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Ekerö folkbibliotek, riktlinjer för medieinköp. 
 
Bakgrund 
Verksamheten vid Ekerö Bibliotek bedrivs på beställning av Ekerö Kultur- och 
Fritidsnämnd, och utgår från Ekerö kommuns biblioteksplan, fastställd av Ekerö 
Kommunfullmäktige, Bibliotekslagen, Ekerö biblioteks tillgänglighetsplan, 
IFLAS:s/Unescos folkbiblioteksmanifest och FN:s barnkonvention.  
 
Enligt biblioteksplanen är bibliotekets yttersta syfte att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling. Biblioteket ska arbeta med ett barnperspektiv där FN:s 
konvention om barnets rättigheter ligger som grund. Särskild hänsyn ska tas till de av 
bibliotekslagen prioriterade grupperna: personer med funktionsvariationer, personer 
som tillhör nationella minoriteter eller som har annat modersmål än svenska.  
 
Ekerö bibliotek ska erbjuda alla medborgare avgiftsfri tillgång till information, kunskap 
och kultur. Bibliotekets samlingar bör spegla både nutida strömningar i 
samhällsutveckling och kultur samt kulturarvet.  
 
Skönlitteratur, kriterier 
Beståndet av skönlitteratur ska innehålla såväl litteraturens klassiker som modern 
skönlitteratur. Kvalitetskriterier för skönlitteratur är här ett samlingsbegrepp för flera 
kännetecken som sammanvägt utgör grund för bedömning: 
 
 Nyskapande i exempelvis språk, stil, perspektiv, berättargrepp, andra uttryck 

som gestaltar fenomen, erfarenhet, företeelser eller möjliggör ny förståelse. 
 Genretypiska värden (spänning, humor, skräck, inlevelse, känslor, engagemang, 

upplysning, problematisering, indignation) 
 Gott berättarhantverk 
 Stilsäkert språk 
 Priser eller utmärkelser 
 Recensioner 
 Uppskattning från sin publik 
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Facklitteratur, kriterier 
Bibliotekets bestånd av facklitteratur ska vara allsidigt och präglat av aktualitet, 
saklighet och relevans. Kvalitetskriterier för faktalitteratur är här ett samlingsbegrepp 
för flera kännetecken som sammanvägt utgör grund för bedömning: 
 
 Faktagranskning 
 Förlagsgranskning 
 Lektörsomdömen 
 Recensioner 
 Priser eller utmärkelser 
 Objektiv framställning 
 Erkännande inom fackområdet 

 
 
 
Inköp  
Inköp av nya medier ska göras för att skapa ett attraktivt mediebestånd, och riktlinjerna 
för mediainköp ska tillämpas. Av stor betydelse för eventuellt inköp är de bedömningar 
som görs av Bibliotekstjänst (BTJ) vars lektörsomdömen, förlagsgranskning och 
faktagranskning av litteratur tillmäts stort värde vid beslutet.  
 
Även fjärrlån och gåvor bedöms efter samma kriterier som inköp. Mediebeståndet 
gallras kontinuerligt för att kvalitetssäkra att innehållet är aktuellt och attraktivt. 
Bibliotekets samlingar utmärks av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att 
inte köpa in medier som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse 
eller på annat sätt strider mot lag och mänskliga rättigheter. Beträffande klassiker för 
vuxna ska rimlig hänsyn tas till de värderingar som rådde vid verkets tillkomst, 
barnlitterära klassiker granskas utifrån dagens principer. 
 
Verksamheter och bestånd 
Ekerö bibliotek består av Biblioteket i Ekerö centrum, Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra Vikingabiblioteket på Adelsö och Ekerö skolbibliotek. Mediebestånden på 
folkbiblioteken är en helhet och ska betraktas som en gemensam resurs för biblioteken 
som kompletterar varandra. I den praktiska tillämpningen äger Biblioteket i Ekerö 
centrum ansvar för den smalare fack- och skönlitteraturen samt har huvudansvaret för 
litteratur på andra språk, talböcker, böcker med stor stil samt Ekeröiana. Utbudet vid 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra ska vara allsidigt och aktuellt och tillhandahålla en 
basnivå medier för prioriterade grupper (se nedan). Barnens eget bibliotek ska ta stor 
hänsyn till kommundelens befolkningssammansättning och önskemål och kan därmed 
ta fram lokala profiler för beståndet. 
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Övriga riktlinjer 
Utöver dessa principer av mer allmän karaktär har Ekerö bibliotek, utifrån 
bibliotekslagen och utifrån fastställd biblioteksplan, formulerat följande riktlinjer:  
 
 Att mediebeståndet ska spegla befolkningsstrukturen i Ekerö  
 Att prioritera medier för barn och unga utifrån FN:s barnkonvention 
 Att prioritera medier för de som har annat modersmål än svenska 
 Att prioritera medier skrivna på eller översatta till Sveriges minoritetsspråk.  
 Att prioritera medier för personer med olika funktionsvariationer  
 Att prioritera skönlitteratur av litterär kvalité  
 Att köpa in och bevara medier om Ekerö kommun  

 
Riktlinjerna för medieinköp vid Ekerö folkbibliotek revideras årligen. 
 
Länkar och referenser 
http://www.regeringen.se/sb/d/5969/a/215249, 
http://www.biblioteksforeningen.org/material/bibliotekens-internationella-manifest/, 
http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full   
http://www.btj.se 
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