
Harriet Aagaard, Svenska Deweyredaktionen

2022-11-10

DDK 10 år i Sverige



Program
• 12:00- 12:45 10 år! En introduktion Harriet Aagaard
• 12:45-14:30 Hur fungerar Dewey på svenska bibliotek? 
• 14:30-15:00 Kaffe och tårta
• 15:00-16:15 Hur använder vi DDK idag och hur kan vi använda det i framtiden?
• 16:15-16:30 Avslutning

• WIFI: KB wifi free



Arbetsgruppen i Metadatabyrån
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Dewey decimalklassifikation

• 1:a upplagan kom 1876
− 23:e 2011 – 4 volymer samt webb
− 15:e 2012 – 1 volym samt webb

• Anpassning till webbuppdatering 
− 082 00$a792.8/2$223/eng/20210602
− Ännu ej implementerat i Libris

• Svensk WebDewey 2011
− Delvis översatt
− Ingen avgift för svenska bibliotek
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• Missnöje med SAB-systemet på forskningsbiblioteken
− Inte tillräckligt aktuellt
− Inte tillräckligt specifikt 

• Behov av rationalisering
− Import av poster från andra länder – klassificerade med DDK

Varför lämnade vi SAB?

5



• Möjligt att använda deweykoder i utländska poster

• Möjligt att deweyklassificera material som saknade DDK tidseffektivt och 
med  tillräckligt hög kvalitet

• Möjligt att hitta medier med SAB och DDK i en och samma sökning

• Större nytta av klassifikationen för bibliotekens användare

• Skapa förutsättningar för hylluppställning som inte innebär total 
omflyttning och ommärkning av böcker

Mål för Deweyprojektet
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• 2009-2011 - 9,3 årsverken

• Blandad översättning
− Översatte 40% 
− Resten var kvar på engelska

• Konverteringstabellen SAB – DDK uppdaterades
− Maskingenerering av klassifikation i Libris webbsök

• Mappade Svenska ämnesord till DDK

• Sökverktyg för Dewey och för att samsöka SAB och DDK

• Utbildning

• Diskuterade hylluppställning med biblioteken

Vad gjorde Deweyprojektet?

7



• Blandad översättning – ett problem
− Mindre tidseffektivt att klassificera

• Utnyttjande av deweykoder i utländska poster – succé
− Men, mindre tidseffektivt att klassificera när man sällan klassificerar

• Åtgärder
− Fortsatt översättning & uppdatering

• Cirka 80% översatt

− Att bygga deweykoder i Svenska WebDewey

− Utbildning & anvisningar i Metadatabyrån

Hur blev det? (1)
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• Samsökning av SAB och DDK i Libris webbsök

• Sökvertyg för DDK: Svenska WebDeweySearch

Hur blev det? (2)
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Hur blev det? (3)
• Större nytta av klassifikationen för bibliotekens användare

− Delvis uppfyllt genom Svenska WebDeweySearch
− Fortsatt arbete!
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Nationalbibliografin i siffror 2020

Nationalbibliografin i Siffror  2020

• Förlagsutgiven facklitteratur 2020

• 10 huvudklasser

• 300 Samhällsvetenskap störst

– Många tvärvetenskapliga nummer
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https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-87


Resurser i Metadatabyrån
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DDK-praxis
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Tips från andra bibliotek
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Övergång till DDK –
svenska bibliotek

• Nästan alla universitetsbibliotek/forskningsbibliotek

• 12% av Sveriges folkbibliotek 

• 36 av 290 kommuner 



Bok och bibliotek 2017 –
SAB ett dött klassifikationssystem?
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SAB utanför bibliotek
• Så länge de flesta folkbibliotek använder SAB 

kommer SAB att leva vidare i Sverige
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142 länder • Översatt till 12 språk
• 7 fullständigt översatta & uppdaterade
• 3 förkortad version
• 2 Inte till 23 utgåvan

Image: Michael Panzer
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61 nationalbibliotek
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Åsikter om Dewey
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Gammalt, västerländskt, rasistiskt?
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Förändringar pågår!
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Utveckling och organisation
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EDUG - European Dewey User Group
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EDUG – vidgade vyer
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Svenska ändringar

• Renskötsel

• Bandy

• Föräldraförsäkring

• Svensk historia - utbyggnad

• Finsk historia - utbyggnad

• Ändring av tvärvetenskapligt nummer för aborter

• Ändring av botanik för att följa modern vetenskap byggt på DNA

• Svenska kommuner – endast utbyggt i Svenska WebDewey
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Ändring av tvärvetenskapligt nummer

362.19 Tjänster till patienter med särskilda behov

362.19888 Abort (sociala tjänster)
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Annat kan vara svårare
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Problem med hierarkier

Indexterm: Kaffebröd
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Varför klassificera?
• Struktur och hierarkisk plats för ett ämne

• Utökar möjligheter för sökning efter ämne (både för bibliotekarier och för slutanvändare)

• Inte språkberoende

• Terminologi kan ändras utan att koden ändra (modeord mm)

• Ämnesord mer specifika, svårare få fullständiga träffmängder

• Kombination av ämnesord och klassifikation (gärna i trunkerad form) ger bra sökträffar

• Indexering med ämnesord mer subjektiv; klassifikationskod mer objektiv och pregnant.

• Beståndsanalys på bibliotek 

• Används ofta som hylluppställning

• Effektivt  och varje bibliotek behöver inte fundera över egen placering

• Hierarkisk struktur gör att notationen enkelt kan förkortas för mindre bibliotek

• Om används av alla bibliotek – lätt att hitta

• Bra som utgångspunkt om ett bibliotek önskar uppställning i klartext av hela eller delar av biblioteket
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Vad använder vi DDK till?

• Hylluppställning

• Struktur och hierarkisk plats för ett ämne

• Beståndsanalys på bibliotek 

• Om används av alla bibliotek – lätt att hitta
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Hylluppställning
• Full klassifikation

• Hyllista

• Klartext

• Hyllista + viss klartext

• Behålla SAB
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Skönlitteratur – standard för 
ryggmärkning
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Kontakt & info

Metadatabyrån- DDK-klassifikation

Dewey

Harriet Aagaard
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https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk
mailto:Dewey
mailto:harriet.aagaard@kb.se
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