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Planeringsfas – uppstart 2012

• Arbetet med Dewey inleddes 2012 på Malmö 

Stadsbibliotek.

• KB:s konverteringstabell DEWEY/SAB.

• Hyllista/knubblista skapad med motsvarande 

Dewey-koder och kompletterande begrepp i klartext.



Processorganisation

• Start våren 2015

• Processgrupp, strategiska gruppen, 

arbetsgruppen och styrgruppen tillsattes 

• Många komponenter behövdes synkas vad 

gällde inköpsrutiner, skyltning, nya 

hyllindelningar m.m. 

• Viktigt att processen förankras i hela 

organisationen. 



Förberedelse inför övergången till 

DDK

• DDK-utbildning

• Kompetenskortisar för all personal

• Utbildningsdag med Harriet Aagaard, KB, för 

sektion Förvärv, Världen idag och 

områdesbiblioteken

• Studiebesök på Lidingö bibliotek



Arbete under 

våren 2015

• Deweyhyllor 

skapades

• Skyltar, affischer 

och 

marknadsförings-

material 

• Endast fack

• Fortsatt arbete 

med hyllista 



Katalogisering på Stadsbiblioteket

• Sektion Förvärv hanterar ca 30 000 tryckta 

medier/år

• Gemensam katalog med områdesbiblioteken

• Omfattning och beståndsurval

• Klassifikation av det äldre beståndet



Exempel från MSBs hyllista



Medieutrusning



Nuläget

• 90% av medier är deweyfierade på öppen 

hylla

• Internationella medier

• Skönlitteratur för vuxna och barn



Skyltar – praktiska frågor



Skyltning i biblioteket



Skyltning i biblioteket



Learning by doing 

• Gå vidare i processen

• Konvertering äldre material

• Undantag från DDK i hylluppställningen

• Hyllista (fördelar – nackdelar)

• Biografier



Reflektioner

• Learning by doing - vi hade ingen färdig 

arbetsprocess utan vi lärde oss genom att göra och 

göra om.

• Komplett processorganisation för att det skall 

fungera.

• Processen har hanterat flera personalmässiga och 

organisationsmässiga förändringar under 

processens gång.



Reflektioner 

• Under övergången låg fokus på att omklassificera 

samlingar - idag ser vi att en viss justering behövs

• Bättre medieutrusning från leverantörerna

• Det stora engagemanget i personalgruppen har varit 

viktigt

• Tekniska förutsättningar förenklar processen –

främst ett flexibelt bibliotekssystem - Sierra



TACK!
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