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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera tal- och ljudböckers klassifikation på 

biblioteket, hemsidan och i statistiken och efterfrågan på tal- och ljudböcker. Det bibliotek 

som utvärderingen har utförts på är Nordmalings bibliotek i Västerbottens län. Utlåningen av 

tal- och ljudböcker kommer att jämföras med klassifikationen av tal- och ljudböcker. Målet är 

att hitta förändringar som gör klassifikationen och beslut om beståndet av tal- och ljudböcker 

enklare för bibliotekarierna. Även efterfrågan på tal- och ljudböcker kommer att undersökas i 

uppsatsen. 

 

För att besvara frågeställningarna användes statistiken från år 2010 på KB:s hemsida samt en 

egen sökning av formaten på tal- och ljudböcker på den gemensamma hemsidan för 

Umeåregionens folkbibliotek, www.minabibibliotek.se, som gjordes i november 2011. Det 

gjordes även en intervju med en ur personalen på Nordmalings bibliotek. 

 

De resultat som kom fram under undersökningen var att klassifikationerna på hemsidan 

behöver ses över och personalen på Nordmalings bibliotek borde försöka ta reda på hur 

LIBRA (det system som tar fram statistiken till biblioteken i Umeåregionen) delar in tal- och 

ljudböckerna när det räknar ut statistiken. De har även ett stort bestånd av talböcker samtidigt 

som efterfrågan på talböcker minskar på biblioteken. Efterfrågan på ljudböcker ökar och då 

också kravet på att köpa in fler ljudböcker. Det viktigaste av mina förslag är att alla de 25 

folkbiblioteken i Umeåregionen beslutar om gemensamma riktlinjer för klassificering av AV-

media på bland annat hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minabibibliotek.se/
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Inledning 

När det blev dags att fundera ut ett ämne till den här uppsatsen så vände jag mig till 

Nordmalings bibliotek med en förfrågan om jag kunde göra en utvärdering hos dem. Efter lite 

diskussion om ämnet till uppsatsen föreslog de att jag kunde se närmare på AV-media. De 

fick mig intresserad för ämnet och efter att ha studerat olika vinklar som jag kunde göra min 

uppsats på valde jag att fokusera på tal- och ljudböckers klassifikation i statistiken och på 

hemsidan.  

Nordmalings bibliotek har problem med att tal- och ljudböcker inte är klassificerade 

korrekt eller på samma sätt runt om i Umeåregionen. Detta visar sig i att det blir svårt för dem 

att räkna ut sin årliga statistik av utlåning, bestånd och nyförvärv av tal- och ljudböcker och 

även andra AV-medier. Andra problem är att talböckerna håller på att försvinna från hyllorna 

och det finns för lite ljudböcker för att möta efterfrågan. Jag ska jämföra utlåningen av tal- 

och ljudböcker på Nordmalings bibliotek med klassifikationen av tal- och ljudböcker. Jag ska 

använda mig av statistiken från år 2010 från KB:s hemsida
1
 samt en egen sökning på 

www.minabibliotek.se. En intervju med någon ur personalen på Nordmalings bibliotek har 

genomförts. Med hjälp av det tänker jag föreslå lösningar som kan göra klassifikationen och 

beslut om utbudet av tal- och ljudböcker enklare. Jag kommer även se över hur Nordmalings 

bibliotek kan möta efterfrågan på tal- och ljudböcker i framtiden. 

 

Bakgrund 

Enligt bibliotekslagen 2§ ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek och i 8§ står det 

att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och bland 

annat erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
2
 Funktionshinder 

kan vara att man hör dåligt eller har synproblem på grund av någon skada eller sjukdom. Man 

kanske inte kan hålla i en bok av olika skäl eller har dyslexi. Det kan finnas många olika 

anledningar till att man inte kan läsa en tryckt bok och därför erbjuder biblioteket AV-medier. 

AV-medier är de medier som är anpassade för den del av befolkningen som har någon form 

av läs- eller skrivhandikapp. Medierna kan vara talböcker, ljudböcker, punktskrift, musik, 

DVD med mera. I den här uppsatsen kommer jag att undersöka klassificeringen och 

efterfrågan på tal- och ljudböcker och ge förslag på förändringar och åtgärder. 

                                                           
1 Kungliga bibliotekets statistik http://www.kb.se/bibliotek/KBs-statistikansvar/. Besökt 2011-11-14 
2 Bibliotekslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm. Besökt 2011-11-21 

http://www.minabibliotek.se/
http://www.kb.se/bibliotek/KBs-statistikansvar/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm
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Talböcker 

En talbok är en inläsning av en tryckt bok. Talböcker finns att låna i två format på 

Umeåregionens bibliotek, antingen som cdrom-skiva (DAISY-talböcker) eller som kassett.
3
 

Talböcker spelades in på kassetter från 1975 till 2005.
4
 Idag är alla nyproducerade talböcker i 

DASIY-format. DAISY-talböckerna läser man antingen i datorn eller i en särskild spelare 

som man kan låna på biblioteket. DAISY står för digitalt audiobaserat informationssystem 

och spelas in på cdrom-skivor. Det är lätt att hitta i böckerna, man kan hoppa i boken genom 

att använda sig av rubrikerna och kapitelindelningen. Det går även att sätta bokmärken så att 

man hittar var man slutade senast. En skiva kan rymma 50 timmar inspelning så det behövs 

oftast bara en skiva för en bok, till skillnad från kassettbanden där man ibland måste dela upp 

boken i flera boxar. Det är Talboks- och punktskriftsbiblioteket som producerar talböcker.
5
 

 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en statlig myndighet som lyder under Kultur- 

departementet. Deras uppdrag är att se till att personer med läshandikapp får tillgång till 

litteratur på medier som passar dem, till exempel talböcker. Läshandikapp kan bero på många 

olika saker, de vanligaste orsakerna är dyslexi eller en synskada. Men även rörelsehinder, 

neurologisk skada eller konvalens efter sjukdom kan göra en person läshandikappad. Det 

spelar ingen roll om läshandikappet är tillfälligt, man har rätt att låna och köpa talböcker 

under den tid man behöver det.
6
 

  1986 slutade TPB att låna ut talböcker till sina låntagare och överlät uppdraget att 

tillgodose läshandikappade med talböcker åt de lokala kommunbiblioteken. De flesta 

talbokstitlar var fortfarande endast tillgängliga via TPB
7
 och även idag står TPB för den större 

delen av produktionen av talböcker. Det är portofritt för biblioteken idag att beställa talböcker 

från TPB och har biblioteket ett talbokstillstånd så får de även ladda ner talböcker. Om man 

vill ladda ner talböcker själv som låntagare så kan man be sitt lokala bibliotek om hjälp att 

registrera sig.
8
 Att enskilda låntagare ska kunna ladda ner talböcker själv med tjänsten ”Egen 

                                                           
3 Nordmalings biblioteks hemsida www.minabibliotek.se. Besökt 2011-11-21. 
4 Irvall, Birgitta, ”Från öppna spolar till kassetter” i Talboken 50 år!, Enskede, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2005, 

sid. 66 
5 www.minabibliotek.se. Besökt 2011-11-22 
6 Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida, www.tpb.se. Besökt 2011-11-21 
7 Sjögren Fleischer, Kerstin, ”Sex år på TPB” i Talboken 50 år!, Enskede, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2005, sid. 

97f 
8  www.tpb.se. Besökt 2011-11-21 

http://www.minabibliotek.se/
http://www.minabibliotek.se/
http://www.tpb.se/
http://www.tpb.se/
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nedladdning” är en stor satsning från TPB:s sida som startade 2011. Deras mål är att ha 

20 000 registrerade låntagare över hela landet 2012.
9
 

 

Ljudböcker 

De första ljudböckerna tillverkades och såldes i Sverige 1985 och då hade ljudboken redan 

gjort stor succé i USA. Först tänkte man bara sälja ljudböcker till synskadade, men det blev 

snabbt uppenbart att det var en för liten konsumentgrupp för att det skulle bli ett lönande 

företag. Så de första åren ljudboken var ute på marknaden kämpade man för att berätta för 

folket att den fanns där och att de kunde köpa den. Det var först på 90-talet som ljudboken 

slog igenom hos konsumenterna och har fortsatt att vara populär än idag.
10

 

  Talböcker produceras med stöd av 17§ upphovsrättslagen och kan bara göras av 

bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd. Ljudböcker är en kommersiell 

produkt som följer de vanliga upphovsrättslagarna. Alla kan köpa en ljudbok i handeln, till 

skillnad från talböcker. En annan skillnad är hur tal- och ljudböcker är upplästa. Enligt Maria 

Salmson i Talboken 50 år! ska texten tolkas av inläsaren. Men texten får inte bli övertolkad så 

att det blir en enmansföreställning där inläsarens karaktär och tolkning tar överhanden. Det är 

viktigt att rytmen, fraseringen och betoningen ligger alldeles rätt och att inläsaren förstår vad 

han/hon läser.
11

 Ljudboken växte fram ut radiouppläsningar, där publiken kräver något mer än 

att bara få en bok uppläst. Varje text är formen av en röst och det är inläsarens uppgift att hitta 

tonen i rösten. Uppläsarna var oftast skådespelare (och är det än idag) och deras uppgift var 

att ge liv åt texten .
12

 Man kan säga att en talbok helst ska undvika att vara dramatiskt inläst, 

medan ljudboken gärna få ha ljudeffekter och dramatik i sin inläsning. På Umeåregionens 

bibliotek kan man låna ljudböcker i tre format: kassett, cdrom-skiva eller cdrom-skiva med 

ljudfilen i ett Mp3-format och de får lånas av alla.
13

 

 

Nordmalings bibliotek 

Alla 25 folkbibliotek i Umeåregionen har ingått ett samarbete som innebär att man kan 

använda samma lånekort på alla biblioteken och att man kan återlämna en bok på vilket som 

helst av biblioteken så länge boken är lånad på ett av de 25 folkbiblioteken (man behöver 

                                                           
9 Strandlund, Anders, ”Interaktiv utmaning”, Avista, vol. 2, (2011) sid 14-15 
10 Andersson, Christina, ”Från talbok till ljudbok” i Talboken 50 år!, Enskede, Talboks- och punkskriftsbiblioteket, 2005, sid. 

166f 
11 Salmson, Maria, ”Vad är en talbok?” i Talboken 50 år!, Enskede, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2005, sid. 147. 
12 Andersson, Christina, ”Från talbok till ljudbok” i Talboken 50 år!, sid. 164f 
13 www.minabibliotek.se. Besökt 2011-11-22 

http://www.minabibliotek.se/
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alltså inte lämna igen boken på samma bibliotek som man lånade den från). Samarbetet har 

också resulterat i en gemensam hemsida, www.minabibliotek.se, där man kan söka böcker på 

alla biblioteken och även beställa en bok från ett bibliotek till sitt hembibliotek. Boken i fråga 

behöver inte vara utlånad för att man ska kunna beställa den.
14

 

På Nordmalings bibliotek finns det en liten avdelning bakom informationsdisken där 

talböcker, Äppelhyllan och andra AV-medier finns. Förutom Äppelhyllan så finns alla de AV-

medier som är avsedda för vuxna låntagare i den avdelningen. De lättlästa ungdomsböckerna 

är blandade med de andra ungdomsböckerna. Videofilmerna och DVD:erna har en egen 

lodrätthylla vid lånedisken och har som grannar likadana hyllor med ljudböcker i formaten 

kassett och CD. Tal- och ljudböcker kan lånas i låneautomaten av alla, det finns ingen spärr 

på talböckerna eller nåt sånt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 www.minabibliotek.se. Besökt 2011-12-13 

http://www.minabibliotek.se/
http://www.minabibliotek.se/
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Syfte 

Det jag ska utvärdera i den här uppsatsen är tal- och ljudböckers klassifikation på biblioteket, 

hemsidan och i statistiken och efterfrågan på tal- och ljudböcker. Det bibliotek jag fokuserade 

min utvärdering på är Nordmalings bibliotek i Västerbottens län. Jag har kollat på 

klassifikationen av tal- och ljudböcker främst ur ett statistiskt perspektiv, där jag hoppas 

kunna hitta sätt att förenkla utförandet av statistiken för bibliotekarierna. Utifrån statistiken 

har jag även undersökt hur stor efterfrågan är på tal- och ljudböcker jämfört med beståndet. 

Anledningen till att jag har valt att jämföra dessa två grupper av AV-medier är att 

talboken är en av den äldsta och mest traditionella av AV-medierna och ljudboken är den som 

är mest besläktad med talboken och har många olika format. Musikmedier och olika 

filmmedier är svåra att jämföra med varandra eftersom de skiljer sig så markant från varandra, 

medan gränsen mellan talboken och ljudboken är väldigt flytande för många även inom 

biblioteket. Jag har också fått känslan av att det är just mellan talböcker och ljudböcker som 

de flesta oklarheterna finns. Dessutom måste jag ta i beaktande vad Nordmalings bibliotek har 

i sitt bestånd.  

De frågor jag kommer att arbeta utifrån är: 

 Hur ser klassifikationen av tal- och ljudböcker ut på Nordmalings biblioteks 

hemsida jämfört med KB:s statistik? 

 Vad av tal- och ljudboksbeståndet i Nordmaling lånas ut mest respektive minst? 

 Går det att förenkla klassificeringen av tal- och ljudböcker på hemsidan? 

 Hur ser efterfrågan på tal- och ljudböcker ut i Nordmaling? 

 

Klassifikation 

När man klassificerar så gör man en indelning och den ska helst vara praktisk. På vilka 

grunder ska man då ha för att indelningen ska bli så användbar och hjälpsam som möjligt? I 

sin avhandling tar Svanberg upp ett par grunder som biblioteken kan använda sig av när de 

klassificerar. En av grunderna är att man kan ha litteraturen som grund, vilket innebär (enligt 

de som förespråkar denna grund för klassifikationssystem) att grunden baseras på de ämnen 

och den terminologi som förekommer i litteraturen. Det är vanligt att man förespråkar att den 

här grunden för indelningen används parallellt med en annan grund som kontrollinstrument. 

Den andra grunden Svanberg nämner är den vetenskapliga/filosofiska. Som namnet antyder 

baseras denna grund på det filosofiska och vetenskapsteoretiska uppdelningar. En tredje grund 
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är undervisningen, där fokus ligger på kunskapens syften och användning. Det är många 

klassifikationssystem som använder sig av den här grunden, bland annat SAB-systemet. 

Sedan har vi också den kulturella grunden, bakom den ligger idén om att klassifikations- 

system är ett resultat av den kultur de tillkommit i. Den här grunden finns i de tidigare 

nämnda grunderna också eftersom litteraturen, vetenskaperna och utbildningssystemet också 

speglar kulturen. Till sist har vi den grund som baseras på användarnas behov, där man strävar 

efter att göra det så enkelt för användarna som möjligt att komma åt informationen.
15

 

Klassifikationens uppgift är att gruppera sammanhörande information eller dokument 

tillsammans, så att de kan återvinnas.
16

 Så inleds Björn Tells handbok Om klassifikation 

(1964) och fortsättningsvis så menar han att klassifikationen är en styrutrustning med vilken 

man åstadkommer en avsiktlig påverkan av de informationsbärande dokumenten i det 

bestämda syftet att det senare ska gå att återvinna dokument rörande ett visst ämnesområde 

eller en viss författare. Tell tar upp preciseringen i klassifikationen och att den är viktig för 

dokumentationsändamålet, då man rör sig med dels de fysiska tingen som dokument eller 

substitutet mikrofilm och dels med den information som de fysiska tingen innehåller.
17

 Tell 

menar att specificeringen av dokumentens innehåll är väldigt viktig, särskilt ur användarens 

synpunkt. Han menar att de som klassificerar inte bara ska benämna det som författaren har 

skrivit i sin text i klassifikationen utan också ska ta med det bakomliggande idéinnehållet och 

på ett bra sätt benämna det. För man ska inte bara ta benämningar som vi som klassificerar 

tycker svarar mot innehållet utan man måste välja så att andra människor kan få en upp- 

fattning om vad författaren vill säga. Gör man så här så får man vara beredd på att det 

kommer att förekomma oenigheter av den simpla anledningen att olika människor anser att 

olika saker är relevant information.
18

 

Enligt Gösta Ottervik (1972) har klassifikationssystem som regel en så kallad hierarkisk 

uppbyggnad, vilket innebär att en serie klasser successivt subordineras eller med andra ord att 

omfattande huvudavdelningar placeras före smärre och allt mera speciella underavdelningar 

och grupper. 

 

Ex. : 

Naturvetenskap 

                                                           
15 Svanberg, Magdalena, Att organisera kunskap: En fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap, Umeå, 

Umeå universitet, 1995, s. 4f 
16 Tell, Björn, Om klassifikation, Stockholm, Tekniska litteratursällskapet, 1964, s. 1 
17 ibid, s. 2 
18 ibid, s. 4 
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Fysik 

Magnetism 

Polaritet
19

 

 

Man kan också använda sig av ämnesord då man klassificerar. Ämnesord är ett ord eller en 

sammanställning av två eller flera ord som uttrycker vad vederbörande bok eller annat media 

handlar om. Ämnesorden kan vara både ”fria” eller ”bundna”. Om de är fria så innebär det att 

orden direkt och oförmedlat återger det specifika innehållet. Är orden bundna så är de 

hämtade ur en normerande lista, en ämnesordsförteckning eller en thesaurus. När man arbetar 

med en ämnesordsförteckning eller en thesaurus så bör man gå så långt i specialiseringen som 

möjligt. Handlar en text om örnar så borde ämnesordet vara örnar och inte Zoologi eller 

Fåglar.
20

 

Att klassificera är i allmänhet induktivt, vilket betyder att man utgår från individer, 

enheter, enstaka ting och företeelser och för ihop dessa i klasser, som i sin tur bildar 

överklasser och huvudklasser. Det är ett väldigt opraktiskt tillvägagångssätt för en 

biblioteksklassifikation och därför utgår man i regel från en given kunskapsklassifikation och 

justerar den med hänsyn till vilken litteratur som faktiskt finns i ämnet. På ett allmänt 

bibliotek är litteraturen ofta om ämnen som saknar vetenskaplig uppdelning, till exempel 

Idrott, Hobby och Hushåll för att nämna några.
21

  

Det klassifikationssystem som jag kommer att komma i kontakt med i den här uppsatsen 

är SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). I SAB använder man sig av symboler, 

bestående av bokstäver och siffror i kombination eller bara bokstäver, för att beteckna 

huvudavdelningar och underavdelningar av olika grad.
22

 SAB är ett facetterat klassifikations- 

system, vilket innebär att ett ämnesområde analyseras utifrån ett antal begreppskategorier 

(facetter) och den sammansatta klassen uppstår först vid klassificeringen. Motsatsen är 

enumerativa system där varje ämne har sin bestämda plats i tabellen. Ett problem med 

facetterade system är vilken facett som ska komma först i klassificeringen eftersom den som 

kommer först kännetecknar huvudämnet i texten.
23

 

                                                           
19 Ottervik, Gösta, Katalogisering och klassifikation, Lund, Bibliotekstjänst, 1972, s. 13 
20 ibid, s. 14 
21 Benito, Miguel, Kunskapsorganisation: En introduction till katalogisering, klassifikation och indexering, Borås, Taranco, 

2001, s. 105 
22 Ottervik, Gösta, Katalogisering och klassifikation, s. 45 
23 Benito, Miguel, Kunskapsorganisation: En introduction till katalogisering, klassifikation och indexering, s. 112 
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SAB använder sig av bokstäver för huvudindelningen av klasserna och under- 

avdelningarna och sedan indelas huvudtabellerna ytterligare genom att lägga till en bokstav 

efter behov. Man kan sedan komplettera med ännu ett signum med hjälp av tilläggs- 

beteckningar. Det finns två kategorier av dem: allmänna och speciella tilläggsbeteckningar. 

De allmänna tilläggsbeteckningarna är sådana som i princip kan användas överallt i systemet 

där det är tillämpligt. De allmänna tilläggsbeteckningarna är: Geografiska 

tilläggsbeteckningar, Innehållsliga beteckningar, Kronologiska tilläggsbeteckningar, 

Tilläggsbeteckningar för monografier, Tilläggsbeteckningar för innehållslig form, Språkliga 

tilläggsbeteckningar och Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper. De särskilda 

tilläggsbeteckningarna används inom vissa avdelningar för att beteckna en för avdelningen 

speciell indelning eller aspekt.
24

 

Bibliotekarier strävar efter att vara så precisa som möjligt när de klassificerar sina 

bestånd. Ett problem med att förhålla sig till ett klassifikationssystem är att man blir väldigt 

låst vid systemets regler och alla böcker håller sig inte alltid till reglerna. Oftast strävar 

klassifikationssystemen att placera varje bok i en grupp som bäst beskriver dess innehåll, men 

de flesta böcker handlar inte om bara en sak. Därför är det lätt hänt att samma bok kan få 

olika klassificeringar av olika bibliotekarier. Dessutom måste ett klassifikationssystem följa 

med i tiden. Det måste förändras tillsammans med världen runt omkring biblioteket. SAB 

skapades i början på 1900-talet och jag tror de flesta kan hålla med om att världen ser ganska 

annorlunda ut idag. Att ha ett föråldrat klassifikationssystem kan göra att det blir svårt att göra 

en rättvis klassificering. Därför borde klassifikationssystem utvärderas regelbundet och 

uppdateras på det sätt som behövs just då. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Benito, Miguel, Kunskapsorganisation: En introduction till katalogisering, klassifikation och indexering, s. 227-231 



13 

 

Metod 

För att besvara mina frågeställningar i min utvärdering har jag använt mig av redan befintligt 

material, så kallad sekundär data och primär data som är det material man samlat in på egen 

hand.
25

 Den sekundära datan har jag hämtat från KB:s hemsida i form av den offentliga 

statistiken om folkbiblioteken i Sverige. Den primära datan har jag samlat in från den 

gemensamma hemsidan för Umeåregionens bibliotek, www.minabibliotek.se. Mitt material 

har i huvudsak varit av statistisk karaktär. Efter att jag samlat in all data gjorde jag diagram av 

de variabler jag ville jämföra och undersöka samband mellan. När diagrammen var klara så 

ringade jag in några områden som jag ville ha kommentarer på av någon ur personalen på 

Nordmalings bibliotek. Detta resulterade i en intervju på sju frågor som ni finner nedan i 

texten. Under intervjun ställde jag frågorna samtidigt som jag visade intervjuobjektet det 

diagram som hörde ihop med den aktuella frågan. Frågorna var gjorda med syftet att få 

kommentarer till några av de diagram jag tagit fram. Medan vi samtalade runtom frågorna och 

diagrammen antecknade jag. Syftet med intervjun var att få fram fakta kring de frågor som 

siffrorna och diagrammen gav upphov till. Om man utgår från Steinar Kvales bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun så ligger min intervju närmast faktaintervjun.
26

  Först kommer 

jag att beskriva hur jag samlade in datan från hemsidan, sedan de diagram jag gjorde och till 

sist intervjun.  

 

Datainsamling 

Från Nordmalings bibliotek fick jag tips om att hämta fram statistiken om beståndet och 

utlåningen av AV-medier från KB:s hemsida. Jag fick även information om hur Nordmalings 

bibliotek grupperar de olika AV-medierna. Men jag är också intresserad av hur de olika 

formaten av tal- och ljudböcker ser ut och det visas inte i KB:s eller Nordmalings statistik. En 

stor del av statistiken har med webbsidan att göra så därför plockade jag fram de olika 

formaten och klassifikationerna från minabibliotek.se.  

På minabibliotek.se finns det en funktion som heter ”utökad katalogsökning” där man 

kan söka på bland annat titel, författare, klassifikation, hylla, avdelning, mediatyp och även 

välja om man vill avgränsa sin sökning till bara ett av Umeåregionens bibliotek. Först 

försökte jag söka på klassifikationen, men jag stötte på ett problem där. De medier som är tal- 

                                                           
25 Edling, Christofer & Hedström, Peter, Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och 

beteendevetare, Lund, Studentlitteratur, 2003, sid. 39 
26 Kvale, Steinar, Den kvantitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur, 2009, sid. 167 

http://www.minabibliotek.se/
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och ljudböcker (oavsett format) får bara en tilläggsbeteckning som visar detta. Tilläggs- 

beteckningen för tal- och ljudbok med kassettband är ”/TK” och” /LK” 
27

 för att ta ett 

exempel. Men på minabibliotek.se kan man inte söka på bara tilläggsbeteckningen utan man 

måste ha klassifikationskoden som står före också. Till exempel kan det stå så här 

”Hc.01/TK” (som betyder: skönlitteratur på svenska som originalspråk, att det är en roman 

eller novell och att det är en talbok) som klassifikationskod. Men vilken bok som helst kan bli 

en tal- eller ljudbok, så om jag skulle utföra sökningen enbart på klassifikationen skulle jag bli 

tvungen att söka på varje tänkbar klassifikationskod i SAB. Vilket skulle ta för lång tid för 

den här utvärderingen, så jag valde att söka på mediatyp och Nordmalings bibliotek. Inget 

specifikt språk eller avdelning inom biblioteket blev valt i sökningarna. Jag valde att ta med 

både barn- och vuxenlitteratur och både skön- och facklitteratur i sökningarna. Sorteringen av 

träffarna stod på relevans.  

  De mediatyper man kunde söka på var: talbok, DAISY, kombinerat material, ljudbok 

kassett, ljudbok CD och Mp3. Jag har valt i den här utredningen att inte ha med något e-

material, utan bara sådant som finns fysiskt på biblioteket. Jag ska nu tala om varje mediatyp 

för sig och sedan berätta vilka svårigheter jag stötte på när jag sökte på dem. 

  Det som i sökningen hette talbok var talböcker med kassettband. En sak som jag tror 

att jag har gjort annorlunda än biblioteket när de räknar sin statistik är att jag har räknat alla 

boxar. Talböcker med kassettband var ofta uppdelade i två eller tre boxar (särskilt då 

vuxenböcker), men i träfflistan blev det bara en träff på boken och så fick man kolla på själva 

posten om det fanns en del ett, två eller tre. Det var inte alltid resten av delarna fanns på 

Nordmalings bibliotek och då har jag inte räknat med dem. Men var en bok delad i tre boxar 

och alla fanns i Nordmaling så räknade jag det som tre böcker. Jag kan inte vara säker på att 

jag har räknat alla talböcker med kassettband som finns på Nordmaling (samma sak gäller alla 

de andra formaten). Jag kunde få upp en annan mediatyp än den jag sökte på ibland, men jag 

ska prata mer om det längre ner i texten. Tilläggsbeteckningen för talböcker med kassettband 

är ”/TK”. 

  DAISY är talböcker med CD-skivor. Det var inga boxar bland DAISY, däremot så 

blandades det in kombinerat material som hörde hemma på äppelhyllan bland träffresultaten. 

Alla sådana träffar var DAISY men jag räknar dem ändå som kombinerat material (mer om 

kombinerat material i nästa stycke). Förutom det så var det inga svårigheter med att räkna 

DAISY-böckerna. Tilläggsbeteckningen för DAISY är ”/TC”. 

                                                           
27 Noaksson, Anders (red), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, Lund, Bibliotekstjänst, 1997, sid. 16 
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  Efter att ha konsulterat med personal på Nordmalings bibliotek så fick jag veta att bok 

och band också hör till gruppen talböcker. Bok och band är en bok och ett kassettband/CD-

skiva med den tillhörande boken uppläst på. I KB:s gruppering av AV-medier så räknas bok 

och band till övriga AV-medier tillsammans med bland annat mikrofilm och diabildserier.  

Det system som Nordmaling använder har bok och band som en egen grupp i statistiken. 

Problemet var då att det inte fanns att söka efter mediatypen bok och band på 

minabibliotek.se. Däremot så finns det en sökbar mediatyp som heter just kombinerat material 

och har tilläggsbeteckningen ”/O”. Enligt Klassifikationssystem för svenska bibliotek (7:de 

upplagan) så står beteckningen ”/O” för kombinerat material. Det finns också en kommentar 

där det står att kombinerat material är objekt som består av två eller flera slags material men 

inget av dem dominerar. Detta material får som beteckning den medietyp på vilken den 

katalogiserats, man kan också använda beteckningen ”/O”.
28

 Jag och personal på Nordmalings 

bibliotek kom också fram till att det material som hade klassifikationen ”/O” och det som 

fanns på Äppelhyllan hörde till det som kallas bok och band. 

  Äppelhyllan krävde en annan sökning än den jag använde till de andra formaten. 

Istället för att välja en mediatyp så valde jag avdelningen Äppelhylla (Barn) och Nordmalings 

bibliotek. Från Äppelhyllan tog jag inte med material som rörde teckenspråk, punktskrift eller 

film/DVD. Materialet från Äppelhyllan hade beteckningen ”/TO”. 

  Jag summerade det antal jag fick från sökningen av kombinerat material, Äppelhyllan 

och de träffar som kom upp under sökningen av DAISY. Bara de med beteckningen ”/O” eller 

”/TO” har tagits med och jag kan inte lova att det är det exakta antalet medier eftersom det 

kan ha blivit ett antal dubbelräkningar och det är inte säkert att jag har hittat allt kombinerat 

material i katalogen. 

  Sedan var det dags för ljudböckerna. Först sökte jag på mediatypen ljudbok kassett. 

Under den sökningen upptäckte jag att det fanns talböcker som var sökbara som ljudböcker 

fast de var klassificerade som talböcker. Dessa felgrupperade talböcker räknade jag skilda 

från ljudböckerna och adderade sedan till talböcker med kassettband. Jag räknade varje box 

som en bok, precis som med talböckerna. Tilläggsbeteckningen för ljudböcker med 

kassettband är ”/LK”. 

  Ljudböcker på CD-skiva var det inga konstigheter med annat än att man fick vara 

uppmärksam på beskrivningen så att det inte stod att det var ett Mp3-format. Tilläggs- 

beteckningen för ljudböcker på CD-skiva är ”/LC”. 

                                                           
28 Noaksson, Anders (red),  Klassifikationssystem för svenska bibliotek, sid. 16 
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  Ljudböcker med Mp3-format hade alla klassifikationen ”/LC”. För att se att det var ett 

Mp3-format var man tvungen att titta på vilken hylla de stod på eftersom det ibland kunde stå 

klassifikationskoden och – Mp3. Annars fick man läsa anmärkningen i posten eller så stod det 

i rutan där information om bokens innehåll ibland fanns. 

Den största svårigheten jag stötte på under dessa sökningar var att jag inte kunde känna 

mig säker på att de mediatyper jag sökte var sökbara i rätt grupp. Att jag fick fram kombinerat 

material med DAISY då jag sökte på mediatypen DAISY tyckte jag inte var konstigt eftersom 

jag sökte på både barn- och vuxenböcker. Men att det fanns talböcker som var grupperade 

under ljudböcker tycker jag är något som ska ses över. Eftersom det inte är alla som får låna 

talböcker så kan de låntagare som inte vet att det är skillnad på tal- och ljudböcker bli ganska 

besvikna om de vill låna en talbok som de tror är en ljudbok. Trots att kassettböcker inte är 

särskilt populära längre borde det här ses över, de talböcker jag hittade under gruppen 

ljudböcker var över 6o stycken. 

  Att det gick att söka på formatet Mp3 är bra, men det gick inte att se att det är Mp3 på 

klassifikationen. För att se det var man tvungen att läsa beskrivningen i posten. 

  I Nordmalings statistik fanns bok och band som en egen grupp, men hos KB hör bok 

och band hemma hos gruppen övriga AV-medier. På hemsidan kunde man inte söka på 

mediatypen bok och band eller på bok och band i rutan ”valfria sökord”. Istället måste man 

veta vad som idag är det som förut kallades bok och band och räkna dem istället. 

  Det går alltså inte att lita på att man får tag på allt material som hör till en viss 

mediatyp på träfflistan. Dessutom måste man vara uppmärksam på att det finns medier som är 

felgrupperade. 
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Bestånd och utlåning 

Jag har gjort några jämförelser mellan de siffror jag har tagit fram från KB och hemsidan 

minabibliotek.se och sammanställt dem i tabeller som jag kommer att visa och förklara i 

följande stycke. I fortsatta texten kommer det som kallas kombinerat material vara det som är 

taget från Äppelhyllan och det som har beteckningen ”/O” från Nordmalings bibliotek och 

hela gruppen ”övriga AV-medier” från KB:s statistik. 

 

 

 

 

 

Diagram 1 är en jämförelse av beståndet av talböcker, ljudböcker och kombinerat material på 

Nordmalings bibliotek enligt statistiken från KB och mina egna sökningar på hemsidan, 

www.minabibliotek.se. Notera att siffrorna i de blå staplarna är statistiken för år 2010 och 

siffrorna i de röda staplarna är mina egna sökningar gjorda i november 2011. Tabellen visar 

tydligt att vi inte har fått fram samma antal medier i någon kategori. Enligt KB ska det finnas 

fler talböcker än vad jag hittade och enligt mig ska det finnas fler ljudböcker. Att jag har 

missat att hitta 249 talböcker i min sökning känns lite oroväckande. Vad är det jag har räknat 

som ljudböcker, då jag har 184 fler än vad Nordmaling fått det till.  Det får en att undra vad 

det finns för skillnader i våra sätt att se på tal- och ljudböcker. Det kombinerade materialet 

från KB är alla övriga AV-medier, eftersom KB inte har någon egen kategori för bok och 

band, så därför finns det andra medier än tal- och ljudboks relaterade medier medräknade där.  

Att min spalt är högre än KB:s tycker jag inte är så konstigt eftersom jag kan ha räknat 

Diagram 1. Beståndet hos Nordmalings bibliotek enligt statistiken från KB och min egen 

sökning på hemsidan. 
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dubbelt på en del medier (som jag nämnt tidigare i texten). Om man summerar de tre 

summorna som hör till KB så får man 1115 stycken tal- och ljudböcker och kombinerat 

material. Om man gör samma uträkning på de siffror som jag fått fram så får man 1121 

stycken. Att min totalsumma är lite högre tror jag beror på att jag har dubbelräknat i det 

kombinerade materialet, men annars så verkar vi ha fått fram samma slutresultat. Problemet 

här verkar ligga i klassifikationen. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Nordmalings biblioteks utlåning av AV-medier i procent. 

Diagram 3. Rikets utlåning av AV-medier i procent. 
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Diagram 2 och 3 visar utlåningen av AV-medier på Nordmalings bibliotek och i Riket (Riket 

menas i det här sammanhanget alla folkbibliotek i Sverige som har skickat in statistik till KB). 

En tydlig skillnad mellan dem båda är att Nordmalings utlån av ljudböcker är betydligt större 

än Rikets, trots att utlåningen av ljudböcker är den högsta i båda tabellerna. Det skiljer 23 % 

mellan Nordmaling och Riket när det gäller utlåningen av ljudböcker, alltså ungefär en lika 

stor del som utlåningen av video och DVD. Procenten lånade talböcker är väldigt lika i båda 

tabellerna (det skiljer bara 2 %), detsamma gäller utlåningen av video och DVD. Bland de 

andra medierna har Riket större utlåning än Nordmaling, den största skillnaden kan där ses på 

musikfonogramen där Riket har 18 % mer utlån. En anledning till att Nordmalings utlån av 

ljudböcker är så hög kan vara att de inte har så mycket av de andra AV-medierna, förutom 

video och DVD (se diagram 4). 

 

 

 

 

Diagram 4 visar en jämförelse av beståndet av AV-medier hos Riket och Nordmalings 

bibliotek (enligt statistiken från KB). Mellan Riket och Nordmaling skiljer det sig 28 % på 

beståndet av talböcker, medan det bara skiljer 3 % mellan ljudboksbeståndet. Man kan undra 

varför Nordmaling har en sådan mycket högre procent av talböcker. Tittar man på diagram 4 

så ser man att de tre medier som Nordmaling väljer att ha mest av hemma är talböcker, 

ljudböcker och video och DVD. De medier de väljer att ha minst av är E-medier, CD-rom och 

spel och musikfonogram. Att de knappt har något av dessa medier kan vara en förklaring till 

att de har mycket talböcker, de har plats för det. De tre medier som Riket har valt att ha mest 

Diagram 4. Beståndet hos Riket och Nordmaling (enligt KB) i procent. 
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hemma av är ljudböcker, musikfonogram och talböcker. Riket har också mer av E-böcker än 

Nordmaling och lite mer av CD-rom och spel och övrig AV-media. 

 

 

 

 

Diagram 5 visar en jämförelse mellan beståndet och utlåningen av tal- och ljudböcker på 

Nordmalings bibliotek (siffrorna är från KB:s statistik). Av talböckerna finns det fler i 

beståndet än det lånas ut. Man kan lugnt säga att ljudböckerna är populära. Med de här 

siffrorna kan man säga att alla ljudböckerna i beståndet var utlånade minst fem gånger per bok 

år 2010. 

 

Diagram 5. En jämförelse mellan beståndet och utlåningen av tal- och ljudböcker på 

Nordmalings bibliotek. 
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Diagram 6 visar en jämförelse mellan beståndet och utlåningen av tal- och ljudböcker i Riket. 

Enligt de här siffrorna så var alla ljudböcker i Rikets bestånd utlånade minst 4 gånger per bok 

år 2010. Riket har självklart högre siffror än Nordmaling, men det är ändå ganska jämt med 

utlåningarna per bok. Av talböckerna var de utlånade 1-2 gånger vardera om man ser på de 

här siffrorna. Alla talböcker i Nordmalings bestånd blev inte utlånade under 2010, fast enligt 

diagram 4 så hade Nordmaling mer talböcker än Riket. Så lönar det sig att ha så många 

talböcker för Nordmaling? 

 

 

Diagram 6. En jämförelse mellan beståndet och utlåningen av tal- och ljudböcker i Riket. 

Diagram 7. En jämförelse mellan nyförvärven av AV-medier i Nordmaling och i Riket i 

procent. 
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Diagram 7 är en jämförelse mellan de nyförvärvade AV-medierna i Nordmaling och Riket 

under 2010. De tre medier som Nordmaling köpte in mest av år 2010 var ljudböcker, 

talböcker och video och DVD. Riket satsade på ljudböcker, talböcker och E-böcker. Att de 

satsade så mycket som 40 % av nyförvärven på ljudböcker kan betyda att de är medvetena om 

att ljudböckerna är populära bland låntagarna. De två andra medierna som Nordmaling 

satsade på att köpa in var musikfonogram och Cd-rom och spel. Riket har köpt in något från 

alla kategorierna, medan Nordmaling inte har köpt in något av E-böcker, E-musik och övriga 

AV-medier. Eftersom de inte köper in av alla kategorierna så kan de lägga pengarna på att 

köpa in det som är populärt, som ljudböcker till exempel. Det skulle också kunna vara en 

förklaring till att de köper in så mycket ljudböcker. 

 

 

 

 

Diagram 8 visar vad det finns för format inom gruppen talböcker på Nordmalings bibliotek 

och hur stor del av gruppen varje format utgör. Diagram 8 bygger på de siffror jag tog fram 

under mina egna sökningar på hemsidan. Lite förvånad är jag över att det fanns mest kassetter 

och minst DAISY. Men eftersom Nordmaling är ett mindre bibliotek så kanske de kan spara 

på kassetterna lite längre än vad de större biblioteken kan. Det kombinerade materialet är som 

jag nämnt tidigare material med beteckningen ”/O” och ”/TO” och det kan vara både kassett 

och DAISY. Jag vill påminna om att DAISY är ett ljudformat som är lagrat på en CD-skiva. 

Diagram 8. Vilka format som finns inom gruppen talböcker och hur stor del varje format är. 

Siffrorna är från mina egna sökningar på www.minabibliotek.se. 
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Anledningen till att kombinerat material är större än DAISY kan vara att jag har dubbelräknat 

vissa medier. 

 

 

 

Diagram 9 visar vilka format som finns inom gruppen ljudböcker på Nordmalings bibliotek 

och hur stor del av gruppen som varje format utgör. Källan till siffrorna för diagram 9 är den 

samma som för diagram 8. En övervägande stor del av ljudböckerna är i CD-format, sedan 

kommer kassetterna och på tredje plats Mp3-formaten. Ganska logisk bild eftersom 

ljudböckerna kom först på 90-talet och inte så långt efter att ljudboken blev stor i Sverige så 

bytte man från kassett till CD. Att Mp3-formatet är minst är inte så förvånande eftersom det 

inte funnits så länge på marknaden. Mp3-formaten är ljudfiler på CD-skivor, men det som 

skiljer dem från vanliga CD-skivor är att man kan kopiera över dem till sin egen Mp3-spelare, 

men då är man skyldig att inte låna ut den kopierade filen till någon. Därför tyckte jag att man 

kunde skilja dem från de vanliga CD-skivorna. Kassetterna utgör mer än en fjärdedel av 

beståndet av ljudböcker. 

 

Diagram 9. Vilka format som finns inom gruppen ljudböcker och hur stor del varje format är. 

Siffrorna är från mina egna sökningar på www.minabibliotek.se. 
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Diagram 10 visar vilka format som lånades ut av talböckerna och hur stor del av hela 

utlåningen av talböcker som varje format består av. Till skillnad från diagram 8 och 9 så har 

jag i diagram 10 och 11 valt att använda mig av tilläggsbeteckningarna istället för de olika 

mediumen inom varje grupp. ”TK” står för talbok på kassett, ”TC” står för talbok på CD eller 

som det vanligtvis kallas DAISY-talbok och ”O” står för kombinerat material.
29

 Som vi kan 

se i diagram 10 så verkar talböcker på kassett lånats ut mest, lite överraskande men eftersom 

det fanns mest kassetter i beståndet så kan det vara en förklaring. Sedan kommer DAISY-

talböckerna och sist kombinerat material. 

 

                                                           
29 Noaksson, Anders (red), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, sid. 16 

Diagram 10: Vilka format som lånades ut av talböckerna mer specifikt. 
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Diagram 11 visar vilka format som lånades ut av ljudböckerna och hur stor del av hela 

utlåningen av ljudböckerna som varje format består av. ”L” står för ljudupptagningar, ”LK” 

står för ljudkassetter och ”LC” för CD.
30

 Hos ljudböckerna är det CD-böckerna som är mest 

utlånade, även här så var det CD-böckerna som det fanns mest av i beståndet (se diagram 9). 

Utlåningen av ljudkassetter är på 10 % och ljudupptagningen är på 2 %.  Mp3-formatet räknas 

in bland CD-böckerna eftersom det är en ljudfil på en CD-skiva. Mellan diagram 10 och 11 så 

skiljer det sig mellan utlåningen av formaten. Hos talböckerna är kassetterna mer populära, 

medan CD-böckerna är mest populära hos ljudböckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Noaksson, Anders (red), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, sid. 16 

Diagram 11: Vilka format som lånades ut av ljudböckerna mer specifikt. 
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Kommentarer från Nordmalings bibliotek 

Efter att jag gjort några diagram av de siffror jag fått angående utlån och bestånd av AV-

medier så ringade jag in några områden som jag ville intervjua någon ur personalen på 

Nordmalings bibliotek om. Eftersom de bara är fyra stycken så tycker jag att det räcker med 

att bara intervjua en av dem. Jag kommer att kalla intervjupersonen för X. Tillsammans med 

frågorna visade jag X de tabeller som givit upphov till frågorna för att få kommentarer som 

kan hjälpa mig med min analys. Här nedan har jag skrivit ner frågorna och de svar jag fick. 

 

Olikheter i statistiken 

Fråga 1: Vad tror ni att skillnaden mellan det bestånd av tal- och ljudböcker som ni har 

skickat in till KB och det jag hittade genom att söka på hemsidan består av (Se diagram 1)? 

Eftersom statistiken från KB är från år 2010 och min sökning gjordes i mitten av november 

2011 så kan skillnaden bero på att Nordmalings bibliotek, efter att de skickade in statistiken 

till KB, gallrade en stor del av talböckerna, särskilt kassettböckerna. Deras syfte med den 

stora gallringen var att de skulle märka om alla böckerna med RFID-chip. Enligt X så är 

streckkoderna ett döende fenomen. De köper inte in särskilt mycket DAISY-böcker eftersom 

många låntagare nu kan ladda ner själva från TPB. De har köpt in både ljudböcker och 

kombinerat material, så X tycker att det inte är något konstigt med tabellen. Det kan finnas 

fler förklaringar till skillnaderna i tabellen men det här är den som hon kom att tänka på i 

första hand. 

 

Efterfrågan 

Fråga 2: Vad anser ni om utlåningen av tal- och ljudböcker (Se diagram 5)? 

Efterfrågan på ljudböcker ökar, låntagarna vill bara ha mer. Många laddar hem själva 

nuförtiden. Utlåningen av talböckerna ser nog sämre ut än vad det är. LIBRA räknar inte alltid 

rätt när det gäller statistiken. Alla talböckerna är inte inskrivna som talböcker i katalogen, så 

då räknas de inte i rätt utlåningsstatistik. Låntagarna kan ladda ner talböcker själva från TPB, 

så X tror att både beståndet och utlåningen av talböcker på bibliotek kommer att minska i 

framtiden. 
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Ljudböckernas erövringståg 

Fråga 3: Varför tror ni att ljudböcker är så populära (Se diagram 2)? 

X tror att ljudböcker är populära därför att de är praktiska. Man kan lyssna på dem medan 

man gör annat samtidigt. Man kan lyssna på en talbok medan man åker bil, tränar, städar eller 

stickar. 

 

Gamla talböcker 

Fråga 4: Ni har en stor utlåning av talböcker på kassettband, varför (Se diagram 8 och 10)? 

En anledning till att det finns så många talböcker på kassett i Nordmalings bibliotek är att de 

inte har gallrat bort särskilt många kassettböcker. Enligt X så har Nordmalings bibliotek och 

Umeås stadsbibliotek kvar mest talböcker på kassett i Umeåregionen. På Nordmalings 

bibliotek handlar det om ett fåtal personer som lånar talböcker på kassett. Dessa personer har 

inte velat lära sig DAISY-tekniken och hållit sig till kassetterna. På senare tid har Nordmaling 

tappat några av dessa låntagare, så utlåningen av talböcker på kassett kommer att minska. 

Eftersom Nordmalings bibliotek tillsammans med Umeå stadsbibliotek har störst utbud av 

talböcker på kassett i Umeåregionen så har de ibland fått skicka talböcker på kassett till andra 

bibliotek i regionen. Nordmalings bibliotek köper inte in särskilt mycket talböcker, av något 

format, utan gör tillfälliga lån från TPB som inte hamnar i beståndet utan förstörs vid 

återlämning. 

 

Ökad satsning 

Fråga 5: Under år 2010 var de flesta av nyförvärven av AV-medierna tal- och ljudböcker, 

varför (Se diagram 7)? 

X tror att anledningen till att nyförvärven av talböcker, ljudböcker och video och DVD är 

högre i procent än Rikets är för att de köpte in så lite förut. De har börjat köpa in mer än förut, 

bland annat därför att efterfrågan på ljudböcker har blivit så mycket större. De har inte satsat 

på att köpa in ett bestånd av alla AV-medier, bland annat därför att det är för dyrt och att man 

kan ladda ner så mycket själv nu för tiden (särskilt E-mediorna) och de tycker inte att det är 

värt att satsa på det nu. X tror också att många av de andra biblioteken redan hade stora 

bestånd av AV-media, så deras nyförvärv kanske inte är lika stort. Depositionerna som 

Nordmalings bibliotek har ansvar för har en stor efterfrågan på ljudböcker. Anledningen till 

att de inte har satsat på E-böcker är att de inte riktigt vet vad som räknas till E-böcker. 
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Stort magasin 

Fråga 6: Visste ni om att i en jämförelse mellan beståndet av talböcker hos Riket och 

Nordmaling så har Nordmaling 28 % mer talböcker? Vad tror ni det beror på (Se diagram 4)? 

X visste att de hade mer än de flesta biblioteken av talböcker. X tror också att de siffrorna var 

innan gallringen. Alla andra gallrade sina bestånd av talböcker tidigare. Nordmaling har, 

tillsammans med Umeå stadsbibliotek och Robertsfors bibliotek, ett stort magasin så de har 

plats att spara. Andra bibliotek har velat ha mindre magasin av bland annat lokalbrist och 

därför inte sparat. X berättade två anledningar till att de sparar på Nordmalings bibliotek; de 

vill ha kvar sånt som är svårt att få tag på idag och därför att de inte hinner gallra. De har en 

tradition av talböcker på Nordmalings bibliotek, de har fler registrerade användare än de 

andra biblioteken i Umeåregionen. 

 

Populärast 

Fråga 7: Vad efterfrågas mest av AV-medierna (Här visades inget diagram)?  

Generellt vad som efterfrågas mest av låntagarna är först och främst ljudböcker och på andra 

plats filmer. Det är ojämt med efterfrågningar på talböcker, oftast är det en anhörig som hör 

sig för därför att en äldre släktning har fått synproblem. X tror att det kommer att komma en 

ny grupp som frågar efter talböcker – de som laddar ner själv, hon nämnde elever med 

dyslexi. 
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Analys 

När jag gjorde min egen sökning på minabibliotek.se så var talböckerna och ljudböckerna 

indelade efter vilket format de fanns i, till exempel kassett eller CD. Allt var inte inskrivet på 

rätt plats i katalogen (särskilt talböckerna) och ibland kunde det vara svårt att veta vad man 

skulle söka efter. Just kombinerat material var spritt lite här och var. Man måste antingen veta 

vad man vill ha eller använda sig av sökfunktionen ”välj avdelning” och där välja den 

avdelning som är intresserant på det bibliotek man är intresserad av. Det som jag räknat till 

kombinerat material på Nordmalings bibliotek är i stort sett det som finns på Äppelhyllan med 

beteckningarna ”/O” eller ”/TO”. Många av de medier som hade beteckningen ”/TO” hittade 

jag då jag sökte på DAISY-böcker. Men i beskrivningen av de medier som hade beteckningen 

”/TO” så stod det alltid att det var ett kombinerat material. Dock så kom inte alla av dem fram 

då man sökte på avdelningen Äppelhyllan (Nordmalings bibliotek), vilket jag tycker är lite 

konstigt. Det känns som om de skulle behöva se över just det materialet och slå ihop vissa 

klassificeringar eller i alla fall göra dem sökbara tillsammans. Men jag tycker att det är bra att 

man kan välja att söka på kassett, CD, DAISY eller Mp3 på tal- och ljudböcker. 

Svanberg (som jag nämnt tidigare i samband med klassifikation) pratade om att man ska 

se till de inre och yttre attributen hos det föremål man ska klassificera.
31

 När det gäller tal- 

och ljudboksklassifikationerna i den här uppsatsen så är de yttre attributen mer intressanta. 

Jag är inte intresserad av vad tal- och ljudböckerna innehåller, utan snarare om de är kassetter, 

CD-skivor eller något helt annat. Vad jag har märkt vid mina egna sökningar är att medierna 

är uppdelade efter yttre attribut, att man kan söka på enbart kassetter eller CD-skivor. Men det 

finns medier som är klassificerade i fel grupp, vilket man får vara uppmärksam på. Om vi 

fortsätter att kolla på klassifikationen på hemsidan så känns det som att den är uppbygg för att 

tillgodose användarnas behov. Det ska vara lätt att söka det man vill och sedan se var man kan 

få tag på den information man vill ha. På så vis blir det också lätt för de bibliotekarier som 

använder sig av hemsidan då de hjälper användarna. Även på Nordmalings bibliotek har man 

samlat talböckerna på ett ställe för att det ska bli lättare för låntagarna att hitta det dem söker. 

Om jag ska utgå från de grunder som Svanberg nämnde då biblioteken ska göra indelningar i 

sina samlingar så tycker jag att minabibliotek.se och även Nordmalings bibliotek främst 

fokuserar på sina användares behov när det gäller klassifikationen av tal- och ljudböcker.  

                                                           
31 Svanberg, Magdalena, Att organisera kunskap: En fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap, s. 1 
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Det är de olika tilläggsbeteckningarna för tal- och ljudböcker och kombinerat material 

som används vid klassificeringen på hemsidan plus lokalplaceringar i vissa fall. Björn Tell 

menar att det är viktigt att specificera dokumentens innehåll vid klassificeringen, så att andra 

ska få en uppfattning om vad författaren vill säga med sin text. Men eftersom det är 

människor som gör klassifikationen på ett bibliotek så kan det uppstå delade meningar om vad 

som bäst beskriver innehållet i en text. Människor tycker ju olika.
32

 Andra erfarenheter jag har 

haft när jag letat böcker på minabibliotek.se på fritiden är att det ibland finns en grå zon för 

vissa böcker ifråga om de är vuxen- eller ungdomsböcker. Då har det varit minst två bibliotek 

som har valt varsin lokalplacering där den ena är på vuxenavdelningen och den andra på 

ungdom. På hemsidan kan man välja om man vill ha bara barn- eller vuxenlitteratur i sin 

sökning. Men vad man själv tycker är en ungdomsbok kanske biblioteket tycker är en 

vuxenbok. Just den här sortens indelningar kommer skilja sig åt ibland så länge som 

människor tänker och tycker olika, så det är nog något man helt enkelt får leva med. 

När det gäller statistiken som ska skickas in till KB så är alla tal- och ljudböcker två 

kategorier som inte särskiljer de olika formaten de ges ut i, detsamma gäller för alla andra 

AV-medier. Enda skillnaden hos Nordmalings egen statistik är att de har en egen kategori för 

bok och band medan KB har det i kategorin Övriga AV-medier. På just den fronten känns det 

som om det är designat för att man ska kunna göra bort statistiken så snabbt som möjligt. Men 

då är det så att LIBRA (som är det system som hämtar fram statistiken för Umeåregionens 

bibliotek, därigenom även Nordmalings bibliotek) hämtar sina uppgifter från Umeåregionens 

biblioteks hemsida (www.minabibliotek.se) och där har man gjort sitt bästa för att det ska bli 

lätt för användarna att hitta det man söker efter. Som jag nämnde tidigare så kan man söka på 

olika format efter önskemål på den utökade katalogsökningen. Men sedan är det mycket 

lokalplaceringar som är unika för varje bibliotek och det är inte självklart att alla bibliotek 

klassificerar alla medier i samma kategori. Det kan göra det besvärligt för både 

bibliotekarierna och användarna då de använder sig av hemsidan.  

Statistiken är till för att skapa en bild av hur det ser ut i verkligheten på ett ungefär. Hur 

mycket köps in/lånas ut på bibliotek till exempel. En slutsats man kan dra av att statistiken 

efterfrågar de olika medierna i klumpsummor är att de inte är intresserade av en mer 

detaljerad statistik. SCB (Statistiska Centralbyrån) som har gett KB i uppdrag att samla in 

statistik från Sveriges bibliotek kanske inte är intresserad av hur mycket talböcker på 

kassettband som lånas ut i Sverige idag. Mest troligt så är de intresserade av den stora bilden 

                                                           
32 Tell, Björn, Om klassifikation, s. 4 

http://www.minabibliotek.se/
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och då är nog en talbok en talbok oavsett vilket format den är utgiven i. På biblioteken, både 

den fysiska byggnaden och på webben, är syftet oftast att det ska vara lättillgängligt för 

låntagarna och personalen. Därför tänker man lite annorlunda då och gör mer specificerade 

klassifikationer som passar just det biblioteket. 

När man ska försöka ena ett klassifikationstänkande med det andra kan det bli lite 

knepigt. Det största problemet verkar vara att man inte kan kontrollera hur LIBRA räknar ut 

statistiken. Efter att ha pratat med personal på Nordmalings bibliotek så har jag förstått det att 

de inte har en aning om vad det är LIBRA använder sig av då det delar in bestånden i grupper. 

Läser LIBRA av signum/hyllplacering eller avdelning när det gör statistikuttaget? Eller läser 

det av något helt annat? Om det är möjligt så skulle det vara ett förslag att ta reda på hur 

LIBRA gör och sedan anpassa sig efter det då man klassificerar på hemsidan så att systemet 

kan räkna rätt. Men eftersom jag inte vet om det är möjligt att ta reda på de uppgifterna så ska 

jag lämna det problemet med förslaget att ta reda på mer om LIBRA om möjligt. 

Biblioteken i Umeåregionen har gått med på att samarbeta med varandra och därigenom 

dela lånekort och hemsida. Kan man inte då sträva efter att ha ett enhetligt system för 

klassifikationen av tal- och ljudböcker och även de andra AV-medierna? Att alla biblioteken 

tillsammans skapar riktlinjer som alla ska följa i samband med klassifikationen av AV-medier 

så att det blir lättare att räkna ihop dem till statistiken och gör det lättare att hitta dem på 

hemsidan. Lokalplaceringarna är upp till var och en att göra som man vill med, men i de stora 

dragen så tror jag att gemensamma riktlinjer skulle göra det lättare att få ordning på 

statistiken. Eftersom alla 25 folkbibliotek i Umeåregionen delar på samma hemsida så är det 

effektivast för alla om vissa riktlinjer finns att falla tillbaka på.  

 

Talböcker 

Nordmalings bibliotek har, av tradition, ett stort bestånd av talböcker, särskilt då talböcker på 

kassetter. Anledningen är att de inte gallrar lika mycket som de andra biblioteken. De har ett 

stort magasin som ger dem möjligheter att spara gammalt material. Tillsammans med Umeå 

stadsbibliotek har Nordmalings bibliotek det största beståndet av talböcker på kassetter i 

Umeåregionen och endast Robertsfors bibliotek tillsammans med de tidigare två har ett stort 

magasin. De andra biblioteken gallrar mer på grund av lokalbrist bland annat. Jag fick veta två 

anledningar, förutom deras stora magasin, till att de inte gallrar så mycket. Det första är att de 

vill spara på sådant som inte finns i bokhandlarna längre, vilket är en av anledningarna till att 

vi har bibliotek så att vi ska kunna få tag i lite äldre litteratur. Den andra är att de inte hinner 
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gallra. Det är bara fyra bibliotekarier som arbetar på Nordmalings bibliotek och med allt annat 

som ska göras på ett bibliotek och med det stora magasinet de har så kommer gallringen 

kanske inte så högt upp på prioriteringslistan. 

Men innan de började märka om alla medier i biblioteket med RFID-chips så gjorde de 

en stor gallring, så att de inte skulle behöva märka om de medier som ändå skulle gallras inom 

en snar framtid. Nordmalings bibliotek har vissa äldre låntagare som bara lånar talböcker på 

kassett. Men hela tiden krymper utlåningen av talböcker på kassett och inte bara 

kassettböckerna. År 2011 började TPB att satsa på att låta låntagarna ladda ner talböcker 

själva från deras hemsida. Alla låntagare av talböcker har kanske inte konverterat sig till det 

ännu, men det kommer nog att bli fler och fler med åren. Och om det blir fler låntagare som 

laddar ner den litteratur de behöver från TPB själva så ställer det mindre krav på biblioteken 

att ha titlar på hyllorna. Dessutom köper man inte in särskilt mycket talböcker idag, eftersom 

biblioteken kan låna ett exemplar från TPB på efterfrågan som sedan förstörs vid åter- 

lämningen. 

Efterfrågan på talböcker har inte minskat, låntagarna har bara fått ett annat ställe att få 

dem från. Genom att ladda hem talböckerna själva behöver inte låntagarna lämna sitt hem för 

att få tag på litteratur om de så vill. Så vad ska biblioteken göra? Ska de låta talböckerna 

långsamt försvinna från hyllorna eller ska de fortsätta köpa in talböcker? 

Att minska inköpen av talböcker tror jag är oundvikligt. Många människor lär tycka att 

det är smidigare att bara ladda hem den bok de vill ha till sin dator istället för att först ta sig 

till biblioteket för att låna boken och sedan lämna igen den. Däremot tror jag inte att de 

kommer att försvinna från hyllorna. Många tidskrifter har idag försvunnit från bibliotekens 

hyllor och istället blivit sökbara som elektroniska medier. Men det finns fortfarande tidskrifter 

att läsa på de flesta bibliotek. Dessutom så kräver egen nedladdning bland annat en pc med 

snabb internetuppkoppling samt ett läsprogram för talboken. Man kan, efter nedladdningen, 

bränna talboken på CD-skiva eller lägga in på Mp3-spelare.
33

 Jag tror att man kan dra ner på 

inköpen på talböcker om satsningen på egen nedladdning från TPB slår igenom, men de kan 

inte försvinna från hyllorna än på ett tag. Alla de som lånar talböcker använder sig inte av 

datorer eller gillar att gå på biblioteket och låna, så ett utbud måste finnas kvar på biblioteken. 

Detta utbud kan dock vara reducerat till de efterfrågningar som låntagarna gör på talböcker 

och det som biblioteket anser är nödvändigt att ha på hyllorna. 

                                                           
33 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, www.tpb.se, besökt 2011-12-21 

http://www.tpb.se/
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När det gäller talböcker kan vem som helst kunna låna talböcker på Nordmalings 

bibliotek. På ett sådant litet ställe känner personalen mest troligt de som får låna talböcker, 

men är man tillräckligt uppfinningsrik kan man låna en talbok även om man inte får. Det finns 

ingen spärr som gör att bara de som är registrerade får låna talböcker. Det kontrollerades då 

man var tvungen att göra utlåningen hos en bibliotekarie vid lånedisken. Men idag får 

låntagarna klara av återlämningen och utlåningen själva med hjälp av en låneautomat och då 

får bibliotekarierna mindre insikt på vem som lånar vad. Borde det införas en spärr på 

talböckerna? 

Personligen tror jag inte att det behövs en spärr på talböckerna på Nordmalings 

bibliotek. Anledningarna är att utlåningen av talböcker förutspås minska och Nordmalings 

bibliotek är ett så pass litet bibliotek att bibliotekarierna känner de flesta som får låna 

talböcker. Dessutom är talböckerna placerade så att om det finns en bibliotekarie i lånedisken 

så märker de vilka som går dit. Om biblioteket å andra sidan har förlorat många talböcker på 

grund av att icke registrerade låntagare har lånat dem så kan det vara en anledning att inför en 

spärr på talböckerna. Men jag är av den åsikten att jag inte tror att det kommer att behövas en 

spärr. 

 

Ljudböcker 

Efterfrågan på ljudböcker är enorm jämfört med beståndet. Man kan säga att i stort sett varje 

ny bok efterfrågas som ljudbok och det är inte bara på Nordmalings bibliotek de efterfrågas 

utan också på deras depositioner. En gissning till varför ljudböcker är så populära är att de är 

praktiska. När man läser en tryckt bok så måste man ta sig tid att sätta sig ner och läsa den. 

Med en ljudbok kan man göra andra saker medan man lyssnar på den. Man kan pendla, träna, 

städa eller laga mat samtidigt som man lyssnar på en ljudbok. 

Hur ska Nordmalings bibliotek möta efterfrågan på ljudböcker? Av samma skäl som de 

inte kan köpa in varenda bok som trycks i Sverige kan de inte köpa in varje ljudbok som 

produceras. De skulle inte ha råd eller plats för alla dem böckerna, så man måste göra ett urval 

av vad man ska köpa in. Eftersom alla Umeåregionens bibliotek har slagit sig samman och har 

ett sådant smidigt samarbete när det gäller att skicka böcker mellan varandra så undrar jag om 

man inte kan utnyttja det systemet. Om man vet att en bok (både tryckt och som ljudbok) 

kommer att bli efterfrågad, det finns titlar och författare som alltid är efterfrågade, så brukar i 

stort sett alla biblioteken i regionen skaffa sig i alla fall ett exemplar. Det är inget fel med det, 

biblioteken ska ju trots allt möta låntagarnas behov av ny litteratur så för att det inte ska bli 
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milslånga köer på en bok och för att låntagarna inte ska tappa lusten att vänta på boken och 

istället köpa den så är det bra att en majoritet av biblioteken köper in minst ett exemplar av en 

populär bok. Men alla andra böcker då? De som inte är lika populära, hur ska man göra med 

dem? Hur väljer man vilka av dem man ska köpa in som ljudböcker? Där får man gå lite på 

hur mycket den tryckta boken blivit utlånad och om låntagarna har frågat efter den som 

ljudbok. Jag tänker inte gå djupare in i en diskussion om hur man ska välja vilka ljudböcker 

man bör köpa in, det är inte vad den här uppsatsen ska beröra. Men eftersom det finns ett 

sådant samarbete mellan biblioteken så kanske man kan fördela dessa ”osäkra” böcker mellan 

biblioteken. Alltså att alla bibliotek inte köper in ett exemplar av alla ljudböcker som de inte 

är så säkra på kommer att lånas ut så mycket utan delar upp dem och på så viss skapar ett stort 

och varierat bestånd i regionen istället för på varje bibliotek. Jag menar inte att de enskilda 

biblioteken inte ska eftersträva att ha ett bra och varierande bestånd av egna ljudböcker, men 

att de inte ska utesluta vissa böcker på grund av att de inte har råd eller plats för dem. Så 

därför kanske de kan dela upp vissa av inköpen mellan biblioteken och satsa på att skicka dem 

mellan varandra om det blir nödvändigt. 

Nordmalings bibliotek planerar att satsa på att köpa in ljudböcker för att möta 

efterfrågan. Med tanke på att statistiken från år 2010 visar att utlåningen av ljudböcker var 58 

% av den totala utlåningen av AV-medierna så är det ett klokt beslut. Som jag nämnde 

tidigare så finns det en möjlighet att talböckerna kommer att minska på bibliotekens hyllor i 

framtiden så kanske det blir ljudboken som tar dess plats? Nordmalings bibliotek köper inte in 

så mycket talböcker längre så om det är möjligt skulle de pengar som sparas in på talböckerna 

kunna satsas på ljudböcker istället.  

En ljudbok får lånas i en månad på Nordmalings bibliotek. Till dess att man har ett 

bestånd som kan tillfredsställa efterfrågan så kanske man borde undersöka om man kan korta 

ner utlåningstiden. Kanske är tre veckor tillräckligt med tid för låntagaren att lyssna igenom 

boken.  
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Slutsatser 

Det här är de förslag/förändringar jag har kommit fram till och presenterat i uppsatsen. Många 

av dem rör alla biblioteken i Umeåregionen eftersom de förslagen behandlar hemsidan. Jag 

kommer att presentera förslagen/förändringarna med den jag tycker är viktigast först och 

sedan i nedåtgående ordning. 

 

 Gemensamma riktlinjer för klassifikationen av AV-medierna som alla de 25 

folkbiblioteken är med och beslutar om. 

 Försök ta reda på hur LIBRA fungerar när det gör statistikuttaget och anpassa 

klassificeringen efter det. 

 Se över klassifikationerna på hemsidan. Så att talböcker och ljudböcker åtminstone är 

sökbar inom rätt mediatyp. 

 Dra ner på inköpen av talböcker. Låt dem dock finnas kvar på hyllan eftersom det 

finns låntagare som inte använder sig av datorer. 

 Fördela inköpen av böcker mellan biblioteken i Umeåregionen. 

 Korta ner lånetiden på ljudböcker med en vecka på prov. 

 

Jag tror att de tre första förslagen kan göra statistiken lättare att genomföra. Att alla 

biblioteken är med och bestämmer om riktlinjer tycker jag är viktigt, även om det kan bli svårt 

att samla representanter från alla biblioteken. Det är svårare att inte följa riktlinjer man själv 

har varit med och satt upp än att strunta i riktlinjer någon annan har satt upp åt en. De tre 

första förslagen hör ihop, gör man ett av dem kan man lika bra försöka göra de andra två. Men 

ska man välja att göra bara en av dem så tycker jag att man ska satsa på de gemensamma 

riktlinjerna. Jag förstår att det kan vara svårt att ordna ett sådant beslut, men att i alla fall se 

efter om det finns något intresse bland biblioteken om att se över klassifikationerna på 

hemsidan och skapa en diskussion om det. Att biblioteken ska dra ner på inköpen av talböcker 

tror jag är något som många bibliotek redan har börjat med, men jag nämner det ändå. Det är 

dock viktigt att de finns kvar på hyllorna eftersom alla låntagare inte använder datorer. Att 

fördela inköpen av böcker mellan biblioteken i Umeåregionen är något jag tror kan löna sig 

kostnadsvis och när det gäller variation på regionens totala bestånd av böcker. Jag skriver 

böcker i det förslaget eftersom jag tror att man kan använda en slags indelning för alla 

mediatyper, men främst är det för ljudböcker. På Nordmalings bibliotek är det en stor 
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efterfrågan på ljudböcker, men beståndet är ännu inte stort nog att möta efterfrågan. Så för att 

det inte ska bli så lång väntetid på ljudböcker kanske man kan prova och korta ner lånetiden 

med en vecka. Jag tror att om man överväger alla förslagen så kan man göra klassifikationen 

av tal- och ljudböcker lättare på hemsida och i statistiken samt möta efterfrågan på tal- och 

ljudböcker på ett effektivt sätt.  
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