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Inledning och syfte
Norrköpings stadsbiblioteks ska tillhandahålla ett attraktivt, aktuellt 
och mångsidigt urval av medier för att främja kunskapsförmedling, 
det demokratiska samhällets utveckling och fri åsiktsbildning. 

En effektiv mediehantering ska eftersträvas för att kunna ge en så 
god service som möjligt till våra användare och det ska råda ett sär-
skilt barn- och ungdomsperspektiv på medieurvalet, på lokal så väl 
som regional nivå.

Strategisk medieplan för Norrköpings stadsbibliotek gäller för alla 
folkbibliotek i Norrköping och alla typer av medier, planen ska 
fungera som ett stöd i det strategiska arbetet med inköp och urval 
av medier, ska revideras var tredje år och till medieplanen läggs en 
läsplan som följs upp årligen.

Styrdokument
Kopplat till Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stads-
bibliotek finns följande styrdokument;

Bibliotekslagen (2013:801)

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2015-2018

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämnden 2015

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Norrköpings 
kommun 2015-2018 

Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet.

I Bibliotekslagen står att läsa följande;

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbild-
ning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet.

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
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Ur Norrköpings kommuns dokument för Målområden, övergri-
pande mål och måluppfyllelse 2015 är det följande mål som särskilt 
berör Norrköping stadsbibliotekets verksamhet; 

• mål 1 - utbildningsnivån ska höjas

• mål 7 - Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge våra in-
vånare, turister och andra besökare upplevelser av högsta kvalitet

• mål 9 – Fler barn ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed 
få behörighet till högre studier

• mål 12 - Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklas inom 
fritids, kultur och idrottsområdet 

• mål 13 - Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och 
jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter 
att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och 
bakgrund.

Omvärldsbevakning
Norrköping har cirka 135 800 invånare 1 och cirka 23,1 % av Norr-
köpings befolkning har utländsk bakgrund. 2  
Norrköpings folkmängd förväntas öka med 7 000 personer under 
kommande femårsperiod och nå över 140 000 invånare 2018. 
Antalet barn och unga i åldern upp till 15 år ökar och liksom gym-
nasieungdom 16-18 år ökar igen 2016 efter en nedgång under åren 
2014-15.  
Norrköpingsbor i åldern 19-64 år, i vilken en stor del arbetar, ökar 
men inte i samma utsträckning och försörjningsbördan ökar då 
åldersgruppen över 65 år blir allt större.3

Utbildningsnivån i Norrköping är något lägre jämfört med riket men 
ökar för varje år och andel av befolkningen i åldern 20-64 år med 
eftergymnasial utbildning ligger nu på 34,3 % att jämföra med riket 
38,7 %.  
Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män.

Arbetstillfällen i Norrköping har blivit fler och det är främst inom 
vård, omsorg och sociala tjänster, handel och företagstjänster som 
dessa finns. Störst arbetsgivare är Norrköpings kommun följt av 
Region Östergötland samt Migrationsverket och företag inom pap-
persindustrin och handeln. Linköping, Finspång och Söderköping är 
de största in- och utpendlingskommunerna. Siffror från 2012 visar 
att det är fler som pendlar in till Norrköping, än ut för att förvärvs-
arbeta.4

1  KID, Kommuninvånardata, maj 2015
2  Som utländsk bakgrund definieras personer som är födda utomlands eller har två utrikesfödda föräldrar.
3  Norrköpingsfakta rapport nr 2014:4
4  Norrköping i siffror 2014
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Organisation
Biblioteken i Norrköping består av Stadsbiblioteket och sju filialer; 
Eneby, Hageby, Krokek, Vilbergen, Skärblacka, Åby samt Östra 
Husby. 
Av dessa är tre filialer placerade centralt i olika stadsdelar av Norrkö-
pings stad varav en i ett köpcentrum, övriga fyra finns i ytterområ-
den och några av dessa bibliotek planeras inom kort kunna erbjuda 
mer-öppetservice.

Till Norrköpings Stadsbibliotek hör också en bokbuss vars uppgift 
är att täcka upp de områden där det inte finns närhet till bibliotek 
och ständigt tillgänglig finns bibliotekets webbplats. 
Norrköpings stadsbibliotek har också arbetsplatsutlåning samt tjäns-
ten Boken kommer. 
Stadsbibliotekets äldresamlingar är placerade i ett för dessa särskilt 
avsett magasin i kommunens gemensamma arkiv. 
Av de skolbibliotek i Norrköpings kommun där det finns utbildad 
personal och ett mediebestånd samlat i en lokal, är det ett gymna-
siebibliotek vars bestånd syns i det gemensamma bibliotekssystemet 
Book-it.

Norrköpings stadsbibliotek ingår i Götasamarbetet, vilket är ett 
samarbete mellan folkbiblioteken i Östergötland och Tranås och 
samarbetar kring medier, ett gemensamt biblioteksdatasystem och ett 
gemensamt bibliotekskort.  
Biblioteken i Göta strävar efter att samordna sina rutiner för att göra 
det så enkelt som möjligt för användarna. Tillgång till databaser sam-
ordnas också, så att man i hela Östergötland får tillgång till e-böcker, 
e-tidskrifter, e-arkiv för släktforskning mm. I samarbetet ingår också 
ett antal skolbibliotek. 
Tillgången till information ska vara fri och jämlik med medborgaren 
i fokus, vilket också genomsyrar dokumentet Götas medieriktlinjer 
som är ett stöd i samarbetet för Götabiblioteken. 
Norrköpings stadsbiblioteks mediebestånd är gemensamt för Norr-
köpings- och Götabon.

Prioriterade grupper
Våra prioriterade grupper är barn och unga, vuxenstuderande, perso-
ner med annat modersmål än svenska samt personer med någon typ 
av funktionsnedsättning.
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Medieinköp och urval
Medieinköpen görs av personal på respektive enhet och medel för 
inköp finns avsatta i bibliotekets budget för medier. 
Huvudbiblioteket har i förhållande till filialer och bokbuss ett större 
ansvar för inköp av titlar och medier som är mindre efterfrågade och 
huvudbiblioteket ombesörjer fjärrlån samt depositionslån.

Norrköpings stadsbiblioteks inköpspolicy styrs av ett jämställds- och 
mångfaldsperspektiv och dess bestånd ska ha en bredd, allsidighet 
och kvalitet bestående av för bibliotek olika medietyper.  
Det ska finnas både populära titlar såväl som avancerad litteratur och 
titlar som betraktas som smala ska finna sin plats. 
Norrköpings stadsbibliotek vill verka som en demokratisk arena 
och grundbeståndet ska präglas av åsikts- och yttrandefrihet. Norr-
köpings stadsbibliotek strävar efter att vara neutralt i partipolitiska, 
ideologiska och religiösa frågor men avvisar den sortens titlar som 
präglas av främlingsfientlighet och hets mot folkgrupp.

Inköpen ska präglas av god omvärldsbevakning och en framförhåll-
ning med tidiga inköp för att möta upp våra användares önskemål 
och behov. Då efterfrågade titlar får många reservationer skall kom-
pletteringsinköp övervägas, här är det de ekonomiska ramarna som 
sätter gränser. 
Norrköpings stadsbibliotek söker gärna medel och samverkansarbete 
med externa verksamheter.

Skönlitteratur
Norrköpings stadsbibliotek ska erbjuda ett rikt bestånd av både ny-
utkomna, dagsaktuella titlar liksom äldre titlar och litterära klassiker, 
smalare skönlitterära titlar, tecknade serier och lyrik. 
Skönlitteraturens olika tidsepoker och genrer ska finnas represente-
rade och huvudbiblioteket har ett särskilt ansvar att bevara klassiker 
och äldre skönlitteratur som ingår i vårt gemensamma kulturarv. 
Skönlitteratur ska finnas på svenska, engelska, tyska, franska, spanska 
men också på andra utländska språk där olika språkgrupper finns 
representerade - se under Medier på andra språk än svenska. 

 

Facklitteratur
På fackavdelningen ska alla ämnen finnas representerade och vara 
av allmänt intresse på både grundläggande och mer avancerad nivå. 
Omfånget av respektive ämnesavdelning avgörs av efterfrågan och 
ev. särskilda insatser för prioriterade grupper.
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Norrköpings stadsbibliotek ska prioritera distans- och vuxenstude-
rande och huvudbiblioteket tar särskilt ansvar för inköp av kurslitte-
ratur på grundläggande gymnasienivå och i viss mån högskolenivå.

Huvudbiblioteket ansvarar för inköp av offentligt tryck (SOU).

Facklitteratur köps in på svenska och i viss utsträckning också på 
engelska, andra språk mer sällan med undantag för facklitteratur för 
användare med annat modersmål än svenska där medier placeras på 
resp. språkhylla - se under Medier på andra språk än svenska.

Barn- och ungdomslitteratur
Barn och unga är en av våra främsta målgrupper och i flera styrdo-
kument prioriterad. På samtliga enheter för Norrköpings stadsbibli-
otek ska det därför finnas ett brett, kvalitativt och lockande utbud av 
medier för dessa användare. Biblioteken ska vara lyhörda för mål-
gruppens önskemål gällande inköp av böcker och andra medier för 
såväl skön- som facklitteratur. 

Barn- och ungdomslitteratur köps in på svenska och för att tillgodo-
se olika språkgrupper köps också titlar på en rad olika språk styrt av 
den demografiska sammansättningen. För de minsta ska bilderböck-
er finnas på olika språk och ungdomslitteratur köps in på svenska 
och engelska men också här finns medier på andra språk represente-
rade.

Inköpen ska ha fokus på att stimulera barn och ungas fritidsläsning 
och vi köper därför inte in facklitteratur för målgruppen med place-
ring på barn och ungdomsavdelningen då det rör sig om medier och 
titlar som är läromedel vilka behövs endast för skolundervisning.

För Norrköpings stadsbibliotek är pek- och bilderböcker ett s.k. 
flytande bestånd.  
Huvudbiblioteket ansvarar för magasinering av barnlitteratur av 
bestående värde.

Vår lokala samling - Norrköpingsrummet
Lokalsamlingen är placerad i Norrköpingsrummet med målsätt-
ningen att samla, bevara och tillgängliggöra olika slags media om 
Norrköpings stad och kommun. Norrköpingsrummet kan dessutom 
fungera som ett komplement till Stadsmuseet och Stadsarkivet. Me-
dierna är inte till utlån. 
Dess målgrupp är allmänheten, föreningar, studerande på olika nivå-
er och släktforskare.
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Innehållet ska bestå av material som speglar Norrköping både av igår 
och idag. Ämnen som bevakas är omstrukturering av staden, bygg-
nader, näringsliv, större kultur- och idrottsevenemang och Norrkö-
pingsprofiler. Till samlingen ska föras både fack- och skönlitteratur, 
verk av författare som har anknytning till Norrköping men vars verk 
inte handlar om densamma ska inte vara representerade. 
Samlingen ska omfattas av tryckta, monografier och periodika, och 
andra medier som DVD och musik-cd. En stor del av samlingen 
består av klipp av artiklar ur Norrköpings Tidningar och Folkbladet. 
För omvärldsbevakning spelar lokala medier en viktig roll liksom 
sedvanliga inköpskällor. Omvärldsbevakning sker också i samverkan 
med bibliotekets användare och lokalhistoriskt intresserade.

Äldresamlingen
Till Norrköpings stadsbibliotek hör också Äldresamlingen bestående 
av Finspongssamlingen, Läroverkssamlingen, Folkbiblioteket, Folk-
skolebiblioteket, Sundinska samlingen, Swartz-Kugelbergska sam-
lingen, Wadströmssamlingen, Äldremagasinet samt Tekniska lärover-
ket vilka bestå av drygt 70 000 tryckta medier och handskrifter.  
Titlar ur dessa samlingar är i stor utsträckning inte för hemlån men 
undantag görs beroende på respektive titels ålder och skick, vilket 
också styr förfrågningar om utifrån kommande fjärrlån. 
I avseendet förvärv, med undantag för Äldremagasinet, är detta 
avslutade samlingar. 

Anpassade medier
För barn och unga

I bibliotekets uppdrag ligger att främja läsandet bland barn och unga 
oavsett på vilket sätt man önskar läsa. Bibliotekets äppelhylla erbjud-
er anpassade medier för barn och unga med någon slags funktions-
nedsättning, här finns bl. a talböcker, taktila böcker och böcker med 
tecken som stöd.

Talböcker

NSB skall erbjuda ett attraktivt bestånd av talböcker till utlån och där 
har huvudbiblioteket ett extra ansvar att tillhandahålla titlar i DAI-
SY-format. 
Huvudbiblioteket bistår också med nedladdningar av talbokstitlar 
samt har ett begränsat antal DAISY-spelare till utlån. 
Talboksanvändare kan också efter att ha registrerats som låntagare 
hos MTM via bibliotekets personal, själv göra sina nedladdningar.
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Lättläst och Storstil

Lättlästa titlar på svenska ska finnas tillgängliga för olika målgrupper 
såsom nybörjare på svenska, dyslektiker och personer med funk-
tionsnedsättning. 
Titlar som storstil köps in på samma kriterier som annan media. 

Andra specialmedier

Biblioteket skall till sina samlingar köpa in spelfilm, dokumentärer, 
musik, data- och tv-spel samt språkkurser. Dessa inköp styrs av sam-
ma inköpskriterier som tryckta medier.

Medier på andra språk än svenska
För användare med annat modersmål än svenska skall det finnas 
medier på skilda språk. Här skall biblioteken aktivt följa vilka språk-
grupper som finns i vårt närområde och anpassa inköpen av medier 
på efterfrågan och huvudbiblioteket har särskilt ansvar att stötta 
filialer och bokbuss. 
Vi kompletterar vårt eget bestånd med att låna in mindre depositio-
ner från Internationella biblioteket. 
Medier på engelska ska finnas på alla enheter.

Då Norrköping är finskt förvaltningsområde skall också medier på 
finska språket köpas in enligt våra inköpskriterier.

Databaser och e-medier
Som en del av vår strävan att utgöra en demokratisk arena med 
mesta möjliga tillgänglighet är det av stor vikt att kunna erbjuda våra 
användare ett vidgat utbud av icke-tryckta medier såsom t ex databa-
ser, e-böcker och e-prenumerationer. 
När det gäller databaser upphandlas några av Regionbiblioteket, 
andra av NSB och samtliga ska finnas tillgängliga för användare via 
vår webbsida. 
För Götasamarbetet är det ett mål att samtliga kommuner ska ha en 
gemensam tillgång till alla databaser.

Tidningar och tidskrifter
Vår inköpspolicy för att erbjuda bredd och djup gäller också för ut-
budet av tidningar och tidskrifter, liksom att titlar ska finnas på olika 
språk. Det ska i bibliotekets utbud finnas både lokala och rikstäckan-
de dagstidningar samt tidskrifter med både bred målgrupp samt mer 
special- och ämnesinriktade titlar. 
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Magasinering av tidskrifter styrs individuellt beroende på respektive 
titels karaktär och ämne. 
Dagstidningar kan läsas på plats och för tidskrifter gäller regeln att 
senaste numret är referens, övriga för hemlån. 
Prenumerationer av tidningar och tidskrifter omprövas inför varje 
nytt kalenderår. 

Inköpsförslag, fjärrlån och gåvor
Användare har möjlighet att lämna inköpsförslag direkt till tjänstgö-
rande personal i biblioteket alt sända in förslag via e-post till inköps-
brevlådan. Beslut gällande inköp görs av inköpsansvarig som köper 
in alternativt förmedlar vidare för fjärrlån. 
Ekonomiska skäl då kostnaden för ett enskilt köp blir för hög kan 
också vara ett skäl att avstå från inköp.

Vid fjärrlåneförfrågan ska titeln övervägas för inköp. Fjärrlån är 
emellertid avsett för titlar som har en begränsad efterfrågan och inte 
motiverar ett inköp alternativt inte längre finns att köpa. 
Genom det gemensamma mediebeståndet i Göta har behovet av 
fjärrlån sjunkit något men är alltjämt en viktig service till våra använ-
dare. 
När det gäller fjärrlån av kurslitteratur och läromedel görs det endast 
i undantagsfall.

Norrköpings stadsbibliotek är restriktivt med att ta emot gåvor och 
en bedömning görs från fall till fall. I de fall en gåva tas emot ges 
inga garantier till givare att gåvan införlivas med bibliotekets bestånd.

Gallring och magasinering
Norrköpings stadsbiblioteks magasin finns på huvudbiblioteket och 
magasin ska inte finnas på filialer eller bokbuss.  
Huvudbiblioteket har ingen bevarandeplikt men än dock ett särskilt 
ansvar att bevara titlar/medier av bestående värde och allmänt intres-
se.

Biblioteken ska sträva efter att hålla sitt mediebestånd i balans styrt 
av efterfrågan, visst bevarandekrav samt utrymme. Nyinköp priori-
teras och trasiga, smutsiga medier, titlar med få utlån gallras liksom 
inaktuella upplagor och dubbletter när efterfrågan gått ned. Medier 
med anknytning till Norrköping gallras emellertid sparsamt. 
Filialer och bokbuss låter ev. titlar avsedda för magasinering gå till 
huvudbiblioteket. Vid gallring av sista exemplar kontrollerar man 
med Umeå depåbibliotek som har ansvar som centralt fjärrlånema-
gasin, om intresse finns för magasinering där.
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Nyckeltal
• mediekostnad/inv 

mediebudget för NSB 2015 4 505 550/135 800 inv (maj 2015) = 33,1 
NSB köper in medier för 33 kr per invånare

• andel mediekostnad som går till e-böcker 
knappt 10% av den totala mediebudgeten går till e-böcker; 400 000 kr (2015) 


