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Minnesanteckningar Göta mediegrupp 26 mars 2014 
 
Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna 
Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Liza 
Bäckström/Söderköpings bibliotek, Linda Göth/Mjölby, Barbro Wiberg, Motala bibliotek, 
Carina Ljung, Norrköpings bibliotek, Erland Fahlbeck/Valdemarsviks bibliotek, Marie 
Drejstam/Åtvidabergs bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek (Thomas C Eriksson/Kinda 
bibliotek, Marie Sääf/Finspångs bibliotek, Ann-Mari Juvas/Finspångs bibliotek förhinder) 
 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Gruppens 
sammansättning 
 

 
Göta mediegrupp; Rolf Holm Länsbibliotek 
Östergötland (sammankallande), Anna 
Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth 
Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Liza 
Bäckström/Söderköpings bibliotek, Marie 
Sääf/Finspångs bibliotek, Linda Göth/Mjölby 
bibliotek 
 

 
RH 

 
Syfte med mötet 
 

 
1. Bjuda in bibliotekens inköpsansvariga 
 
2. Arbeta för en samsyn kring fysiska och 
elektroniska medier, inköp, beståndsuppbyggnad 
och gallring inom Götasamarbetet. 
 

 
RH 

 
Förtydligande av 
gruppens uppdrag 
 

 
Göta mediegrupp önskar en konkretisering av 
gruppens uppdrag från styrgruppen bl.a. när det 
gäller e-böcker. 
 

 
RH 

 
SWOT-analys 
 
 
Styrka      Svaghet 
 
Möjlighet Hot 

 
Ett försök till SWOT - analys  
över Götasamarbetet – medier. 
 
Styrkor och svagheter ses som faktorer som den 
egna organisationen kan påverka själv, dvs. genom 
beslut. Möjligheter och hot är däremot faktorer som 
den egna organisationen inte kan påverka, d.v.s. 
samhällsfrågor eller beslut som fattas av andra 
utanför den egna organisationen som regering, 
riksdag, skolverket, kommun etc. 
 

 
RH 

 
Styrka 

 
Styrka (Strengths): 
många bibliotek, kostnadseffektivt, självservice, 
bred kunskap, fler kolleger, flera bibliotek 
tillsammans ger bättre avtal för inköp, kommer att 
bli bättre och bättre, e-böcker, Libris 
 

 



  

 
Svaghet 

 
Svaghet (Weaknesses): 
upplevda brister i katalogen, för mkt lokala 
undantag i katalogposter, alla följer inte ingångna 
överenskommelser, upplevda brister i 
slingor/reservationer, systemet med plocklistor, 
nedskärningar, styrdokument 
 

 

 
Möjlighet 

 
Möjlighet (Opportunities): 
styrdokument, nyrekrytering, ökad satsning läsning 
efter regeringsbeslut, utredning-Läsandets kultur 
2012:65, virtuella bibliotek, stort förtroendekapital 
av allmänheten 
 

 

 
Hot 

 
Hot (Threats): 
Organisationsförändringar, minskad utlåning, ökad 
databaskostnad, ökade kostnader 
 

 

 
Medieplanering 
nyckelord 

 
Medieplanering Göta – vad tänker vi på/nyckelord 
inköp på varje bibliotek eller planera tillsammans, 
huvudtema, hjälp av andra, det är för låntagarna, 
bredd i det smala, Nsb kontra Lsb, låntagare ny 
bredd, titlar ska räcka till många, snabbhet 
större tillgång till äldre litteratur, färre magasin, 
observant så det inte bara blir populära titlar, 
gemensam medieplanering, köpa olika i 
inköpsförfarandet 
 

 

 
Viljeinriktning 
nyckelord 

 
Bra service till låntagaren, dela in i olika 
ansvarsområden, de låntagare vi har ska ges bra 
service, så stort utbud som möjligt, bra hemsida, 
använda resurser så bra som möjligt, inte bara 
skicka böcker, undvika centralt inköp, biblioteket är 
tillgängligt för alla, del av götasamverkan, 
gemensam medieplan, nischa, alla bibliotek ska ha 
medieplan, komma tillrätta med gallring, de större 
biblioteken ska ha ett större ansvar för bokmagasin, 
ordning på katalogposter, business as usually-
götasamverkan ovanpå, ha prioritering 
 

 

 
Nästa möte 
 

 
Tisdag 8 april kl 13.30-15.30 (denna mötestid har 
ändrats) 
 

 
RH 

 
Övrigt 
 

 
--- 

 

 


