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Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 
9 december 2021 

Närvarande: Harriet Aagaard, Linnea Andrée, Ines Fischer, Marie Hoen, Helena Lindblom, 
Olof Osterman och Henrik Wallheim 
 
Anmält förhinder/Ej närvarande: Maria Jörgensen 
 

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

 

2. Göteborgs stadsbibliotek - klassifikationskurs 
Harriet har hållit en klassifikationskurs via Zoom för Göteborg stadsbibliotek. Det har 
fungerat bra att dela upp kursen med genomgångar och att övningsexemplen gåtts igenom på 
nästa möte. De ändringar som gjorts för att förtydliga klassifikation av arkeologi och krig i 
900 visade tydligare vad som ska göras, med det är rätt krångligt. Det blev ännu tydligare när 
Harriet skrev manus till den utbildningsfilm som planeras om tabell 2 och 900. Arkeologi och 
krig har därför tagits bort och kommer att behandlas separat. 

Ines tyckte också att det fungerat bra. Det var bra att få tid emellan gångerna och sedan bli 
påmind igen om funktioner när Harriet visade övningarna i Svenska webDewey. Ines nämnde 
särskilt att söka/bläddra i tabeller vid nummerbyggnation istället för att klicka runt i tabellen. 
Alla som deltagit kommer dock inte att klassificera själva, men det var bra för inköparna att 
förstå mer om deweyklassifikation. Det praktiska arbetet med att byta från SAB till DDK går 
bra. 

3. Dela indextermer 
Harriet visade hur man i Svenska WebDewey kan lägga till flera indextermer till ett byggt 
nummer och sedan skicka detta som bidrag så att fler kan få dem. Se bilaga 1. Byggda 
nummer har ofta få indextermer och dessa täcker inte hela numrets innehåll. Att utöka med 
flera indextermer kan vara till stor hjälp för att hitta rätt klassifikationskod. 

Harriet blev påmind om att en här funktionen behöver lyftas fram när ett byggt nummer 
delades trots att numret redan fanns, men med nya indextermer.  
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4. Coli-ana – vad betyder deweykoden? 
Harriet deltog virtuellt i konferensen SWIB21. En presentation gavs där om projektet Coli-
ana, som vill lyfta fram olika aspekter från deweykoderna, vad de kallar ”atom dnos”. 1Det 
finns en testversion där man kan se de olika delarna av en deweykod på norska eller på tyska.  

 

5. Dewey 10 år – firande 2022 
KB planerar att fira Dewey’s 10 års jubileum i Sverige nästa år med en 
konferens/webbinarium. Harriet tackade för bra synpunkter från arbetsgruppen vid förra 
mötet och hade utifrån diskussion gjort ett utkast till agenda. Den innehöll 

• Rapportering om utbredning på svenska bibliotek 
• Historik om Deweyprojektet 
• Fördelar och nackdelar med DDK 

 
Marie tyckte det vore intressant att Olof eller Magdalena Svanberg berättade om hur det var 
att jobba med projektet. Harriet tyckte det passade utmärkt under ett historikavsnitt. 
 
I övrigt vore det också bra med rapporter från några bibliotek.  

6. Undersökning av deweykoders kvalitet i Libris 
Olof och Harriet har fått i uppdrag att undersöka kvalitet och förekomst av deweykoder för 
”Bokinfo-flödet”, det vill säga vanliga förlagsutgivna böcker. I och med KB:s projekt för 
inventering och katalogisering av restantier har det blivit intressant eftersom KB prioriterar 
annat material just nu. Då är det extra intressant att veta hur posterna ser ut när inte NB 
katalogiserat. Posterna kan ha god kvalitet, men sakna deweykoder eller ha felaktiga 
deweykoder. 

Olof och Harriet har börjat titta och hade några frågor om hur Umeå, Linköping och Lund 
klassificerade. En del poster saknade DDK, trots att biblioteken uppdaterat posterna. Helena 
berättade att Umeå framför allt sätter deweykoder på de samlingar som ställs upp efter DDK 
samt på det norrländska materialet, men i mån av tid även på övrigt material. Henrik 
berättade att det mesta får deweykoder eftersom nästan allt sätts upp efter DDK. Marie var 
inte säker på vad alla delar av Lunds universitetsbibliotek gjorde, men HT-biblioteket 
klassificerar allt. 

Harriet tackade för informationen. Undersökningen kommer att fortsätta i december. 

 

                                                 
1 Presentation om Coli-ana på YouTube 

https://swib.org/swib21/
https://www.youtube.com/watch?v=gNm8HuX71rI
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7. Klarspråk i Metadatabyrån 
Metadatabyrån ska gås igenom för att förtydliga texterna. Redaktörerna har gått en kurs i att 
skriva klarspråk, vilket en myndighet bör göra. 

Harriet har tittat igenom det mest under klassifikation och gjort några rättningar. Det finns en 
del indirekta satser, men Harriet menade att det blev enklare och tydligare än att skriva ”Du 
ska…”. Under DDK-praxis finns det dock en del som behöver struktureras bättre, t.ex. 
Konstnärsböcker. Harriet uppmanade alla att skicka synpunkter ifall något borde förtydligas. 

Henrik menade att det är oundvikligt att det blir en del specifika uttryck och termer i 
Metadatabyrån som ju behandlar ett specialområde. 

 

8. Övrigt 

a. Tabeller mappade mot SAO 
Henrik ställde en fråga om visning av tabeller vid SAO-sökning i Svenska 
WebDewey. Han hade sökt på Romerska riket och hamnat på 937.06 för historia, 
men tabellnumret T2--37 hade felaktigt blivit 370 Utbildning. 

Harriet svarade att detta är ett känt problem som inträffat efter att Libris lämnat 
MARC21. Problemet har varit svårt att lösa, men Harriet arbetar med det. 

 

b. Vårens möten 
Harriet kommer att skicka ut förslag om datum för vårens möten i december eller 
senast i början av januari. 

 

 

 

Harriet Aagaard 
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Bilaga 1  
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