
Revisjon av bokhandelens varegrupper 
Etter innspill fra bokhandel har Bokhandlerforeningen og Bokbasen utarbeidet en ny versjon av 

bokhandelens varegrupper. 

Både Bokbasen og bokhandel har sett at det har vært utfordringer med å plassere enkelte utgivelser i 

bokgruppe 3, hvor det ikke har vært ei tilsvarende varegruppe 3 å bruke. 

Årets revisjon har identifisert hvor det manglet varegrupper, og lagt til disse. Det er også gjort noen 

endringer i ordlyden i andre varegrupper for å gjøre bruken av disse tydeligere. 

Endringene vil gjelde fra 1. februar 2023, og Bokbasen vil omplassere allerede utgitte bøker, slik at de 

kan finne sin plass i nye grupper. 

 

Nye varegrupper: 

330 40/ 41 / 42  Endret til Trening fra Kampsport. Bøker om kampsport flyttes til 330 70 

330 70/71/72  Endret til Andre idretter fra Golf. Bøker om golf blir liggende i 330 70 

330 80/81/82 Endret til Quiz- og spørrebøker fra Fritid. Bøker som ikke inneholder 

spørsmål    flyttes til 330 00 

340 40 / 41 / 42 Filosofi for allmennmarkedet. Bøker flyttes fra bl.a. 255 20 

340 60/61/62 Økonomi / arbeidsliv for allmennmarkedet. Bøker flyttes fra ulike 

varegrupper 

350 80/81/82 Naturvitenskap for allmennmarkedet. Bøker flyttes fra bl.a. 270 

380 70/71/72 Språk og litteratur for allmennmarkedet. Bøker flyttes fra bl.a. 380 00 og 245 

385 40/41/42 Realfag for allmennmarkedet. Bøker flyttes fra bl.a. 270 

390 50 / 51/52 Mote / sminke / personlig utseende. Bøker flyttes fra 390 00 Diverse. 

390 60/61/62 Mental helse. Bøker flyttes bl.a. fra 390 00 Diverse 

450 20/21/22 Endret ordlyd til Tegneseriehefter og -striper for barn og voksne. Grafiske 

romaner for voksne flyttes til  450 30, mens grafiske romaner for barn 

plasseres i aldersspesifikke varegrupper i 460 og 470 

450 30 / 31/32 Grafiske romaner / manga for voksne. Bøker flyttes fra 450 20. 

 

 

 

Endringer i ordlyd: 

230 10 / 11 / 12 Endret til Barnehagepedagogikk fra Førskolepedagogikk 

340 00 / 01 / 02 Endret til Samfunn / dokumentar fra Dokumentar 



340 20 / 21 / 22 Endret til Samfunn / politikk / debatt fra Debatt / samfunn 

350 00 /01/02 Endret til Natur og vitenskap, diverse fra Natur, diverse. Hovedgruppe 350 er 

også endret til Natur og vitenskap 

370 00/01/02 Endret til (Om) religion fra Andre religioner 

380 20/21/22 Endret til Foto / film, scenekunst, kunst og kultur fra Foto / film, kunst og 

kultur 

390 10/11/12 Endret til Helse / kroppen / sykdommer fra Medisin / sykdommer 

390 20/21/22 Endret til Familie / samliv / seksualitet fra Sex og samliv 

390 30/31/32   Endret til Barn / oppdragelse / svangerskap, fødsel fra Svangerskap / fødsel / 

barn 

450 Endret til Humor / tegneserier (fag og skjønn) fra Humor / tegneserier for å 

klargjøre at gruppa dekker både skjønnlitterære og faglitterære tegneserier 

460 Endret til Barnebøker, skjønnlitteratur / grafiske romaner / manga for å 

tydeliggjøre at grafiske romaner for barn plasseres her 

470 10 / 11/12 Endret til Ungdomsbøker / grafiske romaner / manga for å tydeliggjøre at 

grafiske romaner for ungdom plasseres her 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


