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Litteratur 2020

Enkelhet

• Genom ramavtalet får verksamheten tillgång till litteratur från hela världen inom alla 
tänkbara genrer och på både svenska och andra språk.

• För biblioteken går det att utrusta böckerna på det sätt som passar verksamheten bäst och 
med leveransen följer också bibliografisk information.

Hållbarhet

• Ramavtalet ger tillgång till litteratur på flertalet olika språk, inklusive minoritetsspråk och 
anpassade media.

• Leverantörerna uppfyller villkor om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd 
och antikorruption.

• Ramavtalet innehåller villkor om policy och rutiner som beskriver hur leverans av varor sker 
med lägsta möjliga klimatpåverkan och villkor på systematiskt miljöarbete.

• Plast som används vid plastning av böckerna inte ska innehålla några miljö- och hälsofarliga 
ämnen.

Effektivisering

• Beställningar görs enligt tydliga och enkla processer som är utformade för att stötta 
verksamheten och ge tid över åt annat. 

Digitalisering

• Verksamheterna kan med stöd av ramavtalet hantera hela inköpsprocessen elektroniskt från 
beställning till fakturahantering och uppföljning.

• Biblioteken kan få automatisk överföring av bibliografisk data direkt in i bibliotekens 
bibliotekssystem och utrusta böcker och annan litteratur med bland annat RFID- och 
bibliografiska etiketter.

Anpassad media

✓Böcker i storstil
✓Lättlästa böcker för vuxna
✓Taktila medier
× Talböcker (kan i viss mån tas in 

på begäran)

Avtalsområden och 
leverantörer

A. Litteratur utgiven i Sverige, 
med biblioteksutrustning

1. Adlibris AB
B. Litteratur utgiven i Sverige, 

utan biblioteksutrustning

1. Adlibris AB
C. Litteratur utgiven utomlands, 

med biblioteksutrustning

1. Adlibris AB
D. Litteratur utgiven utomlands, 

utan biblioteksutrustning

1. Langoon AB

2. Adlibris AB

Avtalstid

• 2021-10-15 till 2025-10-14

Avropsförfarande

• Rangordning

• Fasta leveransdagar – max två 
dagar per vecka, fraktfritt

• Löpande leveranser – för 
beställningar under 500 kr utgår 
faktisk fraktavgift, större 
beställningar levereras fraktfritt

• Leveranstid (arbetsdagar)
A. 10 dagar
B. 8 dagar
C. 17 dagar
D. 15 dagar

Pris och sortiment per 
avtalsområde

A. Litteratur utgiven i Sverige (F-
pris)

• Adlibris AB - Påslag 6 %
B. Litteratur utgiven i Sverige (F-

pris)

• Adlibris AB - Påslag 10 %
C. Litteratur utgiven utomlands 

(L-pris)

• Adlibris AB - Rabatt -26 %
D. Litteratur utgiven utomlands 

(L-pris)

• Langoon AB – Rabatt -30 %

• Adlibris AB - Rabatt -26 %

Leveransvillkor
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Omfattning

• Tryckta böcker ligger i ett eget ramavtal för att säkerställa att vi fokuserar 
villkoren på det som är relevant för just den här typen av litteratur.

• För biblioteken går det att utrusta böckerna på det sätt som passar 
verksamheten bäst och med leveransen följer också bibliografisk 
information.

• I det här ramavtalet ryms böcker på svenska, de nationella minoritetsspråken 
samt väldigt många andra språk.

• Här finns också faktalitteratur på olika språk för exempelvis regioner som kan 
behöva dessa.

• Vi vill hjälpa biblioteken att bedriva verksamhet och följa bibliotekslagen. 
Detta gör vi genom att ha böcker på svenska, minoritetsspråken samt flera 
typer av anpassade medier.

1. Vi kommer under ramavtalsperioden att ha minst en revision var av:

• Ekonomi

• Hållbara leveranskedjor 

• Miljökravställningar
2. Vi kommer att ha schemalagda uppföljningar av ramavtalet när det har 

varit igång 6, 18 och 36 månader. I övrigt tar vi tag i problem när de uppstår.

Fördjupning

• Genom enkla och tydliga beställningsvillkor frigörs bibliotekens resurser till 
kärnverksamheten.

• 12 av de 17 målen inom Agenda 2030 adresseras i det här ramavtalet. Det 
hjälper verksamheter som använder ramavtalet att nå sina mål.

• Med detta ramavtal vill vi hjälpa biblioteken att ägna sig åt sin 
kärnverksamhet istället för att lägga en massa tid på att göra beställningar, 
därför ska det gå lätt att använda ramavtalet.

• Vi vill vara en självklar samarbetspartner för både leverantörer och 
bibliotek genom att ha kravställning som hjälper bibliotek att följa de beslut 
som finns i kommunerna men även genom att hela tiden utvecklas 
tillsammans med våra leverantörer.

Närliggande ramavtal

• E-litteratur – omfattar elektronisk litteratur av den typ som levereras 
elektroniskt och läses eller lyssnas på via app eller specifik läsplattform

• Prenumerationstjänster av tidningar och tidskrifter
• Läromedel – digitala och tryckta
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