Allt som är fast förflyktigas”). Bauman påpekar att detta visserligen uppmanar
till uppror mot de gamla och förlegade doktrinerna men att detta uppror syftade
till att skapa nya fasta doktriner som skulle kunna stå sig långt in i framtiden, om
inte för evigt (2000:3). ”Smältandet” av gamla fasta institutioner som kyrkan,
monarkin och skråväsendet skulle således ersättas av andra institutioner som den
rationella, byråkratiska staten, och industrialisering.

Detta skiljer Bauman från den flytande moderniteten (liquid modernity) som
han menar nu håller på att ersätta den fasta. Liksom under Marx tid ser vi nu ett
uppluckrande av olika samhälleliga institutioner (nationalstaten, familjen o.s.v.)
men skillnaden nu är att dessa institutioner inte tycks ersättas av nya (ibid.:3-4).
Visserligen menar Bauman att det finns många institutioner som fortfarande vill
och försöker utöva inflytande över människor, dessa har dock blivit alltför många
och splittrade för att kunna besitta någon egentlig auktoritet utan fungerar snarare
som rådgivande instanser (Bauman 2000:63-68). Vad som händer är alltså att
makten i samhället frikopplas från gamla maktcentra som politiker och
nationalstaten för att istället övergå i det globala kapitalets händer. Här skulle man
kunna argumentera för att det globala kapitalet i så fall skulle kunna vara det
senmoderna samhällets maktcentra. Det ligger förstås något i detta men till
skillnad från nationalstaten är det globala kapitalet inte en avgränsad enhet med en
explicit ansvarsfördelning. Det blir således mycket mer otydligt varifrån makten
utgår. 

Då inga auktoriteter längre är absoluta menar Bauman att människor inte
längre finner sig i att ta order från överordnade instanser. Vill man påverka
människor gäller det istället att visa upp föredömliga exempel. Som exempel tar
Bauman upp TV-världens hälsocoacher som inte uttryckligen beordrar sina tittare
att träna mer, äta mindre etcetera utan istället visar upp sig själva som lyckade
exempel. Det effektivaste sättet att få tittarna att ändra livsstil är alltså inte
pekpinnar utan att, genom inspiration och uppmuntran, få dem att vilja göra det
”frivilligt” (ibid.:63-69).

En annan senmodern tendens är att fokus flyttats från samhället till individen.
Enligt Bauman började detta redan under den ”fasta” moderniteten i och med att
borgarklassen växte fram. Till skillnad från feodalsamhället bestämdes
människors sociala identiteter inte längre enbart utifrån börd; i det kapitalistiska
samhället blev det möjligt  (åtminstone för vissa människor) att påverka sin
identitet. Medan en furste eller en livegen under feodalsamhället tillskrevs sin
sociala identitet från födseln menar Bauman att identitet under moderniteten blev
något som man utför, vilket han illustrerar med ett citat av Jean-Paul Sartre: ”il ne
suffit pas d'être né bourgeois – il faut vivre sa vie comme une bourgeoisie” (”it is
not enough to be born a bourgeios – one must live one's life as a bourgeois”
Bauman 2000:32). 
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Givetvis fanns det mycket som motverkade social rörlighet under 1800- och
det tidiga 1900-talet; Bauman visar hur adelns och ständernas minskade betydelse
ersattes av klassamhället som långt ifrån gav mindre bemedlade människor
förutsättningar för att kunna påverka sin sociala identitet. Det faktum att det,
åtminstone i teorin, gick att avancera på samhällsstegen gjorde dock att vad som
avgjorde om en person var en arbetare eller inte, inte längre var om personen
ifråga var född arbetare utan om personen levde som en arbetare (ibid.:31-32).
Som en följd av detta menar Bauman att medborgaren har kommit att ersättas av
individen. Även om människor, speciellt i de lägre klasserna, sökt kollektiv styrka,
till exempel genom de stora folkrörelserna vid förra sekelskiftet, var detta blott en
strategi för att försöka motverka det som gjort dem förfördelade av
individualiseringen. Individualiseringen som sådan är sedan det moderna projektet
inleddes omöjlig att stoppa eller undvika då de båda går hand i hand (ibid.:34).
Under den ”flytande” moderniteten har individualiseringen accelererat och liksom
det nu inte finns några avgränsade auktoriteter som tar över efter familjens eller
statens upplösning, finns det inte heller några nya, fasta kollektiva identiteter att
ikläda sig. Människor kan således inte längre söka sig samman och ta stöd av
varandra utifrån exempelvis en arbetarklassidentitet utan måste kämpa för sig
själva.

Detta medför att problem som tidigare setts som strukturella kommit att ses
som individuella problem. Det är därför inte längre upp till samhället att
gemensamt lösa till exempel fattigdom utan var och en måste ta ansvar för att reda
ut sin egen situation, oavsett vilka möjligheter man har för att kunna göra detta.
Individualiseringen är alltså inte något man kan välja bort eller stå ut utanför; att
leva i det senmoderna samhället innebär att leva i en individualiserad värld
(ibid.:34).

Enligt Bauman har transformationen från modernitet till senmodernitet även
medfört att det långsiktiga planerandet upphört. Om moderniteten var de stora
visionernas guldålder är senmoderniteten snarare det kortsiktiga handlandets
epok. Medan man under det tidiga 1900-talet satte upp olika mål, alltifrån
visionen om det klasslösa, kommunistiska samhället till visionen om den socialt
ansvarstagande kapitalismen, och därefter försökte lista ut de bästa medlen för att
uppnå dessa visioner, präglas senmoderniteten enligt Bauman istället av att olika
aktörer handlar efter vilka medel de har. Målet eller visionen har tappat sin
betydelse, det viktiga har istället blivit handlandet i sig (Bauman 2000:59-63).
Detta hänger ihop med att tiden frikopplats från rummet. Enligt Bauman började
denna process redan under moderniteten på 1800-talet då tiden det tog att förflytta
sig mellan olika platser drastiskt minskade i och med ångmaskinen.

I det senmoderna samhället har tid och rum blivit helt åtskilda, människor kan
på ett par timmar flyga mellan olika världsdelar och kan meddela sig med
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varandra elektroniskt på ett par sekunder. Det snabba tempot har gjort att makten
blivit synonym med att inneha initiativet. Handlandet har därför blivit ett
självändamål i sig och är inte längre ett medel för att uppnå ett mål (ibid.:59-63). 

De två termerna flytande modernitet respektive senmodernitet kan orsaka
förvirring då Bauman ibland använder dem synonymt och ibland gör en viss
skillnad på dem. Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att den flytande
moderniteten är det som kännetecknar det senmoderna samhället på samma sätt
som den fasta moderniteten är kännetecknande för det moderna samhället. Jag
kommer i huvudsak att använda de två termerna synonymt i uppsatsen, dels för att
Bauman gör det, och dels av språkliga skäl. 

Senmodernitet och bibliotek
Vad innebär då detta för en institution som biblioteket? Vi kan konstatera att det,
liksom alla institutioner i samhället, påverkas av tidsandan. Ett exempel på det har
visats ovan där den modernistiska tidsandan till stor del formade biblioteken
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet, vilket bland annat yttrar sig i
klassifikationssystemen.

Miksa (1998) är inne på ett liknande spår när han undersöker vad som
kommer att krävas av biblioteken och dess klassifikationssystem i dagens
senmoderna samhälle. Då det moderna folkbiblioteket var en inrättning som
syftade till att ge människor information av olika slag behövdes ett
klassifikationssystem som på ett effektivt sätt kunde tillgängliggöra bibliotekets
informationsresurser. Då den rådande kunskapssynen var hierarkisk och
endimensionell kom också klassifikationssystemen att utformas på detta sätt
(Miksa 1998:83-85). Verksamheten på dagens folkbibliotek är betydligt mer
heterogen och den tidigare primära funktionen som en informationscentral har fått
samsas med nya funktioner som kulturförmedlare och social mötesplats. Därmed
ställs också nya krav på klassifikationssystemen. Som vi sett i avsnittet om
alternativa hylluppställningar ovan prioriteras allt oftare användarvänlighet
framför effektivitet, exempelvis genom att fokus läggs på att användarna ska
kunna hitta själva i biblioteket snarare än att alla tänkbara ämnen ska kunna täckas
in av klassifikationssystemet. Miksa menar också att synen på kunskap har
förändrats såtillvida att tron på den universella klassifikationen som speglade en
naturlig struktur som världen var uppdelad i har ersatts av uppfattningen om att
kunskap är beroende av sin kontext. Det sammanhang som kunskapen produceras
i har fått allt större uppmärksamhet i och med uppfattningen om att det sätt som vi
ser världen på beror på oss själva som betraktare (Miksa 1998:86). Enligt Miksa
medför denna epistemologiska förändring att olika klassifikationssystem kan
behövas i olika sammanhang beroende på vilka användare ett bibliotek riktar sig
till (ibid.:86-87). 
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Syfte och frågeställningar

Som Hansson (1999), Miksa (1998) med flera har visat är bibliografiska
klassifikationssystem produkter av den rådande tidsandan. I SAB-systemets och
DDC:s fall var den fasta moderniteten dominerande. Med detta som bakgrund är
s y f t e t m e d d e n n a u p p s a t s a t t u n d e r s ö k a o m d e t a l t e r n a t i v a
hylluppställningssystemet i Alby är en produkt av den flytande moderniteten.  Jag
ämnar också undersöka om biblioteket blev mer användarvänligt med den nya
medieuppställningen. Utifrån detta hoppas jag sedan kunna dra några slutsatser
om hur senmoderniteten påverkar dagens svenska folkbibliotek och dess
användare och personal. 

Mina frågor lyder:

 Kan de visioner och ideologiska utgångspunkter som legat till grund
för Alby biblioteks uppställningssystem kopplas till den flytande
moderniteten?

 Är uppställningssystemet uppbyggt efter en senmodern logik?
 Ble v b ib l i o t eke t me r a nvä nda rvä n l ig t m ed de t nya

uppställningssystemet?

Beskrivning av metod och empiriskt material

Denna studie granskar och analyserar Alby biblioteks alternativa
hylluppställningssystem utifrån Zygmunt Baumans teori om fast- respektive
flytande modernitet. Detta innefattar dels det som legat till grund för systemets
tillblivelse i form av visioner och ideologiska utgångspunkter men också de
visioner och ideologiska utgångspunkter som kan utläsas i själva resultatet, det
vill säga hur uppställningssystemet kom att utformas. Då nästan all personal på
biblioteket bytts ut sedan nyöppningen 2008 har jag intervjuat två numera
pensionerade bibliotekarier som arbetade på biblioteket vid denna tid och som var
aktiva i arbetet med det nya uppställningssystemet. Intervjuerna var
semistrukturerade till sin natur och genomfördes antingen på Alby eller Fittja
bibliotek eller på ett café i Stockholms innerstad. Jag har även utfört egna
observationer på Alby biblioteket där jag studerat hylluppställningen och tagit del
av den nuvarande personalens syn på detta. Jag har även haft mejlkorrespondens
med en av bibliotekarierna på biblioteket.

Grannbiblioteket i Fittja en tunnelbanestation bort använder sig av ett
liknande hylluppställningssystem som det i Alby och de båda biblioteken delar
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även till viss del personal med varandra.5 Jag har därför även besökt detta
bibliotek och pratat med de i personalen som också är bekanta med Albys
medieuppställning. Samtliga namn i uppsatsen har fingerats för att värna
informanternas anonymitet. 

Därutöver har jag använt mig av rapporter från arbetet med förändringsarbetet
som inleddes i samband med att det under det tidiga 2000-talet bestämdes att
biblioteket skulle flytta till nya lokaler. Jag har också fått tillgång till interna
dokument som beskriver förändringsprocessen och planeringen och arbetet med
den nya medieuppställningen. Av särskild vikt har det schema varit som anger
vilka SAB-signum som ska placeras var i Albys hylluppställningssystem. Detta
bifogas i Bilaga 1. I Bilaga 2 finns en karta över hylluppställningen på Alby
bibliotek som också den varit mycket användbar i mitt arbete. Rapporten från
projektet ”Det frågeorienterade biblioteket” (Aleman 2009) har också varit till
mycket stor hjälp. 

Att jag valt att kombinera intervjuer med egna observationer och granskningar
beror på att jag velat få en så helteckande bild som möjligt av omständigheterna
kring det nya uppställningssystemet. Mitt mål med detta har varit att sammanfoga
personalens uppfattningar med mina egna tolkningar. Eftersom fokus i studien
ligger på processen som lett fram till den nya medieuppställningen samt vilka
ideologier som präglar det har jag valt att utgå från hur systemet såg ut när det var
helt nytt och har därför inte behandlat de smärre förändringar som gjorts sedan
dess. Det finns alltså vissa skillnader mellan hur biblioteket ser ut idag och hur det
presenteras i denna uppsats. Dessa är som sagt små och består till exempel av att
enstaka underkategorier tagits bort och att schemat som anger vilket SAB-signum
som ska placeras var har utvecklats.

Mina upptäckter kopplas till främst Zygmunt Baumans tankegods om det han
kallar för solid respektive liquid modernity. Jag har även till viss del använt mig av
Francis L. Miksas teorier om vad modernitet och postmodernism innebär för
biblioteken. Som Tomlinson (2007) poängterat är termerna liquid modernity,
postmodernism o c h senmodernitet i stort sett olika uttryck för samma sak,
nämligen den typ av modernitet som präglar dagens västerländska samhälle
(Tomlinson 2007:77). Att Bauman väljer att inte använda sig av den utbredda
termen postmodernism beror på att han anser att den implicerar att moderniteten
är över, vilket han menar är felaktigt (Bauman 2002:2-3). Även om det finns
andra tolkningar av ordet postmodernism än Baumans, kommer jag för tydlighets
skull i huvudsak att använda mig av termerna senmodernitet respektive liquid
modernity i denna uppsats.

5 Hylluppställningssystemet på Fittja bibliotek är  i grunden samma system som används i Alby men har
utvecklats en del och har delvis andra underkategorier. Av utrymmesskäl har jag valt att fokusera på Albys
medieuppställning i denna studie.
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Då min förhoppning är att denna studie ska kunna säga något om vad
senmoderniteten innebär för de svenska folkbiblioteken generellt är den att
betrakta som en fallstudie enligt Sharan B Merriams definition. Enligt honom
utgår en fallstudie ifrån en specifik företeelse som får tjäna som ett exempel som
kan illustrera och visa på en bredare och mer generell situation eller utveckling
(Merriam 1994:24-25). I mitt fall är  den specifika företeelsen Alby bibliotek och
dess hylluppställningssystem som jag hoppas ska kunna ge en bild av situationen
för de svenska folkbiblioteken. 

Enligt Merriam kan fallstudier användas i både kvantitativ och kvalitativ
forskning. Jag vill därför understryka att detta är en kvalitativ studie som, i linje
med Merriams definition, syftar till att jag vill skapa:

djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar detta. Fokus
ligger på process snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på att
upptäcka snarare än på att bevisa (Merriam 1994:9). 

Jag är således intresserad av de inblandades uppfattningar om hur biblioteket
borde utvecklas och hur de upplevde att resultatet blev när det nya biblioteket stod
klart. När jag har undersökt vad som legat bakom dessa uppfattningar har jag
koncentrerat mig på en bredare tidsanda snarare än att försöka lokalisera specifika
orsaker.
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Redovisning av empiri och analys

Bakgrunden till förändringarna

Och de har visat att det är viktigare att ställa frågorna än att sitta inne med de rätta svaren
(Aleman 2009:5).

Det hela började med ett dåligt fungerande bibliotek i Alby. Biblioteket var fram
till 2007 beläget i Albyskolan och beskrivs av Eva6, som vid denna tid arbetade på
biblioteken i Botkyrka, som ett uppehållsrum för uttråkade elever, snarare än ett
bibliotek, vilket hon menar inte var en bra lösning för någon (Intervju Eva 2013-
12-16). När så en lokal närmare Alby centrum blev ledig bestämde man sig för att
lägga ner det gamla biblioteket och öppna ett nytt i den nya lokalen.7 Enligt Eva
var man noga med att betona att det inte handlade om en flytt av det gamla
biblioteket till en ny plats; istället beskrev man det som att biblioteket i
Albyskolan lades ner och ett helt nytt öppnades. Syftet med detta var att inte flytta
med det gamla bibliotekets problem till det nya. Till exempel ville man undvika
att biblioteket skulle bli en ”värmestuga” för ungdomar som egentligen inte var
intresserade av bibliotekets verksamhet utan bara vistades där i brist på  annat
ställe att vara på. Visionen var att skapa en plats som ungdomar och andra
användargrupper skulle vilja använda fullt ut och som därför måste passa deras
intressen och behov. 

Detta resonemang låg i linje med Botkyrkas biblioteksplan från 2003/2004 i
vilken det beslutades att ge kommunens bibliotek olika profil och inte längre
erbjuda samma ”grunda” utbud på alla bibliotek. Syftet med detta var att göra
biblioteken intressantare för de olika användargrupperna. Det nya biblioteket i

6 Eva heter egentligen något annat, liksom alla andra personer som förekommer i uppsatsen.
7 Huruvida den nya lokalen ”blev ledig” råder det delvis olika uppfattningar om då den tidigare inrymde
fritidsgården Wayside. Meningen var att fritidsgården skulle få nya lokaler i samband med biblioteksflytten
men så har i skrivande stund, sex år senare, ännu inte skett vilket gett upphov till stora protester (Aftonbladets
webbsida 2014).
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Alby fick en barn- och ungdomsprofil och det var viktigt att detta skulle märkas
tydligt på det nya biblioteket (Intervju Eva 2013.12.16).

För att komma bort från bilden av biblioteket som en bokutlåningsstation
gallrades mediebeståndet hårt vid flytten till den nya lokalen. Enligt Eva var det
snarare frågan om ett urval än en gallring; istället för att sortera ut de medier som
ansågs utdaterade valde man ut de medier som man ansåg passade och fick plats
på det nya biblioteket. Det var viktigt att lokalen inte skulle kännas belamrad med
hyllor och böcker; man ville skapa en känsla av rymd.

Enligt Eva hade kommunens biblioteksplan, som vid denna tid var relativt ny,
också en stor inverkan på hur biblioteket i Alby kom att utformas då den
uppmuntrade starkt till experimenterande och nytänkande i verksamheten. Detta,
som kan sammanfattas med Botkyrka kommuns slogan ”Botkyrka – långt ifrån
lagom”, blev utgångspunkten i förändringsarbetet. Personalen ville bort från den
traditionella bilden av ett bibliotek som en utlåningsstation för böcker och ville
istället utgå från brukarna.”Mer bio än bibliotek” var ett annat viktigt ledord som
användes av personalen (Intervju Eva 2013.12.16).

Viljan till en förändring tycks primärt komma ur ett missnöje med det
dåvarande biblioteket. Personalen tyckte inte att det motsvarade användarnas
behov men hade samtidigt inte någon direkt uppfattning om vilka dessa behov var.
Det var således inte en specifik vision om hur biblioteket kan bli bättre som
initierade förändringsarbetet utan uppfattningen om att något måste göras. Vad
exakt det var som skulle göras var inte klart i början, vad som däremot stod klart
var att biblioteket måste förändras kraftigt.

Avsaknaden av en tydlig vision för det nya biblioteket kan förklaras med
personalens vilja att utgå ifrån brukarna. Vad de själva tyckte var alltså inte
intressant utan det viktiga var vad användarna ville med biblioteket.  Eva påpekar
att viljan att skapa ett användarvänligt bibliotek inte är detsamma som att anpassa
sig efter vilken efterfrågan det finns i lokalsamhället. Att bara tillmötesgå
efterfrågningar menar hon kan vara riskabelt då endast resursstarka medborgare
tenderar att höras (Intervju Eva 2013-12-16). Istället menar hon att man måste se
till alla gruppers bästa, till exempel genom fokusgruppsintervjuer med olika
användargrupper. Visserligen skulle man kunna säga att konceptet det
användarvänliga biblioteket, som var ett ledord under hela förändringsprocessen,
var en form av vision. Till en början, innan några intervjuer hunnit göras saknade
dock detta koncept ett konkret innehåll. 

I den mån man ändå kan tala om en vision hos personalen var det, förutom
den diffusa idén om att biblioteket skulle bli användarvänligt, viljan att det skulle
bli spektakulärt och annorlunda.

Enligt Zygmunt Bauman har det måltänkande som var typiskt för
moderniteten allt mer kommit att upplösas i vårt senmoderna samhälle. Medan
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planeringsarbete vid tiden kring förra sekelskiftet präglades av långsiktighet och
tydliga visioner har fokus idag alltmer kommit att riktas mot vilka verktyg olika
aktörer har att agera med (Bauman 2000:59-63). Den osäkerhet som under
moderniteten berodde på att man inte visste med vilka medel man skulle uppnå ett
visst mål, har under senmoderniteten ersatts av en osäkerhet kring vilket mål man
ska uppnå med de medel man har. För att illustrera detta skriver Bauman att
medan man under den första delen av 1900-talet skaffade sig exempelvis en bil för
att kunna transportera sig till en viss plats, transporterar vi oss nuförtiden mellan
olika platser bara för att vi råkar ha en bil (ibid.:60-61). 

När en ny lokal blev ledig i Alby centrum uppstod en handlingsmöjlighet för
personalen på Alby bibliotek. Plötsligt fanns en möjlighet att skapa ett nytt
bibliotek. Att man inte visste hur detta skulle utformas var sekundärt i
sammanhanget, det viktiga var att ta vara på handlingstillfället. Således räckte det
med ambitionen att biblioteket skulle bli spektakulärt och annorlunda (och därmed
användarvänligt), det viktigaste var att det inte liknade det gamla biblioteket. 

Det frågeorienterade biblioteket

Vi tror att i ett projekt som detta är friheten avgörande för resultatet. Den innebär att
biblioteken utifrån sina egna högst lokala behov kan välja både inriktning och nivå på
insatserna och att resultaten har blivit omvittnat goda (Aleman 2009:43).

Förutom biblioteksplanen som genom att betona nytänkande väckte tankarna på
en förändring av Alby bibliotek, spelade även projektet ”Det frågeorienterade
biblioteket” (FrågeO)8  en viktig roll för förändringsarbetet. FrågeO startade
hösten 2006 som ett samarbete mellan Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek
Stockholm. Syftet var även här att skapa ett mer användarvänligt bibliotek som
skulle rikta in sig på att svara på de frågor som användarna har när de besöker
biblioteket. Initiativet till projektet kom från början från Uppsala stadsbibliotek
som ville pröva nya grepp inför öppnandet av ett nytt bibliotek i stadsdelen
Stenhagen men när frågan lyftes av Länsbiblioteket i Uppsala och
Regionbiblioteket i Stockholm anslöt sig hela elva kommuner, däribland
Botkyrka9, från Stockholm och Uppsala län till projektet med ambitionen att
”pröva att till delar eller i sin helhet skapa bibliotek som utgår från användarna,
inte från klassifikationssystemet, datasystemet eller personalen” (Hedenström et al
2008:2). Projektet bestod av föreläsningar, studiebesök och experimenterande med

8 I Aleman (2009:6) tas det upp att projektets namn inte täcker allt de arbetat med följt av kommentaren ”men
vi kom inte på något bättre”. 
9 I Botkyrka var det personalen på Alby och Fittja bibliotek som deltog i FrågeO. Medan projektet pågick var
det Alby bibliotek man arbetade med men även ombyggnaden av Fittja bibliotek inspirerades av projektet
(Aleman 2009).
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den egna verksamheten. Bland föreläsningarna kan nämnas arkitekter som talat
om rummet som idéproducent, en expert på butiksinredningar som talat om vad
som gör att kunderna trivs, forskare inom BoI som föreläst om hur man bäst
utformar användarstudier med mera. De deltagande biblioteken hade även
möjlighet att bjuda hem en expert för att hjälpa till med biblioteksrummet, till
exempel en inredningsarkitekt eller en scenograf (Aleman 2009). 

Slutgissat!
För att undvika att basera arbetet på gissningar lades stor vikt vid att de
deltagande biblioteken skulle göra brukarstudier innan de satte igång med
förändringarna och fokusgruppsintervjuer och olika typer av observationer
utfördes. Brukarstudierna såg lite olika ut på de olika biblioteken och bestod i
Alby främst av fokusgruppsintervjuer. Först försökte man att rekrytera folk på
Alby torg vilket inte fungerade så bra. Därför beslöt man sig för att vända sig till
högstadieskolorna ”och för den åldersgruppen fungerade det bäst att träffa flickor
och pojkar för sig” (Aleman 2009:12). Enligt rapporten ville eleverna ha ”(e)tt
bibliotek att vara stolta över med sköna soffor och kaffe, medierum/verkstad och
generösa öppettider” (ibid.:12.). Pojkarna ville ha mer spel på biblioteket och
flickorna ett rum att kunna umgås med sina kompisar i. Att biblioteket skulle lyfta
fram det lokala samt att det skulle vara lättare att hitta i lokalen föreslogs också.

 Således var man noga med att understryka att användarna skulle få föra sin
egen talan och att personalen inte skulle tillskriva dem olika önskemål och behov.
Värt att notera är dock att endast ungdomar från högstadieskolorna tillfrågades,
vilket gjorde att inga andra användargruppers syn på biblioteket kom fram. Då
barn och unga är bibliotekets prioriterade målgrupper var det naturligt att lägga
stor vikt vid deras åsikter men det är viktigt att understryka att inte alla
användargrupper tillfrågades, även om så från början var ambitionen då man
försökte rekrytera folk på torget. 

Gör något!
Ett genomgående tema i FrågeO var att biblioteken deltog på sina egna premisser.
Syftet var inte att  region- och länsbiblioteken skulle tala om för deltagarna vad de
skulle göra utan istället att de olika biblioteken skulle inspireras av varandra.
Regionbibliotek Stockholm och Länsbibliotek Uppsala hade mer en samordnande
funktion än en överordnad. Det fanns inte heller några krav på att biblioteken
skulle fullfölja allt de förutsatt sig utan det viktiga var att börja med
förändringsarbetet. Enligt Eva var detta var ett bra upplägg då hon menar att ett
återkommande problem inom biblioteksvärlden är att man planerar för olika
projekt som sedan aldrig blir av. Hon menar att det viktiga är att börja så fort som

26



möjligt när man vill förändra något, en åsikt som hon menar även delades av de
andra deltagarna i FrågeO-projektet (Intervju Eva 2013.12.16).

Även detta kan relateras till Baumans påpekande om att det viktiga nuförtiden
är att göra något snarare än att uppnå något. Själva förändringsarbetet blir på så
vis ett mål i sig. Denna transformation från mål till process hör ihop med det
accelererande tempot i samhället som gjort att vi blivit beroende av ständiga
förändringar. En stagnerad verksamhet kan därmed aldrig vara lika bra som en
verksamhet som hela tiden utvecklas, oavsett om den fyller sin funktion eller inte. 

Att bibliotekens frihet starkt betonas i FrågeO ligger i linje med Baumans
resonemang om auktoriteters minskade inflytande. Istället för ett beslutsfattandet
som kommer uppifrån (från till exempel Region/Länsbiblioteket) var det inom
FrågeO upp till varje bibliotek att själv bestämma vad man ville göra, projektet
syftade sålunda till att lära av och inspirera varandra och inte att genomföra ett på
förhand bestämt arbete. Ett argument som lyftes fram för detta upplägg var att
personalen på de olika biblioteken själva visste bäst vad som var bäst för deras
användare och lokalsamhälle. Då medborgarna under senmoderniteten ersatts av
olika individer anses det inte längre finnas någon paketlösning för till exempel
folkbiblioteken som kan användas i flera olika sammanhang. Istället kräver varje
given situation sin egen, unika lösning beroende på dess unika förutsättningar.

Legitimering av verksamheten
Bland studiebesöken kan särskilt nämnas en resa till Nederländerna där deltagarna
i FrågeO hämtade inspiration från fyra olika bibliotek som arbetat mycket med
användarvänlighet och marknadsföring av sina tjänster. Under besöket på de
nederländska biblioteken fokuserade deltagarna på hur de utnyttjat Rummet och
vilka signaler det gav t i l l användarna; Medierna, v i l k en typ a v
uppställningssystem som användes och eventuella utbrytningar etcetera;
Kompetensen, personalens bemötande, huruvida bibliotekens vision
kommunicerades; samt Barnperspektivet, hur biblioteket arbetade med barn och
unga. (Det frågeorienterade biblioteket – rapport från studieresa till bibliotek i
Nederländerna 2007. 2007:2). En av de viktigaste slutsatserna som deltagarna
kom fram till efter studieresan var hur mycket arbete de nederländska biblioteken
lägger ner på att profilera och marknadsföra sin verksamhet samt den höga status
som biblioteken åtnjuter i landet (ibid.:19). I rapporten från resan spekuleras i
huruvida dessa två faktorer hör ihop, det vill säga om den höga statusen är ett
resultat av det hårda marknadsföringsarbetet och profileringen, varpå man frågar
sig om det kan finnas ett samband mellan hur biblioteken väljer att presentera sig
och hur de uppfattas av användarna. Idén om att profilera biblioteken i Botkyrka
får alltså stöd i deltagarnas erfarenheter från studieresan.
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I en värld präglad av gamla auktoriteters minskade inflytande blir det allt
viktigare för samhälleliga institutioner att kunna legitimera sina verksamheter för
att överleva. Detta blir extra viktigt för icke-vinstdrivande verksamheter som
folkbiblioteken som är beroende av skattemedel då ingen vill betala för något som
inte levererar. Då det samtidigt blivit allt hårdare konkurrens om människors
uppmärksamhet i takt med det ökade samhällstempo som Bauman beskrivit, blir
det allt viktigare för biblioteken att marknadsföra sig. För folkbiblioteken, som
normalt sett inte har pengar till att göra annonser och reklam av olika slag kan
profilering därför vara ett sätt att marknadsföra sig. Att profilera de olika
biblioteken i en kommun mot olika speciella områden kan dels locka fler
besökare, dels vara ett sätt att legitimera sin existens för sina uppdragsgivare. I
Albys fall kan man exempelvis trycka på att man speciellt arbetar med barn och
unga och därmed få ökad förståelse och sympati för  verksamheten.

Inspiration istället för pekpinnar
I Aleman (2009) beskrivs arbetet med det nya biblioteket i Alby under rubriken
”Rum som överraskar” . Rum som överraskar var ett utvecklingsprojekt för
biblioteken i Botkyrka med Alby som pilotbibliotek som ville utmana synen på
vad e t t bibl iotek kan vara för något och bredda utbudet och
användningsområdena. Syftet med detta var att skapa en mötesplats för
kommuninvånarna och då särskilt barn och unga som är prioriterade målgrupper.
Dessa besökte redan i stor grad det gamla biblioteket men använde det mest som
”värmestuga” och förhoppningen var nu att skapa ett bibliotek som uppmuntrade
till upplevelser och kreativitet (ibid.:25). Missnöjet med det gamla biblioteket
berodde alltså inte på att det hade för få besökare utan på hur det användes.

Bibliotekspersonalen gav två arkitekter i uppdrag att utforma ett bibliotek som
”gav andra signaler än de traditionella” (ibid.:26). Att det skulle se annorlunda ut
var som sagt centralt, vilket understryks av att personalen förkastade arkitekternas
första skisser på en bibliotekslokal med  ”vanliga”, raka hyllor. De ville ha mer
form och fastnade för ett förslag med rundade hyllor istället. Även om således
också arkitekter bär på en traditionell bild av hur ett bibliotek bör ser ut, menar
Eva att det var viktigt att ha med dessa i projektet då bibliotekarier tenderar att
tänka i funktion framför form vilket enligt henne ofta resulterar i att rummet blir
lidande av att bibliotekarierna försökt få plats med så mycket böcker som möjligt.
Beståndet gallrades också hårt inför öppningen av det nya biblioteket och
anpassades efter antalet hyllmeter som arkitekterna ansåg att det fanns plats för
utan att rummets inbjudande atmosfär blev lidande (Intervju Eva 2013.12.16). 

I arbetet med det användarvänliga biblioteket kan vi alltså se att det förvisso
var viktigt att tillfråga användarna vad de ville med biblioteket men vi kan också
se att experternas roll betonas genom hela processen. Behovet av att ta hjälp av
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experter i arbetet med det nya biblioteket framhålls i rapporten till FrågeO som
beskriver hur de deltagande biblioteken haft möjlighet att ”bjuda hem en expert”.
Detta är något som även Botkyrka använt sig av och personalen framhåller och
betonar vikten av detta: 

Vi måste kunna lita på arkitekterna, när det gäller det rumsliga, färger, former, estetik. Där är
arkitekten experten, där ska inte vi komma med förslag till lösningar, former, färger.
Arkitekterna har en helt annan kunskap, idérikedom och blick att tillföra (Aleman 2009:27). 

Att man valt att delta i projektet FrågeO kan också ses som att man ser ett behov
av att ta hjälp av experter, i detta fall experter på biblioteksplanering med
användarperspektiv. Att experter på bland annat inredning och arkitektur anlitades
i arbetet med det nya biblioteket betydde dock inte att personalen inte var delaktig
i utformningen. Som ovan nämnts var de skeptiska mot arkitekternas första skisser
över lokalerna. I  rapporten från FrågeO står att läsa:

(i) ett avseende var vi inte så villiga att svara på arkitekternas frågor. Hur stort är
mediebeståndet? Hur många hyllmeter behövs? Vi svarade med en motfråga: Vad ryms i
rummet? Här fick beståndet vara underordnat rummets funktion som mötesplats (Aleman
2009:28).

Experternas roll var alltså att komma med förslag som personalen antingen
samtyckte till eller valde bort. Detta kan ses som ett exempel på auktoriteters
minskade inflytande. Även om experternas roll framhålls som mycket viktig
används dessa främst som inspiration; det är i slutändan upp till personalen på
varje bibliotek att besluta hur och vad man vill göra. Arkitekternas förslag ses just
som förslag, det vill säga de kan antingen godtas eller förkastas. Expertrollen
medför därför ingen automatisk auktoritet vilket dock inte innebär att de inte har
någon möjlighet att påverka. Istället för genom konkreta direktiv sker dock denna
påverkan genom en ömsesidig, likvärdig diskussion med bibliotekspersonalen där
båda sidor tar och ger. 

Resultatet
Hur blev då konceptet det användarvänliga biblioteket? Hur skiljer det sig från
det gamla biblioteket i Alby? Enligt Anna-Lena som arbetade på biblioteket vid
denna tid, var en av de tydligaste förändringarna den spektakulära formgivningen,
som ska ge en känsla av möjligheter och kreativitet. Detta ska också tilltala barn
och unga som är prioriterade målgrupper. Hon tycker också att biblioteket är mer
välkomnande än tidigare, till exempel genom att lånedisken ersatts av öppna
informationspunkter så att det inte finns någon barriär mellan besökare och
personal, vilket är tänkt att särskilt tilltala den yngre publiken som kanske annars
skulle ha svårare att komma sig för att ta kontakt med personalen (Intervju Anna-
Lena 2014-02-13).
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En annan stor skillnad, det nya hylluppställningssystemet, märks kanske inte
på en gång men desto mer när besökaren börjar botanisera bland böckerna. Nedan
följer en redogörelse för hur detta system ser ut.

Uppställningssystemet – generellt

Något som kom fram i de fokusgruppsintervjuer som gjordes med ungdomar i
Alby innan nyöppningen var att många ville att det skulle bli lättare att hitta i
biblioteket. Då flera i personalgruppen dessutom ansåg att SAB-systemet var
omodernt och reproducerade en förlegad världsbild bestämde man sig för att
skapa ett nytt hylluppställningssystem10. 

Personalen satte upp fem mål för sitt arbete:

 Det skulle vara stora, övergripande avdelningar, så få som möjligt.

 Det skulle synas att de gjorde en extra satsning på ungdomssidan.

 Avdelningarna skulle spegla Albybornas behov.

 En anpassning till datasystemet Book-its begränsningar var nödvändig. Detta
skulle ske i samråd med It-koordinatorn.

 Det skulle vara så få referensmedier som möjligt. Dessa skulle stå 
tillsammans med övriga medier på avdelningarna.

(Aleman 2009:30).

För att det skulle bli lätt och tydligt utgick man från klartextkategorier, vilka
skulle vara så få som möjligt för att göra biblioteket lätt att överblicka. Det fanns
också en tanke om att ”(a)vdelningarna skulle gå från stora övergripande ämnen
ner till det lilla och nära” (Aleman 2009:30).

Då det skulle bli övermäktigt att klassificera om hela beståndet från grunden
insåg man dock snart att man var tvungen att i någon mån grunda det nya
systemet på SAB. Att all nyinköpt litteratur som löpande kommer till biblioteket
dessutom är färdigklassificerad enligt SAB bidrog ytterligare till detta beslut. För
att underlätta översättningen mellan de två systemen gjordes därför ett schema11

1 0Då detta nya hylluppställningssystem inte har något vedertaget namn kommer jag framöver att kalla det för
omväxlande det nya systemet, det nya hylluppställningssystemet, Albys hylluppställningssystem etcetera.
1 1Detta schema finns bifogat i bilaga 1.
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där varje klartextkategori (både huvudkategorierna och underkategorierna) har
vissa bestämda SAB-signum som placeras under denna. SAB-signumen Jp, Kp,
Mp och Np hamnar till exempel under kategorien Afrika.

Från början fanns ambitionen att skapa ett hierarkiskt klassifikationssystem
men begränsningar i den digitala katalogen Book-it gjorde att detta inte gick att
genomföra. Att frångå Book-it var inte heller något alternativ då Alby i så fall
skulle bli digitalt avskuret från de andra biblioteken i Botkyrka, som alla använder
samma katalog. Man gjorde dessutom bedömningen att detta skulle bli alldeles för
dyrt och krångligt.

Istället för en indelning med en överavdelning och följande underavdelningar
av typen:

Religion:
- Buddhism
- Hinduism
- Islam
- och så vidare

fick det därför bli en lösning där underkategorierna ligger på samma nivå som
huvudkategorin:

Religion - Buddhism
Religion - Hinduism
Religion - Islam
och så vidare

Själva uppställningen i hyllorna gick dock att göra hierarkisk; exempelvis
kommer allmänna verk om religion först på religionshyllan som därefter delas in i
underkategorierna Buddhism, Hindu ism och så vidare. Eventuel la
referensexemplar placeras tillsammans med de allmänna verken direkt efter
huvudkategorin, personalen har dock haft som målsättning att minska
referenslitteraturen då man vill kunna låna ut så mycket som möjligt. Inom
respektive kategori/underkategori står medierna placerade i alfabetisk ordning
efter författarens efternamn, med undantag för samlingsverk eller om det finns fler
än två författare till ett verk, då dessa istället ställs upp efter titeln.

Beståndet delas in i vuxenlitteratur respektive barn- och ungdomslitteratur.
Dessa båda avdelningar har samma huvudkategorier förutom att det på barn- och
ungdomsavdelningen även finns en kategori med bilderböcker. Underkategorierna
till huvudkategorierna är i vissa fall identiska på vuxenavdelningen och barn- och
ungdomsavdelningen men skiljer sig ibland åt, exempelvis har Hemma på
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barn/ungdomsavdelningen underkategorin M o d e s o m i n t e f i n n s p å
vuxenavdelningen.

Varje huvud- och underkategori i hylluppställningssystemet motsvaras som
sagt av ett eller flera SAB-signum. Vilka signum som ska föras till viken kategori
bestäms enligt det schema som personalen utarbetade när det nya systemet togs i
bruk. Man har sålunda utgått från SAB-systemets kategorier när man skapat det
nya systemet, även om dessa stuvats om under delvis andra huvudkategorier. En
viktig skillnad är också att kategorierna uttrycks i klartext (t ex Hemma – Mat
istället för Qca). Huvudkategorierna i Alby är bara 12 stycken, det vill säga
knappt hälften av SAB-systemets 25 stycken1 2. Medierna märks upp med
klisterlappar som anger vilken hylla de ska placeras under (ex Hemma – Mat).

Liksom SAB-systemet är uppställningssystemet enumerativt till sin natur då
det utgår ifrån ett antal huvudkategorier som sedan delas in i underkategorier. Till
skillnad från SAB-systemet som inte har någon officiell begränsning i hur många
steg neråt i hierarkin man kan gå, tillåter dock Albys system endast ett steg neråt i
den hierarkiska indelningen. Alla underkategorier står således på samma nivå i
systemet, till exempel Människan – Psykiatri respektive Människan –
Terapimetoder. Hade systemet tillåtit flera steg i indelningen hade annars en
tänkbar variant varit Människan - Psykiatri – Terapimetoder. Anledningen till att
man bara har en nivå av underkategorier har dels med de ovan nämnda
begränsningarna i katalogen att göra, dels med att huvudsyftet med det nya
uppställningssystemet var att det skulle vara lätt att använda, och att man därför
prioriterat överskådlighet framför precision. Då mediebeståndet på Alby bibliotek
är tämligen litet är fortsatta subindelningar inte heller nödvändiga då det inte finns
ett så stort antal böcker inom varje kategori.

Då varje huvud- och underkategori i Albys uppställningssystem har ett antal
bestämda SAB-signum knutna till sig vill jag hävda att det är grundat i SAB. Som
jag nämnt tidigare så har detta främst praktiska orsaker; det sparar mycket tid och
arbete att kunna utgå från SAB-systemet som böckerna redan är klassificerade i
när de som nyförvärvade kommer till biblioteket. SAB lever också kvar bakom
det nya uppställningssystemet genom den digitala katalogen som inte tillät en
fullskalig övergång till det nya systemet såsom personalen först önskade, då den
är gemensam för alla bibliotek i Botkyrka. Vid en sökning på en titel i katalogen
visas först dess klassifikationssignum enligt SAB och därefter vilken placering
den har i biblioteket enligt hylluppställningssystemets klartextkategorier. En
sökning efter ”Gösta Berlings saga” ger till exempel resultatet Hc - Fiktion –
Romaner, det vill säga först bokens SAB-signum och därefter uppställningen

1 2A-Ä i SAB-systemet undantaget Å-Kartor som numera förs till N-Geografi (Klassifikationssystem för
svenska bibliotek 2006).
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enligt det nya systemet. Det nya systemet är således inte en självständig
konstruktion utan har SAB-systemet som bas.

Mitt påstående om att man frångått SAB-systemet på Alby bibliotek är alltså
en sanning med modifikation då SAB finns kvar under ytan. Medierna är
klassificerade enligt SAB när de anländer till biblioteket och denna klassifikation
används sedan som utgångspunkt när personalen placerar in medierna under
respektive kategori i det nya systemet. Vid bestämningen om var en bok skall stå i
biblioteket är det alltså inte innehållet som personalen primärt tittar på utan dess
SAB-signum. Detta är fullt logiskt då boken ju redan är klassificerad av BTJ13 och
tidskrävande dubbelarbete på så sätt kan undvikas. Det medför dock att
hylluppställningssystemet i Alby är just ett uppställningssystem och inte ett
klassifikationssystem. Detta märks också i katalogen där en post visas med både
SAB-klassificeringen och placeringen enligt det nya systemet (Hc - Fiktion –
Romaner). Förutom vid sökningar i katalogen märker man dock som besökare inte
av SAB-systemet på Alby bibliotek och vi kan därmed konstatera att biblioteket
gått längre än många andra bibliotek som exempelvis gjort olika utbrytningar men
d ä r d e n h u v u d s a k l i g a u p p s t ä l l n i n g e n f o r t f a r a n d e u t g å r f r å n
klassifikationssystemet. I min analys av Alby biblioteks hylluppställningssystem
är dock viktig att ta i beaktande att det är baserat på SAB.

Uppställningssystemet – i detalj

Mediebeståndet på Alby bibliotek är uppdelat i en vuxenavdelning och en barn-
och ungdomsavdelning. Det finns dock ingen tydlig gräns mellan de två
avdelningarna utan hyllorna står lite om varandra. Jag kommer nedan att gå
igenom hur medieuppställningen ser ut på de båda avdelningarna. Då båda till
stora delar är mycket lika varandra kommer jag att beskriva de gemensamma
dragen mer ingående under min redogörelse för barn- och ungdomsavdelningen,
för att sedan diskutera vad som är speciellt för, eller ser annorlunda ut i
vuxenavdelningen.

Förutom barn- och ungdomsavdelningen respektive vuxenavdelningen finns
även en gemensam Kulturhylla för barn och vuxna på biblioteket. På denna finns
litteratur om olika kulturella uttrycksformer, CD-skivor med musik, filmer,
dataspel, tv-spel och ljudböcker. Det finns också  en Familjehylla. På denna är
barnfokuset dominerande och här finns litteratur om barnhälsa, barnmat, om att
vänta barn med mera.

1 3BTJ (fd Bibliotekstjänst) är ett företag som säljer medieprodukter till bland annat bibliotek (Wikipedia).
Alby bibliotek köper i huvudsak in sina böcker från BTJ.
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Barn- och ungdomsavdelningen
Medierna på barn- och ungdomsavdelningen har följande huvudkategorier: Språk
(lära), Sverige, Världen, Samhället, Människan, Hemma, Djur & Natur,
Bilderbok, Fiktion, Ung och Språken.

Kategorin Språk (lära) innehåller medier (böcker, språkkurser etcetera) på
andra språk än svenska. Urvalet av dessa språk är tänkt att motsvara de som talas i
Botkyrka.

Kategorien Sverige är indelad i underavdelningarna Förr i tiden, Geografi,
Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern, Vikingatiden, Medeltiden, Nya tiden, Lag
och rätt samt Polis och tjuv. Vi ser här alltså en blandning av olika aspekter av
Sverige i form av olika historiska epoker, landets geografi, samt juridiska aspekter
som lag- och polisväsen. Något som är anmärkningsvärt vad gäller den historiska
indelningen är att man först valt den diffusa kategorien Förr i tiden varpå mer
specifika perioder som Stenåldern, Bronsåldern och så vidare följer, vilka ju
egentligen också kvalar in som ”förr i tiden”. Notera att Förr i tiden inte fungerar
som en samlande kategori över de specificerade epokerna då den ligger på samma
nivå i hierarkin som dessa. Tittar vi på vilken litteratur som står under Förr i tiden
hittar vi främst sådant som med SAB-systemet skulle klassificeras som Kc4-5, det
vill säga litteratur som behandlar Nya tiden och framåt. Med ”förr i tiden” menas
alltså de senaste 500 åren.

Intressant är också att Sverige är en huvudkategori och inte ingår under
huvudkategorin Världen. Detta har dock en praktisk förklaring; då biblioteket har
mycket litteratur som på olika sätt berör Sverige har man valt att ge det en egen
huvudkategori. Man kan också fråga sig varför man valt att skilja på Lag och rätt
oc h Polis och tjuv på barn- och ungdomsavdelningen då dessa skulle kunna
samsas under samma kategori. Namnen på de respektive kategorierna är också
intressanta då Polis och tjuv förmodligen är något som de flesta barn kan relatera
till, till skillnad från de mer abstrakta termerna Lag och rätt som mer förknippas
med vuxenvärlden. Till den förstnämnda kategorien förs verk med SAB-signumen
Oc, Ocg och Oe och till den sistnämnda Oep, S, viss K och K.4 samt Qdfd
(hästar!) vilket här syftar på polishästar.

Kategorin Världen innehåller litteratur som berör världens (undantaget
Sveriges) folk, religioner, geografi och historia och är uppdelad efter de olika
världsdelarna Afrika, Amerika, Asien, Europa, Oceanien och Polarländerna. Krig
respektive Religion har fått egna underavdelningar liksom Universum vilket ju
utifrån en hierarkisk synvinkel är lite märkligt. Ämnen som historia och geografi
står alltså under respektive världsdel som de berör medan krig och religion brutits
ut. Vad gäller krig är detta kanske inte så märkligt då det är ett ämne som
fascinerar många barn (vuxenavdelningen saknar som vi ska se en speciell
underavdelning för krig). De två världskrigen är också svåra att placera in under
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enskilda världsdelar. Detsamma gäller även världsreligionerna vilket förmodligen
legat till grund för att religion fått en egen underavdelning.

Bottom-up
Avdelningarna Sverige o c h Världen visar tydligt att systemet har en

genomgående bottom-up-karaktär såtillvida att det tar sin utgångspunkt i det nära
och lokala för att sedan arbeta sig uppåt och utåt. Ett tydligt exempel på detta är
att Sverige är en egen huvudavdelning och inte som i SAB placerat under olika
avdelningar med tilläggs-beteckningen -c (ex Nc, Kc). Ett annat exempel är att
Universum placerats under avdelningen Världen.

 Detta skiljer hylluppställningssystemet från universella klassificeringssystem
som till exempel DDC och SAB. Dessa har istället har en top-down-rörelse som
går från det generella och allmänna ner mot det specifika. I fallet med geografiska
indelningar börjar exempelvis både DDC och SAB med de olika världsdelarna för
att sedan, längre ner i hierarkin, behandla enskilda länder och områden.

Att jag hävdar att systemet har en bottom-up-karaktär kan tyckas stå i
motsatts till personalens ambition att det ”skulle gå från stora övergripande ämnen
ner till det lilla och nära” (Aleman 2009:30). Detta syftar dock på relationen
mellan huvudavdelningarna medan mina argument handlar om hur det ser ut inom
de olika avdelningarna. De två synsätten behöver alltså inte motsäga varandra.
Det finns dock ingenting i relationen mellan de olika avdelningarna som säger att
man inte även skulle kunna se detta som en rörelse från det lilla och nära till det
stora och övergripande lika gärna som tvärtom.

Men hur kan ett enumerativt system som det i Alby vara av bottom-up-
karaktär när jag tidigare hävdat att enumerativa klassifikationssystem följer en
top-down-princip? Här måste vi skilja på innehåll respektive struktur. Strukturellt
sett går nämligen uppställningssystemet uppifrån och ner med överordnade
huvudkategorier som sedan delas upp i subkategorier. Tittar vi närmare på vad
kategorierna innehåller ser vi dock att de tar sin utgångspunkt i det nära och lokala
vilket också prioriteras i hierarkin (till exempel Världen – Universum).

Nästa kategori, Samhället, är uppdelat i Bygga och uppfinna, I trafiken,
Matematik  och Pengar. Ämnesmässigt överlappar denna avdelning med Sverige,
exempelvis hade man kunnat tänka sig Lag och rätt och Polis och tjuv även under
denna kategori.

Människan delas in i Berömda, Fotboll, Kroppen, Känslor, Sjuk, Skräck samt
Sport och lek. Detta förefaller vara en påfallande praktisk indelning där
mediebeståndet tillsammans med vanliga intressen hos användarna fått bestämma
vilka subindelningar som gjorts. Detta illustreras tydligt av att Fotboll fått en egen
avdelning istället för att placeras under Sport och lek. Under Känslor placeras
både facklitteratur motsvarande SAB-signumen Dg, Dj, Do, med flera och
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skönlitteratur motsvarande Hcf och Hcg. Notera även att subkategorin Skräck
placerats under Människan.

Hemma består av avdelningarna Gåtor, Mat, Mode, Odla och Pyssla. Till
Gåtor förs enligt anvisningarna Hcf och Hcg vilket syftar på skönlitteratur med
gåtor eller mysterier liksom gåtspel (Rd) men även viss Dod (Fysiologisk
psykologi!) och Ie (Målarkonst). Det sista syftar troligtvis på bildgåtor. Att Gåtor
placerats under Hemma är intressant i sig, då man behandlat gåtan som en social
genre som passar bra att ägna sig åt hemma med familjen.

Människan respektive Hemma visar på hur vanliga intressen hos användarna
fått styra indelningen av mediebeståndet. Som tidigare nämnts gallrades
mediebeståndet hårt inför öppningen av de nya biblioteken med ambitionen att
skapa ett sortiment som verkligen passade och intresserade användarna. Vid en
närmare titt på uppställningssystemets uppbyggnad ser vi också att
underkategorierna till stor del är utformade efter det aktuella mediebeståndet; de
ämnen som biblioteket har mycket litteratur om är också de som har fått egna
kategorier. Här märks återigen systemets bottom-up-rörelse; den lokala
populationens intressen och behov står i centrum.

Till skillnad från de universella klassifikationssystemen gör inte Albys system
anspråk på att kunna rymma all världens kunskap, utan syftar istället till att
tillfredsställa lokalsamhällets och användarnas behov. Det finns således inga
ambitioner att systemet ska kunna användas i något annat sammanhang än just i
Alby. Francis L. Miksa menar att ett utmärkande drag för det senmoderna
biblioteket är insikten om att det inte finns något ultimat klassifikationssystem;
vilken sort som lämpar sig bäst beror helt på vilken kontext det rör sig om. I det
senmoderna biblioteket strävar man därför inte efter att klassificera ”what is in the
world” (1998:87), istället försöker man skapa ett system som passar de syften som
man för tillfället vill uppnå med biblioteket. Detta stämmer till stor del in på
Albys uppställningssystem som är tänkt att utgå från de lokala användarnas
preferenser och behov. Personalen tänkte sig inte heller att systemet skulle vara
”hugget i sten” (Intervju Anna-Lena 2014.02.13) utan meningen var att det skulle
utvecklas med tiden allteftersom behoven förändras. När man några år senare
även frångick SAB-systemet på grannbiblioteket i Fittja införde man till exempel
inte Albys uppställningssystem rakt av utan modifierade det så att det skulle passa
Fittjas specifika förutsättningar.

Vi kan alltså konstatera att visionen om att kunna systematisera all världens
kunskap inte längre är ett mål på Alby bibliotek, vilket ligger helt i linje med
Baumans påstående om de stora visionernas och död (Bauman 2000:59-63). Då
man på ett folkbibliotek som det i Alby inte längre tror att det finns ett ultimat sätt
att arrangera medierna utan att man istället måste ta hänsyn till kontexten, har
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även det långsiktiga planerandet upphört; istället gäller det gäller att kunna hänga
med när tiden och kontexten förändras.

SAB under ytan
Nästa avdelning på barn- och ungdomsavdelningen är Djur & Natur med
underavdelningarna Biologi, Experiment, Husdjur, Miljö, Naturfenomen, Vilda
djur, samt Växter. Intressant är att Biologi har placerats som en underavdelning till
Djur och Natur vilket är tvärt emot SAB-systemet och rimligtvis även de flesta
andra klassifikationssystem. Detta bottnar i tanken om att fler människor har en
klar uppfattning om vad som menas med ”Djur och Natur” än ”Biologi” vilket
återigen visar på viljan att utgå från användarnas perspektiv. Att placera
Experiment under Djur & Natur kan också tyckas märkligt. Att döma av de SAB-
signum som enligt anvisningarna ska föras hit (Uc, Ucc, Uce, P samt viss Pb och
viss U) visar det sig dock att det främst handlar om naturvetenskapliga (och vissa
tekniska) experiment. Då detta står under Naturvetenskap (U) i SAB-systemet kan
man förmoda att det har funnits med i bakhuvudet hos personalen som utformade
systemet. Det här är en yttring på hur SAB-systemet delvis, även på ett strukturellt
plan, ligger till grund för Albys system. Djur & Natur tycks i hög grad motsvara
SABs U-avdelning, inte bara såtillvida att många ämnen överensstämmer utan
även genom hur själva avdelningen är uppbyggd. Till exempel skiljer båda
systemen på vilda djur respektive domesticerade djur med den skillnaden att både
Husdjur och Vilda djur står under samma huvudklass i Alby (Djur & Natur)
medan tamdjur i SAB står under avdelning Q (Ekonomi och näringsväsen) och
vilda djur förs till U (Naturvetenskap). Att skilja på vilda och domesticerade djur
är i många avseenden logiskt då det är en allmänt vedertagen uppdelning i vårt
samhälle14. Min poäng är dock att kriterierna för vad som ska placeras var är
desamma i Alby som inom SAB då signumet Qdf med underavdelningar förs till
Husdjur och Ug med underavdelningar till Vilda djur.

SAB verkar därmed delvis ha legat till grund för hur personalen gjort
indelningarna. Djur & Natur verkar till exempel ha betraktats som motsvarigheten
till avdelning U vilket gjort det logiskt att placera Experiment under denna. Delar
av SABs struktur kan därmed också skönjas i det nya systemet. 

Liksom SAB-systemet skiljer Albys system även på språklära om olika språk
och skönlitteratur på olika språk. Den förstnämnda avdelningen heter Språk (lära)
i Alby medan den senare kallas för Språken. Båda avdelningarna är uppdelade
efter de olika språk som finns representerade (se bilaga 2). Under Språk (lära)
placeras lexikon, grammatikböcker, läseböcker och dylikt medan Språken

1 4Genom att både vilda och tama djur står under samma huvudavdelning undviks i Alby dock ett  problem
som är vanligt på bibliotek som använder SAB, nämligen att många användare förgäves går till Ug (Zoologi)
för att hitta litteratur om t ex hundar eller katter som i själva verket står placerade på Qdf (Husdjurslära).
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innehåller skönlitteratur. Skillnaden mellan Språk (lära) respektive Språken
mellan barn- och vuxenavdelningen är att antalet språk som finns skiljer sig något.

Skön- och facklitteratur blandat
Alby har även en hylla med Bilderböcker för de mindre barnen. Denna utgår från 
vanliga intressen hos barn och deras föräldrar och är indelad i ABC, Dinosaurier, 
Fotboll, Laga, Lika-olika, Sagor, Siffror, Sjuk Småbarn, Världen samt Åka. 
Skönlitteratur och faktaböcker blandas inom respektive ämne. Kategorin Lika-
olika var tänkt att utmana barnens föreställningar om etnicitets- och könsroller 
och här placerades litteratur som handlade om personer som på ett eller annat sätt 
bröt mot dessa. Den nuvarande personalen upplevde dock att denna uppdelning 
var exotifierande varför Lika-olika tagits bort.

Avdelningen Fiktion är indelad i Börja läsa, Dikter, Kapitelböcker, Lättläst,
Pjäser, Sagor, Samlingar och en Äppelhylla15. Anledningen till att avdelningen inte
kom att kallas Skönlitteratur  är rent praktisk då detta ord var för långt för att få
plats i klartext i den digitala katalogen. Istället fick det bli Fiktion som också
ansågs passa bra med tanke på Albys internationella befolkning (Aleman
2009:31). Hit förs uH med underavdelningar förutom uHci (Serier) som förs till
Ung – Serier eller Ung – Manga. Liksom Bilderböcker ä r Fiktion en hylla för
barn medan skönlitteratur för ungdomar ställs under Ung. Denna sektion kom till
för att understryka bibliotekets unga profil och innehåller bland annat Demoteket
där ungdomar kan ställa ut egna små konstprojekt och där man kan lämna in
texter, film, musik med mera som de andra användarna på biblioteket kan låna 16.
De övriga avdelningarna är uppdelade i olika ämnen som kan tänkas intressera
unga människor: Berättelser ur livet, Dikter, Engelska, Fantasy, Känslor,
Könsroller, Lättläst, Noveller, Pjäser, Romaner, Samlingar, Skräck, Serier och
Manga. Även här blandas skön- och facklitteratur på avdelningar som Känslor
och Könsroller.

Att blanda fack- och skönlitteratur är något som förekommer mycket
sporadiskt inom SAB-systemet. Däremot är det vanligt att folkbibliotek gör
specifika utbrytningar där skönlitteratur på till exempel temat kärlek och
relationer står tillsammans med psykologisk litteratur om känslor på en speciell
Känslor-hylla. Sådana utbrytningar är framförallt vanliga på barn- och
ungdomsavdelningarna (se Alberius och Nylander 2006 och Bäckius 2003). 

1 5E n Äppelhylla är en hylla med medier speciellt anpassade för barn och unga med funktionsvariationer.
Konceptet kommer från början från Library of the Handicapped Child i London och finns nu på en mängd
folkbibliotek i Sverige (Barnbibliotekscentrums webbsida).
1 6Demoteket är för närvarande vilande såtillvida att inget nytt material samlas in. Däremot går det bra att låna
de filmer, musik m m  som sedan tidigare finns på avdelningen. 
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Vuxenavdelningen
Medierna på vuxenavdelningen är placerade efter samma huvudkategorier som på
barn- och ungdomsavdelningen förutom att det här förstås inte finns någon
avdelning med bilderböcker eller en särskild ungdomshylla. Avdelningar som
Världen och Djur & Natur har nästan identiska underkategorier som på barn- och
ungdom liksom Språk även om det finns ett något större språkutbud på
vuxenavdelningen. I övrigt har de olika avdelningarna på vuxenavdelningen i
allmänhet fler underkategorier än på barn- och ungdom. På det stora hela är dock
de båda avdelningarna mycket lika varandra till sin utformning; båda har en
påfallande praktisk karaktär där mediebeståndet bestämt vilka olika
underkategorier som finns representerade. Då både vuxenavdelningen och barn-
och ungdomsavdelningen dessutom har samma layout kan detta skapa en del
förvirring i biblioteket då det ibland är svårt att avgöra vilken avdelning man
befinner sig på.

Kategorien Sverige har på vuxenavdelningen följande indelning: Botkyrka,
Geografi, Historia, Lag och rätt, Politik och Stockholm, det vill säga en liknande
indelning som på barn- och ungdom. Så är även fallet vad gäller Världen som
liksom på barnavdelningen består av Afrika, Amerika, Asien, Europa, Oceanien,
Polarländerna, Religion och Universum. Kategorien Krig har däremot utelämnats
här.

Jämfört med barnavdelningen har Människan på vuxenavdelningen delvis
andra namn på sina  underkategorier, även om de betecknar samma ämnen. Den
har även byggts på med lite fler kategorier. Underkategorierna är Biografier
(Berömda på b.avd), Bollsport (Fotboll på b.avd.), Filosofi, Kroppen, Känslor,
Psykiatri, Sjukdomar, Sport och lek, Terapimetoder och Träning. Även här kan vi
notera att sporter som involverar bollar särskiljs från övrig sport och lek.

Till underkategorien Filosofi förs enligt anvisningarna de SAB-signum som
behandlar filosofi ur olika aspekter, det vill säga D-Dj medan Do (psykologi) förs
till Känslor. Dofa (Barnpsykologi) däremot, förs till Familjen – Barnpsykologi.
Här har man alltså prioriterat att samla ämnen som rör barn på olika sätt (på
familjehyllan) istället för att samla psykologins olika aspekter. Familj anses
sålunda vara en mer adekvat indelning än psykologi för bibliotekets användare.

En annan intressant uppdelning här är den mellan Känslor och Psykiatri då
dessa båda kan förmodas innehålla psykologisk litteratur ur olika aspekter. Även
här kan vi dock se SABs påverkan där en liknande uppdelning görs då psykiatri
förs till avdelning V (Medicin) och inte till D (Filosofi och psykologi).

Avdelning Hemma har på Albys vuxenavdelning underkategorierna Bygga,
Handarbete, Inredning, Mat, Odla och Pyssla. Även här hittar vi alltså typiska
hemma-fixar-saker som användarna ska kunna känna igen sig i och vilja veta mer
om.
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Djur & Natur är uppdelat i Biologi, Husdjur, Miljö, Naturfenomen, Vilda djur
o c h växter. Den uppmärksamma läsaren märker att den enda skillnaden mot
barnavdelningen här är att underkategorien Experiment saknas, förmodligen för
att bibliotekets litteratur om naturvetenskapliga experiment som går att göra
hemma främst riktar sig till barn och unga.

Fiktion är uppdelat i Dikter, Kåserier, Noveller, Pjäser, Romaner och
Samlingar, vilket liknar SAB-systemets avdelning för skönlitteratur H . I SAB
placeras dock samlingar under avdelning L (Biografi med genealogi) närmare
bestämt under Ls.

Samhället har subkategorierna Brott, Ekonomi, IT, Könsroller, Matematik,
Migration, Minoriteter, Pedagogik, Politik, Sociala frågor, Teknik samt Trafik. Till
skillnad från Lag och rätt som är placerat under Sverige och syftar på svenska
lagar och rättsväsen menas med Brott här mer allmänt kriminologi och polisväsen
som enligt SAB förs till Oep. IT har även fått en egen kategori och är betydligt
synligare än i SAB-systemet. En annan intressant jämförelse med SAB är att
Könsrollsfrågor (Ohj) där är en underkategori till Sociala frågor (Oh) medan
Könsroller i Alby har en egen kategori på samma nivå som Sociala frågor.
Detsamma gäller Minoriteter som här har en egen kategori men i SAB står under
Ohe. Att senmoderna företeelser som IT och intresset för  minoritets- och
genusfrågor placerats långt ner i hierarkin i SAB-systemet beror på att det är svårt
att placera in nya ämnen i enumerativa system. Då Albys system (till skillnad från
SAB som snart har 100 år på nacken) bara är några år gammalt har det varit
mycket lättare att ge dessa ämnen en mer central plats. Som jag nämnt tidigare
kan även Albys system betraktas som enumerativt, men eftersom det bara har två
nivåer i sin hierarki är det mycket öppnare för eventuella framtida ämnestillägg. 

Överskådlighet framför precision
Intressant är även att Matematik har placerats under Samhället. Visserligen finns
det många samhälleliga aspekter av matematik men bristen på annan lämplig
avdelning får nog sägas ligga till grund för att det placerats här. Då man velat
hålla nere antalet huvudkategorier har det inte varit aktuellt att, som i SAB, ge
matematik en egen sådan, speciellt inte som biblioteket har relativt lite litteratur
om matematik. Ett annat alternativ hade varit att placera Matematik under Djur &
Natur där andra naturvetenskapliga ämnen som till exempel Biologi är placerade.
Få personer förväntar sig nog dock att hitta Matematik på en avdelning med
namnet Djur & Natur. Det här exemplet sätter fingret på ett vanligt problem med
hylluppställningar, nämligen balansgången mellan överskådlighet och precision
(Hansson 1999). I Albys fall har överskådligheten prioriterats med syftet att det
ska bli lättare för användarna att hitta i biblioteket. Tanken är att besökaren ska
kunna lokalisera det hen är intresserad av i de övergripande avdelningarna. För att
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detta ska lyckas krävs dock att man utifrån titlarna på de olika avdelningarna kan
lista ut vilka ämnen som ryms inom dessa. Vad gäller avdelningar som Fiktion
eller Världen är detta förmodligen ganska lätt medan det blir svårare med
avdelningar som Samhället. Detta visar dels på nackdelarna med att ha få
övergripande avdelningar men även på nackdelarna med att ha använda så enkla
termer som möjligt. Återigen står vi inför en balansgång mellan att använda så
exakta termer som möjligt och att använda termer som så många som möjligt
förstår. Med tanke på de prioriterade målgrupperna, det vill säga barn och unga
samt människor med annat förstaspråk än svenska, har man i Alby valt strategin
med enkla termer. Fördelarna med detta är att de flesta, även med begränsade
kunskaper i svenska, förstår vad som menas med Djur & Natur eller Samhället
medan nackdelen är att det blir otydligt vad som ryms under en såpass luddig
kategori. Detta problem är som sagt ingenting som är specifikt för Alby bibliotek
utan är ett dilemma för alla bibliografiska klassifikationssystem, vilket Rowley
och Hartley (2008), Hansson (1999) med flera påpekat. 

Blev det lättare att hitta?
Att skapa ett lättanvänt hylluppställningssystem är således svårt eftersom man
alltid måste kompromissa mellan olika faktorer. Som Miksa (1998) förklarat går
det därför inte att hävda att ett visst system är bäst i alla situationer och kontexter;
vilket system som ska användas måste istället avgöras från fall till fall (Miksa
1998:86-87). I Albys fall ville man ha ett system som skulle göra det lätt för
användarna att hitta bland medierna. Här satte man alltså användarna i fokus
framför exempelvis personalen. En rimlig fråga är därmed om det blivit lättare att
hitta på Alby bibliotek med det nya hylluppställningssystemet. I Aleman
(2009:31) slås fast att ”(d)et är tydligt att man hittar lättare och finner den nya
hylluppställningen både tydlig och inspirerande”.

Sedan dess har det dock gått ett par år och personalen på biblioteket har till
stor del bytts ut. Bland den nya personalen finns ett visst missnöje med
uppställningssystemet som just grundar sig i att man upplever att låntagarna har
svårt att förstå det. Många kommer istället direkt till personalen och frågar var en
viss bok står någonstans. Delar av personalen tycker dessutom att det är svårt att
själva använda systemet, exempelvis råder det ofta oklarhet på vilken hylla vissa
ämnen ska placeras (e-post Annika 2013-10-03). Detta kan tyckas märkligt då det
finns ett schema med anvisningar om vilka SAB-signum som ska föras till vilken
kategori. I schemat finns det dock många signum som kan placeras i olika
kategorier beroende på vilket ämne som dominerar i en bok vilket är upp till
personalen att bedöma.

Subjektiv bedömning förekommer givetvis i all ämnesbestämning, men görs i
vanliga fall på central nivå (i Albys fall av BTJ) innan böckerna anländer till
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folkbiblioteken. Bland Albys personal är det många som tycker att SAB har en
mer konsekvent ämnesindelning och att de hittar bättre med detta. Flera upplever
det nya systemet som rörigt, till exempel måste de ofta leta på flera olika hyllor
innan de hittar en viss bok. Som en följd av detta söker många direkt i katalogen
när en låntagare vill ha hjälp att hitta en bok istället för att ta med låntagaren till
hyllan på en gång. Detta kan bero på att flera i personalen på Alby tidigare arbetat
på andra bibliotek där man använt SAB-systemet och därför kan detta bättre. Då
det nya systemet har använts i flera år nu finns det dock anledning att anta att
personalens svårigheter inte bara beror på ovana. Att både användare och personal
har svårt att använda systemet har gjort att man övervägar att återinföra SAB;
bristerna anses således vara omfattande (e-post Annika 2013-10-03). 

Ett användarvänligt bibliotek?
Då ingen utvärdering har gjorts av Albys hylluppställningssystem är det svårt att
dra några säkra slutsatser om hur det fungerar. Att personalen upplever att både de
själva och användarna har svårt att använda det gör dock att det finns skäl att
fråga sig hur användarvänligt det egentligen är. Då ambitionen var att skapa ett
system som utgick ifrån användarna kan det tyckas sekundärt att personalen inte
tycker att det fungerar optimalt, speciellt som tanken var att användarna skulle
kunna använda biblioteket själva i så stor utsträckning som möjligt, utan att
behöva ta hjälp av personalen. Vid ombyggnationen rådde det till exempel
konsensus om att införa självbetjäning fullt ut med automatiserad ut- och
återlämning och sökdatorer (Intervju Anna-Lena 2013.02.13).

Här måste vi dock fråga oss vad som egentligen menas med Det
användarvänliga biblioteket. Det sätt på vilken termen använts de senaste
decennierna (bl a i Kampen-projektet och GÖK-projektet m fl) syftar på en
transformation från ett system- och personalberoende bibliotek till ett
självbetjäningsbibliotek. Utvecklingen verkar  dels bero på att folkbiblioteken i
Sverige sedan 1980-talet genomgått relativt kraftiga nedskärningar och
besparingskrav vilket ökat motivationen att frigöra personal. Jag menar dock att
den även kan också kopplas till en mer allmän trend i det senmoderna samhället,
nämligen individualiseringen. Som Bauman visat oss har allt mer ansvar kommit
att läggas på individen. I den flytande moderniteten ansvarar inte samhället för
sina medborgare utan det är istället upp till var och en att se om sig själv. Istället
för den traditionella bilden av ett samhälle där medborgarna har både skyldigheter
och rättigheter gentemot staten menar Bauman att vi nu befinner oss i ett samhälle
bestående av individer som varken har skyldigheter eller rättigheter gentemot
staten utan bara mot sig själva. Människor med liknande intressen kan givetvis gå
i h o p f ö r a t t d r i v a d e s s a t i l l s a m m a n s . D e n l å n g t g å n g n a
individualiseringsprocessen har dock gjort att det i grunden inte finns några helt
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gemensamma intressen, varför sådana sammanslutningar bara kan vara mer eller
mindre tillfälliga (Bauman 2000:35). 

Konceptet Det användarvänliga biblioteket kan ses som ett uttryck för
individualiseringen såtillvida att det numera är upp till brukarna att själva använda
biblioteket. Personalens roll tonas ner, från att ha varit helt beroende av
personalen sköts folkbibliotekets basverksamhet nu av maskiner medan
bibliotekarien istället ska väcka läslust och inspiration. En del bibliotek har till
och med slutat med personal, exempelvis har Vårsta bibliotek i Botkyrka blivit ett
självbetjäningsbibliotek helt utan bibliotekarier. 

Liksom i övriga samhället har biblioteksbesökarna alltså fått ett ökat ansvar
för verksamheten. Detta märks dels i hur användarna förväntas kunna klara ut-
och återlämning samt hitta i biblioteket själva, men också i de
fokusgruppsintervjuer som genomfördes innan nyöppningen av Alby bibliotek. En
av de frågor som ställdes var vad intervjudeltagarna ville med biblioteket.
Användarna anses således själva veta bäst vad de vill och behöver och
personalens expertis kan inte överträffa användarna som ju så att säga är experter
på sig själva.

Utifrån Aleman (2009) verkar det till att börja med som att det nya
uppställningssystemet gjort Alby bibliotek mer användarvänligt. Den nuvarande
personalens vittnesmål om att varken de själva eller besökarna hittar ordentligt i
biblioteket gör dock att det finns skäl att ifrågasätta om så verkligen är fallet. Att
många besökare frågar om hjälp med att hitta en bok behöver nödvändigtvis inte
vara något negativt; som många studier visat är kontakten med bibliotekarien
tvärtom viktig för många biblioteksanvändare (Radford 1999, Buckley 2006, m fl).
Att de användare som vill klara sig själva kan göra detta är naturligtvis viktigt, här
vittnar också personalen om att många av Albys mest flitiga besökare är relativt
självgående (Intervju Anna-Lena 2013.02.13) Ambitionen att skapa ett
uppställningssystem som inte var personal- och systemorienterat utan utgick från
användarna gjorde förmodligen inte automatiskt biblioteket mer användarvänligt i
detta fall då personalen i Alby är en mycket viktig faktor i bibliotekets
användarvänlighet. Då många av besökarna inte har svenska som förstaspråk och
saknar biblioteksvana är dessa oundvikligen mycket beroende av personalen då
inget uppställningssystem är lätt att förstå om man inte behärskar språket eller har
en uppfattning om hur sådana är uppbyggda. Att personalen har svårt att använda
hylluppställningssystemet är med detta som bakgrund kanske allvarligare då de
därmed har svårt att hjälpa besökarna med att hitta medier och att förklara för dem
hur systemet fungerar. Jag skulle därför vilja hävda att konceptet det
användarvänliga biblioteket är svårt att uppnå om det inte samtidigt är
personalvänligt.
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Avslutande diskussion

I detta avsnitt kommer jag att koppla mina upptäckter till de frågor jag ställde i
början av uppsatsen.

Den första frågan löd: Kan de visioner och ideologiska utgångspunkter som
legat till grund för Alby biblioteks uppställningssystem kopplas till den flytande
moderniteten? Jag menar att så är fallet och här kommer en redogörelse för varför.

I föregående avsnitt har jag visat på en del av de faktorer som gjorde att
förändringen av Alby bibliotek kom till stånd. Dessa var bland annat Botkyrkas
nya biblioteksplan samt en förändringsvilja och experimentlusta hos personalen.
Jag har också visat på en del av de faktorer som kom att påverka hur det nya
biblioteket utformades, bland annat projektet ”Det frågeorienterade biblioteket”
och de inredningsarkitekter som personalen anlitade. Ovanstående faktorer har jag
kopplat till den senmoderna logik som Zygmunt Bauman menar är
kännetecknande för vår tid. 

En av dessa är känslan av att något måste göras och förändras, vad denna
förändring består i är av sekundär betydelse, det viktiga är att handla när tillfälle
till detta uppstår. I fallet med Alby bibliotek uppstod ett sådant handlingstillfälle
när det blev möjligt att förvärva en ny lokal. Det var således inte en tydlig vision
som satte igång förändringsarbetet, konceptet det användarvänliga biblioteket var
tvärtom påfallande tomt på innehåll till en början. Detta ligger i linje med
Baumans resonemang kring hur begreppen kommit att urholkas på innehåll.

Då den flytande moderniteten medfört ett allt snabbare samhällstempo har
konkurrensen om utrymmet ökat och det har blivit allt viktigare för olika
institutioner att själva legitimera sin verksamhet och locka användare. Detta har
gjort att marknadsföring blivit centralt, vilket kan ses i den profilering som gjorts
av de olika biblioteken i Botkyrka, liksom viljan att göra biblioteket spektakulärt
och attraktivt. För att få inspiration till hur biblioteket kunde bli en attraktiv plats
anslöt man sig till FrågeO-projektet. Då de starka auktoriteterna splittras i takt
med att senmoderniteten vinner mark fungerade FrågeO just som inspiration;
eftersom bibliotekets personal själva är experter på sitt unika lokalsamhälle kan
ingen komma och ge dem fasta direktiv. De enda som känner till de lokala
omständigheterna bättre än bibliotekets personal är (enligt den senmoderna
principen om att alla är experter på sig själva) de som utgör lokalsamhället,
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nämligen bibliotekets tänkta användare, varför det också var viktigt att dessa
skulle tillfrågas om vad de ville med biblioteket. Detta hänger även samman med
det tilltagande fokuset på individen som enligt Bauman är kännetecknande för den
flytande moderniteten. Medan medborgarna under den fasta moderniteten ansågs
ha vissa, av samhället definierade, rättigheter och behov som folkbiblioteket
skulle tillgodose (se t ex Miksa 1998:84) är det nuförtiden upp till var och en att
själv ta ansvar för att få ut det man vill av biblioteket. 

Svaret på den andra frågan (Är uppställningssystemet uppbyggt efter en
senmodern logik?) är tudelad. Även här kan vi se tendenser av flytande
modernitet, bland annat i form av systemets bottom-up-karaktär där det specifika
och lokala får stå i fokus framför det mer generella. Ett annat exempel på detta är
att uppställningssystemet till stor del är uppbyggt efter bibliotekets mediebestånd;
här finns inga ambitioner om att bringa ordning i ett kunskapsuniversum utan
systemet är endast till för att passa in i Albys specifika kontext. Tanken var även
att det skulle utvecklas med tiden i takt med att nya krav kommer att ställas på
det. Enligt den nuvarande personalen har smärre förändringar gjorts men det
mesta i systemet är sig likt sedan det infördes.17 Detta beror delvis på att de stora,
runda hyllorna är mycket svåra att flytta på eftersom de är en del av inredningen.
Skyltarna har också klistrats direkt på hyllorna och lämnar fula märken efter sig
om man tar bort eller flyttar på dem. Själva utformningen av hyllsystemet står
därmed i motsats till tanken att det skulle utvecklas med tiden. 

Albys hylluppställningssystem prioriterar överskådligheten i högre grad än
SAB och DDC som har ett större fokus på exakthet och logik i sin uppbyggnad.
Här kan vi se ett tydligt användarfokus; det är viktigt att det är lätt för användarna
att använda systemet eftersom tanken är att de till stor del ska klara sig själva i
biblioteket. Även detta kan kopplas till individualiseringen.

Således ser vi tecken av flytande modernitet i både processen som ledde fram
till det nya uppställningssystemet och i uppställningssystemet i sig självt. Jag har
dock också konstaterat att Albys hylluppställningssystem inte är en helt och hållet
självständig konstruktion då det till stor del är grundat på SAB-systemet, vad
gäller delar av strukturen och innehållet. På grund av olika orsaker, bland annat
begränsningar i den digitala katalogen, var det inte möjligt att skapa ett helt nytt
klassifikationssystem utan personalen fick utgå från SAB och istället arbeta fram
nya hylluppställningar. Med anledning av detta skulle jag vilja hävda att själva
uppställningssystemet inte rakt igenom är en produkt av flytande modernitet utan
att det också finns en del kvardröjande aspekter (rester om man så vill) som kan
kopplas till SAB och till fast modernitet.

1 7Bland förändringarna kan nämnas att man valt att ta bort kategorin Lika-olika på barnavdelningen eftersom
man ansåg att den snarare förstärkte fokus på kön och etnicitet istället för att avdramatisera detta.
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Detta yttrar sig exempelvis på avdelningen Djur & Natur som, trots sin titel, i
princip motsvarar avdelning U (Naturvetenskap) i SAB-systemet. Förutom djur
och natur hittar vi till exempel även Experiment under denna avdelning, precis
som under U . Klassifikationen är också baserad på SAB eftersom nästan alla
medier är klassificerade enligt detta system när de kommer till biblioteket;
ämnesbestämningen görs således inte av personalen i Alby utan de placerar bara
in respektive SAB-signum under passande avdelning enligt ett schema (se bilaga
1). Man kan därför beskriva det hela som att det nya hylluppställningssystemet är
en överbyggnad på SAB-systemet som verkar under ytan. Detta är inget ovanligt,
tvärtom ställs, som jag tidigare visat, böcker och andra medier upp på andra sätt
än just enligt klassifikationssystemet på många bibliotek. Vid en analys av sådana
alternativa uppställningar måste man dock även ta det underliggande
klassifikationssystemet i beaktande. Då det underliggande systemet i det här fallet
är SAB måste jag därför ta hänsyn till dess logik när jag undersöker
medieuppställningen i Alby. I inledningen till denna studie argumenterade jag för
at t SAB-systemet, i s in egenskap av universell t , bibl iografiskt
klassifikationssystem, var en produkt av fast modernitet. Det underliggande SAB-
systemet medför således även en underliggande modernistisk logik som också det
präglar Albys uppställningssystem.

Ett hylluppställningssystem kan i teorin varieras i det oändliga. Att man i
Alby ändå såg sig tvungna att bygga det på SAB menar jag pekar på ännu en
aspekt av vår samtid, nämligen den att biblioteket som institution delvis
fortfarande är fast i en modernistisk kontext. Denna kontext består av tydligt satta
ramar som biblioteket måste att förhålla sig till. Till dessa hör exempelvis de mål
och planer som hör den kommunala verksamheten till, liksom kravet på att skapa
tillväxt, i folkbibliotekens fall genom att utbilda konkurrenskraftiga medborgare.
Utifrån detta är det rimligt att anta att vi, och biblioteken, befinner oss i en
övergångsfas mellan fast och flytande modernitet där de båda överlappar
varandra.

Vad innebär i så fall denna övergångsfas eller brytningspunkt för
folkbiblioteken? Som bland andra Åse Hedemark (2011) visat har det de senaste
decennierna pågått en livlig debatt i Sverige om vilka uppgifter folkbiblioteken
bör ägna sig åt. Enligt Hedemark bottnar denna debatt i de olika föreställningar
som finns i samhället om vad ett folkbibliotek är för något. Många förknippar
exempelvis biblioteket med en informationscentral där man kan låna böcker och
skaffa sig information av olika slag, medan andra ser det som en mötesplats och
ett allaktivitetshus som ska förmedla kulturupplevelser. Uppfattningen om
biblioteket som en informationscentral menar jag ligger i linje med den
modernistiska uppfattningen om vad ett bibliotek är för något, nämligen en
institution där kunskap samlas, ordnas och tillgängliggörs för allmänheten. Bilden
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av biblioteket som ett allaktivitetshus rimmar däremot bättre med det  senmoderna
biblioteket där fokus ligger på att ge användarna inspiration och upplevelser. I
brytpunkten mellan fast och flytande modernitet gäller det således för
folkbiblioteken att navigera mellan olika intressen och åsikter och samtidigt
försöka hitta en identitet som kan kommuniceras till användare, uppdragsgivare
och andra intressenter. 

Som Hansson (1999) visat präglades folkbibliotekens identitet under det
tidiga 1900-talet av folkbildningstanken som han menar stammade ur en
socialkonservativ, borgerlig diskurs där biblioteket sågs som ett redskap i arbetet
med att fostra goda medborgare. Då de fasta auktoriteternas tid, enligt Bauman, är
förbi nu såhär 100 år senare kan man fråga sig vilken identitet som egentligen är
möjlig för folkbiblioteken att ikläda sig när medborgarna (eller snarare
individerna18) inte längre låter sig uppfostras. Svaret är förmodligen att det, i linje
med Bauman, finns en massa olika potentiella identiteter att välja mellan och att
det är upp till respektive bibliotek att bestämma sig för någon eller några av dessa.
För att få hjälp med detta kan biblioteken inspireras av varandra liksom av
experter inom olika områden men då det inte längre finns några fasta svar finns
heller inga säkra sätt att lyckas. En institution som folkbiblioteket har inte längre
den självskrivna auktoritet i samhället som den hade under det tidiga 1900-talet
utan måste nu, liksom andra samhälleliga institutioner, försöka att bli en av alla de
splittrade auktoriteter som Bauman menar tävlar om att utöva inflytande i vår
samtid. För att lyckas med detta krävs sannolikt spektakulära metoder och här har
förmodligen Alby bibliotek valt en framgångsrik strategi när man satsat på
upplevelser och kreativitet.  

Detta leder oss in på min tredje fråga: Blev biblioteket mer användarvänligt
med det nya uppställningssystemet?

Som jag argumenterat för i föregående avsnitt tror jag att det är farligt att
bortse från personalens betydelse för att användarna ska kunna tillägna sig (och
uppskatta!) bibliotekets tjänster fullt ut. Jag menar därför att det användarvänliga
biblioteket även måste vara personalvänligt för att överhuvudtaget kunna vara
användarvänligt. Om vi ser till medieuppställningen på Alby bibliotek som legat i
fokus för denna studie kan vi konstatera att det till stor del blev en kompromiss
mellan den dåvarande personalens ambitioner och de faktiska förutsättningar som
de var tvungna att förhålla sig till. Då man inte hade möjlighet att skapa ett nytt
klassifikationssystem utan fick utgå ifrån SAB-systemet fick man nöja sig med att
förändra hylluppställningarna. Mycket tyder på att detta ledde till en kompromiss
också för bibliotekets användarvänlighet. Även om det till en början verkade som
att användarna uppskattade den nya medieuppställningen (Aleman 2009) menar

1 8 Bauman (2000:30-38) menar att medborgaren i det senmoderna samhället kommit att ersättas av individen
varför denna term är mer passande här.
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dagens personal att det har så stora brister att man överväger att återgå till SAB.
Därmed kan man fråga sig  om det nya uppställningssystemet verkligen gjorde det
lättare för användarna. Innan en utvärdering av systemet gjorts är det såklart svårt
att säga något säkert om dess användarvänlighet. Min övertygelse om personalens
betydelse för användarnas välbefinnande gör dock att jag menar att personalens
missnöje torde räcka för att konstatera att vissa brister finns i
uppställningssystemets användarvänlighet. 

Missnöjet med medieuppställningen väcker också det frågor som kan kopplas
till brytpunkten mellan fast och flytande modernitet. Är vi som
biblioteksanvändare och personal fortfarande så präglade av den fasta
moderniteten och dess vurm för struktur och ordning att vi inte är redo för en mer
flytande form av uppställning som exempelvis klartextkategorier och bottom-up-
system? Kanske är det så att vi fortfarande, mer eller mindre frivilligt, strävar
efter att bringa ordning i vårt kunskapsuniversum. Utifrån Baumans teori om att
senmoderniteten inte är väsensskild från moderniteten utan snarare en förlängning
och vidareutveckling av den, skulle man kunna hävda att ambivalensen mellan
gammalt och nytt som visat sig på Alby bibliotek och i dess medieuppställning
just är kännetecknande för senmoderniteten som sådan. I fallet med Alby har jag
v i s a t h u r S A B - s y s t e m e t f i n n s k v a r u n d e r y t a n p å d e t n y a
hylluppställningssystemet och påverkar detta på olika sätt, exempelvis hur
avdelningarna är uppdelade och vad de innehåller. Denna kombination av
universell klassifikation och situationsanpassad uppställning eller, för att
generalisera, brytpunkten mellan fast och flytande modernitet är kanske det som
främst utmärker det senmoderna samhället. 

Oavsett om vårt samhälle befinner sig i en transformation från modernitet till
senmodernitet eller om inslagen av både fast och flytande modernitet som jag
ovan visat på i själva verket är det som är det senmoderna, är det rimligt att gissa
att denna ambivalens kommer att märkas för bibliotekens användare och dess
personal. För användarnas del kan vi se att arbeten görs för att de ska kunna
använda biblioteket utan personalens hjälp i högre grad. Detta medför dock att ett
ökat ansvar läggs på användarna då det är upp till de själva att se till att de får ut
vad de vill och behöver av biblioteket. Som vi sett i fallet med Albys nya
hylluppställningssystem är det inte heller säkert att arbetet med att underlätta för
brukarna verkligen har avsedd effekt, exempelvis för att man fortfarande måste
förhålla sig till ett modernistiskt klassifikationssystem.

Möjligheten till ett större inflytande över biblioteket ökar också i och med att
användarnas önskemål och deltagande blir allt viktigare för att kunna legitimera
biblioteksverksamheten. Även här är det dock upp till var och en att framföra sin
åsikt och som Eva påpekat ovan finns en risk att endast starka gruppers önskemål
beaktas. 
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Även bibliotekspersonalen måste förhålla sig till ambivalensen mellan fast
och flytande modernitet. När fokus riktas mot användarna finns risk att personalen
glöms bort. Givetvis är biblioteket till för dess användare men som jag
argumenterat för ovan drabbas de också om personalen har svårt att utföra sitt
arbete. 

Som vi sett i Alby strävar man också på många håll efter att utvidga
biblioteksverksamheten till att inte bara omfatta böcker. Folkbiblioteken har
visserligen alltid haft verksamheter vid sidan av bokutlåningen men nu handlar
det mer om att försöka åstadkomma en mer övergripande breddning vilket kan
illustreras med ledordet ”Mer bio än bibliotek”. Detta ställer nya krav på
bibliotekspersonalen; medan fokus tidigare legat på lånehantering och att hjälpa
brukarna med litteratur- och informationsfrågor blir rollen som en inspiratör som
uppmuntrar och stödjer användarnas egna idéer sannolikt allt viktigare. Detta
lämnar ett större utrymme för kreativitet och egna initiativ även hos personalen,
vilket både medför en större frihet och ett större ansvar. Samtidigt är det, som jag
visat i denna studie, inte säkert att användaranpassningen av biblioteken lyckas
fullt ut vilket i så fall medför att en viktigt uppgift även i framtiden är att hjälpa
låntagarna med utlåning, återlämning eller att hitta i biblioteket.
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Sammanfattning

I denna studie har jag undersökt processen som ledde fram till det nya
hylluppställningssystemet på Alby bibliotek och hur detta system kom att
utformas. Då bland andra Hansson (1999) visat att biblioteken påverkas av den
rådande tidsandan ville jag ta reda på hur vår samtid påverkat Albys nya
medieuppställning.

Enligt Miksa (1998) med flera påverkades den framväxande
biblioteksrörelsen vid tiden för förra sekelskiftet av moderniteten vilket bland
annat tydligt märktes i arbetet med att klassificera det kunskapsuniversum som
man vid denna tid föreställde sig att världen var uppdelad i. Sociologen Zygmunt
Bauman (2000) menar att det moderna samhället (som Bauman betecknar som
solid modernity) de senaste decennierna övergått i ett senmodernt samhälle (liquid
modernity). Medan det förra präglades av byråkratisering, djärva framtidsvisioner
och tydliga auktoriteter präglas det senare av en tilltagande flyktighet eller
obeständighet där tidigare fasta begränsningar som rum och tid blir allt mer
obetydliga. Kännetecknande för den flytande moderniteten är bland annat en
splittring av samhällets auktoriteter vilka nu måste konkurrera med varandra om
inflytande och maktutövande. Bauman menar även att det långsiktiga planerandet
upphört och att människor istället handlar efter de medel och möjligheter de har;
om den fasta moderniteten var målstyrd är den flytande moderniteten snarare
medelstyrd.

Utifrån detta ville jag undersöka om Albys nya hylluppställningssystem är en
produkt av den flytande moderniteten. Syftet med detta var att Alby bibliotek
skulle kunna tjäna som ett exempel på hur folkbiblioteken kan påverkas av vår
samtid. 

I processen som ledde fram till den nya medieuppställningen hittade jag
aspekter av flytande modernitet. Där fanns dock även en del kvardröjande
tendenser från fast modernitet, till exempel att det inte helt gick att frigöra sig från
det gamla klassifikationssystemet. På ett liknande sätt förhöll det sig med själva
hylluppställningssystemets utformning. Jag upptäckte exempelvis att systemet har
en bottom-up-karaktär och att överskådlighet prioriteras framför precision, vilket
jag menar är kännetecknande för flytande modernitet. Då man inte kunde frångå
det gamla klassifikationssystemet helt och hållet utan istället fick bygga ett
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uppställningssystem ”ovanpå” SAB-systemet menar jag dock att det inte rakt
igenom kan ses som en senmodern produkt. Istället rör det sig om en kombination
av fast och flytande modernitet.

Utifrån bibliotekspersonalens berättelser har jag också kunnat konstatera att
denna kompromiss mellan gammalt och nytt gjort att uppställningssystemet inte
blivit så användarvänligt som det var tänkt. Personalen saknar SAB-systemets
tydlighet och både de och användarna har svårt att hitta bland böckerna. Utifrån
detta drog jag slutsatsen att ett användarvänligt bibliotek även måste vara
personalvänligt eftersom personalen är en mycket viktig hjälp för speciellt
biblioteksovana användare. 

Jag avslutade med att konstatera att den flytande moderniteten medfört att ett
större ansvar kommit att läggas på bibliotekets användare som måste klara sig
själva i biblioteket i högre grad samtidigt som det, åtminstone för ”starka” grupper
finns möjlighet att påverka verksamheten mer än tidigare. Personalen måste å sin
sida anpassa sig till en ny roll som inspiratör vilket både ger dem en större frihet
och ett större ansvar. Denna utveckling är dock inte helt entydig eftersom det finns
kvar aspekter av fast modernitet i vår samtid. 
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Bilaga 1

Internt schema som personalen använde för att konvertera SAB-klassifikation till
Albys hylluppställningssystem.
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Bilaga 2

Karta över medieuppställningen på Alby bibliotek riktad till besökarna.
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