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Inledning och syfte 

Medieplanen gäller hela bibliotekssystemet och omfattar alla medier. Den ska vara ett stöd 

för mediehanteringen och leda till att bibliotekens besökare får god service. Medieplanen 

är ett internt arbetsmaterial, som ska ligga till grund för lokala handlingsplaner. Den ska 

även vara ett verktyg för att på bästa sätt utnyttja de resurser vi har att tillgå. 

Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek med stiftsbibliotek, bokbuss och nio 

närbibliotek; Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt, Ryd, 

Skäggetorp samt Sturefors. Linköpings stadsbibliotek utgör ett sammanhållet 

bibliotekssystem. Stor öppenhet ska därför råda mellan de olika biblioteksenheterna. 

Linköpings stadsbibliotek ingår i Götasamarbetet, ett samarbete mellan folkbiblioteken i 

Östergötland och Tranås. Götabiblioteken strävar efter att ha ett mediebestånd som 

motsvarar den efterfrågan som finns i Östergötland och Tranås. Ett tydligt användarfokus 

ska råda, bland annat genom lyhördhet för inköpsförslag. Bokbussen, Sturefors och Ryd 

deltar inte fullt ut i reservationssamarbetet.  

Enligt Götas medieriktlinjer framgår att tillgången till information för invånarna ska vara 

fri och jämlik, med medborgaren i fokus. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska genomsyra 

den regionala medieförsörjningen. 

Biblioteket prioriterar följande grupper: 

• barn och unga 

• äldre 

• personer med funktionsnedsättning 

• personer som har annat modersmål än svenska 
 

Omvärldsbevakning 
Linköping har 151 881 invånare varav 22 483 (ca 15 %) är utrikesfödda.  

Personer med utländsk bakgrund och födda i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands, 29 161 (ca 19 %). Ett ökat antal kommunmottagna flyktingar för perioden 

2015-2018 kan dock förväntas jämfört med 2013 och 2014. Prognos till 2024 visar att 

Linköping kommer att öka med drygt 15 000 invånare. 

Andel av befolkningen i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning är 52,5 % att 

jämföra med rikets 38,7 %. Andelen högutbildade är stor jämfört med riket. 

Källa: Linköpings kommun och SCB 

 

Inköp och mediehantering 

Biblioteket ska tillhandahålla såväl det som anses smalt som det mer populära. 

Mediebeståndet ska vara genomtänkt, relevant, präglas av allsidighet och presenteras så att 

det väcker nyfikenhet och läslust. Det är viktigt att beakta den efterfrågan som finns 

oavsett format.  

Biblioteken kan tillhandahålla ifrågasatta böcker som debatteras i samhället. Biblioteken 

har ett uppdrag att spegla rådande samhällsdebatt och verka för yttrandefrihet och fri 

åsiktsbildning. För att människor ska kunna bilda sig en egen uppfattning i aktuella frågor 

vill man kunna gå till källan och inte bara förlita sig till lösa citat. Vi ser det som en del i 

vårt demokratiska uppdrag. 
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Huvudbiblioteket är stommen i bibliotekssystemets medieförsörjning. Praktiskt innebär det 

att huvudbiblioteket har ett vidgat ansvar för till exempel inköp av mindre efterfrågad 

litteratur och andra medier i jämförelse med närbiblioteken. Närbiblioteken ska profilera 

sig utifrån närområdets lokala förutsättningar. De kan vid behov låna in depositioner för 

både barn och vuxna, som ett komplement till det egna mediebeståndet. T.ex. böcker på 

andra språk, anpassade medier, filmer och TV-spel från huvudbiblioteket. 

 

Inköps- och mediehanteringsrutinerna är decentraliserade. Ansvariga för medieurval på 

huvudbibliotekets avdelningar (barn, fack och skön), närbibliotek och bokbuss har hand 

om inköp, mediehantering samt översyn av mediebeståndet för sina respektive 

verksamheter. Med tanke på Göta-samarbetet har alla ett gemensamt ansvar för helheten, 

vi kan därför vara restriktiva med kompletteringsinköp på de enskilda biblioteken. 

 

Skönlitteratur 

Biblioteket ska erbjuda ett rikt bestånd av såväl äldre som nyare skönlitteratur. Efterfrågan 

har en stor betydelse för vad biblioteket köper in, men vi arbetar aktivt med att även 

tillhandahålla smalare litteratur. Vi har längre perspektiv än exempelvis bokhandeln, där 

medier har en förhållandevis kort livscykel. Därmed kan vi erbjuda ett brett utbud med 

både gammalt och nytt, smalt och efterfrågat.  

Facklitteratur  
Alla ämnesområden ska vara representerade, men fördelningen inom och mellan dem 

avgörs av efterfrågan och tillgång samt av särskilda insatser för prioriterade grupper. Den 

facklitteratur som köps ska i första hand ha allmänt intresse. I verk av debatterande 

karaktär ska det gå att avgöra vem som är upphovsperson. Läromedel och kurslitteratur är 

inte en prioriterad uppgift för biblioteken men kan köpas in i viss mån.   

På huvudbiblioteket finns offentligt tryck där merparten av de äldre delarna ingår i 

stiftsbibliotekets samlingar. Efter 2014 finns materialet endast tillgängligt i digital form.  

 

Barn - och ungdomslitteratur 
Biblioteket har ett särskilt ansvar för att främja intresset för läsning och kultur hos barn och 

ungdomar. Ett brett utbud av böcker och andra medier, såväl skön- som facklitteratur, för 

barn och ungdomar ska därför finnas på alla enheter i kommunens bibliotekssystem. 

 

Östgötasamlingen  
Östgötasamlingen ska spegla landskapet Östergötland i allmänhet och Linköpings kommun 

i synnerhet, utifrån tryckta och på annat sätt producerade medier. Samlingen tillförs medier 

genom kontinuerlig bevakning av bokmarknaden och genom kontakter med institutioner 

och andra utgivare. Huvuddelen av samlingen utgörs av en referensdel bestående av böcker 

som enbart kan studeras i biblioteket samt ett urval av böcker som kan lånas hem. 

 

Anpassade medier 
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt äldre, personer med funktionsnedsättning 

och personer med annat modersmål än svenska. För att ha en verksamhet som är riktad till 

målgrupperna och deras skiftande behov tillhandahåller stadsbiblioteket talböcker och egen 

nedladdning, storstil och lättläst litteratur på svenska, böcker med tecken och andra 

symbolstöd samt särskilt språkstimulerande material. 
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Andra språk än svenska 
Biblioteket ska arbeta för kulturell och språklig mångfald. Biblioteket strävar efter att ge 

samma biblioteks- och informationstjänster till alla biblioteksanvändare, men även särskilt 

stöd och uppmärksamhet till grupper som asylsökande, nyanlända flyktingar, minoriteter, 

både vuxna och barn. Linköpings ansvarsspråk är: arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, 

persiska, ryska, somali och sorani. 

 

Databaser och e-medier 
I nuläget upphandlas vissa databaser av Linköpings stadsbibliotek och andra av 

Länsbiblioteket. I Göta-samarbetet har man som mål att samtliga kommuner ska ha 

gemensam tillgång till alla databaser. De e-medier som erbjuds är de som finns tillgängliga 

via Götabibliotekens hemsida.  

 

Tidningar och tidskrifter 
Biblioteket tillhandahåller både lokala och rikstäckande dagstidningar. Tidskrifter som har 

en bred efterfrågan samt mer specialinriktade facktidskrifter finns att tillgå på 

stadsbiblioteket. Tidningar och tidskrifter finns på svenska såväl som på andra språk. 

Tidskrifter finns både till hemlån och att läsas på plats. Huvudbiblioteket har ett särskilt 

ansvar att prenumerera på kulturtidskrifter och tidskrifter som indexeras i ArtikelSök. På 

huvudbiblioteket ska också finnas ett allsidigt och opartiskt urval av politiska tidskrifter. 

Huvudbiblioteket prioriterar tidskrifter, som genom sin aktualitet kompletterar 

bokbeståndet.  

Biblioteket prenumererar på databaserna Library Press Display (LPD) och Mediearkivet. 

LPD erbjuder i dagsläget ca 4000 tidningar och tidskrifter från mer än 100 länder på 60 

språk. Mediearkivet innehåller artiklar i fulltext från ca 300 svenska tryckta dagstidningar, 

tidskrifter och affärspress. Med hänsyn till efterfrågan, profil och budget avgör varje 

närbibliotek vilka dagstidningar och tidskrifter som ska finnas på respektive enhet. 

Tidnings- och tidskriftsutbudet på biblioteken omprövas inför varje år. 

 

Inköpsförslag, fjärrlån och gåvor 
Vi tillmötesgår gärna inköpsförslag och har stor beredskap att införskaffa böcker och andra 

medier som uppmärksammas i press, radio och tv eller på andra sätt blir efterfrågade av 

många. Kostnaden för ett enskilt inköp och/eller avsaknad av allmänintresse kan vara skäl 

att avstå inköp. Det innebär att vi också vågar avvakta med inköp.  

Götabiblioteken strävar efter att ha ett mediebestånd som motsvarar den efterfrågan som 

finns i Östergötland och Tranås.  

Fjärrlån är avsett för medier som inte längre kan köpas, samt för titlar som är så speciella 

att efterfrågan på det lokala biblioteket inte kan motivera ett inköp. Ett fjärrlån betraktas i 

första hand som ett inköpsförslag.  

Studenter vid LiU hänvisas till LiUB med sina fjärrlåneansökningar. Vi hjälper 

distansstuderande med litteratur då de inte har möjlighet att på egen hand få hjälp vid det 

universitet/högskola de är studerande vid. De flesta lärosätena har numera en utarbetad 

service till sina distansstuderande med hemskickning av litteratur och artiklar.  

Vid gåvor görs alltid en bedömning om dessa ska ingå i beståndet. I allmänhet är 

biblioteken restriktiva till att ta emot gåvor från allmänheten. 
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Gallring och magasinering 
Huvudbiblioteket har ett särskilt ansvar för medier av bestående värde och allmänt intresse, 

men har samtidigt ingen bevarandeplikt. Den fysiska samlingen ska inte öka i omfång.  Vi 

prioriterar nyinköp av medier istället för att vårda äldre och slitna exemplar. Exempel på 

gallringskriterier kan vara sliten, trasig, smutsig, inaktuell, få utlån eller ej utlånad på 

länge. Ett gemensamt magasin för stadsbiblioteket ska finnas på huvudbiblioteket. 

Magasin ska inte finnas på närbiblioteken. Vid gallring av sista exemplaret är det viktigt att 

erbjuda depåbiblioteket i Umeå sista exemplaret innan gallring. Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral i Umeå fungerar från årsskiftet 2012/13 som ett centralt gemensamt uppbyggt 

fjärrlånemagasin för hela Sverige.  
 

Stiftsbibliotekets allmänna samlingar 
Stiftsbiblioteket innehåller bibliotekets äldre samlingar av tryckta medier och handskrifter. 

Till dessa samlingar hör även kuriositetskabinett, mynt- och medaljsamling, 

porträttsamling samt bildsamling. Beståndet av tryckta medier och föremål är avseende 

förvärv en i huvudsak avslutad samling. Undantag görs för tryck med anknytning till 

samlingarna och tryck av lokalt intresse. Handskriftssamlingen har huvudsakligen 

anknytning till Östergötland och Linköpings stift. Samlingen tillförs arkivalier med lokal 

koppling inom kategorierna person- och släktarkiv, lokalhistoriska manuskript och 

samlingar. 

 

Nyckeltal 
Utlån/invånare   7,66 lån/invånare (2014) 

Medieanslag/invånare  28 kr/invånare (2015) 

Andel mediekostnad som går till e-böcker 11,6 %  

Styrande dokument 
 

Biblioteks plan Linköpings kommun 2014-2018 

 

Bibliotekslagen (2013:801) 

 

Handlingsplan 2012-2015   

 

Nyckeltal 1.0 

 

Riktlinjer för medieförsörjning inom Götasamarbetet   

 

Uppdragsbeskrivning 2013-2015 
 

 

http://www.linkoping.se/Global/Gemensamt/Styrande%20dokument/Handlingsplan/Biblioteksplan%202014-2018%20webb.pdf?epslanguage=sv
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/10/SkriftNyckeltal.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/10/SkriftNyckeltal.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/10/SkriftNyckeltal.pdf
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/10/SkriftNyckeltal.pdf
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning
http://linweb.linkoping.se/globalassets/kultur_och_fritidsforvaltningen/stadsbiblioteket/styrdokument/uppdrag/13b_uppdrag_biblioteket-2012.pdf

