
Övergången till Dewey inom Umeåregionens bibliotek 

Astrid Wolff Feychting 

 

Umeåregionens bibliotek är ett samarbete mellan de sex kommunerna Bjurholm, 
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. 23 folkbibliotek, 1 biblioteksbuss och 
alla kommunala grundskole- och gymnasiebibliotek har en gemensam katalog, gemensamt 
låntagarregister, lånesamarbete med transporter och webbplatsen 
https://www.minabibliotek.se/ 

 

Klassifikation i katalogposterna 

Umeå stadsbibliotek ansvarar för den gemensamma katalogen och katalogiserar i Libris. Vi 
började lägga in Deweyklassning retroaktivt i katalogposterna redan när övergången 
inleddes i december 2013, till en början enbart vuxenfacklitteratur på öppen hylla och först 
enbart i den lokala katalogen. 

 

Hylluppställning 

Biblioteken inom vårt samarbete började inte alla samtidigt med att ställa om till Dewey. Ett 
av de mindre biblioteken, Grubbebiblioteket, som är ett integrerat folk- och skolbibliotek 
och ligger i en högstadieskola fick vara pilotbibliotek för hur man kan arbeta med 
övergången i hylluppställningen. 

Hylluppställningen varierade dessutom på biblioteken före övergången. Såväl uppställning i 
SAB-svit som olika utbrytningar och temaindelningar med egna klartextbegrepp förekom. I 
och med Deweyövergången har de flesta bibliotek fortsatt enligt den modell respektive 
bibliotek hade före övergången, men nu med DDK i stället för SAB som grund. 

 

 

https://www.minabibliotek.se/


Vi har en arbetsgrupp för Deweyfrågor med representanter från Umeå stadsbibliotek och 
närbiblioteken samt de övriga kommunerna där vi tar upp gemensamma frågor, framförallt 
kring hylluppställning, beställningar och märkning. 

Med några undantag har vi valt att följa den nationella standarden för märkning av 
skönlitteratur för barn och vuxna. Vi har även tagit fram en gemensam 
”Umeåregionstandard” för facklitteratur, andra medietyper och biografier. Detta gäller 
hyllsignum/hylla (852 h i katalogposten) i Book-it och därmed den gemensamma träfflistan. 

 

Avvikande hylla 

I träfflistan i Book-it syns katalogpostens gemensamma hyllsignum, men varje bibliotek kan 
välja att lägga in avvikande hylla på sina exemplar. När våra besökare söker i vår katalog på 
webben är det dessa hyllplaceringar som de ser. Eventuell avvikande hylla är också det som 
står på etiketterna om biblioteket inte valt att följa den gemensamma standarden. 

 

Hyllistor 

Vi har inte tagit fram någon gemensam hyllista. I början använde vi oss av de hyllistor som 
Btj och Lidingö tagit fram, men inte minst på de större biblioteken behövdes ett större djup, 
så allteftersom arbetet har fortskridit har biblioteken gjort egna hyllistor utifrån sina 
respektive behov. Ett exempel på hur Deweyövergången lett till förbättrad hylluppställning 
är avdelningen 372 där böcker om undervisning i olika ämnen tidigare stod samlade under 
en enda knubb (Eab), men nu har delats upp utifrån ämnesområde, vilket gjort avdelningen 
mycket mera lättöverskådlig. 

 



Märkning 

Nyförvärv beställs med Deweymärkning från leverantörerna. Retroaktivt märker vi om med 
hjälp av etikettskrivare. Deweyövergången har inneburit att vi börjat ange de tre första 
bokstäverna i huvudordet på etiketten (tidigare användes understrykning vid behov). 

 

 


