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Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 
19 maj 2022 

Närvarande: Harriet Aagaard, Linnea Andrée, Ines Fischer (via Zoom), Marie Hoen, Helena 
Lindblom, Olof Osterman och Henrik Wallheim 
 
Anmält frånvaro: Maria Jörgensen 
 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna gicks igenom och godkändes. 

 

2. LCSH i Svenska WebDewey 
I den amerikanska deweybloggen har efterfrågats synpunkter på mappning av deweykoder 
mot LCSH (Library of Congress Subject Headings). Mappningen har inte varit kontinuerlig 
utan ad hoc. Synpunkter på vilka områden som ska prioriteras och om indextermer och 
LCSH bör likna varandra eller skilja sig åt. 

Arbetsgruppen diskuterade användning av LCSH som sökterm. Vi enades om att 
indextermerna i DDK bör följa DDK praxis och att LCSH termerna är ett bra komplement. 
Däremot är det knepigt att mappningen ibland är föråldrad och borde ha uppdaterats.  

Olof och Helena tyckte att LCSH termerna var särskilt användbara för biografier. Harriet 
tittade efter LCSH vid bedömning om en kod var rätt för ett ämne. Henrik använde mappning 
mot LCSH i Svenska ämnesord för att söka efter lämplig deweykod 

Det är inte möjligt för den amerikanska redaktionen att mappa alla nya LCSH termer, men 
det borde vara möjligt att mappa när DDK förändras och att även då se över gammal 
mappning. Nya företeelser vore bra att mappa. 

 

3. Besök på Deichman Bjørvika mm 
Harriet har varit på Oslobesök och då besökt både Biblioteksentralen och Deichman Bjørvika 
som hon visade bilder från. Biblioteksentralen att börja sälja utrustade böcker mm till norska 
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bibliotek. 
 
Ines har på mötet 2021-11-18 berättat om sitt besök på Deichman Bjørvika. Harriet visade 
foton av både lokalerna och hyllplaceringar. De använder inga ”kategoriseringar”, det norska 
begreppet för hyllor utbrutna ur den vanliga DDK-följden. Användning på norska 
folkbibliotek av kategorisering har varierat. Harriet har tidigare noterat att även med utbrutna 
hyllor så ställs böckerna upp efter DDK inom hyllan. Hela DDK-koderna finns på böcker och 
man ställer upp i nummerordning. 
 
Det finns gott om tydliga skyltar. De stora skyltarna hänvisar inte DDK-koder utan till 
ämnen. Se bilaga 1. 
 

4. DDK 10 år 
Vi diskuterade vidare utifrån tidigare planering. 

1. Harriet inledning med en återblick som fokuserar på: Varför? Vad? Hur gick det? Här 
kan vi jämföra målen med resultat. Hur många bibliotek har gått över till DDK? 
Påverkansmöjligheter. Är DDK för västerländsk? Kelly Whites arbete om bias. 

2. Hur fungerar det i biblioteket för användare och personal? Hur fungerar det i Libris 
för katalogisatörer som ska klassificera med DDK? Efter presentationerna skulle de 
kunna samlas i en panel för diskussion och frågor. 

a. Ett stort folkbibliotek  
b. Ett litet folkbibliotek – som gärna gått över nyligen. 
c. Universitetsbibliotek  

3. Någon intressant föreläsning som behandlar om användning av DDK. Kanske både 
från bibliotek och från systemleverantörer? Även här skulle diskussion kunna föras i 
en panel. Förslag DDK för systematiska litteraturstudier. 
 

Bibliotekssystemet KOHA skulle kunna vara intressant. Marie undersöker om det finns 
någon lämplig person. Henrik funderar över vem som skulle kunna prata om systematiska 
litteraturstudier. 
 
Vi tror det blir bra att ha DDK 10 år dagen för Libris användardag, dvs. torsdagen 10 
november. Konferensen hålls i KB:s hörsal, men ska också strömmas och helst publiceras så 
att det går att se i efterhand. 
 
Vi bör spika programmet före sommaren och ägnar nästa möte 3 juni åt konferensen. 

5. DDK-kvalitet & Utbildning 
Olof och Harriet rapporterade om DDK-kvalitet i de granskningar de gjort inom 
inventeringsprojektet. Stort sett är kvaliteten god.  

https://metadatabyran.kb.se/download/18.4487143317d93e82eb3328/1639118064777/Minnesanteckningar%20fr%C3%A5n%20m%C3%B6te%20i%20arbetsgrupp%20Dewey%2018%20november%202021.pdf
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Juridik är den litteratur som har kollats mest. Men även annan litteratur som religion, 
läromedel har gåtts igenom. För juridik ligger det på ungefär 75-80 % korrekta poster. Det är 
flera bibliotek som har den litteraturen och det finns även mycket nya upplagor inom 
juridiken. 

För religion är det en lägre siffra. Av det som är klassificerat är ca 70-75 korrekt. Men inom 
religion är det mycket som inte är klassificerat. För religion är det få bibliotek som har 
litteraturen. 

Arbetsgruppen diskuterade sidorna om kurser och utbildning i Metadatabyrån. Ett problem är 
att beskriva kurser eftersom KB går mot digital utbildning istället för fysiska utbildningar. 
Henrik menade att det var bra med digital utbildning, men att fysiska kurser också behövs. 
Om KB inte ordnar fysiska utbildningar kommer biblioteken att behöva ordna det själva. 
Henrik ansåg att det ur ett nationellt helhetsperspektiv inte är resurseffektivt att alla bibliotek 
ska ordna egna utbildningar samt att alla bibliotek inte har resurser och kompetens för att 
göra det. Helena påpekade också att det är problematiskt för kvaliteten om alla bibliotek ska 
ha olika, egna utbildningar. Expertkunskapen finns ju i första hand på KB. 

Arbetsgruppen enades om att sidorna borde ändra så att de olika ämnespaketen hålls ihop. Att 
filmer, ppt-underlag och övningsuppgifter i ett ämne samlas. 

 

6. SPARQL & DDK 
Vi hann inte med denna punkt och skjuter upp den till hösten. 

7. Övrigt 

a. Fel i konverteringstabellen mellan DDK och SAB 
Harriet har fått synpunkt via Katalogsupporten på en felaktig mappning från Nt 
med underindelningar i Konverteringstabellen. Olof och Harriet har funderat på 
hur detta rätt stora fel uppkommit. Harriet har länge önskat få tid att gå igenom 
Konverteringstabellen igen tillsammans med Olof. 
 

Om ni hittar fel så är det bra att rapportera till dewey@kb.se eller till Harriet 

b.  Kelly Whites arbete om bias 
Kelly White har nu lämnat den amerikanska deweyredaktionen. Hon har 
rekommenderat ändringar för: 

• Namn på grupper, t.ex. att Blacks borde ändras till Black people 
• Urinnevånare som ofta har namn de själva inte önskar 
• HBTQ-frågor 
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• Diverse som har en västerländsk bias (kan ta lång tid) 
• Kristen bias (men möjlighet finns redan för att lyfta fram egen religion, så 

här kommer troligen inget att göras) 

Förändring av terminologi är det som kommer att göras i första hand. 

 

Harriet Aagaard 

Bilaga 1 
Besök på Deichman Bjørvika 
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